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(Όλα τα ποσά σε €’000) 

 Iσολογισμός   

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 7 284.024 323.114 80.464 257.381
Υπεραξία 8 11.361 - - -
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 9 55.091 51.022 6.897 43.893
Επενδύσεις σε ακίνητα 10 38.664 6.106 19.235 4.843
Επενδύσεις σε θυγατρικές 11 - - 376.308 34.995
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 12 3.438 1.387 276 319
Λοιπές επενδύσεις 13 - 10.619 - 13.647
Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 14 12.044 - 8.528 -
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 15 9.434 12.543 6.037 11.210
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 16 94.458 64.340 5.703 51.955

508.513 469.131 503.448 418.243
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 17 157.193 149.801 - 129.399
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 16 470.239 509.178 96.586 449.437
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 18 29.169 28.983 - -
Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 14 1.852 - - -
Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 19 3.441 - - -
Λοιπές επενδύσεις 13 - 11.530 - 3.899
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 4.112 - 4.112 -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 20 95.832 139.516 66.862 108.836

761.838 839.008 167.561 691.571
Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα προς πώληση 21 37.882 3.493 22.883 -

799.720 842.501 190.444 691.571
Σύνολο ενεργητικού 1.308.233 1.311.633 693.892 1.109.814

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 22 472.205 455.395 472.205 455.395
Αποθεματικά 161.318 196.915 66.806 153.267

633.523 652.311 539.011 608.662
Δικαιώματα μειοψηφίας 27.810 31.053 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 661.333 683.364 539.011 608.662

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 24 21.416 144.805 - 120.943
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 15 - 5.605 - 4.560
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 25 6.811 4.922 1.133 4.266
Επιχορηγήσεις 26 564 569 - 413
Προβλέψεις 27 2.801 3.491 - 1.912

31.592 159.392 1.133 132.094
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 28 240.482 243.504 49.614 203.135
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 5.285 5.303 1.379 958
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 18 5.626 3.529 - -
Δάνεια 24 318.757 202.855 91.675 154.771
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 29 26.801 - 10.939 -

Προβλέψεις 27 6.518 10.928 142 10.193
603.468 466.119 153.748 369.057

Υποχρεώσεις περιουσιακών στοιχείων διακρατούμενων προς πώληση 21 11.840 2.758 - -
615.308 468.877 153.748 369.057

Σύνολο υποχρεώσεων 646.900 628.269 154.881 501.151
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.308.233 1.311.633 693.892 1.109.814

Όμιλος Εταιρεία

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 78 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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(Όλα τα ποσά σε €’000) 

Κατάσταση αποτελεσμάτων  
Σημείωση

1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004 1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Πωλήσεις 535.387 615.905 253.137 483.566
Κόστος πωληθέντων 30 (393.864) (411.939) (179.449) (335.824)

Μεικτό κέρδος 141.523 203.966 73.688 147.742

Άλλα λειτουργικά έσοδα - καθαρά 32 4.690 4.508 7.228 10.381
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών 30 (56.368) (79.336) (37.843) (67.940)
Έξοδα διοίκησης 30 (75.193) (68.917) (31.888) (38.278)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 14.652 60.222 11.185 51.904
Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά 33 (8.267) (19.148) (1.420) (16.650)
Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 12 871 3.826 - -

Κέρδη προ φόρων 7.257 44.900 9.766 35.254
Φόρος εισοδήματος 34 (4.681) (18.231) (1.884) (13.459)

Καθαρά κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 2.575 26.669 7.881 21.795

Μη συνεχιζόμενες λειτουργίες:
Ζημιές χρήσης από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (224) (592) - -

Καθαρά κέρδη 2.351 26.076 7.881 21.795

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής 3.226 22.686 7.881 21.795
Δικαιώματα μειοψηφίας (875) 3.390 - -

2.351 26.076 7.881 21.795

Βασικά 36 0,02 0,18 0,06 0,17
Αναπροσαρμοσμένα 36 0,02 0,18 0,06 0,17

Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής για 
το έτος (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)

Όμιλος Εταιρεία

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 78 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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(Όλα τα ποσά σε €’000) 

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
 

Όμιλος 

Σημείωση
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 
νέον

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 455.182 227.130 (37.637) 28.636 673.311
Αναπροσαρμογή με βάση το ΔΛΠ 8 43 - 88.699 (90.330) - (1.631)
Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 455.182 315.829 (127.967) 28.636 671.681
Καθαρό κέρδος χρήσεως - - 22.686 3.390 26.076
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 22 234 - - - 234
Έξοδα έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου 22 (43) - - - (43)
Μεταφορά αποθεματικών - 19.216 (18.525) (691) -
Ίδιες μετοχές 22 (1.419) - - - (1.419)
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων

-Αξία υπηρεσιών 22 428 - - - 428
      -Έσοδα από έκδοση μετοχών 22 1.013 - - - 1.013
Μεταβολή συμμετοχής σε θυγατρική λόγω αύξησης 
κεφαλαίου - (3.062) 2.018 923 (121)
Μέρισμα χρήσεως 2003 - - (13.280) (1.206) (14.486)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 455.395 331.982 (135.067) 31.053 683.363

Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας Δικαιώματα 
μειοψηφίας

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

 
 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 455.395 331.982 (135.067) 31.053 683.363
Επίδραση εφαρμογής των ΔΛΠ 32 και 39 - (912) (24.408) (89) (25.409)
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 455.395 331.071 (159.475) 30.964 657.954
Καθαρό κέρδος χρήσεως - - 3.226 (875) 2.351

Αποτίμηση/ πώληση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - 269 - 112 381
Έξοδα έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου μητρικής 22 (111) - - - (111)
Εξοδα έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών - - (2.961) - (2.961)
Εξαγορά θυγατρικών - - (114) -
Μεταφορά αποθεματικών - (69.917) 69.917 - -
Ίδιες μετοχές 22 12.186 1.452 - - 13.638
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων

-Αξία υπηρεσιών 22 1.392 - - - 1.392
      -Έσοδα από έκδοση μετοχών 22 3.342 - - - 3.342
Μεταβολή συναλλαγματικών διαφορών ενοποίησης - 560 (40) 518 1.038

Επίπτωση αλλαγών στη σύνθεση ενοποίησης του ομίλου - (42) 498 (1.502) (1.046)
Μερίσματα καταβληθέντα σε μετόχους μητρικής - - (13.126) - (13.126)
Μερίσματα καταβληθέντα σε μετόχους μειοψηφίας - - - (1.407) (1.407)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 472.205 263.392 (102.075) 27.810 661.333

(114)

 

 

Ανάλυση των λοιπών αποθεματικών παρουσιάζεται στη σημείωση 23. 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 78 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
 

Εταιρεία 

Σημείωση
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 455.182 207.755 (63.002) 599.934

Καθαρό κέρδος χρήσεως - - 21.795 21.795
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 22 234 - - 234
Έξοδα έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου 22 (43) - - (43)
Μεταφορά αποθεματικών - 11.540 (11.540) -
Ίδιες μετοχές 22 (1.419) - - (1.419)
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων -

-Αξία υπηρεσιών 22 428 - - 428
      -Έσοδα από έκδοση μετοχών 22 1.013 - - 1.013
Μέρισμα χρήσεως 2003 - - (13.280) (13.280)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 455.395 219.295 (66.028) 608.662  

 

 
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

Καθαρό κέρδος χρήσεως - - 7.881 7.881

Αποτίμηση/ πώληση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - (40) - (40)
Μεταφορά αποθεματικών - (2.293) 2.293 -
Ίδιες μετοχές 22 12.186 1.452 - 13.638
Έξοδα έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου 22 (111) - - (111)
Μεταφορά αποθεματικών λόγω απόσχισης κλάδων 38 - (58.184) - (58.184)
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων -

-Αξία υπηρεσιών 22 1.392 - - 1.392
      -Έσοδα από έκδοση μετοχών 22 3.342 - - 3.342
Μέρισμα χρήσεως 2004 - - (13.126) (13.126)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 472.205 159.563 (92.758) 539.011  

 

Ανάλυση των λοιπών αποθεματικών παρουσιάζεται στη σημείωση 23. 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 78 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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-

-

Κατάσταση ταμειακών ροών 

Σημείωση 1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004 1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 35 41.824 71.528 (53.072) 47.279
Καταβληθέντες τόκοι (19.040) (21.688) (12.738) (18.106)
Καταβληθής φόρος εισοδήματος (10.414) (17.093) (8.817) (8.401)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 12.370 32.746 (74.627) 20.771

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων/ επενδυτικών 
ακινήτων 7, 10 (22.574) (25.230) (5.557) (5.589)
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 9 (20.249) (23.651) (11.428) (21.039)
Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 7 914 8.507 136 91
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (3.585) - - -
Αγορά λοιπών επενδύσεων / επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση (2.304) (11.682) (329) (645)
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 2.740 - - -

Πωλήσεις λοιπών επενδύσεων / επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 5.692 7.536 5.878 7.663
Αγορά θυγατρικής μείον διαθέσιμά της (12.458) - - -
Πωλήσεις θυγατρικών 450 - 200 -
Επένδυση σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες (22.883) - (22.883) -
Μερίσματα εισπραχθέντα - 1.720 3.502 9.373
Αύξηση επένδυσης σε θυγατρικές - - (19.581) (596)
Τόκοι που εισπράχθηκαν 1.285 939 254 300
Ταμειακά διαθέσιμα που εισφέρθηκαν στους κλάδους - - 142.107

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (72.972) (41.861) 92.299 (10.443)

Τάμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών μετοχών 22 3.342 9.667 3.342 1.204
Πώληση / (αγορά) ιδίων μετοχών 22 13.638 (1.419) 13.638 (1.419)
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου (3.072) - (111) -
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους (13.749) (14.431) (13.749) (13.280)
Μερίσματα πληρωθέντα σε δικαιώματα μειοψηφίας (1.407) - - -
Δάνεια αναληφθέντα 36.338 20.694 - -
Αποπληρωμή δανεισμού (38.645) (40.187) - (35.500)
Επιχορηγήσεις για την περίοδο 419 - 87 -
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (2.080) (1.652) (883) (1.126)
Λοιπά - (743) -

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (5.215) (28.072) 2.325 (50.121)

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (65.817) (37.186) 19.996 (39.792)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης (19.304) 17.882 (44.809) (5.017)
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 81 - - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 20 (85.040) (19.304) (24.812) (44.809)

Όμιλος Εταιρεία

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 78 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

1. Γενικά 

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. Ελληνική Βιομηχανία Τηλεπικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής μετονομάστηκε 
με απόφαση της από  15.12.2005 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σε ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών  με διακριτικό τίτλο “Intracom Holdings”.  Η μετονομασία έγινε λόγω της 
αναδιοργάνωσης της Εταιρείας κατά τη χρήση του 2005 και του μετασχηματισμού της σε εταιρεία συμμετοχών 
(βλέπε σημείωση 38). 

Η Intracom Holdings (“INΤΡΑΚΟΜ”) ιδρύθηκε στην Ελλάδα και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Ο Όμιλος ΙΝΤΡΑΚΟΜ δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, πιστοποίηση, εγκατάσταση 
και υποστήριξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και ηλεκτρονικών συστημάτων για τις τηλεπικοινωνίες και την 
πληροφορική, στην παραγωγή αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και στον κατασκευαστικό τομέα.   

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, Η.Π.Α, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και σε άλλες χώρες του 
εξωτερικού. 

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 οικονομικές αυτές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας την 30 Μαρτίου 2006 και την 14 Απριλίου 2006 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων. 

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

Πλαίσιο κατάρτισης  

Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών («η Εταιρεία») και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
και των θυγατρικών της (μαζί «ΙΝΤΡΑΚΟΜ», ή «ο Όμιλος»), για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 
2005, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ»)  περιλαμβανομένων 
των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΔΛΠ») και ερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 
Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ).  

Όλα τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέσω της διαδικασίας επικύρωσης τους από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή («ΕΕ»), εκτός από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 39 «Χρηματοοικονομικά 
Εργαλεία: Αναγνώριση και Επιμέτρηση».  Σε συνέχεια της εισήγησης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης, 
το Συμβούλιο υιοθέτησε τους Κανονισμούς 2086/2004 και 1864/2005 που απαιτούν τη χρήση του ΔΛΠ 39, 
εκτός από συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν σε αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, από όλες τις 
εισηγμένες εταιρείες από την 1η Ιανουαρίου 2005. 
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Επειδή ο Όμιλος δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου 
καταθέσεων, και οι οποίες δεν απαιτούνται από την έκδοση του ΔΛΠ 39 όπως έχει επικυρωθεί από την ΕΕ, οι 
παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ όπως έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ 
και τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ. 

Οι οικονομικές καταστάσεις υπόκεινται στις διατάξεις του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (“ΔΠΧΠ”) 1 “Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ”, γιατί αποτελούν τις πρώτες οικονομικές 
καταστάσεις οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ αφού έως την 31 Δεκεμβρίου 2004 
συντάσσονταν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές 
(«ΓΠΛΑ»).  Οι ΓΠΛΑ διαφέρουν σε κάποια σημεία από τα ΔΠΧΠ.  Κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων, η Διοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις μεθόδους λογιστικής, αποτίμησης και ενοποίησης που 
χρησιμοποιούσε σύμφωνα με τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές ώστε να συνάδουν με τα 
ΔΠΧΠ.  Τα στοιχεία του 2004 παρουσιάζονται αναπροσαρμοσμένα βάσει των τροποποιήσεων αυτών.  

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.    

Συμφωνία και περιγραφή της επίδρασης της μετάβασης, από τις ΓΠΛΑ στα ΔΠΧΠ, στα ίδια κεφάλαια και τα 
αποτελέσματα παρατίθενται στη Σημείωση 5. 

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 στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση, των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 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 περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και 
εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις 
οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 4. 

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. 
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Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση προτύπων 

Συγκεκριμένα νέα ΔΠΧΠ, τροποποιήσεις και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του 
Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και 
διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

- ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση), Παροχές Προσωπικού (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου .2006)  

Αυτή η τροποποίηση παρέχει στις εταιρείες την επιλογή μίας εναλλακτικής μεθόδου αναγνώρισης των 
αναλογιστικών κερδών και ζημιών.  Μπορεί να επιβάλει νέες προϋποθέσεις αναγνώρισης σε περιπτώσεις 
όπου υπάρχουν προγράμματα συνταξιοδότησης µε συμμετοχή πολλών εργοδοτών (multi employer plans) 
όπου δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρμογή της μεθόδου καθορισμένων παροχών.  
Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Επειδή ο Όμιλος δεν προτίθεται να αλλάξει τη 
λογιστική αρχή που έχει υιοθετηθεί για την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών ή ζημιών και δεν 
συμμετέχει σε προγράμματα συνταξιοδότησης µε συμμετοχή πολλών εργοδοτών, η υιοθέτηση αυτής της 
τροποποίησης θα επηρεάσει μόνο την παρουσίαση και την έκταση των γνωστοποιήσεων που 
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει αυτή την τροποποίηση από τις 
περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2006. 

- ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Λογιστική Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών για τον υπολογισμό ενδοεταιρικών 
συναλλαγών  (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006)  

Η συγκεκριμένη τροποποίηση επιτρέπει τον κίνδυνο συναλλαγματικής διαφοράς από μια υψηλής 
πιθανότητας προβλεπόμενη ενδοομιλική συναλλαγή, να χαρακτηριστεί ως στοιχείο προς αντιστάθμιση στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υπό τον όρο ότι: (α) η συναλλαγή είναι σε νόμισμα διαφορετικό 
από το λειτουργικό νόμισμα της εταιρίας, η οποία συμμετέχει στη συναλλαγή και (β) ο κίνδυνος της 
συναλλαγματικής διαφοράς θα επηρεάσει την ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων. Αυτή η 
τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή, καθώς ο Όμιλος δεν έχει ενδοομιλικές συναλλαγές που θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν ως στοιχείο προς αντιστάθμιση. 

- ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Επιλογή Εύλογης Αξίας (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006)  

Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισμό των χρηματοοικονομικών εργαλείων που έχουν ταξινομηθεί σε 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και περιορίζει τη δυνατότητα ταξινόμησης χρηματοοικονομικών 
εργαλείων σε αυτή την κατηγορία. Ο Όμιλος θεωρεί ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση δε θα έχει 
σημαντική επίπτωση στην κατάταξη των χρηματοοικονομικών εργαλείων, καθώς ο Όμιλος θα είναι σε 
θέση να εναρμονιστεί με τα τροποποιημένα κριτήρια για τον προσδιορισμό των χρηματοοικονομικών 
εργαλείων στην τρέχουσα αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει την 
τροποποίηση αυτή από 1 Ιανουαρίου 2006. 

- ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 (Τροποποίηση), Συμβόλαια Χρηματοοικονομικής Εγγύησης (Ισχύει από 1 
Ιανουαρίου 2006) 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, εκτός από αυτές οι οποίες 
έχουν αποδειχθεί από την εταιρία ότι είναι ασφαλιστικά συμβόλαια, να αναγνωρισθούν αρχικά στην 
εύλογη αξία, και μεταγενέστερα να αποτιμώνται στη μεγαλύτερη αξία μεταξύ (α) του αναπόσβεστου 
υπολοίπου των σχετικών αμοιβών που έχουν εισπραχθεί και αναβληθεί και (β) της δαπάνης που απαιτείται 
να ρυθμίσει την δέσμευση κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Η Διοίκηση έχει καταλήξει στο 
συμπέρασμα, ότι αυτή η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
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- ΔΠΧΠ 7, Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική προσαρμογή στο ΔΛΠ 1, 
Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 
2007) 

Το ΔΠΧΠ 7 εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης 
σχετικά με τα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών 
πληροφοριών σχετικά με την έκθεση σε κίνδυνο προερχόμενη από χρηματοοικονομικά εργαλεία. 
Ειδικότερα, προκαθορίζει ελάχιστες απαιτούμενες γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τον πιστωτικό 
κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς (επιβάλλει την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με 
τον κίνδυνο αγοράς). Το ΔΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ΔΛΠ 30 (Γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές 
Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων) και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του 
ΔΛΠ 32, (Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση). Έχει εφαρμογή σε όλες τις 
εταιρίες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Η προσαρμογή στο ΔΛΠ 1 
εισάγει γνωστοποιήσεις σχετικά με το ύψος των κεφαλαίων μίας επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που 
γίνεται η διαχείριση αυτών. Ο Όμιλος εκτίμησε την επίδραση του ΔΠΧΠ 7 και της προσαρμογής στο ΔΛΠ 
1 και κατέληξε ότι οι επιπλέον γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από την εφαρμογή τους είναι η ανάλυση 
ευαισθησίας σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς και οι γνωστοποιήσεις κεφαλαίου. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει το 
ΔΠΧΠ 7 και την τροποποίηση του ΔΛΠ 1 από την 1 Ιανουαρίου 2007. 

- Διερμηνεία 4, Προσδιορισμός αν μια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). 

Η Διερμηνεία 4 απαιτεί να γίνεται προσδιορισμός του εάν μία επιχειρηματική συμφωνία είναι ή 
περιλαμβάνει χρηματοδοτική μίσθωση ή όχι. Συγκεκριμένα απαιτεί να γίνεται εκτίμηση των ακόλουθων 
δεδομένων: α) εάν η εκπλήρωση της συμφωνίας εξαρτάται από την χρήση συγκεκριμένου παγίου(ων) και 
β) εάν η συμφωνία δίνει στον μισθωτή το δικαίωμα χρήσης του παγίου και μόνο. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η 
Διερμηνεία 4 δεν αναμένεται να επηρεάσει τη λογιστική απεικόνιση των υφιστάμενων επιχειρηματικών 
συμφωνιών. 

- Διερμηνεία 7, Εφαρμογή της προσέγγισης αναμόρφωσης του ΔΛΠ 29- Αναφορές σε υπερπληθωριστικές 
οικονομίες (ισχύει από 1 Μαρτίου 2006) 

Η Διερμηνεία 7 δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρία. 

- Διερμηνεία 8, Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2 (ισχύει από 1 Μαΐου 2006) 

Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση της Διερμηνείας 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. 

- Διερμηνεία 9, Επανεκτίμηση ενσωματωμένων παραγώγων (ισχύει από 1 Ιουνίου 2006) 

Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές του καταστάσεις. 

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 
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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, συμπεριλαμβανομένων άυλων περιουσιακών 
στοιχείων, 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. 

Σε περίπτωση εξαγοράς ποσοστού από τη μειοψηφία, τότε η διαφορά μεταξύ του τιμήματος και της λογιστικής 
αξίας του ποσοστού των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν καταχωρείται ως υπεραξία.  

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 ζημιών των κοινοπραξιών που προέκυψε από αγορές του Ομίλου από τις κοινοπραξίες μέχρι τα 
στοιχεία που αγοράσθηκαν να πωληθούν σε τρίτο μέρος.  Ζημία από τέτοια συναλλαγή αναγνωρίζεται αμέσως 
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 
υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 

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

(γ) Συγγενείς επιχειρήσεις 

Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όμιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο γενικά 
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 και αρχικά αναγνωρίζονται στο 
κόστος κτήσεως.  Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις περιλαμβάνουν και την υπεραξία που προέκυψε 
κατά την εξαγορά (μειωμένη με τυχόν ζημίες απομείωσης). 

Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συγγενών επιχειρήσεων μετά την εξαγορά αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών των αποθεματικών μετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα 
αποθεματικά.  Οι συσσωρευμένες μεταβολές μετά την εξαγορά επηρεάζουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων 
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σε συγγενείς επιχειρήσεις.  Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των 
συγγενών 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 λογαριασμό της συγγενούς. 

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

Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις στις ατομικές οικονομικές σε κόστος κτήσεως 
μείον απομείωση. 

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 τούτου, ο Όμιλος έχει παρουσιάσει την ανάλυση κατά τομέα στους επιχειρηματικούς τομείς ως 
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 νόμισμα και το 
νόμισμα παρουσίασης της μητρικής Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που ισχύουν κατά την 
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 ισολογισμού, 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που 
αποτιμώνται 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, 
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(2) Τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με τις μέσες ισοτιμίες της περιόδου (εκτός εάν η μέση 
ισοτιμία δεν είναι λογική προσέγγιση της συσσωρευμένης επίδρασης των ισοτιμιών που ίσχυαν 
κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών, στην οποία περίπτωση τα έσοδα και έξοδα μετατρέπονται 
με τις ισοτιμίες που ίσχυαν τις ημερομηνίες των συναλλαγών) και 

(3) Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων 
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 σε ακίνητα 
υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα 
αποτελέσματα. 

H Εταιρεία ταξινομεί στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις τα ακίνητα που μισθώνονται σε θυγατρικές, ως 
επενδυτικά ακίνητα. 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση.  Το 
κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων. 

Επιπλέον δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται ως ξεχωριστό 
πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στον Όμιλο και το κόστος τους 
μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα της 
χρήσεως που πραγματοποιούνται. 

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

- Κτίρια 33-34 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη 

- Αυτοκίνητα 5-7 έτη 

- Λοιπός εξοπλισμός 5-10 έτη 

- Αεροπλάνο 12 έτη 
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Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων θα υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
τέλος χρήσεως. 

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

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής 
τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.   

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως με την πραγματοποίησή τους. 

Μισθώσεις 

(α) Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Οι μισθώσεις παγίων όπου ο Όμιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας 
ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.  Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη 
της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των 
ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών 
εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. 
Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις 
υποχρεώσεις.  Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν με 
χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται 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. 

(β) Λειτουργικές μισθώσεις 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές 
από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης 
αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

(α) Υπεραξία 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας του μεριδίου της 
καθαρής θέσης της θυγατρικής / συγγενούς επιχείρησης κατά την ημερομηνία της εξαγοράς.  Η υπεραξία από 
εξαγορές θυγατρικών εταιρειών αναγνωρίζεται στις ασώματες ακινητοποιήσεις.  Η υπεραξία από εξαγορές 
συγγενών επιχειρήσεων αναγνωρίζεται στο λογαριασμό των συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις.  

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. 
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Για σκοπούς ελέγχου της υπεραξίας 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. 

(β) Λογισμικό 

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

Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 
πραγματοποιούνται.  Οι δαπάνες που αναλαμβάνονται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων λογισμικών 
προγραμμάτων τα οποία κατέχονται από τον Όμιλο αναγνωρίζονται ως μέρος των άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων.  Τέτοιες δαπάνες περιλαμβάνουν αμοιβές προσωπικού και αναλογία γενικών εξόδων.  Το 
ιδιοπαραχθέν λογισμικό 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 εξετάζονται για ενδείξεις απομείωσης σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 
λογιστική αξία τους δε θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας 
μειωμένη με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση των ζημιών 
απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών 
ροών. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν.  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Λογιστικές αρχές 1 Ιανουαρίου 2004 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2004 

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

Λογιστικές αρχές από την 1 Ιανουαρίου 2005 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 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 αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης. 

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

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με σκοπό την πώληση σε 
σύντομο χρονικό διάστημα ή που έχουν ταξινομηθεί σε αυτή την κατηγορία από τη Διοίκηση.  Τα παράγωγα 
ταξινομούνται ως κατεχόμενα για εμπορία.  Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο 
κυκλοφορούν ενεργητικού εάν κατέχονται για εμπορία ή αναμένεται να πουληθούν εντός 12 μηνών από την 
ημερομηνία ισολογισμού. 
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(β) Δάνεια και απαιτήσεις 

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

(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 πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη 
λήξη 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 Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 
12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι 
και η ημερομηνία που ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο.  Οι επενδύσεις αρχικά 
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής, με εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.  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 αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου. 

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

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

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

Παράγωγα και αντισταθμιστική λογιστική 

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

 Αυτά καταχωρούνται στον ισολογισμό αρχικά στην εύλογη αξία τους την ημερομηνία της συναλλαγής και 
αποτιμώνται μεταγενέστερα στην εκτιμημένη εύλογη αξία τους.  Η εκτιμημένη εύλογη αξία υπολογίζεται με 
βάση τις τρέχουσες τιμές και αναλύσεις προεξοφλημένων ταμειακών ροών. 

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 καταχωρούνται στην 
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 καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

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

Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης 
αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το κόστος των ετοίμων 
προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει τα έξοδα σχεδιασμού, το κόστος των υλικών, το άμεσο 
εργατικό κόστος και αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής.  Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με 
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βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων 
και των τυχόν εξόδων πώλησης. 

Διαγραφές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσεως κατά την οποία προκύπτουν. 

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 Όμιλος δεν είναι σε θέση να 
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους.  Το ποσό της ζημιάς απομείωσης 
είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 
μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης 
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Διακανονισμοί πρακτορείας απαιτήσεων (Factoring) 

Τα ποσά που έχουν προεισπραχθεί από εταιρείες πρακτόρευσης, χωρίς δικαίωμα αναγωγής, μειώνουν τις 
απαιτήσεις από πελάτες. 

Ταμειακά διαθέσιμα  

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

Στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού διακρατούμενα προς πώληση και μη 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

Τα στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού (ή ομάδες στοιχείων διακρατούμενα 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. 

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

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 αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια. 

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 
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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. 

Κόστη δανεισμού 
Όλα τα κόστη δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων.  Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 
αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία 
όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.   

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 
αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 

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

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

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η 
παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων 
του προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και 
ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από 
ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit 
credit method).  

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και 
είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα 
μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος 
προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του 
προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το 
κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. 
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(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 
συνταξιοδοτήσεως. Ο Όμιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την 
απασχόληση εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα 
απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές 
τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
προεξοφλούνται. 

Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης και όπου υπάρχει αδυναμία στον προσδιορισμό του αριθμού 
εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση 
αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 

(γ) Σχέδιο παροχών δικαιωμάτων προαίρεσης 

Ο Όμιλος έχει σε ισχύ ένα πρόγραμμα παροχών συμμετοχικών τίτλων (μετοχών) της μητρικής Εταιρείας. Η 
εύλογη αξία των υπηρεσιών των εργαζομένων, στους οποίους παρέχονται δωρεάν μετοχές σύμφωνα με 
δικαίωμα προαίρεσης, καταχωρείται ως έξοδο. Το σύνολο του εξόδου καταχωρείται κατά τη διάρκεια της 
περιόδου ωρίμανσης αυτών των δικαιωμάτων και προσδιορίζεται με βάση την εύλογη αξία των δικαιωμάτων 
που παρέχονται. Σε κάθε ημερομηνία 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. 

Επιχορηγήσεις 

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 υποχρεώσεις ως κρατικές επιχορηγήσεις επόμενων χρήσεων και μεταφέρονται ως έσοδα στην 
κατάσταση λογαριασμού  αποτελεσμάτων με τη σταθερή μέθοδο 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 μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 
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(α) Εγγυήσεις 

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

(β) Δικαίωμα αδείας 

Τα δικαιώματα της ετήσιας αδείας και της αδείας μακροχρόνιας υπηρεσίας των εργαζομένων αναγνωρίζονται 
όταν αυτά προκύπτουν.  Αναγνωρίζεται πρόβλεψη για την εκτιμώμενη υποχρέωση της ετήσιας αδείας και της 
αδείας μακροχρόνιας υπηρεσίας ως αποτέλεσμα υπηρεσιών που προσφέρθηκαν έως την ημερομηνία του 
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 υποχρεώσεις του συμβολαίου.   

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 είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

(β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Το στάδιο 
ολοκλήρωσης υπολογίζεται με βάση τα συνολικά κόστη μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού ως ποσοστό 
των συνολικών υπολογιζόμενων κόστων για κάθε συμβόλαιο.  Τα κόστη αναγνωρίζονται στην περίοδο την 
οποία πραγματοποιούνται.  Όταν το αποτέλεσμα μιας σύμβασης δεν μπορεί να υπολογιστεί με αξιοπιστία, 
εισοδήματα αναγνωρίζονται μόνο στο βαθμό που τα έξοδα τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί είναι πιθανό να 
ανακτηθούν. 

(γ) Κατασκευαστικά συμβόλαια 

Τα έσοδα που προέρχονται από κατασκευαστικά συμβόλαια προκαθορισμένου τιμήματος (fixed price 
contracts) 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 contracts) αναγνωρίζονται με βάση τα κόστη που έλαβαν χώρα μέσα στην περίοδο και 
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μπορούν να 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.    

(δ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 
Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το 
οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό 
πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας 
λογιστικής) αξίας. 

(ε) Μερίσματα 

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

Διανομή μερισμάτων 

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

Ανακατατάξεις κονδυλίων  

Ορισμένα κονδύλια του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσης 2004 
αναταξινομήθηκαν σε σχέση με τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για σκοπούς παρουσίασης, 
προκειμένου να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας χρήσης.   

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών 
στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε., ως μια ελληνική πολυεθνική εταιρεία, εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως 
κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και 
κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Το γενικό 
πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική 
επίδραση της μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου. 
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως προθεσμιακά συμβόλαια 
συναλλάγματος (futures/ forwards) και συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου (swaps) με σκοπό να αντισταθμίσει 
την έκθεσή της σε συγκεκριμένους κινδύνους. 

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από τη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, η οποία 
λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από τη Διοίκηση.   
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(α) Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεπώς εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο 
προερχόμενο από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από 
μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και καθαρές επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις εξωτερικού. 

Τα κυριότερο νόμισμα σε όγκο συναλλαγών της Εταιρείας εκτός του EUR είναι το USD. Η διαχείριση του 
συναλλαγματικού κινδύνου γίνεται αφενός με τη μεγιστοποίηση της φυσικής αντιστάθμισης μέσω 
υποχρεώσεων – απαιτήσεων και εισροών - εκροών σε USD και αφετέρου με τη χρήση κατάλληλων παράγωγων 
χρηματοοικονομικών προϊόντων για την αντιστάθμιση μέρους της καθαρής συναλλαγματικής έκθεσης μετά 
από την απάλειψη των ποσών της φυσικής αντιστάθμισης. 

Επιπρόσθετα, σε επίπεδο ταμειακών ροών, μέσω της 18μηνης πρόβλεψης ταμειακών ροών ανά νόμισμα γίνεται 
ο εντοπισμός πιθανών κινδύνων σε άλλα νομίσματα εκτός USD. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται χειρισμός του 
κινδύνου κατά περίπτωση. Η πολιτική της Εταιρείας είναι η μη διακράτηση συναλλαγματικών διαθεσίμων 
υψηλότερων από τα απαραίτητα προβλεπόμενα για χρήση στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών. 

Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία έχει πολύ περιορισμένη έκθεση σε μεταβολές της αξίας μετοχών που κατέχονται είτε για εμπορία 
είτε ως διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία. Εκτίθεται επίσης σε μεταβολές της αξίας των 
πρώτων υλών. Μέρος του κινδύνου αυτού αντισταθμίζεται με την ενσωμάτωση της μεταβολής του κόστους 
στην τελική τιμή των προϊόντων. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία έχει περιορισμένη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο. Οι πωλήσεις υπηρεσιών και εμπορευμάτων 
γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένη πιστοληπτική ικανότητα.  Στις περιπτώσεις δε που παρέχεται 
πίστωση σε πελάτες με μειωμένη ή μη αξιολογημένη πιστοληπτική ικανότητα, εξασφαλίζεται κάλυψη του 
πιστωτικού κινδύνου είτε μέσω ασφάλισης σε Οργανισμούς Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, είτε με την 
λήψη τραπεζικών εγγυήσεων από τον πελάτη, είτε μέσω της μετακύλισης του κινδύνου στους προμηθευτές 
όπου αυτό είναι δυνατό. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα και άμεσα 
ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα και ικανοποιητικά ελεύθερα πιστωτικά όρια. 

(δ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω 
μεταβολών των επιτοκίων 

Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές της Εταιρείας επηρεάζονται σε μικρό βαθμό από μεταβολές στις 
τιμές των επιτοκίων καθώς τα ρευστά διαθέσιμα προς επένδυση αλλά και οι έντοκες απαιτήσεις εξαρτώνται 
κυρίως από τα επιτόκια του Ευρώ τα οποία αφενός έχουν ιστορικά χαμηλή μεταβλητότητα και αφετέρου η 
προβλεπόμενη μεταβλητότητα της αγοράς για μελλοντικές περιόδους παραμένει επίσης ιδιαίτερα χαμηλή.  
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Όσον αφορά στο δανεισμό, η πολιτική της Εταιρείας, είναι να διατηρεί περίπου το 1/3 του δανεισμού σε 
προϊόντα σταθερού επιτοκίου. Στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου περίπου το 1/3 του δανεισμού ήταν σε 
δάνεια σταθερού επιτοκίου μέσω της χρήσης συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίου (swaps), οι οποίες έχουν σαν 
οικονομικό αποτέλεσμα την μετατροπή των δανείων από κυμαινόμενο επιτόκιο σε σταθερό επιτόκιο. 

Μέσω των swaps επιτοκίων, η Εταιρεία συμφωνεί με τα αντισυμβαλλόμενα πιστωτικά ιδρύματα να 
ανταλλάξει, σε συγκεκριμένα διαστήματα (κυρίως τρίμηνα), τη διαφορά του σταθερού με το κυμαινόμενο 
επιτόκιο που υπολογίζεται στο ποσό της αρχικής ονομαστικής αξίας του δανεισμού. 

Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό 
επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε επιτοκιακό κίνδυνο ταμειακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν 
την Εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. Πολιτική της Εταιρείας είναι να διατηρεί το σύνολο 
σχεδόν των δανείων του σε μεταβλητό επιτόκιο και να διαχειρίζεται αυτό τον κίνδυνο μέσω συμβάσεων 
ανταλλαγής επιτοκίων (Interest rates Swaps). 

Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές 
(χρηματιστήρια) (π.χ. παράγωγα, μετοχές, ομόλογα), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού χρησιμοποιείται η 
τιμή προσφοράς και για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού χρησιμοποιείται η τιμή ζήτησης. 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δε διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές 
προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις εκτιμάται ότι προσεγγίζει την 
πραγματική τους αξίας.  Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής 
τους στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση τη παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών 
που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο 
για τον Όμιλο για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων. 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι 
εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις 
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής: 

 Ο Όμιλος υπόκειται σε φορολόγηση σε διάφορες χώρες και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της 
πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος.  Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο 
τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος.  Εάν το τελικό αποτέλεσμα του φορολογικού 
ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο 
εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου. 

 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 την ημερομηνία του ισολογισμού.  Η πρόβλεψη αυτή υπολογίζεται βάσει ιστορικών 
δεδομένων επί των επισκευών και αντικαταστάσεων. 
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5. 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).   

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

5.1 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 επανεκτιμήσεις ως τεκμαιρόμενο κόστος (ΔΛΠ 16) 

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ έχει επιλέξει να επανεκτιμήσει τα οικόπεδα σε εύλογη αξία και να χρησιμοποιήσει την αξία 
αυτή ως τεκμαιρόμενο κόστος την 1 Ιανουαρίου 2004.  Η Εταιρεία χρησιμοποίησε τη μέθοδο συγκριτικής 
προσέγγισης για καθορισμό της εύλογης αξίας.   Τα ακίνητα παρουσιάζονται στη Σημείωση 7 “Ενσώματα 
πάγια περιουσιακά στοιχεία”.    

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 διαφορές (ΔΛΠ 21) 

Ό Όμιλος έχει επιλέξει να μηδενίσει όλες τις συναλλαγματικές διαφορές κατά την ημερομηνία μετάβασης στα 
ΔΠΧΠ για όλες τις ενοποιούμενες εταιρείες του εξωτερικού.  Ως αποτέλεσμα τα κέρδη ή οι ζημιές από 
μετέπειτα πώλησή τους δε θα περιλαμβάνουν συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν πριν την 1 
Ιανουαρίου 2004 και θα περιλαμβάνουν συναλλαγματικές διαφορές μετά την ημερομηνία αυτή. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία (ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 39) 

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ έχει επιλέξει τη χρήση της επιλογής που παρέχει το ΔΠΧΠ 1 να μην εμφανίσει τα συγκριτικά 
στοιχεία του 2004 τα οποία επηρεάζονται από την εφαρμογή των ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 39 από την 1 Ιανουαρίου 
2005. Ως αποτέλεσμα, ο χειρισμός των χρηματοοικονομικών στοιχείων ως προς την αναγνώριση, ταξινόμηση 
και επιμέτρησή τους στα συγκριτικά ποσά του 2004 βασίζεται στις Ελληνικές ΓΠΛΑ. 

Επιπλέον, η ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού θα γίνει την 1 
Ιανουαρίου 2005, ημερομηνία μετάβασης βάσει των ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 39. 

Παροχές βάσει συμμετοχικών τίτλων (ΔΠΧΠ 2) 
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Ο Όμιλος έχει επιλέξει να εφαρμόσει την απαλλαγή που δίνεται από το ΔΠΧΠ 1, εφαρμόζοντας το ΔΠΧΠ 2 
στα προγράμματα παροχών συμμετοχικών τίτλων (μετοχών) τα οποία εκδόθηκαν μετά την 7 Νοεμβρίου 2002 
και δεν είχαν ωριμάσει πριν από την 1 Ιανουαρίου 2005.   

5.2 Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή των ΔΠΧΠ που ακολούθησε ο Όμιλος 

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 ΔΛΠ 39 έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση από την 1 Ιανουαρίου 2005 των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποαναγνωρίστηκαν μετά την 1 Ιανουαρίου 2004 και δεν πληρούσαν 
τα κριτήρια αποαναγνώρισης του ΔΛΠ 39.  

Λογιστική αντιστάθμισης 

Η Διοίκηση εφαρμόζει λογιστική αντιστάθμισης από την 1 Ιανουαρίου 2005, μόνο εάν η σχέση αντιστάθμισης 
πληροί  όλα κριτήρια λογιστικής αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39.  

Εκτιμήσεις και υποθέσεις 

Το ΔΠΧΠ 1 απαγορεύει τη χρήση πληροφοριών που γνωστοποιήθηκαν μετά την 1 Ιανουαρίου 2004 για 
διόρθωση εκτιμήσεων που είχαν γίνει κάτω από τις Ελληνικές ΓΠΛΑ, εκτός αν πρόκειται για διόρθωση λαθών.   
Η Εταιρεία αναπροσάρμοσε υπολογισμούς και εκτιμήσεις στην περίπτωση όπου η βάση υπολογισμού τους δεν 
ήταν σύμφωνη με τα ΔΠΧΠ, χρησιμοποιώντας στοιχεία που ήταν διαθέσιμα κατά την ημερομηνία μετάβασης. 

Στοιχεία προς διάθεση και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 1 και το ΔΠΧΠ 5, το ΔΠΧΠ 5 εφαρμόζεται από την 1 Ιανουαρίου 2005, εκτός αν οι 
απαραίτητες πληροφορίες και εκτιμήσεις σχετικά με τα στοιχεία προς διάθεση είχαν προσδιοριστεί κατά την 
ημερομηνία που αυτά τα στοιχεία πληρούσαν τα κριτήρια για ταξινόμηση ως στοιχεία προς διάθεση.   

5.3 Συμφωνίες μεταξύ Ελληνικών ΓΠΛΑ και ΔΠΧΠ 

Όμιλος 

- Συμφωνία ιδίων κεφαλαίων την 1 Ιανουαρίου 2004 και την 31 Δεκεμβρίου 2004 

- Ενοποιημένος ισολογισμός την 1 Ιανουαρίου 2004, την 1 Ιανουαρίου 2005 και την 31 Δεκεμβρίου 
2004 

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

Εταιρεία 

- Συμφωνία ιδίων κεφαλαίων την 1 Ιανουαρίου 2004 και την 31 Δεκεμβρίου 2004 

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

- Εταιρική κατάσταση αποτελεσμάτων και συμφωνία καθαρών κερδών για το έτος 2004 
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Συμφωνία ιδίων κεφαλαίων Ομίλου την 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου 2004 

1/1/2004 31/12/2004

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων με βάσει τις ΓΠΛΑ 765.673 788.300

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

Προσαρμογή λογαριασμών λοιπών προβλέψεων (38.332) (38.636)

Μεταβολή λόγω διαφορετικής ωφέλιμης ζωής παγίων 32.300 42.093

Πρόβλεψη απομείωσης συμμετοχών και χρεογράφων (8.340) (6.353)

Αναβαλλόμενη φορολογία 9.226 8.010

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

Προσαρμογή αξίας απαιτήσεων (39.355) (39.355)

Διαγραφή φορολογίας εισπρακτέας (5.397) (6.675)

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

Αναπροσαρμογή πρόβλεψης αποζημίωσης σε εργαζομένους λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 2.355 (6.310)

Πρόβλεψη για εγγυήσεις πωλήσεων (5.712) (4.844)

Πρόβλεψη φορολογίας εισοδήματος -

Αντιλογισμός προτεινόμενου μερίσματος 16.922 16.227

Μεταβολή στη σύνθεση της ενοποίησης και συναλλαγματικές διαφορές 
στην ενοποίηση (408) (4.275)

Λοιπές αναπροσαρμογές 2.988 4.720

Σύνολο αναμορφώσεων (92.361) (104.936)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων με βάσει τα ΔΠΧΠ 673.311 683.364
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Ισολογισμός Ομίλου την 1 Ιανουαρίου 2004 

ΓΠΛΑ Αναμορφώσεις ΔΠΧΠ
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 - 6.134 6.134
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις - 14.741 14.741
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 116.257 (55.913) 60.344

502.572 (33.494) 469.078
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 186.618 (33.199) 153.420
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 527.643 (30.211) 497.432
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) 1.434.560

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 ιδίων κεφαλαίων 765.673 (92.361) 673.311

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 161.965 (344) 161.621
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις - 5.524 5.524
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 8.000 (3.478) 4.523
Επιχορηγήσεις - 580 580
Προβλέψεις 5.676 (1.809) 3.868

175.642 473 176.115
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 272.004 (11.273) 260.730
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις - 3.712 3.712
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων - 1.286 1.286
Δάνεια 314.432 852 315.284
Προβλέψεις - 4.121 4.121

586.436 (1.302) 585.133
Σύνολο υποχρεώσεων 762.078 (829) 761.248
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.527.750 (93.191) 1.434.560
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Ισολογισμός Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2004 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΠΛΑ Αναμορφώσεις ΔΠΧΠ
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 - 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
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.412.505 (100.872) 1.311.633  

(31) από (78) 



      INTRACOM HOLDINGS           

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 
31 Δεκεμβρίου 2005 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

 

-

Ισολογισμός Ομίλου την 1 Ιανουαρίου 2005 

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 - 19.009 19.009
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 7.419 476.550
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 149.801 - 149.801
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 509.178 - 509.178
Συμβάσεις κατασκευής έργων 28.983 - 28.983
Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων - 2.526 2.526
Λοιπές επενδύσεις 11.530 (11.530)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 139.516 - 139.516
Διαθέσιμες προς πώληση απαιτήσεις 3.493 - 3.493

842.501 (9.005) 833.497

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  

(32) από (78) 



      INTRACOM HOLDINGS           

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 
31 Δεκεμβρίου 2005 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

 

Κατάσταση αποτελεσμάτων Ομίλου για το 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 4.420

Κέρδος πριν τη φορολογία σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 44.900

Φορολογία εισοδήματος (15.839)

Αναβαλλόμενη φορολογία (2.392)

Καθαρά κέρδη σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 26.669

Κέρδη χρήσης από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (592)

Καθαρά κέρδη σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 26.077  

 

Συμφωνία καθαρών κερδών για το έτος 2004 

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) (10.722) (79.336)
Έξοδα διοίκησης (69.106) 189 (68.917)
Άλλα λειτουργικά έσοδα/ (έξοδα)- καθαρά (1.663) 6.171 4.508
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 63.699 (3.477) 60.222
Χρηματοοικονομικά έξοδα – καθαρά (21.082) 1.934 (19.148)
Κέρδη από συνδεδεμένες επιχειρήσεις - 3.826 3.826
Κέρδη προ φόρων 42.617 2.283 44.900
Φόρος εισοδήματος (16.175 ) (2.056) (18.231)
Καθαρά κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 26.442 227 26.669
Μη συνεχιζόμενες λειτουργίες: - -
Κέρδη χρήσης από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες - (592) (592)
Καθαρά κέρδη 26.442 (366) 26.077

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής 24.831 (2.145) 22.687
Δικαιώματα μειοψηφίας 1.611 1.779 3.390

26.442 (366) 26.077

-

 

(33) από (78) 



      INTRACOM HOLDINGS           

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 
31 Δεκεμβρίου 2005 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

 

Συμφωνία ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας την 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου 2004 

1/1/2004 31/12/2004

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων με βάση τις ΓΠΛΑ 686.511 695.730

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

Προσαρμογή λογαριασμών λοιπών προβλέψεων (38.057) (38.057)

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

Πρόβλεψη απομείωσης συμμετοχών (6.998) (2.883)

Αναβαλλόμενη φορολογία 10.750 6.650

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

Προσαρμογή αξίας απαιτήσεων (28.500) (28.500)

Διαγραφή φορολογίας εισπρακτέας (5.397) (5.397)

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

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

Πρόβλεψη για εγγυήσεις πωλήσεων (5.712) (4.844)

Πρόβλεψη φορολογίας εισοδήματος περιόδου - -

Αντιλογισμός προτεινόμενου μερίσματος 12.820 13.126

Αύξηση προϋπολογιστικού κόστους - -

Λοιπές αναπροσαρμογές 2.958 8.293

Σύνολο αναμορφώσεων (86.577) (87.068)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων με βάση τα ΔΠΧΠ 599.934 608.662  

 

(34) από (78) 



      INTRACOM HOLDINGS           

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 
31 Δεκεμβρίου 2005 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

 

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

(35) από (78) 



      INTRACOM HOLDINGS           

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 
31 Δεκεμβρίου 2005 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

 

Ισολογισμός Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2004 

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
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 475.475 (26.038) 449.437
Λοιπές επενδύσεις 16.086 (12.186) 3.899
Ταμειακά 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 (74.597) 153.267
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 695.730 (87.068) 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 1.126 154.771
Μερίσματα πληρωτέα 13.126 (13.126) -
Προβλέψεις - 10.193 10.193

372.602 (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

(36) από (78) 



      INTRACOM HOLDINGS           

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 
31 Δεκεμβρίου 2005 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

 

Ισολογισμός Εταιρείας την 1 Ιανουαρίου 2005 

ΔΠΧΠ Επίδραση ΔΠΧΠ
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
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 203.135 - 203.135
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 958 - 958
Δάνεια 154.771 - 154.771
Προβλέψεις 10.193 - 10.193

369.057 - 369.057
Σύνολο υποχρεώσεων 501.151 23.778 524.929
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.109.814 (667) 1.109.147  

(37) από (78) 
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Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 
31 Δεκεμβρίου 2005 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

 

 

Κατάσταση αποτελεσμάτων Εταιρείας για το 2004 

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  

 

 

Συμφωνία καθαρών κερδών για το έτος 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  

(38) από (78) 
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Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 
31 Δεκεμβρίου 2005 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

 

6. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2005, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε τέσσερις κύριους επιχειρηματικούς τομείς: 

(1) Τηλεπικοινωνίες 

(2) Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής, δημοσίου τομέα και τραπεζών 

(3) Αμυντικά 

(4) Κατασκευαστικά 

 

Τα αποτελέσματα κατά τομέα για το έτος έως 31 Δεκεμβρίου 2005 ήταν ως εξής: 

Τηλεπικοινωνίες
Ολοκληρωμένες λύσεις 
πληροφορικής, δημοσίου 
τομέα και τραπεζών 

Αμυντικά Κατασκευαστικά Λοιπά Μη κατανεμηθέντα Σύνολο

Συνολικές πωλήσεις ανά τομέα 288.821 107.395 70.129 59.034 332 (145) 525.566
Ενδοτμηματικές πωλήσεις 647 9.175 9.822
Πωλήσεις 289.468 116.570 70.129 59.034 332 (145) 535.388

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 11.258 1.422 7.978 (4.789) (5.611) 4.394 14.652

Χρηματοοικονομικά έξοδα (8.267)

Κέρδη από συγγενείς 
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 734 137 871
Κέρδη προ φόρων από 
συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 7.256

Ζημιές χρήσης από μη 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες (224) (224)
Κέρδη προ φόρων 7.032
Φόρος εισοδήματος (4.681)
Καθαρά κέρδη 2.351  
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Τα λοιπά στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων έχουν ως εξής: 

Τηλεπικοινωνίες
Ολοκληρωμένες λύσεις 
πληροφορικής, δημοσίου 
τομέα και τραπεζών 

Αμυντικά Κατασκευαστικά Λοιπά Μη κατανεμηθέντα Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώματων 
παγίων (σημ. 7) 8.275 2.535 2.457 2.083 1.869 6 17.225
Αποσβέσεις άϋλων παγίων 
(σημ. 9) 10.484 2.517 1.069 451 1.562 - 16.083
Απομείωση απαιτήσεων 5.395 1.213 3.662 231 814 - 11.315  

 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των τομέων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005, καθώς και οι 
κεφαλαιουχικές δαπάνες της χρήσης έχουν ως εξής: 

 

Τηλεπικοινωνίες
Ολοκληρωμένες λύσεις 
πληροφορικής, δημοσίου 
τομέα και τραπεζών 

Αμυντικά Κατασκευαστικά Λοιπά Μη κατανεμηθέντα Σύνολο

Eνεργητικό 575.649 183.132 137.611 113.921 290.629 3.853 1.304.795
Συγγενείς επιχειρήσεις και 
κοινοπραξίες - - - 389 3.049 - 3.438
Σύνολο ενεργητικού 575.649 183.132 137.611 114.310 293.678 3.853 1.308.233

Σύνολο παθητικού 346.800 50.508 44.076 52.817 152.673 26 646.900

Επενδύσεις σε ενσώματα και 
άϋλα πάγια (Σημ.7 και 9) 1.214 2.737 - 6.005 25.498 - 35.454  

 

 

(40) από (78) 



      INTRACOM HOLDINGS           

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 
31 Δεκεμβρίου 2005 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

 

Τα αποτελέσματα κατά τομέα για το έτος έως 31 Δεκεμβρίου 2004 ήταν ως εξής: 

Τηλεπικοινωνίες
Ολοκληρωμένες λύσεις 
πληροφορικής, δημοσίου 
τομέα και τραπεζών 

Αμυντικά Κατασκευαστικά Λοιπά Μη κατανεμηθέντα Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις 
ανά τομέα 480.006 98.817 75.871 67.670 3.087 - 725.451
Ενδοτμηματικές πωλήσεις (100.209) (2.489) (794) (5.810) (243) - (109.545)
Πωλήσεις 379.797 96.328 75.077 61.860 2.844 - 615.905

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 35.324 6.340 10.101 9.419 (23) - 61.161

Χρηματοοικονομικά έξοδα - - - - - (20.087) (20.087)

Κέρδη από συγγενείς 
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 860 95 - 2.871 - - 3.826
Κέρδη προ φόρων από 
συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 36.184 6.435 10.101 12.290 (23) (20.087) 44.900

Ζημιές χρήσης από μη 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες (592) - - - - - (592)
Κέρδη προ φόρων 35.591 6.435 10.101 12.290 (23) (20.087) 44.307
Φόρος εισοδήματος (18.231)
Καθαρά κέρδη 26.076  

 

 

Τα λοιπά στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων έχουν ως εξής: 

Τηλεπικοινωνίες
Ολοκληρωμένες λύσεις 
πληροφορικής, δημοσίου 
τομέα και τραπεζών 

Αμυντικά Κατασκευαστικά Λοιπά Διοικητικό τμήμα Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώματων 
παγίων (σημ. 7) 7.498 1.061 844 1.758 8 7.235 18.404
Αποσβέσεις άϋλων παγίων 
(σημ. 9) 11.109 860 838 475 - 1.622 14.902  

 

Μεταβιβάσεις και συναλλαγές μεταξύ τομέων πραγματοποιούνται με πραγματικούς εμπορικούς όρους και 
συνθήκες, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν για συναλλαγές με τρίτους. 
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Δευτερεύων τύπος πληροφόρησης - γεωγραφικοί τομείς 

Οι κύριοι επιχειρηματικοί τομείς του Ομίλου δραστηριοποιούνται σε τέσσερις κύριες γεωγραφικές περιοχές.  Η 
έδρα της Εταιρείας, και η κύρια χώρα δραστηριοποίησης της είναι η Ελλάδα 

1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004
Ελλάδα 244.133 346.997
Ευρωπαϊκή κοινότητα 98.854 111.181
Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 151.835 127.779
Τρίτες χώρες 40.565 29.948

Σύνολο 535.387 615.905  

 

Οι πωλήσεις αναφέρονται στη χώρα που είναι εγκατεστημένοι οι πελάτες.  Τα περιουσιακά στοιχεία 
αναφέρονται στην τοποθεσία τους.  Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναφέρονται στην τοποθεσία των 
περιουσιακών στοιχείων. 
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7. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Όμιλος 

Οικόπεδα - 
κτίρια

Μηχ/κός 
εξοπλισμός

Μεταφορικά 
μέσα  Αεροσκάφος

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός

Προκαταβολές 
για αγορά παγίων 
και πάγια υπό 
κατασκευή Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 283.694 64.767 4.953 7.968 47.973 1.918 411.273
Συναλλαγματικές διαφορές 369 136 27 (580) 85 38
Προσθήκες 947 4.984 870 14.390 3.133 1.151 25.474
Πωλήσεις (135) (339) (607) (7.389) (35) - (8.505)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 284.874 69.548 5.243 14.390 51.156 3.069 428.281

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 284.874 69.548 5.243 14.390 51.156 3.069 428.281
Συναλλαγματικές διαφορές 1.600 1.450 366 2.227 280 5.923
Προσθήκες 2.761 4.775 1.088 - 3.995 2.586 15.205
Πωλήσεις (318) (1.419) (988) - (154) (31) (2.911)
Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα (28.008) - - - - - (28.008)
Ανακατανομές 4.148 (876) 4 - 927 (4.203)
Πωλήσεις θυγατρικών (5) - - - (405) - (410)
Μεταφορά σε πάγια στοιχεία προς πώληση - - - (16.616) - - (16.616)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 265.052 73.477 5.713 55.799 1.422 401.463

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 23.865 30.416 2.419 4.220 31.935 - 92.857
Συναλλαγματικές διαφορές 49 28 50 (307) 63 - (117)
Αποσβέσεις 4.007 6.726 695 1.561 5.415 - 18.404
Πωλήσεις (9) (239) (487) (5.215) (27) - (5.978)
Ανακατανομές (50) 50 - - - - -
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 27.863 36.981 2.677 259 37.387 - 105.166

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 27.863 36.981 2.677 259 37.387 - 105.166
Συναλλαγματικές διαφορές 423 1.039 279 40 263 - 2.044
Αποσβέσεις 3.948 6.561 741 1.319 4.656 - 17.225
Πωλήσεις (165) (1.247) (583) - (118) - (2.113)
Ανακατανομές 19 (745) 13 - 714 -
Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα (2.928) - - - - - (2.928)
Πωλήσεις θυγατρικών (2) - - - (336) - (338)
Μεταφορά σε πάγια στοιχεία προς πώληση - - - (1.617) - - (1.617)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 29.157 42.589 3.127 - 42.565 - 117.439

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2004 257.012 32.567 2.566 14.131 13.770 3.069 323.114

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2005 235.895 30.888 2.586 13.234 1.422 284.024  

Το αεροπλάνο το οποίο ήταν μισθωμένο με χρηματοδοτική μίσθωση για το 2004, έχει μεταφερθεί στα στοιχεία 
ενεργητικού διακρατούμενα προς πώληση.  
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Εταιρεία 

Οικόπεδα - 
κτίρια

Μηχ/κός 
εξοπλισμός

Μεταφορικά 
μέσα  

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός

Προκαταβολές 
για αγορά 
παγίων και 
πάγια υπό 
κατασκευή Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 243.860 39.404 1.278 40.327 1.912 326.781
Προσθήκες - 2.652 111 2.529 296 5.589
Πωλήσεις (35) - (261) - - (296)
Μεταφορά 218 - - - (218) -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 244.043 42.057 1.128 42.856 1.990 332.074

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 244.043 42.057 1.128 42.856 1.990 332.074
Προσθήκες 165 660 107 2.929 1.696 5.557
Πωλήσεις - - (242) - - (242)
Μεταφορά λόγω απόσχισης κλάδων (140.905) (41.848) (679) (37.930) (2.083) (223.444)
Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα (18.572) - - - (1.604) (20.176)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 84.731 868 315 7.855 - 93.769

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 15.992 19.243 983 27.186 - 63.404
Αποσβέσεις 2.933 4.125 125 4.345 - 11.527
Πωλήσεις - - (238) - - (238)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 18.924 23.368 870 31.531 - 74.694

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 18.924 23.368 870 31.531 - 74.694
Αποσβέσεις 2.413 3.112 144 3.022 - 8.691
Πωλήσεις - - (186) - - (186)
Μεταφορά λόγω απόσχισης κλάδων (13.330) (25.885) (593) (30.790) - (70.598)
Μεταφορά από επενδυτικά ακίνητα 704 - - - - 704

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 8.711 595 235 3.763 - 13.305

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2004 225.119 18.688 258 11.326 1.990 257.381

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2005 76.020 272 80 4.092 - 80.464  

 

Μισθωμένος μηχανολογικός εξοπλισμός με καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2004 €3.852.817 
(κόστος €9.348.205 και συσσωρευμένες αποσβέσεις €5.495.389) περιλαμβάνεται στα παραπάνω βάσει 
χρηματοδοτικής μίσθωσης.  Κατά τη χρήση του 2005, ο μηχανολογικός εξοπλισμός έχει εισφερθεί σε κλάδους. 
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8. Υπεραξία 

Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία προέβη σε εξαγορά του ποσοστού που κατείχε η μειοψηφία 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 €12.411 χιλ, ποσό κατά €11.361 χιλ 
πάνω από τη λογιστική αξία του επιπλέον ποσοστού 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.  

9. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Όμιλος 

Έξοδα 
ανάπτυξης

Σήματα και 
άδειες Λογισμικό

Ιδιοπαραχθέν 
Λογισμικό Λοιπά Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 4.388 1.993 60.208 25.885 617 93.090
Συναλλαγματικές διαφορές (242) - 22 - 52 (168)
Προσθήκες 1.061 343 13.080 8.883 285 23.651
Πωλήσεις - - - - (270) (270)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 5.207 2.336 73.309 34.768 684 116.304

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 5.207 2.336 73.309 34.768 684 116.304
Συναλλαγματικές διαφορές 438 - 84 - 9 531
Προσθήκες 197 79 12.052 7.244 678 20.249
Πωλήσεις (91) - (161) - (141) (394)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 5.750 2.414 85.284 42.012 1.229 136.690

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 1.619 971 36.089 11.738 372 50.789
Συναλλαγματικές διαφορές (117) - (39) 0 16 (140)
Αποσβέσεις 926 298 9.473 4.038 168 14.902
Πωλήσεις - - - - (270) (270)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 2.427 1.269 45.523 15.776 285 65.282

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 2.427 1.269 45.523 15.776 285 65.282
Συναλλαγματικές διαφορές 372 - 88 - 12 471
Αποσβέσεις 1.209 412 10.007 4.326 129 16.083
Πωλήσεις - - (158) - (78) (237)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 4.009 1.681 55.460 20.102 347 81.599

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2004 2.779 1.067 27.786 18.992 398 51.022

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2005 1.742 734 29.824 21.910 882 55.091  
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Εταιρεία 

Έξοδα 
ανάπτυξης

Σήματα και 
άδειες Λογισμικό

Ιδιοπαραχθέν 
Λογισμικό Λοιπά Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 - 1.128 56.611 25.885 - 83.624
Προσθήκες - - 12.187 8.851 - 21.039

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 - 1.128 68.799 34.737 - 104.663

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 - 1.128 68.799 34.737 - 104.663
Προσθήκες - - 6.328 5.100 - 11.428
Μεταφορά λόγω απόσχισης κλάδων - (1.128) (67.072) (35.771) - (103.971)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 - (0) 8.055 4.065 - 12.120

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 - 639 35.515 11.738 - 47.892
Αποσβέσεις - 56 8.787 4.034 - 12.877

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 - 695 44.302 15.772 - 60.769

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 - 695 44.302 15.772 - 60.769
Αποσβέσεις - 169 7.120 3.268 - 10.557
Μεταφορά λόγω απόσχισης κλάδων - (864) (47.364) (17.875) - (66.104)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 - 4.057 1.166 - 5.223

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2004 - 432 24.497 18.964 - 43.893

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2005 - (0) 3.999 2.899 - 6.897  
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10. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Όμιλος Εταιρεία
Κόστος 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 και 2005 6.232 8.700
Συναλλαγματικές διαφορές 435 -
Προσθήκες 7.369 -
Μεταφορά από πάγια 28.008 20.176
Μεταφορά λόγω απόσχισης κλάδων - (6.902)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 42.044 21.975

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 81 3.597
Αποσβέσεις 45 260
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 126 3.858

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 126 3.858
Συναλλαγματικές διαφορές 19 -
Μεταφορά από πάγια 2.928 (704)
Αποσβέσεις 306 303
Μεταφορά λόγω απόσχισης κλάδων - (717)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 3.380 2.740

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2004 6.106 4.843
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2005 38.664 19.235

 

 

Τα ενοίκια από ακίνητα για το 2005 ανέρχονται σε €401.100 και €1.000.609 για τον Όμιλο και την Εταιρεία 
αντίστοιχα (2004: €1.026.668 και € 1.178.939 για Όμιλο και Εταιρεία αντίστοιχα). 
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-

11. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Οι μεταβολές στις συμμετοχές σε θυγατρικές αναλύονται ως ακολούθως: 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης - - 34.995 34.466
Προσθήκες/ αυξήσεις κεφαλαίου - - 19.581 596
Πωλήσεις - - (254)
Μεταφορά από λοιπές επενδύσεις - - 178 -
Αντιλογισμός απομείωσης - - 1.425
Απομειώσεις - - - (67)
Αύξηση επένδυσης λόγω απόσχισης 
κλάδων (σημ. 38) 343.701
Μεταφορά λόγω απόσχισης κλάδων - - (23.318) -
Υπόλοιπο τέλους χρήσης - - 376.308 34.995

Όμιλος Εταιρεία

 

 

Tα ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές εταιρείες και οι λογιστικές αξίες αυτών κατά την 31 Δεκεμβρίου 
αναλύονται ως ακολούθως: 

Θυγατρικές 2005

Επωνυμία
Χώρα 

εγκατάστασης
Ποσοστό 

συμμετοχής Λογιστική αξία

Ίντρακομ Α.Ε. Παροχής Υπηρεσιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδα 99%

64.442
Intradevelopment SA Ελλάδα 48% 950
Intrarom SA Ρουμανία 63% 7.620
Intracom Technologies Ltd Κύπρος 100% 2
Ίντρακομ A.E. Τηλεπικοινωνιακών 
Λύσεων Ελλάδα 100%

211.393
Ίντρακομ Α.Ε. Αμυντικών Ηλεκτρονικών 
Συστημάτων Ελλάδα 100%

70.860
Ιντρακάτ ΑΕ Ελλάδα 74% 9.923
Intracom Holdings International Ltd Κύπρος 100% 6.726
Intracom Exports Ltd Κύπρος 100% 4.391

Σύνολο 376.308  
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Θυγατρικές 2004

Επωνυμία Χώρα 
εγκατάστασης

Ποσοστό 
συμμετοχής Λογιστική αξία

Intramet SA Ελλάδα 73% 3.938
Databank Ελλάδα 69% 1.318
Γαλάνης Sports - Data ΑΕ Ελλάδα 60% 254
Διάλογος ΑΕ Ελλάδα 51% 378
Intradevelopment SA Ελλάδα 48% 950
Intracom Holdings International Ltd Κύπρος 100% 9.601
Intracom Svyaz Ρωσία 100% 81
Intracom Jordan Ltd Ιορδανία 80% 314
Intracom Bulgaria SA Βουλγαρία 70% 210
Intracom doo Skopje Π.Γ.Δ.Μ. 70% 140
Intrasoft International SA Λουξεμβούργο 99% 4.012
Intrarom SA Ρουμανία 63% 7.614
Global Net Solutions Ltd Βουλγαρία 100% 200
Ιντρακάτ ΑΕ Ελλάδα 71% 5.985

Σύνολο 34.995  

 

 

Η ανωτέρω κατάσταση περιλαμβάνει μόνο τις θυγατρικές στις οποίες η Εταιρεία έχει άμεση συμμετοχή.  Στη 
σημείωση 44 παρατίθεται κατάσταση με όλες τις συμμετοχές, άμεσες και έμμεσες, της Εταιρείας σε 
θυγατρικές. 

 

Στις 11 Αυγούστου 2005, οι θυγατρικές εταιρείες Ιντρακάτ Α.Ε. και Ιντραμέτ Α.Ε. ανακοίνωσαν ότι  
υπέγραψαν μεταξύ τους Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με το οποίο οι δύο εταιρείες θα 
συγχωνευθούν με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Την 30 Δεκεμβρίου 2005, η Ιντρακάτ ανακοίνωσε 
την έγκριση της ως άνω συγχώνευσης. Μετά τη συγχώνευση, το μετοχικό κεφάλαιο της Ιντρακάτ ανέρχεται σε 
€14.581.875, διαιρούμενο σε 48.606.250 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμιά. 
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-

12. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 

Οι μεταβολές στις συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες αναλύονται ως ακολούθως: 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 1.387 4.084 319 319
Προσθήκες 22.819 236 22.813 -
Μεταφορά σε διακρατούμενα προς πώληση (22.813) - (22.813) -
Μεταφορά από λοιπές επενδύσεις 1.157 - 2.360 -
Μερίδιο κέρδους/ ζημιάς 871 3.826 - -
Επίδραση φόρου, μερισμάτων και 
συναλλαγματικών διαφορών 16 (6.758) - -
Μεταφορά λόγω απόσχισης κλάδων - - (2.404)
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 3.438 1.387 276 319

Όμιλος Εταιρεία

 

 

Πληροφορίες για τις συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 
παρατίθενται πιο κάτω: 

Επωνυμία
Χώρα 

εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα Κέρδη 
(ζημιές)

Ποσοστό 
συμμετοχής

GANTEK ΤΟΥΡΚΙΑ 8.420 6.101 28.798 30 20%
MOLDOVAN LOTTERY ΜΟΛΔΑΒΙΑ 2.044 1.341 1.847 21 32,90%
UNIBRAIN (GROUP) ΕΛΛΑΔΑ 6.165 943 4.625 414 29,98%
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΕΠΑ ΑΕΡΙΟΥ) ΕΛΛΑΔΑ 7.669 8.148 14.008 -497 45%
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ 
(ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΔΟΧΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ 1.267 1.252 182 166 50%
Κ/Ξ ΟΛΥΜΠ.- ΜΟΧΛΟΣ-CYBARCO-
ΑΘΗΝ.-Ι.Κ.(ΠΑΝΘ/ΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 
Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ) ΕΛΛΑΔΑ 5.298 5.381 1.544 -733 15%

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ (ΔΕΠΑ) ΕΛΛΑΔΑ 153 493 17 -237 50%
Κ/Ξ PINS - ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΕΛΛΑΔΑ 443 433 239 -295 30%
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ 
(ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ) ΕΛΛΑΔΑ 9.866 9.788 2.351 1.706 50%
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 59 56 199 1 40%
Κ/Ξ "ΑΘΗΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ"-
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΛΛΑΔΑ 2.476 2.226 3.604 240 50%
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΡΓΚΑΖ - ALGAS ΕΛΛΑΔΑ 174 171 182 3 33,33%

44.035 36.332 57.597 819  
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13. Λοιπές επενδύσεις 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 22.149 25.138 17.546 25.320
Επίδραση εφαρμογής των ΔΛΠ 32 και 39 (22.149) - (17.546) -
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 - 25.138 - 25.320
Προσθήκες - 11.682 - 645
Πωλήσεις - (14.111) - (7.395)
Προσαρμογή σε εύλογη αξία - (560) - (1.024)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 - 22.149 - 17.546

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό - 10.619 - 13.647
Κυκλοφορούν ενεργητικό - 11.530 - 3.899

- 22.149 - 17.546

Όμιλος Εταιρεία

 

 

Οι λοιπές επενδύσεις περιλαμβάνουν τα κατωτέρω: 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Εισηγμένοι τίτλοι
- Συμμετοχικοί τίτλοι - 16.202 - 11.688
Μη εισηγμένοι τίτλοι
- Συμμετοχικοί τίτλοι - 89 -
 - Ομόλογα  - 5.858 - 5.858

- 22.149 - 17.546

Όμιλος Εταιρεία

-

 

 

 

Οι λοιπές επενδύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ταξινομήθηκαν και επιμετρήθηκαν σύμφωνα με τα ΔΛΠ 32 
και 39 από την 1η Ιανουαρίου 2005. 
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-

-

14. Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 - - -
Επίδραση εφαρμογής των ΔΛΠ 32 και 39 19.009 - 16.880 -
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 19.009 - 16.880 -
Προσθήκες 2.304 - 329 -
Πωλήσεις (4.622) - (5.010) -
Κέρδη/ (ζημιές) εύλογης αξίας 95 - (329) -
Μόνιμη απομείωση (352) - (23) -
Μεταφορά σε συγγενείς/ θυγατρικές (2.538) - (2.538) -
Μεταφορά λόγω εισφοράς κλάδων - - (781)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 13.896 - 8.528 -

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 12.044 - 8.528 -
Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.852 - - -

13.896 - 8.528 -

Όμιλος Εταιρεία

 

 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Εισηγμένοι τίτλοι
- Συμμετοχικοί τίτλοι 1.576 - 31 -
Μη εισηγμένοι τίτλοι
- Συμμετοχικοί τίτλοι 6.973 - 3.149 -
 - Ομόλογα  5.348 - 5.348 -

13.896 - 8.528 -

Όμιλος Εταιρεία
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15. Αναβαλλόμενη φορολογία 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα να 
συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και 
όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  Tα συμψηφισμένα ποσά είναι 
τα παρακάτω: 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες (7.606) (8.690) (3.266) (8.234)
Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών (9.384) (3.853) (3.339) (2.976)

(16.990) (12.543) (6.605) (11.210)

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Πληρωτέες μετά από 12 μήνες 3.804 896 - -
Πληρωτέες εντός 12 μήνες 3.753 4.709 568 4.560

7.556 5.605 568 4.560

(9.434) (6.938) (6.037) (6.650)

Όμιλος Εταιρεία

 

 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης (6.938) (9.216) (6.650) (10.750)
Συναλλαγματικές διαφορές (177) (114) - -
Χρέωση κατάστασης αποτελεσμάτων (σημ. 34) (2.319) 2.393 168 4.100
Μεταφορά λόγω απόσχισης κλάδων - - 445 -

Υπόλοιπο τέλους χρήσης (9.434) (6.938) (6.037) (6.650)

Όμιλος Εταιρεία
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Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι 
παρακάτω: 

Όμιλος 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

Προβλέψεις/ 
Ζημιές 

απομείωσης
Φορολογικές 

ζημίες Λοιπά Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 (4.311) (124) (7.097) (11.532)
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (1.165) (6) 180 (991)
Συναλλαγματικές διαφορές - - (20) (20)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 (5.477) (129) (6.937) (12.543)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 (5.477) (129) (6.937) (12.543)
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (1.019) (8.478) 5.207 (4.290)
Συναλλαγματικές διαφορές - (177) 20 (157)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 (6.496) (8.785) (1.710) (16.990)  

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Επιταχυνόμενες 

φορολογικές 
αποσβέσεις Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 1.099 1.367 2.465
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (62) 3.297 3.235
Συναλλαγματικές διαφορές (114) - (114)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 923 4.663 5.586

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 923 4.663 5.586
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 2.935 (964) 1.971
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 3.858 3.699 7.557  

 

Ο Όμιλος έχει αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές ύψους €45,5 εκ περίπου, για τις οποίες δεν έχει 
αναγνωριστεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στον ισολογισμό.  Οι ζημιές αυτές μεταφέρονται σε 
επόμενες ημερομηνίες, το αργότερο μέχρι το 2025.  
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Εταιρεία 

Επιταχυνόμενες 
φορολογικές 
αποσβέσεις Προβλέψεις

Φορολογικές 
ζημιές

Αποθέματα/ 
χρεώστες Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 (1.958) (3.413) - (6.432) (278) (12.081)

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 1.939 (1.366) - 526 (227) 871

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 (19) (4.779) - (5.907) (505) (11.210)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 (19) (4.779) - (5.907) (505) (11.210)

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (843) 4.205 (5.610) 5.907 501 4.160
Εισφορά λόγω απόσχισης κλάδων 241 204 - - - 445

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 (621) (370) (5.610) - (4) (6.605)  

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Λοιπά
Δεδουλευμένο 

εισόδημα Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 - 1.331 1.331
Χρέωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων 1.200 2.029 3.229

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 1.200 3.360 4.560

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 1.200 3.360 4.560
Πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων (632) (3.360) (3.992)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 568 - 568  

 

16. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Πελάτες 475.770 536.507 5.804 462.448
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (38.962) (74.803) - (65.498)

Τελικές εμπορικές απαιτήσεις 436.808 461.704 5.804 396.950
Προκαταβολές 14.710 31.482 586 18.242
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημ.41) 56.975 56.241 78.607 65.046
Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη (σημ.41) 2.000 - 2.250 -
Λοιπές απαιτήσεις 54.203 24.092 15.043 21.153

Σύνολο 564.696 573.518 102.290 501.391

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 94.458 64.340 5.703 51.955
Κυκλοφορούν ενεργητικό 470.239 509.178 96.586 449.437

564.696 573.518 102.290 501.391

Όμιλος Εταιρεία
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Η εύλογη αξία των απαιτήσεων προσδιορίσθηκε με βάση τις μελλοντικές ταμειακές ροές των στοιχείων αυτών, 
προεξοφλημένες με μέσο επιτόκιο 4,26%. 

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. 

Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς ο Όμιλος 
έχει μεγάλο αριθμό πελατών.  

Έχει γίνει πρόβλεψη επισφάλειας στην Εταιρεία μέσα στη χρήση ύψους €9.303.153 και μείωση των 
σχηματισμένων κατά το παρελθόν προβλέψεων κατά €12.426.962 λόγω μη χρησιμοποίησής τους.  Η μεταβολή 
στην πρόβλεψη απομείωσης οφείλεται στην εισφορά αυτής στις θυγατρικές εταιρείες (βλ. σημ.38). 

17. Αποθέματα 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 84.009 78.735 - 69.637
Ημιτελή προϊόντα 25.279 26.713 - 20.011
Ετοιμα προϊόντα 41.058 38.546 - 34.106
Εμπορεύματα 9.647 8.983 - 8.987

Λοιπά 4.091 999 - -
Σύνολο 164.085 153.977 - 132.741

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα  και κατεστραμμένα αποθέματα:
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 3.746 2.302 - 2.085

Ημιτελή προϊόντα 1.048 588 - 181

Ετοιμα προϊόντα 1.615 980 - 777

Λοιπά 484 305 - 300
6.892 4.176 - 3.343

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 157.193 149.801 - 129.399

ΕταιρείαΌμιλος
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18. Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Συμβάσεις σε εξέλιξη την ημερομηνία Ισολογισμού: 6.550 10.996 - -

Aπαιτήσεις από πελάτες έργων : 22.619 17.987 - -
Σύνολο: 29.169 28.983 - -

Συμβάσεις σε εξέλιξη την ημερομηνία Ισολογισμού: 1.548 2.831 - -

Υποχρεώσεις σε πελάτες έργων: 4.078 698 - -

Σύνολο: 5.626 3.529 - -

Σωρευμένο κόστος έργων πλέον σωρευμένα 
καταχωρημένα κέρδη μείον σωρευμένες 
καταχωρημένες ζημίες 44.757 8.672 - -

Μείον : Συνολικές τιμολογήσεις 39.755 7.963 - -

Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 5.002 709 - -

ΕταιρείαΌμιλος

 

 

19. Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

Όμιλος Εταιρεία

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 - -

Επίδραση από την υιοθέτηση των ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 39  2.526 -
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 2.526 -
Προσθήκες 3.585 -
Πωλήσεις (3.015) -
Αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία  345 -
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 3.441 -

Όμιλος Εταιρεία
Εισηγμένοι τίτλοι
- Συμμετοχικοί τίτλοι εσωτερικού 2.879 -
- Συμμετοχικοί τίτλοι εξωτερικού 561 -

3.441 -
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-

 

20. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 43.160 12.161 28.404 19.670
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 52.672 127.346 38.458 89.166
Λοιπές αξίες - 8 -

Σύνολο 95.832 139.516 66.862 108.836

Όμιλος Εταιρεία

 

 

Το πραγματικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών καταθέσεων για την Εταιρεία ήταν 2,6% (2004: 
2,1%).   

Τα ταμειακά διαθέσιμα και οι τραπεζικές υπεραναλήψεις για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, 
περιλαμβάνουν τα εξής: 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 95.832 139.516 66.862 108.836
Τραπεζικές υπεραναλήψεις (σημ.24) (180.874) (158.821) (91.675) (153.645)

Σύνολο (85.041) (19.305) (24.812) (44.809)

Όμιλος Εταιρεία

 

 

Τα διαθέσιμα και οι δανειακές υποχρεώσεις της μητρικής που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις 
αφορούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς οι οποίοι κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2005 ήταν στο όνομα της 
μητρικής εταιρείας.  Η διαφορά μεταξύ των υπολοίπων που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις και 
αυτών που απορρέουν από την απόσχιση περιλαμβάνονται στα διεταιρικά υπόλοιπα (βλ.σημ.41) 
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21. Στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση 

(α) 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.  Κατά την 31 Δεκεμβρίου 
2005, η Διοίκηση της Εταιρείας ήταν σε διαδικασία πώλησης της συμμετοχής στην Forthnet βάσει 
συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και πλάνου και γι’ αυτό το λόγο η συμμετοχή κατηγοριοποιήθηκε ως 
διακρατούμενη προς πώληση (σημ.12).   

Στις 1 Φεβρουαρίου 2006, η Εταιρεία προέβη στην πώληση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας 
FORTHnet A.E., οι οποίες αντιπροσωπεύουν το συνολικό ποσοστό 24,8% του μετοχικού κεφαλαίου και των 
δικαιωμάτων ψήφου της, έναντι ποσού ύψους €34.865.094.  Το κέρδος για τον Όμιλο ανήλθε στα €11.982.177.  

(β) Μέσα στη χρήση, η διοίκηση της Ομίλου έχει αποφασίσει την πώληση του αεροσκάφους που ανήκει 
στη θυγατρική εταιρεία Conclin Corporation, καθώς και της αντίστοιχης χρηματοδοτικής υποχρέωσης που 
σχετίζεται με την αγορά του παγίου, σε συνδεδεμένο με τον Όμιλο μέρος.  Κατά την ημερομηνία της 
μεταφοράς στα διακρατούμενα προς πώληση, το αεροσκάφος είχε αναπόσβεστη αξία €14.999.107,  ενώ η 
υποχρέωση ανέρχετο σε €11.839.521.  Η Διοίκηση αναμένει ότι από την πώληση του αεροσκάφους και τη 
μεταβίβαση της αντίστοιχης υποχρέωσης δε θα προκύψει σημαντικό κέρδος.  Η αναπόσβεστη αξία του παγίου, 
καθώς και η υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης για το 2004 παρουσιάζονται στα πάγια και τα δάνεια 
αντίστοιχα. 

22. Μετοχικό κεφάλαιο 

Αριθμός 
μετοχών Κοινές μετοχές Υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 130.826.005 276.043 189.906 (10.767) 455.182
Πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης 
μετοχών προς εργαζομένους

Αξία παρεχθείσας υπηρεσίας - - 428 - 428
Έσοδα από έκδοση μετοχών 345.850 730 284 - 1.013

Ίδιες μετοχές που αγοράσθηκαν (406.000) - - (1.419) (1.419)
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου - - (43) - (43)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 86.917 183 50 - 234

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 130.852.772 276.956 190.625 (12.186) 455.395

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 130.852.772 276.956 190.625 -12.186 455.395
Πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης 
μετοχών προς εργαζομένους

Αξία παρεχθείσας υπηρεσίας - - 1.392 - 1.392
Έσοδα από έκδοση μετοχών 1.154.811 2.437 906 - 3.342

Ίδιες μετοχές που πωλήθηκαν 406.000 - - 12.186 12.186
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου - - (111) - (111)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 132.413.583 279.393 192.812 472.205  
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Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.154.811 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας €2,11 η 
καθεμία, οι οποίες προήλθαν λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών το Δεκέμβριο του 2005 
(1.025.541 δικαιώματα έναντι €2,93 το καθένα και 129.270 έναντι €2,61 το καθένα).  

 

Ίδιες μετοχές 

Η Εταιρεία απόκτησε 406.000 ίδιες μετοχές από το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τη διάρκεια του έτους 2004.  
Το συνολικό ποσό που πληρώθηκε για την απόκτηση, καθαρό από φόρους εισοδήματος, ήταν € 1.418.810 και 
έχει αφαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια.   

Κατά το 2005 η Εταιρεία πώλησε το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατείχε έναντι συνολικού τιμήματος 
€13.637.959. 

Θυγατρικές εταιρείες κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 κατείχαν ίδιες μετοχές της μητρικής συνολικής αξίας 
κτήσης €1.784.073.  

 

Δικαιώματα προαίρεσης 

Κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2005, ασκήθηκαν 1.025.541 δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών έναντι 
€ 2,93 το καθένα και 129.270 έναντι € 2,61 το καθένα.   

Τα δικαιώματα δίνονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη και σε προσωπικό της Εταιρείας. 

Τα εκκρεμή δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν ολικά ή τμηματικά μέσα σε περίοδο πέντε ετών από το τέλος 
της χρήσης, από το Δεκέμβριο του 2005 μέχρι το Δεκέμβριο του 2009, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του 
μηνός Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους.  Τα εκκρεμή δικαιώματα στις 31 Δεκεμβρίου 2005 ανέρχονται σε 
314.360. 

Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τα ποσά που εισπράττονται, αφαιρουμένων των εξόδων συναλλαγής, 
καταχωρούνται στο μετοχικό κεφάλαιο (ονομαστική αξία) και στο υπέρ το άρτιο. 

Η χρέωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων για το έτος 2005 ανήλθε σε €1.392 χιλ (2004: €428 χιλ). 
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23. Aποθεματικά 

Όμιλος 

Τακτικό 
αποθεματικο

Ειδικά 
αποθεματικά

Αφορολόγητα 
αποθεματικά

Έκτακτα 
αποθεματικά

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2004 29.513 8.116 121.724 65.466 2.310 - 227.130

Αναπροσαρμογή με βάση το ΔΛΠ 8 - - 88.699 - - - 88.699

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 29.513 8.116 210.423 65.466 2.310 - 315.829
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης - - - - (3.062) - (3.062)
Μεταφορά από κέρδη 1.866 -21 6.037 4.640 6.693 - 19.216
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2004 31.379 8.096 216.460 70.106 5.941 - 331.982

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2005 31.379 8.096 216.460 70.106 5.941 - 331.982

  Επίδραση εφαρμογής των ΔΛΠ 32 και 39 - - - - - (912) (912)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 31.379 8.096 216.460 70.106 5.941 (912) 331.070
Ζημιά εύλογης αξίας επενδύσεων διαθέσιμων προς 
πώληση - - - - - (19) (19)
Πώληση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - - - - - (39) (39)
Απομείωση συμμετοχής - - - - - 327 327

Λοιπές μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης (108) 3 (60.828) - (7.015) - (67.948)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.271 8.099 155.633 70.106 (1.074) (642) 263.392  

 

Εταιρεία 

Τακτικό 
αποθεματικο

Ειδικά 
αποθεματικά

Αφορολόγητα 
αποθεματικά

Έκτακτα 
αποθεματικά

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2004 25.519 8.069 108.700 65.466 - - 207.755
Μεταφορά από κέρδη 1.200 - 5.700 4.640 - - 11.540
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2004 26.719 8.069 114.400 70.106 - - 219.295

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2005 26.719 8.069 114.400 70.106 - - 219.295

  Επίδραση εφαρμογής των ΔΛΠ 32 και 39 - - - - - (667) (667)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 26.719 8.069 114.400 70.106 - (667) 218.628
Ζημιά εύλογης αξίας επενδύσεων διαθέσιμων προς 
πώληση - - - - - (329) (329)

Πώληση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - - - - - (39) (39)
Απομείωση συμμετοχής - - - - - 327 327

Λοιπές μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης - - (841) - - - (841)
Μεταφορά αποθεματικών λόγω απόσχισης κλάδων 
(σημ.38) - - (58.184) - - - (58.184)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2005 26.719 8.069 55.376 70.106 - (707) 159.563  

(α) Τακτικό αποθεματικό 

Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.2190/20, 
άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) κερδών, 
είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του 
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών 
μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δε μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  
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(β) Έκτακτα αποθεματικά 

Τα έκτακτα αποθεματικά περιλαμβάνουν ποσά αποθεματικών τα οποία έχουν δημιουργηθεί με αποφάσεις  
Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, δεν έχουν ειδικό προορισμό και δύναται να χρησιμοποιηθούν για 
οποιοδήποτε σκοπό κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ποσά αποθεματικών τα 
οποία έχουν σχηματιστεί βάσει διατάξεων της Ελληνικής Νομοθεσίας. Τα ανωτέρω έκτακτα αποθεματικά 
έχουν σχηματιστεί από φορολογηθέντα κέρδη  και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε περαιτέρω φορολόγηση σε 
περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους. 

(γ) Αφορολόγητα αποθεματικά 

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 

Παρακολουθούνται τα αποθεματικά που σχηματίζονται από καθαρά κέρδη, τα οποία με βάση ειδικές διατάξεις 
αναπτυξιακών νόμων, που ισχύουν κάθε φορά, δεν φορολογούνται, γιατί χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση 
νέου πάγιου παραγωγικού εξοπλισμού. Δηλαδή, σχηματίζονται από καθαρά κέρδη για τα οποία δεν 
υπολογίζεται και δεν καταβάλλεται φόρος. 

Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο 

Περιλαμβάνεται το μέρος των αδιανέμητων καθαρών κερδών κάθε χρήσης που προέρχεται από 
απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της 
φορολογικής υποχρέωσης. 

Τα ανωτέρω αποθεματικά μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν (αφού ληφθούν υπόψη οι 
περιορισμοί που μπορεί να ισχύουν κάθε φορά) με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.  
Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος με τον τρέχοντα φορολογικό 
συντελεστή. 

24. Δάνεια 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικά δάνεια 7.630 119.450 - 118.000
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 1.806 13.197 - 2.943
Ομολογιακό δάνειο 11.980 12.143 - -
Λοιπά - 15 -

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 21.416 144.805 - 120.943

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικές υπεραναλήψεις (σημ. 20) 180.874 158.821 91.675 153.645
Τραπεζικά δάνεια 131.541 42.141 - -
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 1.372 1.893 - 1.126
Λοιπά 2.013 - - -

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 318.757 202.855 91.675 154.771

Σύνολο δανείων 340.173 347.661 91.675 275.713

Όμιλος Εταιρεία

-
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Τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται στα εξής νομίσματα:

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Ευρώ 330.116 339.016 91.675 275.713
Δολλάρια (USD) 10.057 8.112 - -
Λοιπά - 532 - -

340.173 347.661 91.675 275.713

Όμιλος Εταιρεία

 
Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής: 
 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Μεταξύ 1 και  2 ετών 6.269 121.090 - 118.000

Μεταξύ 2 και 5 ετών 13.342 10.518 - -
19.610 131.608 - 118.000

Όμιλος Εταιρεία

 

Δάνειο ύψους USD120.926.400 (λογιστική αξία στις 31.12.2005 €102.506.000) το οποίο ήταν αποπληρωτέο 
τον Ιανουάριο του 2006, έχει ανανεωθεί μέχρι τις 23/1/2007.  Για το δάνειο υπάρχει σύμβαση ανταλλαγής 
συναλλάγματος (βλ. σημ.29) η οποία επίσης έχει ανανεωθεί.  Το δάνειο έχει μεταφερθεί κατά την απόσχιση 
στον κλάδο Telecom Solutions, ενώ η εταιρεία Intracom Holdings S.A. έχει εγγυηθεί την εν λόγω συμφωνία 
(σημ. 40).   

 

Το πραγματικό σταθμισμένο μέσο επιτόκιο των δανείων για τον Όμιλο και την Εταιρεία για το 2005 ήταν 4,3% 
(2004:4%). 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης- ελάχιστα 
μισθώματα
Μέχρι 1 έτος 1.499 2.500 - 1.296
Από 1 έως 5 έτη 1.869 15.012 - 3.109

Σύνολο 3.368 17.511 - 4.405
Μείον: Mελλοντικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικών μισθώσεων (190) (2.421) - (337)

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 3.178 15.090 - 4.068

Όμιλος Εταιρεία
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25. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Συνταξιοδοτικές παροχές 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Υποχρεώσεις ισολογισμού για :
Συνταξιοδοτικές παροχές 6.811 4.922 1.133 4.266

Σύνολο 6.811 4.922 1.133 4.266

Χρεώσεις στα αποτελέσματα (σημ.31)
Συνταξιοδοτικές παροχές 10.612 2.374 3.549 1.908

Σύνολο 10.612 2.374 3.549 1.908

Όμιλος Εταιρεία

 

 

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισμό έχουν προσδιορισθεί ως εξής: 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Παρούσα αξία χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 99 393 - -

99 393 - -

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 7.878 5.751 1.493 5.323

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) (1.166) (1.223) (360) (1.057)

Υποχρέωση στον ισολογισμό 6.811 4.922 1.133 4.266

Όμιλος Εταιρεία

 

 

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων έχουν ως εξής: 

1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 989 1.961 467 1.732
Χρηματοοικονομικό κόστος 191 198 127 177
Τερματικές υποχρεώσεις 6.204 - 6.204 -
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές που καταχωρήθηκαν στην 
περίοδο 1.929 299 131 -
Επίπτωση από περικοπές 1.300 (84) (3.379)
Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε εργαζομένους 
(σημ.31) 10.612 2.374 3.549 1.908

Όμιλος Εταιρεία
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Η συνολική χρέωση έχει κατανεμηθεί ως εξής:
1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004

Κόστος πωλήσεων 138 1.087 1.568 843
Έξοδα διάθεσης 8.714 469 833 448
Έξοδα διοίκησης 1.760 818 1.148 617

10.612 2.374 3.549 1.908

Όμιλος Εταιρεία

 

 

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό:
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Yπόλοιπο έναρξης 4.922 4.784 4.266 4.040
Συναλλαγματικές διαφορές (6) - - -
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 10.612 2.374 3.549 1.908
Πληρωθείσες εισφορές (8.717) (2.236) (6.682) (1.683)

Υπόλοιπο τέλους 6.811 4.922 1.133 4.266

Όμιλος Εταιρεία

 

 

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

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,70% 2,69% 3,70% 2,69%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 4,50% 3,00% 4,50% 3,00%

Όμιλος Εταιρεία

 

 

26. Επιχορηγήσεις 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 569 580 413 413
Προσθήκες 419 - 87 -
Αποσβέσεις (424) (11) (413) -
Μεταφορά λόγω απόσχισης κλάδων - - (87)

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 564 569 - 413

Όμιλος Εταιρεία

-
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27. Προβλέψεις 

Όμιλος 

Εγγυήσεις
Εθελουσία 

έξοδος Λοιπά Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 5.866 - 2.123 7.989
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 4.092 6.456 1.089 11.637
Αντιλογισμός προβλέψεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν (62) - 202 140
Συναλλαγματικές διαφορές - - 1 1
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως (4.960) - (388) (5.348)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 4.936 6.456 3.027 14.419

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 4.936 6.456 3.027 14.419
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 2.167 - 2.119 4.286
Aπο εξαγορά θυγατρικής - - 283 283
Συναλλαγματικές διαφορές 13 - - 13
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως (2.994) (6.456) (231) (9.682)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 4.121 - 5.198 9.319  

 

Εταιρεία 

Εγγυήσεις
Μη Ληφθείσες 

Άδειες
Εθελουσία 

έξοδος Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 5.712 385 - - 6.097
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 4.092 - 6.456 420 10.967
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως (4.960) - - - (4.960)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 4.844 385 6.456 420 12.105

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 4.844 385 6.456 420 12.105
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως (634) - (6.456) (198) (7.288)
Μεταφορά λόγω απόσχισης κλάδων (4.210) (318) - (148) (4.675)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 - 68 - 74 142  

Ανάλυση συνολικών προβλέψεων

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Κυκλοφορούν ενεργητικό 6.518 10.928 142 10.193
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 2.801 3.491 - 1.912

Σύνολο 9.319 14.419 142 12.105

Όμιλος Εταιρεία

 

 

Σύμφωνα με απόφαση της Εταιρείας η οποία κοινοποιήθηκε στους εργαζομένους την 1/11/2004 υλοποιήθηκε 
πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.  Το συνολικό κόστος του προγράμματος αυτού έχει επιβαρύνει τη χρήση του 
2004. 
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28. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Προμηθευτές 97.253 104.338 11.993 80.652

Προκαταβολές πελατών 47.339 66.281 - 66.281
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (σημ.41) 42.200 20.190 25.432 32.873
Δεδουλευμένα έξοδα 8.465 7.875 757 2.699
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι/ τέλη 17.139 26.408 8.987 14.479
Λοιπές υποχρεώσεις 28.086 18.411 2.444 6.152

Σύνολο 240.482 243.504 49.614 203.135

Όμιλος Εταιρεία

 

 

29. Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Όμιλος Εταιρεία

31/12/2005 31/12/2005

Παθητικό Παθητικό
Ονομαστική 
αξία (σε χιλ)

Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (swaps) (1) 3.377 3.377 €100.000
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (2) 7.561 7.561 $29.963
Συμβάσεις ανταλλαγής συναλλάγματος (swaps) (3) 15.862 - €118.000

Σύνολο 26.801 10.939

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 26.801 10.939
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις - -

26.801 10.939  
 

(1)  Τριμηνιαίος εκτοκισμός με λήξη στις 17/10/2009. 
(2)  19 ισόποσες προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος ύψους $1.577 χιλ. η καθεμιά, με μηνιαίες λήξεις από 20/10/2006 

μέχρι 20/4/2008.  
(3)   Η σύμβαση είχε ημερομηνία λήξης 23/1/2006 και ανανεώθηκε για ένα έτος (βλ.σημ.24). 

Λόγω του ότι η Εταιρεία δεν έκανε χρήση της λογιστικής αντιστάθμισης για ταμειακές ροές για τη σύμβαση 
ανταλλαγής συναλλάγματος, καθαρό κέρδος από την αποτίμηση του παραγώγου και του αντισταθμιζόμενου 
δανείου ύψους €5.260 χιλ. και €5.211 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα έχει αναγνωριστεί στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων για την τρέχουσα χρήση.   

Συνολικά, έχει καταχωρηθεί κέρδος από παράγωγα ύψους €9.467 χιλ και €9.418 χιλ. για τον Όμιλο και την 
Εταιρεία αντίστοιχα στη χρήση του 2005.  
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30. Έξοδα ανά κατηγορία 

Σημείωση

1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004 1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004

Παροχές σε εργαζομένους 31 177.790 159.601 82.255 128.992

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο στο κόστος πωληθέντων 152.414 244.270 99.114 217.699

Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 7,9,10 33.614 33.316 19.551 24.665
Απομείωση αποθεμάτων 2.467 1.319 1.310 1.319
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων 4.667 4.838 2.650 3.653
Μισθώματα βάσει λειτουργικών μισθώσεων 4.912 4.574 2.487 3.773
Διαφήμιση 2.318 3.755 698 2.698
Διαγραφή πιστωτικών υπολοίπων - (1.300) - (1.220)
Έξοδα έρευνας 1.018 399 - -
Λοιπά 146.225 109.420 41.193 60.463

Σύνολο 525.425 560.192 249.260 442.042

Όμιλος Εταιρεία

 

 

Κατανομή ανά λειτουργία:
  Κόστος πωληθέντων 393.864 411.939 179.449 335.824
  Έξοδα διάθεσης 56.368 79.336 37.843 67.940
  Έξοδα διοίκησης 75.193 68.917 31.888 38.278

525.425 560.192 249.180 442.042

Ανάλυση αποσβέσεων ανά λειτουργία:
  Κόστος πωληθέντων 19.448 19.952 12.989 16.673
  Έξοδα διάθεσης 3.844 4.730 2.694 4.634
  Έξοδα διοίκησης 10.322 8.634 3.868 3.358

33.614 33.316 19.551 24.665  

 

31. Παροχές σε εργαζομένους 

1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004 1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004
Μισθοί και ημερομίσθια 137.339 107.625 61.265 89.917
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 17.934 16.841 10.144 13.767
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές και έξοδα 10.512 19.456 5.905 10.095
Αποζημιώσεις εθελούσιας αποχώρησης - 12.877 - 12.877
Δικαιώματα προαίρεσης χορηγηθέντα στο προσωπικό 1.392 428 1.392 428
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 10.612 2.374 3.549 1.908

Σύνολο 177.790 159.601 82.255 128.992

Όμιλος Εταιρεία
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32. Άλλα λειτουργικά έσοδα - έξοδα (καθαρά) 

1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004 1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004

(Ζημιές)/ κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (166) 35 80 32

Κέρδη από πώληση λοιπών επενδύσεων - 374 900 374

Κέρδη εύλογης αξίας/ πώλησης λοιπών χρηματοοικονομικών 
στοιχείων μέσω αποτελεσμάτων 70 - - -
Κέρδη από την πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων 
προς πώληση 1.070 - 55 -
Ζημιές εύλογης αξίας λοιπών επενδύσεων - (1.024) - (1.024)
Έσοδα από μερίσματα 100 1.720 3.502 9.373
Έσοδα από ενοίκια 401 1.027 1.001 1.179
Απομείωση/ πώληση επενδύσεων (550) - (656) -
Αντιλογισμός απομείωσης επενδύσεων - - 1.425 -
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 424 11 413 -
Λοιπά 3.341 2.365 510 446

Σύνολο 4.690 4.508 7.228 10.381

Όμιλος Εταιρεία

 

 

33. Χρηματοοικονομικά έξοδα  

1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004 1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004

Τόκοι και συναφή έξοδα
-Τραπεζικά δάνεια 17.635 21.298 12.641 17.890
- Χρηματοδοτικές μισθώσεις 689 390 97 216
- Λοιπά 1.322 - - -

19.647 21.688 12.738 18.106

Πιστωτικοί τόκοι (1.343) (939) (254) (300)
Καθαρές ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές (570) (1.601) (1.648) (1.156)
Καθαρά κέρδη από παράγωγα (9.467) - (9.418) -

Σύνολο 8.267 19.148 1.420 16.650

Όμιλος Εταιρεία
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34. Φόρος εισοδήματος 

1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004 1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004

Φόρος χρήσης 7.001 15.277 1.716 8.798
Λοιποί φόροι - 561 - 561
Αναβαλλόμενος φόρος (σημ. 15) (2.319) 2.393 168 4.100

Σύνολο 4.681 18.231 1.884 13.459

Όμιλος Εταιρεία

 

 

Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων του Ομίλου, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 
χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών των ενοποιημένων εταιρειών. Η 
διαφορά έχει ως εξής: 

1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004 1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004

Κέρδη προ φόρων 7.256 44.900 9.766 35.254

2.322 15.750 3.125 12.374
Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο (4.211) (6.120) (2.880) (1.000)
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς 5.099 9.048 608 3.519
Επίδραση μεταφοράς κερδών στο αφορολόγητο 
αποθεματικό - (1.995) - (1.995)
Διαφορές φορολογικών συντελεστών (1.859) 666 (659) -
Χρήση προηγουμένων μη αναγνωρισμένων ζημιών 
από φόρους (35) (91) - -
Φορολογικές ζημιές χρήσης 2.625 597 1.120 -
Λοιπά 741 376 571 561

Φόροι 4.681 18.231 1.884 13.459

Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες 
φορολογικούς συντελεστές στην Ελλάδα

Όμιλος Εταιρεία
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-

-

-

-

35. Λειτουργικές ταμειακές ροές  

Σημείωση 1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004 1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004

Καθαρά κέρδη 2.351 26.076 7.881 21.795
Προσαρμογές για:
Φόρο εισοδήματος 34 4.681 18.231 1.884 13.459
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 7 17.225 18.404 8.691 11.527
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 9 16.083 14.902 10.557 12.877
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 10 306 45 303 260
Απομειώσεις 550 1.319 23 173
Ζημιές/ (κέρδη) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 166 (35) (80) (32)
(Κέρδη)/ ζημιές εύλογης αξίας λοιπών επενδύσεων (70) 918 - 1.024
Κέρδη από πώληση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση (1.070) - (907) -
Ζημιές από πώληση θυγατρικών - - 54
Κέρδος αποτίμησης παραγώγων (9.467) - (12.422) -
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών 1.392 428 1.392 428
Αντιλογισμός απομειώσεων θυγατρικών - - (1.425)
Ζημιές από πώληση χρεογράφων - (374) - (374)
Έσοδα τόκων 33 (1.343) (939) (254) (300)
Έξοδα τόκων 33 19.647 21.688 12.738 18.106
Έσοδα από μερίσματα 32 (100) (1.720) (3.502) (9.373)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 26 (424) (11) (413) -

Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 12 (871) (3.826) - -
Ζημιές χρήσης από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες - 592 -
Συναλλαγματικές ζημιές δανείων 1.244 (1.968) - -
 Άλλα - (37) -

50.299 93.694 24.522 69.572

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Μείωση αποθεμάτων (7.392) 3.619 (9.101) 6.785
Αύξηση απαιτήσεων 13.382 (16.879) (66.070) (31.901)
Μείωση υποχρεώσεων (11.255) (18.662) 3.028 (3.411)
Αύξηση προβλέψεων (5.099) 9.594 (7.288) 6.008

Αύξηση υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 1.889 162 1.837 226

(8.475) (22.166) (77.594) (22.293)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 41.824 71.528 (53.072) 47.279

Όμιλος Εταιρεία
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36. Κέρδη ανά μετοχή 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

Βασικά 

Τα βασικά 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 χρήσης, εξαιρουμένων των 
ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την εταιρεία (ίδιες μετοχές) (Σημείωση 22). 

Αναπροσαρμοσμένα 

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με προσαρμογή του σταθμισμένου μέσου αριθμού 
των κοινών μετοχών υποθέτοντας την μετατροπή σε κοινές μετοχές, όλων των δυνητικών τίτλων, όπως 
δικαιώματα προαίρεσης μετοχών.  Για τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών γίνεται ένας υπολογισμός για να 
προσδιορισθεί ο αριθμός των μετοχών που θα μπορούσε να αποκτηθεί στην εύλογη αξία (προσδιοριζόμενη με 
την μέση ετήσια αγοραία τιμή της μετοχής), με βάση την νομισματική αξία των δικαιωμάτων που αφορούν 
δικαιώματα προαίρεσης. Ο ως άνω υπολογιζόμενος αριθμός των μετοχών, συγκρίνεται με τον αριθμό των 
μετοχών που θα είχαν εκδοθεί υποθέτοντας την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης. 

1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004 1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 3.226 22.686 7.881 21.795
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 131.306.230 128.035.423 131.306.230 128.035.423
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) 0,02 0,18 0,06 0,17

1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004 1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 3.226 22.686 7.881 21.795
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 131.608.119 128.313.804 131.608.119 128.313.804
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) 0,02 0,18 0,06 0,17

Όμιλος Εταιρεία

 

 

37. Μερίσματα 

Η διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται όπως στην επικείμενη Τακτική Συνέλευση των μετόχων εισηγηθεί τη μη 
διανομή μερίσματος για τη χρήση 2005.  Το μέρισμα που πληρώθηκε στη χρήση για το 2004 ανήλθε σε 
€13.126 χιλ (€0,10 ανά μετοχή). 

38. Εισφορά κλάδων σε θυγατρικές 
 
Με το από 12.9.2005 Δελτίο Τύπου, το οποίο δημοσιεύθηκε στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών, η Intracom Holdings ανακοίνωσε τον εταιρικό μετασχηματισμό της, που συνίσταται στη μετατροπή 
της σε εταιρία συμμετοχών.  
 
Η μετατροπή αυτή ανακοινώθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί με την απόσχιση και εισφορά από την Intracom 
Holdings, σε ισάριθμες, λειτουργούσες υπό τον έλεγχό της, εταιρίες, των κλάδων των Τηλεπικοινωνιακών 
Λύσεων (Telecom Solutions), των Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Defense Electronic Systems) και 
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της Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής (IT Services), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/2003, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.   

Σε Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η απόσχιση του κλάδου των 
Τηλεπικοινωνιακών λύσεων, του κλάδου των Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων και του κλάδου Παροχής 
Υπηρεσιών Πληροφορικής και η εισφορά αυτών, αντίστοιχα, στις κατά 100% θυγατρικές της Intracom ΗΛΙΔΑ 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε., η οποία έχει μετονομασθεί σε «INTRACOM TELECOM», ΠΡΑΞΙΣ (PRAXIS) 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Α.Ε., η οποία έχει μετονομασθεί σε «INTRACOM DEFENSE», και Databank.  Οι 
ημερομηνίες Ισολογισμού Μετασχηματισμού ήταν η 30/09/2005 για τον κλάδο Τηλεπικοινωνιακών λύσεων και 
Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων και 31/10/2005 για τον κλάδο Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής.  Οι 
σχετικές αποφάσεις έγκρισης των αρμοδίων αρχών δόθηκαν στις 29 και 30 Δεκεμβρίου 2005. 

Ως κρίσιμες ημερομηνίες της απόσχισης με βάση τα ΔΠΧΠ κρίθηκαν οι ημερομηνίες των ισολογισμών 
μετασχηματισμού δεδομένου ότι όλοι οι κλάδοι ήταν κάτω από κοινό έλεγχο από την ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.  κατά 
τις ημερομηνίες 30/09/2005 ( κλάδοι Τηλεπικοινωνιακών λύσεων και Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων) 
και 31/10/2005 (κλάδος Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής). Ως εκ τούτου όλες οι συναλλαγές που 
διενεργήθηκαν από την ημερομηνία των ισολογισμών μετασχηματισμού και εφεξής έγιναν για λογαριασμό των 
νέων κλάδων – θυγατρικών εταιριών. 
 
Η εισφορά ιδίων κεφαλαίων από την Intracom Holdings στους προαναφερθέντες κλάδους έχει ως εξής: 
 

Σύνολο

Καθαρή Θέση που εισφέρθηκε σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο 2166/1993 327.372
Αφορολόγητα αποθεματικά που μεταφέρθηκαν 58.184
Εγγραφές μετάβασης σε ΔΠΧΠ 16.329
Σύνολο Εισφερόμενης Καθαρής Θέσης 401.885
Μείον: αφορολόγητα αποθεματικά (58.184)
Αύξηση επένδυσης σε θυγατρικές (σημ.11) 343.701  
 
 
 
Τα αφορολόγητα αποθεματικά αποτελούν τη λογιστική αξία των επιχορηγήσεων επενδύσεων παγίου 
ενεργητικού και αφορολόγητων αποθεματικών ειδικών διατάξεων νόμων. 
 
Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Εταιρίας, η απόσχιση των τριών κλάδων με αντίστοιχη δημιουργία 
τριών νέων αυτόνομων εταιριών, εκτιμάται ότι θα βοηθήσει τις νέες εταιρίες να αποκτήσουν μεγαλύτερη 
ευελιξία, αυτονομία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους, έτσι ώστε να αναπτυχθούν 
ταχύτερα κυρίως στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
 
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας Intracom Holdings συνεχίζονται μέσω των θυγατρικών.  Το όφελος από τις 
εργασίες των θυγατρικών θα το εισπράττει η Εταιρεία μέσω μερισμάτων.  

39. Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

Δεν υπάρχουν κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί κατά την ημερομηνία 
του Ισολογισμού. 
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40. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/ Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 

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.  Η Εταιρεία έχει δώσει εγγυητικές επιστολές στα πλαίσια των 
συνήθων δραστηριοτήτων της, συνολικού ποσού €225 εκ. περίπου. 

H Εταιρεία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών για δάνεια θυγατρικών της συνολικού ύψους €101.330 χιλ.  
Επιπρόσθετα η μητρική εταιρεία έχει δώσει εγγύηση ύψους €118.000.000 για το κοινοπρακτικό δάνειο και την 
αντίστοιχη σύμβαση ανταλλαγής νομισμάτων (σημ.24).  

Επιπλέον, η μητρική εταιρεία έχει δώσει εγγύηση ύψους €11.840 χιλ υπέρ της θυγατρικής Conclin Corporation 
για τη σύμβαση χρηματοδοτικής υποχρέωσης του αεροσκάφους που εμφανίζεται στα στοιχεία διακρατούμενα 
προς πώληση. 

Κατά της μητρικής εκκρεμεί από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας υπόθεση για φερόμενες παραβάσεις κατά 
την εκτέλεση έργου.  Το σύνολο των ποινικών ρητρών και εκπτώσεων ανέρχεται σε €29.145 χιλ.  Οι νομικοί 
σύμβουλοι της Εταιρείας με επιστολή τους αναφέρουν ότι τα στοιχεία βάσει των οποίων επιβληθήκαν οι 
ποινικές ρήτρες εμφανίζουν σοβαρές πλημμέλειες και ότι η τελική έκβαση θα είναι ευνοϊκή για την Εταιρεία.  

41. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004 1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:

Προς θυγατρικές - - 16.564 46.772

Προς υπόλοιπα συνδεδεμένα μέρη 9.156 46.401 8.049 34.079
9.156 46.401 24.613 80.851

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:

Από θυγατρικές - - 17.883 58.078

Από υπόλοιπα συνδεδεμένα μέρη 8.389 13.537 1.654 13.529

8.389 13.537 19.537 71.607

Έσοδα ενοικίων:

Από θυγατρικές - - 201 -

Από υπόλοιπα συνδεδεμένα μέρη 151 - 151 -

151 - 352 -

Αγορές παγίων:
Προς θυγατρικές - - 1.333 -
Προς υπόλοιπα συνδεδεμένα μέρη 5.355 - 5.355 -

5.355 - 6.688 -

Όμιλος Εταιρεία

 

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 λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορούν 
εταιρείες στις οποίες συμμετέχει ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας. 
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Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004 1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 

Από θυγατρικές - - 15.935 26.831

Από υπόλοιπα συνδεδεμένα μέρη 58.975 56.241 864 38.216
58.975 56.241 16.799 65.046

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: 

Προς θυγατρικές - - 2.622 12.983

Προς υπόλοιπα συνδεδεμένα μέρη 42.200 20.190 - 19.890

42.200 20.190 2.622 32.873

Καθαρή απαίτηση από θυγατρικές - εισφερόμενοι κλάδοι (*)
- - 41.248 -

Όμιλος Εταιρεία

 

(*)  Το ανωτέρω ποσό που εμφανίζεται ως απαίτηση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 
31.12.2005 αφορά στην καθαρή διαφορά μεταξύ των τραπεζικών υπεραναλήψεων και των διαθεσίμων των από 
απόσχιση κλάδων της (βλ.και σημ.20). 

Παροχές προς τη διοίκηση  

Για τη χρήση του 2005, ποσά ύψους €1.945.225 και €1.586.696 καταβλήθηκαν ως αμοιβές μελών Δ.Σ. και 
αμοιβές διευθυντικών στελεχών αντιστοίχως στην Εταιρεία.   
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42. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

(α) Την 31η Ιανουαρίου 2006 ολοκληρώθηκε η πώληση και μεταβίβαση του 100% των μετοχών της 
εταιρείας  Hellas On Line από την EFG Eurobank Α.Ε. προς την Intracom Holdings, έναντι € 18.950.000.   Το 
τίμημα ενδέχεται να αυξηθεί κατά μέγιστο €6.000.000, εφόσον ο κύκλος εργασιών που η Hellas on Line θα 
πραγματοποιήσει για τον όμιλο EFG Eurobank A.E . 

(β) Την 1η Φεβρουαρίου 2006, η Εταιρεία προέβη στην πώληση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας 
FORTHnet A.E., οι οποίες αντιπροσωπεύουν το συνολικό ποσοστό 24,8% του μετοχικού κεφαλαίου και των 
δικαιωμάτων ψήφου της, έναντι ποσού ύψους €34.865.094 (σημείωση 21).  

(β) Στις 13 Φεβρουαρίου 2006 η Intracom Holdings και η Concern Sitronics, o τεχνολογικός βραχίονας 
της Sistema, κατέληξαν σε μη δεσμευτική κατ’αρχήν συμφωνία για την εξαγορά από τη Concern Sitronics 
ποσοστού 51% της θυγατρικής εταιρείας Intracom Telecom έναντι τιμήματος €120 εκ. περίπου.  Η 
ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε όρους και αιρέσεις, όπως η ολοκλήρωση οικονομικών και νομικών 
ελέγχων, διαπραγμάτευση για τη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών και το σύμφωνο μετόχων και η απόκτηση 
των απαραίτητων εταιρικών εγκρίσεων και αδειών. 

43.  Αναμόρφωση οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων περιόδων 

Κατά την ετοιμασία των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 30 Ιουνίου 2005, έγινε διόρθωση 
κονδυλίων τα οποία αφορούσαν στην προηγούμενη χρήση.  Σε συνέχεια της σημείωσης 22, παράγραφος (γ) 
“Επίδραση στα αποτελέσματα” των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων, η καθαρή θέση την 1 
Ιανουαρίου 2004 αναμορφώθηκε, χωρίς αυτό να έχει επίδραση στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου όπως 
παρουσιάστηκαν την 30 Ιουνίου 2005. 
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44.  Θυγατρικές εταιρείες  

Παρακάτω, παρατίθενται οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, όπως και τα άμεσα ποσοστά συμμετοχής τους. 

31 Δεκεμβρίου 2005 

Επωνυμία
Χώρα εγκατάστασης Άμεσο ποσοστό 

συμμετοχής

Intracom Bulgaria SA Βουλγαρία 70%
Intracom Svyaz Ρωσία 100%
Intracom doo Skopje Π.Γ.Δ.Μ. 70%
Intracom Holdings International Ltd Κύπρος 100%
  - Intracom Middle East FZE ΗΑΕ 100%
  - Intracom Middle East LLC ΗΑΕ 100%
  - Conklin Corporation ΗΠΑ 100%
  - Intracom Doo Belgrade Σερβία 100%
  - Intracom Doo Armenia Αρμενία 100%
  - Fornax RT Ουγγαρία 67%
        - Fornax Integrator Ουγγαρία
        - Fornax Informatika Doo Croatia Κροατία
        - Fornax Slovakia Σλοβακία
Intracom Operations Ltd Κύπρος 100%
        - Intracom Group USA Ηνωμένες Πολιτείες 100%
Global Net Solutions Ltd Βουλγαρία 100%
Διάλογος ΑΕ Ελλάδα 51%
Intracom Jordan Ltd Ιορδανία 80%
Intrasoft International SA Βέλγιο 100,0%
  - PEBE SA Βέλγιο 100%
  - Intrasoft SA Ελλάδα 100%
  - Intrasoft Βrussels Βέλγιο 100%
  - Switchlink NV Βέλγιο 100%
Intrarom SA Ρουμανία 63%
Intradevelopment SA Ελλάδα 48%
Intracom Technologies Ltd Κύπρος 100%
Intracom Exports Ltd Κύπρος 100%
  - ICOM CYPRUS KYΠΡΟΣ 100%
Ιντρακάτ ΑΕ Ελλάδα 74%
  - Αιθέρας Energy ΑΕ Ελλάδα 100%
  - Inmaint SA Ελλάδα 60%
  - ΚΕΠΑ Αττικής ΑΕ Ελλάδα 51%
  - Intracom Construct SA Ρουμανία 83%
  - S.C. Technical Construct Intrakat SRL Ρουμανία 97%
  - Eurokat SA Ελλάδα 82%
  - Intralban SA Αλβανία 55%
Databank Ελλάδα 99%
Ίντρακομ A.E. Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων Ελλάδα 100%
Ίντρακομ Α.Ε. Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ελλάδα 100%

100% θυγατρικές 
της Fornax RT
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31 Δεκεμβρίου 2004 

Επωνυμία
Χώρα εγκατάστασης Άμεσο ποσοστό 

συμμετοχής

Intracom Bulgaria SA Βουλγαρία 70%
Intracom Svyaz Ρωσία 100%
Intracom doo Skopje Π.Γ.Δ.Μ. 70%
Intracom Holdings International Ltd
  - Intracom Operations LTD Κύπρος 100%
  - Intracom Exports Ltd Κύπρος 100%
  - ICOM CYPRUS KYΠΡΟΣ 100%
  - Intracom Middle East FZE ΗΑΕ 100%
  - Conklin Corporation ΗΠΑ 100%
  - Intracom Doo Belgrade Σερβία 100%
  - Intracom Doo Armenia Αρμενία 100%
  - Fornax RT Ουγγαρία 67%

        - Fornax Integrator Ουγγαρία 100% θυγατρική 
της Fornax RT

Global Net Solutions Ltd Βουλγαρία 100%
Διάλογος ΑΕ Ελλάδα 51%
Intracom Jordan Ltd Ιορδανία 80%
Intrasoft International SA Βέλγιο 100,0%
  - PEBE SA Βέλγιο 100%
  - Intrasoft SA Ελλάδα 100%
  - Intrasoft Βrussels Βέλγιο 100%
  - Switchlink NV Βέλγιο 100%
Intrarom SA Ρουμανία 63%
Intradevelopment SA Ελλάδα 48%
Intramet Ελλάδα 73%
Ιντρακάτ ΑΕ Ελλάδα 71%
  - Αιθέρας Energy ΑΕ Ελλάδα 100%
  - Inmaint SA Ελλάδα 60%
  - Intracom Construct SA Ρουμανία 83%
Databank Ελλάδα 69%
ΓΑΛΑΝΗΣ Ελλάδα 60%  
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ΣΟΛ Α.Ε.       ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.    Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 
Φωκίωνος Νέγρη 3      11Ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας 
112 57 Αθήνα       144 51 Μεταμόρφωση 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας ‘‘ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ’’ 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
Ανώνυμης Εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 
31η Δεκεμβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρίας. Η 
δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, 
εδραιωμένης στον διενεργηθέντα έλεγχο. 
 
Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο 
που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις 
ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών 
στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο 
έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της 
διοίκησης της Εταιρίας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και 
την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. 
Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της έκθεσής μας. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση 
της Εταιρίας και την ενοποιημένη οικονομική θέση του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2005, τα αποτελέσματα 
των εργασιών της Εταιρίας και του Ομίλου, τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές της Εταιρίας 
και του Ομίλου της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι συνεπές με τις προαναφερόμενες Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
Η παρούσα έκθεση ελέγχου αντικαθιστά την έκθεση που χορηγήθηκε με ημερομηνία 30 Μαρτίου 2006 λόγω 
αναδιατάξεων σε κονδύλια του Ισολογισμού της Εταιρίας, στην Κατάσταση ταμειακών ροών του Ομίλου καθώς και 
σε αναδιατάξεις και επιπρόσθετες πληροφορίες στις επισυναπτόμενες σημειώσεις. 

 
 

Αθήνα, 14 Απριλίου 2006 
 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ν. ΦΙΛΟΣ  (Α.Μ.  ΣΟΕΛ 12471) 

 

‘ΣΟΛ’ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
Φωκίωνος Νέγρη 3 
112 57  Αθήνα 

 
(Α.Μ.  ΣΟΕΛ 125) 

 
 

 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (Α.Μ.  ΣΟΕΛ 16631) 

 

Ernst & Young (Hellas) A.E. 
11ο ΧΛΜ Εθνική Οδού Αθηνών-Λαμίας 
144 51 Μεταμόρφωση Αττικής 

 
(Α.Μ.  ΣΟΕΛ 107) 

 

  

 



 

 Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  Ε Κ Θ Ε Σ Η Σ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

 
 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της INTRACOM κρίνει σκόπιμο να σας παρουσιάσει την δομή, τις δραστηριότητες 
και τις προοπτικές της Εταιρίας, ώστε οι μέτοχοί της να είναι καλά πληροφορημένοι για την Εταιρία στην 
οποία έχουν τοποθετηθεί.  
 
Κατά την χρήση αυτή ,οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται για πρώτη φορά, σε ενοποιημένη μορφή 
για τον όμιλο και για την μητρική εταιρία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.). 
  
 
Κατά την παρελθούσα χρήση η διοίκηση της εταιρίας αποφάσισε τον εταιρικό μετασχηματισμό της, που 
συνίσταται στη μετατροπή της σε εταιρία συμμετοχών. 
Η εν λόγω μετατροπή  πραγματοποιήθηκε  με την απόσχιση και εισφορά από την INTRACOM, σε ισάριθμες, 
λειτουργούσες υπό τον έλεγχό της, εταιρίες, των κλάδων των Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων (telecom 
solutions), των Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων (defense electronic systems) και της Παροχής 
Υπηρεσιών Πληροφορικής (IT services), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/2003, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Η διαδικασία της απόσχισης των κλάδων και η μετατροπή της εταιρίας σε εταιρία συμμετοχών 
ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2005 με τις εγκριτικές αποφάσεις  των αρμόδιων οργάνων της Διοίκησης. 
Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Εταιρίας, η απόσχιση των τριών κλάδων με αντίστοιχη 
δημιουργία τριών νέων αυτόνομων εταιριών, εκτιμάται ότι θα βοηθήσει τις νέες εταιρίες να αποκτήσουν 
μεγαλύτερη ευελιξία, αυτονομία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους, έτσι ώστε να 
αναπτυχθούν ταχύτερα κυρίως στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η απόσχιση των τριών κλάδων και 
η νέα επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των συμμετοχών, αποτελούν τις σημαντικές στρατηγικές 
αποφάσεις για την εξέλιξη και ανάπτυξη του Ομίλου, οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν σε ανοδικά 
αποτελέσματα τα επόμενα έτη, ενώ αναμένεται επίσης να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της βελτίωσης 
της εταιρικής διακυβέρνησης. 
Με την αλλαγή δραστηριότητας και τη μετατροπή της Εταιρίας σε Εταιρία Συμμετοχών, οι σημαντικότερες 
συμμετοχές της INTRACOM HOLDINGS είναι οι εξής:   

 INTRACOM TELECOM 

 INTRACOM DEFENSE 

 INTRACOM I.T. SERVICES 

 INTRAKAT και  

 Λοιπές Συμμετοχές 
 
Η εισφορά των συμμετοχών της INTRACOM στις  τρεις εταιρείες που απορρόφησαν τους αποσχισθέντες 
κλάδους έγινε ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας κάθε εταιρίας. 
 
 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ   Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 

 
Ενοποιημένα Αποτελέσματα 
 
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 535.387 χιλ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 13,7% 
συγκριτικά με € 615.905 χιλ., το 2004. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 48.266 χιλ., μειωμένα κατά 
48,42% συγκριτικά με € 93.573 χιλ., το 2004. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 7.033 χιλ., μειωμένα 
κατά 84,13%  συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα € 44.307 χιλ., του 2004. Τα κέρδη μετά φόρων και 
δικαιωμάτων μειοψηφίας  διαμορφώθηκαν στα € 3.226 χιλ., μειωμένα κατά 85,78% σε σχέση με τα € 
22.686 χιλ., του 2004. 

 
Η μείωση των  ενοποιημένων αποτελεσμάτων εντάσσεται στα πλαίσια της νέας στρατηγικής του Ομίλου για 
μεγαλύτερη διείσδυση του σε νέες αγορές του εξωτερικού, σε αύξηση της επιρροής του στις ήδη 
υπάρχουσες αγορές του εσωτερικού καθώς επίσης και την είσοδο του σε νέες αγορές . 

 
 

                    Σελίδα  1 



 

 
Εταιρικά Αποτελέσματα 
 
Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 253.136 χιλ., παρουσιάζοντας μείωση 47,65% συγκριτικά με € 
483.566 χιλ., το 2004. Τα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 30.736 χιλ., έναντι € 76.568 χιλ., το 2004 παρουσιάζοντας 
μείωση 59,86 %. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 9.765 χιλ., μειωμένα κατά 72,30% συγκρινόμενα με 
τα αντίστοιχα € 35.254 χιλ., του 2004. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα € 7.881 χιλ., 
μειωμένα κατά 63,84% σε σχέση με τα € 21.795 χιλ., του 2004. 
Σημειώνεται ότι στα δημοσιευθέντα οικονομικά μεγέθη της INTRACOM HOLDINGS (εταιρία) δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι αποσχισθέντες κλάδοι TELECOM και DEFENSE για το χρονικό διάστημα από 
01/10/2005 έως 31/12/2005 ,και ο αποσχισθείς κλάδος I.T. SERVICES για το χρονικό διάστημα από 
01/11/2005 έως 31/12/2005.Ως εκ τούτου η προαναφερθείσα μείωση των μεγεθών οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στο γεγονός αυτό. 
 
Σχετικά με την ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των ιδίων κεφαλαίων, και των 
αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2005 όπως και των λογιστικών αρχών που εφαρμόζει η Εταιρία γίνεται 
εκτενής ανάλυση στις Σημειώσεις  επί των Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας. 
 
Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού  
 
Την 31η Ιανουαρίου 2006 ολοκληρώθηκε η αγορά του συνόλου (100 %) των μετοχών της εταιρίας 
HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  από την Eurobank EFG έναντι τιμήματος  € 18.950.000 . 
Την 1η Φεβρουαρίου  2006 η εταιρία προέβη στην πώληση του ποσοστού της συμμετοχής της 24,8 % με 
το οποίο συμμετείχε στην εταιρία FORTHnet Α.Ε. Την ίδια ημέρα και η θυγατρική της εταιρία INTRACOM IT 
SERVICES προέβη στην πώληση του ποσοστού συμμετοχής της 0,47 % στην ίδια εταιρία. Κατόπιν των 
ανωτέρω ο Όμιλος INTRACOM HOLDINGS δεν συμμετέχει πλέον στη FORTHnet Α.Ε. 
Την 13η Φεβρουαρίου 2006 η εταιρία και η Concern SITRONICS, ο τεχνολογικός βραχίονας της SISTEMA 
κατέληξαν σε μη δεσμευτική κατ΄ αρχήν συμφωνία για την εξαγορά από την Concern SITRONICS 
ποσοστού 51% της εταιρίας INTRACOM TELECOM, έναντι τιμήματος € 120 εκατ. περίπου. 
 
 
 
Προοπτικές και Στόχοι 
 
Η επενδυτική πολιτική της Εταιρίας θα διαμορφωθεί στα πλαίσια της δραστηριότητάς της στον τομέα των 
συμμετοχών και στόχος της θα είναι αφ’ ενός η αξιοποίηση των υφιστάμενων συμμετοχών της και αφ’ 
ετέρου η αναζήτηση νέων επενδύσεων σε αποδοτικές συμμετοχές. Η εταιρία διατηρεί προς το παρόν την 
εξειδίκευσή της στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των κατασκευών, λόγω των υφιστάμενων 
συμμετοχών της, θα στραφεί όμως και σε άλλους ευρύτερους τομείς ενδιαφέροντος. Σε κάθε περίπτωση, 
λόγω του ιδιαίτερου αυτού αντικειμένου δραστηριότητας, η εταιρία θα κινηθεί ανάλογα με τις επενδυτικές 
ευκαιρίες, όπως αυτές θα διαμορφώνονται εκάστοτε στην αγορά και με σκοπό τη διατήρηση της εύρωστης 
χρηματοοικονομικής διάρθρωσης και της υψηλής κερδοφορίας. 
Στα πλαίσια αυτού του διευρυμένου εταιρικού σχήματος η εταιρία ενεργεί προς την κατεύθυνση της 
βέλτιστης οργανωτικής διάρθρωσης, αλλά και της γενικότερης βελτίωσης και του εκσυγχρονισμού των 
εσωτερικών λειτουργιών της, που εξασφαλίζουν τον έλεγχο του λειτουργικού κόστους, την καλύτερη και 
αμεσότερη πληροφόρηση όλων των επιπέδων της οργάνωσης και την αποδοτικότερη διαχείριση του 
επιχειρηματικού κινδύνου. Καθοριστικός ρόλος θα είναι η διαμόρφωση της στρατηγικής και του 
επιχειρησιακού σχεδίου των εταιριών του ομίλου. 
 
Επίσης η εταιρία παραμένει στραμμένη και στις αγορές του εξωτερικού και κυρίως στην ευρύτερη 
γεωγραφική περιοχή της ΕΕΜΕΑ (Ανατολικής Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική), όπου οι εταιρίες του 
ομίλου ήδη δραστηριοποιούνται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια.  Στην ευρύτερη αυτή περιοχή υπάρχουν 
προοπτικές ανάπτυξης, υψηλής κερδοφορίας και επενδυτικών αποδόσεων και ο Όμιλος διατηρεί σημαντικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε αυτή.  
 
Ειδικότερα ο τομέας των τηλεπικοινωνιακών λύσεων, όπως και των υπηρεσιών, αποτέλεσε τον πυρήνα 
των δραστηριοτήτων της INTRACOM από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα. Η Εταιρία παρακολουθεί τις 
εξελίξεις στη διεθνή τηλεπικοινωνιακή αγορά, η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχείς κινήσεις εξαγορών στα 
πλαίσια της σύγκλισης των αγορών πληροφορικής και  επικοινωνιών, όπως επίσης από την παρουσία νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών που δίνουν ευρείες τεχνολογικές δυνατότητες. Η INTRACOM TELECOM μέσω της 
ερευνητικής δραστηριότητας έχει αναπτύξει μια πλήρη και τεχνολογικά προηγμένη σειρά προϊόντων στους 
τομείς των ευρυζωνικών ενσύρματων και ασύρματων συστημάτων πρόσβασης και μετάδοσης, όπως επίσης 
και συστήματα διανομής περιεχομένου (IPVT, triple-play).   
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Μέσα στα πλαίσια αυτών των εξελίξεων στην ευρύτερη αγορά των τηλεπικοινωνιών, η στρατηγική του 
ομίλου ανασυντάσσεται, και μέσα από τη νέα οργανωτική δομή, στρέφεται προς την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων και των προκλήσεων που δίνονται στη διεθνή αγορά. Στόχος αποτελεί η κατάκτηση της 
αγοράς σταθερής τηλεφωνίας και Internet, με έμφαση στην αναδυόμενη αγορά των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών και των ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών.   
 
 
 
 
Σημειώνουμε, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν ελεγχθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. 
Σωτήριο Ν. Φίλο της “ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών” και Παναγιώτη Ι. Κ. Παπάζογλου της “Εrnst &  Young 
Hellas Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.”, τους οποίους εξέλεξε η προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. 
 

 

 
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών 

του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 

Παιανία,  14  Απριλίου 2006 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ. 
 
 
 
 

________________________ 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ  Π.  ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

 
 
 

Βεβαιώνεται ότι η παραπάνω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων που αποτελείται από σελίδες 3  είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που 
χορηγήσαμε με ημερομηνία  14 Απριλίου 2006. 

 
 

Παιανία,  14  Απριλίου 2006 
 
 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές 
 
 
 
 
 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ν. ΦΙΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 
Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 12471 Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.  16631 

"Σ.Ο.Λ."  Α.Ε.  ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ A.Ε. 
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