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2 
  

Ισολογισμός 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ 31/3/2007 31/12/2006 31/3/2007 31/12/2006
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 144.208 144.097 54.926 55.272
Υπεραξία 11.361 11.361 - -
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 13.362 13.264 4.845 5.253
Επενδύσεις σε ακίνητα 63.008 63.170 46.472 46.603
Επενδύσεις σε θυγατρικές 6 - - 177.682 177.682
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 6 118.908 120.590 116.175 116.175
Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 12.794 11.502 9.066 9.030
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4.654 5.020 3.703 3.938
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 15.566 17.805 9.498 9.498

383.861 386.809 422.367 423.452
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 48.697 49.649 - -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 240.101 226.557 69.991 67.559
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 53.900 47.787 - -
Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση - 508 - -
Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 1.364 1.056 - -
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 7.470 8.453 4.633 4.629
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 124.337 115.477 75.535 72.531

475.870 449.486 150.159 144.719
Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα προς πώληση 5 107.506 80.940 - -

583.376 530.427 150.159 144.719
Σύνολο ενεργητικού 967.238 917.236 572.526 568.171

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 7 376.912 377.329 376.912 377.329
Αποθεματικά 184.875 186.022 160.594 159.535

561.787 563.351 537.507 536.864
Δικαιώματα μειοψηφίας 25.382 20.197 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 587.169 583.549 537.507 536.864

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 36.211 35.259 - 3
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 490 487 - -
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2.682 2.719 438 438
Επιχορηγήσεις 368 544 - -
Προβλέψεις 1.100 2.606 - -

40.852 41.615 438 441
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 154.635 141.056 26.338 20.931
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 2.534 3.139 714 982
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 8.407 7.304 - -
Δάνεια 86.049 82.150 4.252 4.337
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 3.135 4.475 3.135 4.475

Προβλέψεις 4.868 5.256 142 142
259.628 243.379 34.582 30.866

Υποχρεώσεις περιουσιακών στοιχείων διακρατούμενων προς πώληση 5 79.588 48.692 - -
339.217 292.072 34.582 30.866

Σύνολο υποχρεώσεων 380.069 333.687 35.020 31.307
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 967.238 917.236 572.526 568.171

Όμιλος Εταιρεία

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση αποτελεσμάτων  

Όμιλος 

Σημ Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Διακοπείσες 
δραστηριότητες

Σύνολο Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Διακοπείσες 
δραστηριότητες

Σύνολο

Πωλήσεις 88.852 7.724 96.577 68.508 92.364 160.872
Κόστος πωληθέντων (68.889) (9.019) (77.908) (56.767) (67.868) (124.635)

Μεικτό αποτέλεσμα 19.963 (1.294) 18.669 11.741 24.496 36.237

Άλλα λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) - καθαρά 8 1.230 128 1.358 12.837 (854) 11.983
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (7.006) (2.297) (9.303) (5.001) (13.403) (18.404)
Έξοδα διοίκησης (11.595) (529) (12.123) (8.862) (7.406) (16.268)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 2.592 (3.991) (1.399) 10.715 2.833 13.548
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) -καθαρά 82 (369) (287) (442) (3.416) (3.858)
Κέρδη / (ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 428 - 428 (66) - (66)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 3.103 (4.361) (1.258) 10.208 (583) 9.624
Φόρος εισοδήματος (1.735) 2.162 427 (2.781) (458) (3.239)

Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) περιόδου 1.368 (2.199) (831) 7.427 (1.041) 6.385

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής 1.209 (2.199) (990) 8.046 (1.111) 6.934
Δικαιώματα μειοψηφίας 159 - 159 (619) 70 (549)

1.368 (2.199) (831) 7.427 (1.041) 6.385

(Ζημιές)/ κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν 
στους μετόχους της μητρικής για την περίοδο 
(εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)

Βασικά 14 0,01 (0,02) (0,01) 0,06 (0,01) 0,05
Απομειωμένα 14 0,01 (0,02) (0,01) 0,06 (0,01) 0,05

1/1 - 31/3/2007 1/1 - 31/3/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση αποτελεσμάτων  

Εταιρεία 

1/1 - 31/3/2007 1/1 - 31/3/2006

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες Σημ
Πωλήσεις 3.477 5.620
Κόστος πωληθέντων (3.232) (5.062)

Μεικτό κέρδος 245 558

Άλλα λειτουργικά έσοδα - καθαρά 8 715 12.329
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (44) (15)
Έξοδα διοίκησης (1.395) (692)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (479) 12.181
Χρηματοοικονομικά έσοδα - καθαρά 1.739 667

Κέρδη προ φόρων 1.260 12.848
Φόρος εισοδήματος (235) (2.825)

Καθαρά κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 1.025 10.023

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

Βασικά 14 0,01 0,08
Απομειωμένα 14 0,01 0,08  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

Όμιλος 

Σημ
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 472.205 263.392 (102.075) 27.810 661.332
Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) περιόδου - - 6.934 (549) 6.385
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - 119 - - 119
Συναλλαγματικές διαφορές - 1.745 - - 1.745
Σύνολο αναγνωρισμένων κερδών και ζημιών - 1.865 6.934 (549) 8.250
Ίδιες μετοχές (1.240) - - - (1.240)
Έξοδα έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου - - 973 - 973
Ανακατάταξη κονδυλίων εντός της καθαρής θέσης - 3.397 (2.299) (1.098) -

(1.240) 3.397 (1.326) (1.098) (268)
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2006 470.965 268.654 (96.467) 26.162 669.315

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 377.329 191.294 (5.272) 20.197 583.549
Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) περιόδου - - (990) 159 (831)
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - 513 - 172 685
Συναλλαγματικές διαφορές - (75) - 1 (74)
Σύνολο αναγνωρισμένων κερδών και ζημιών - 437 (990) 332 (220)
Ίδιες μετοχές 7 (404) - - - (404)
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου 7 (12) - - - (12)
Αλλαγή στη σύνθεση ενοποίησης 6 - 1.171 (1.171) 4.257 4.257
Μεταφορά - (275) (320) 595 -

(417) 896 (1.491) 4.852 3.840
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2007 376.912 192.628 (7.753) 25.382 587.169

Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας Δικαιώματα 
μειοψηφίας

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

Εταιρεία 

Σημ
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέματικα

Αποτελέσματα εις 
νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 472.205 159.563 (92.758) 539.011
Καθαρό κέρδος περιόδου - - 10.023 10.023
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - (180) - (180)
Σύνολο αναγνωρισμένων κερδών και ζημιών - (180) 10.023 9.843
Ίδιες μετοχές (1.240) - - (1.240)
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2006 470.965 159.384 (82.735) 547.613

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 377.329 159.500 35 536.864
Καθαρό κέρδος περιόδου - - 1.025 1.025
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - 34 - 34
Σύνολο αναγνωρισμένων κερδών και ζημιών - 34 1.025 1.060
Ίδιες μετοχές 7 (404) - - (404)
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου 7 (12) - - (12)
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2007 376.912 159.534 1.060 537.507  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση ταμειακών ροών 
(από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 

Σημ 1/1 - 31/3/2007 1/1 - 31/3/2006 1/1 - 31/3/2007 1/1 - 31/3/2006

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 11 7.140 (6.810) 4.227 58.287
Καταβληθέντες τόκοι (2.330) (5.112) (389) (339)
Καταβληθής φόρος εισοδήματος (606) (791) (272) (276)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 4.203 (12.713) 3.566 57.672

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (1.973) (5.272) (44) (604)
Αγορές επενδυτικών ακινήτων (8) - - -
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (171) (1.496) - -
Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 114 10 4 -

Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (6) - - -
Αγορά επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - (3) - -

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 38 1.968 - -
Πωλήσεις επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 22 100 - 100
Πωλήσεις στοιχείων διακρατούμενων προς πώληση - 34.917 - 34.917
Αγορά θυγατρικής μείον διαθέσιμά της - (18.865) - (18.950)
Αλλαγή στη μέθοδο ενοποίησης λόγω απόκτησης ελέγχου 6 2.123 - - -
Τόκοι που εισπράχθηκαν 303 90 87 48

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 442 11.450 47 15.511

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αγορά ιδίων μετοχών (404) (1.240) (404) (1.240)
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου (12) - (12) -
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους (105) (640) (105) (240)
Δάνεια αναληφθέντα 18.267 27.879 - -
Αποπληρωμή δανεισμού (13.245) (21.194) (85) (79.845)
Επιχορηγήσεις για την περίοδο 1 - - -
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (287) (423) (3) -

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 4.215 4.381 (609) (81.325)

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.859 3.118 3.004 (8.142)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 115.477 95.832 72.531 66.862

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 124.337 98.950 75.535 58.720

Όμιλος Εταιρεία

 

 

 

 

 

Ορισμένα στοιχεία της κατάστασης ταμειακών ροών αναταξινομήθηκαν σε σχέση με τις δημοσιευμένες 
οικονομικές καταστάσεις της 31 Μαρτίου 2006, όπως περιγράφεται στη σημείωση 16. 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 

1. Γενικά 

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, με διακριτικό τίτλο “Intracom Holdings” (εφεξής 
«IΝΤΡΑΚΟΜ»), ιδρύθηκε στην Ελλάδα και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Ο Όμιλος ΙΝΤΡΑΚΟΜ δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών και λοιπών συνδεδεμένων εταιρειών 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 χλμ Λεωφόρο Μαρκοπούλου 
Παιανίας.  Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.intracom.com. 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές αυτές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν εγκριθεί προς 
δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 29 Μαΐου 2007. 

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

Οι παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές 
καταστάσεις της ΙΝΤΡΑΚΟΜ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών («Εταιρεία») και τις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (μαζί «ΙΝΤΡΑΚΟΜ», ή «Όμιλος») για την περίοδο 1/1 – 
31/3/2007.  Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 34 “Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις”. 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των συνοπτικών ενδιάμεσων 
οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη και 
παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2006.  Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε 
συνδυασμό µε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2006, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Ομίλου με  ηλεκτρονική διεύθυνση www.intracom.com. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως έχει τροποποιηθεί 
από την επανεκτίμηση των επενδύσεων σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, των 
χρηματοοικονομικών μέσων διαθέσιμων προς πώληση και σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και των 
παραγώγων. 

Διερμηνείες υποχρεωτικές για το 2007 

Διερμηνεία 10, Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και  Απομείωση (ισχύει από 1 Νοεμβρίου 2006)   

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2006  και απαγορεύει τις ζημίες απομείωσης που 
αναγνωρίζονται σε μια ενδιάμεση περίοδο, όσον αφορά την υπεραξία, τις επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους 
και τις επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε κόστος, να αντιστραφούν 
σε ισολογισμούς μεταγενέστερων ημερομηνιών. Η διερμηνεία δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις του 
Ομίλου. 
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3. Ανακατατάξεις κονδυλίων  
Λόγω της πώλησης του ομίλου Telecom και της κατάταξης της θυγατρικής εταιρείας Hellas on Line στα 
διακρατούμενα προς πώληση στη χρήση του 2006, ο Όμιλος εμφάνισε τα αποτελέσματα από τη δραστηριότητα 
των εταιρειών αυτών για τη χρήση 2006 σε ιδιαίτερη στήλη των αποτελεσμάτων της χρήσης υπό τον τίτλο 
“Διακοπείσες δραστηριότητες”.  Γι’ αυτό το λόγο, τα αποτελέσματα του Ομίλου Intracom για την περίοδο 1/1-
31/3/2006 έχουν διαχωριστεί σε συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες.   Κατ’επέκταση, τα στοιχεία των 
σημειώσεων που αφορούν αποτελέσματα για την περίοδο αυτή διαφέρουν από τα δημοσιευθέντα των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της 31/3/2006 για το λόγο ότι δεν περιλαμβάνουν στοιχεία από τις 
διακοπείσες δραστηριότητες, όπως απαιτείται από την παράγραφο 34 του ΔΠΧΠ 5 «Μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» (βλ. σημ.5).   

Όπως αναφέρεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006, η Διοίκηση του Ομίλου αποφάσισε την 
εξαίρεση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην κατάσταση 
ταμειακών ροών.  Οι προγενέστερες περίοδοι έχουν προσαρμοστεί αναλόγως (βλ. σημ.16). 

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

4. Πληροφόρηση κατά τομέα 
Τα αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για κάθε επιχειρηματικό τομέα για την περίοδο 1/1-
31/3/2007 ήταν τα παρακάτω: 

Τηλεπικοινωνίες

Ολοκληρωμένες 
λύσεις 

πληροφορικής, 
δημοσίου τομέα 
και τραπεζών

Αμυντικά Κατασκευαστικά Μη 
κατανεμηθέντα Σύνολο

Πωλήσεις 7.761 29.052 21.777 28.600 1.662 88.852

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 329 967 1.396 388 (488) 2.592
Χρηματοοικονομικά έξοδα - 
καθαρά 82
Κέρδη/ (ζημιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις 150 (71) - 365 (15) 428
Κέρδη προ φόρων από 
συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 3.103  
 

Τα αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για κάθε επιχειρηματικό τομέα για την περίοδο 1/1-
31/3/2006 ήταν τα παρακάτω: 

Τηλεπικοινωνίες

Ολοκληρωμένες 
λύσεις 

πληροφορικής, 
δημοσίου τομέα 
και τραπεζών

Αμυντικά Κατασκευαστικά Μη 
κατανεμηθέντα Σύνολο

Πωλήσεις 8.313 24.432 13.769 16.366 5.627 68.508

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (216) (346) 1.078 (1.995) 12.194 10.715
Χρηματοοικονομικά έξοδα - 
καθαρά (442)
Κέρδη/ (ζημιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις - 21 - (104) 17 (66)
Κέρδη προ φόρων από 
συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 10.208  
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5. Διακοπείσες δραστηριότητες 

(α)  Ανάλυση αποτελεσμάτων διακοπεισών δραστηριοτήτων 

1/1-31/3/2007 1/1-31/3/2006
Ίντρακομ A.E. Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων (1) - 63
Hellas on Line ΑΕ (2) (2.199) (1.104)
Σύνολο (2.199) (1.041)

Όμιλος

 

Η κατάσταση αποτελεσμάτων για τις διακοπείσες δραστηριότητες παρουσιάζεται παρακάτω.   

(1) Iντρακομ ΑΕ Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων (κλάδος τηλεπικοινωνιών) 

Στις 30 Ιουνίου 2006 η Εταιρεία προέβη στην πώληση του 51% της θυγατρικής εταιρείας Ίντρακομ ΑΕ 
Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων («Όμιλος Intracom Telecom») στην Concern Sitronics, θυγατρική της Sistema, 
έναντι τιμήματος €120 εκατ.  Το τίμημα δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική 
μεταβολή. 

Τα αποτελέσματα από τη δραστηριότητα του μερικώς μεταβιβασθέντος υποομίλου μέχρι την 31/3/2006 
παρουσιάζονται παρακάτω: 

Κατάσταση αποτελεσμάτων για τον κλάδο τηλεπικοινωνιών 

1/1-31/3/2006
Πωλήσεις 85.828
Κόστος πωληθέντων (62.266)

Μεικτό κέρδος από διακοπείσες δραστηριότητες 23.562

Άλλα λειτουργικά έσοδα- καθαρά (879)
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (12.040)
Έξοδα διοίκησης (6.852)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης από διακοπείσες δραστηριότητες 3.792
Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά (3.271)

Κέρδη προ φόρων 521
Φόρος εισοδήματος (458)

Καθαρά κέρδη περιόδου 63  

Ο όμιλος Intracom Telecom μετά την πώληση ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, με ποσοστό 49%.  Ως 
εκ τούτου, το αναλογούν κέρδος για την περίοδο από 1/1/2007 – 31/3/2007 ύψους €150 περιλαμβάνεται στις 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες, στη γραμμή «κέρδη/ ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις». 

(2) Hellas on Line («ΗoL») (κλάδος παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών) 

Στις 4 Δεκεμβρίου 2006 η Εταιρεία και η JSC Comstar – United Telesystems (“Comstar”), θυγατρική της 
Sistema, συμφώνησαν στην απόκτηση ποσοστού 51% στην HoL από την Comstar έναντι τιμήματος €47,9 εκατ. 
με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.  Γι’αυτό το λόγο η συμμετοχή κατηγοριοποιήθηκε ως 
κρατούμενη προς πώληση.   

Τα αποτελέσματα από τη δραστηριότητα της HoL για το πρώτο τρίμηνο του 2006 και 2007 παρουσιάζονται 
παρακάτω.   
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Κατάσταση αποτελεσμάτων για τον κλάδο παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

1/1-31/3/2007 1/1-31/3/2006
Πωλήσεις 7.724 6.536
Κόστος πωληθέντων (9.019) (5.602)
Μεικτό αποτέλεσμα από διακοπείσες δραστηριότητες (1.294) 934
Άλλα λειτουργικά έσοδα- καθαρά 128 25
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (2.297) (1.364)
Έξοδα διοίκησης (529) (554)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης από διακοπείσες δραστηριότητες (3.991) (959)
Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά (369) (145)
Ζημιές προ φόρων (4.361) (1.104)
Φόρος εισοδήματος 2.162 -
Καθαρές ζημιές περιόδου (2.199) (1.104)  

Η εταιρεία μετά την πώληση θα ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 

(β)  Ομάδα διάθεσης διακρατούμενη προς πώληση (Hellas on Line) 

Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού
31/3/2007 31/12/2006

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 26.705 17.169
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 16.679 11.141
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6.722 4.561
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 22.293 20.140
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13.852 6.600
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 135 210

86.386 59.820
Υπεραξία από την εξαγορά 21.120 21.120

107.506 80.940

Υποχρεώσεις
31/3/2007 31/12/2006

Δάνεια 37.862 20.645
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 40.024 26.635
Προβλέψεις 1.703 1.412

79.588 48.692  

(γ)  Ανάλυση ταμειακών ροών από διακοπείσες δραστηριότητες: 

Όμιλος

1/1 - 31/3/2007

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2.170)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -
Σύνολο ταμειακών ροών από διακοπείσες δραστηριότητες (2.170)  
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6. Επενδύσεις σε θυγατρικές / συγγενείς επιχειρήσεις 

Μέχρι την 31/12/2006 η εταιρεία Unibrain SA στην οποία ο Όμιλος κατέχει ποσοστό 29,98% ενοποιείτο με τη 
μέθοδο της καθαρής θέσης.  Κατά την τρέχουσα περίοδο ο Όμιλος απέκτησε τον έλεγχο της διοίκησης της 
εταιρείας μέσω της πλειοψηφίας που κατέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και κατά συνέπεια ενοποιήθηκε για 
πρώτη φορά με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.  Με βάση την υφιστάμενη σύνθεση των βασικών μετόχων και 
τη μεγάλη διασπορά των μετοχών της εταιρείας, ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο 
και να ελέγχει πλήρως τις διοικητικές αποφάσεις της εταιρείας και ως εκ τούτου κρίθηκε ότι πληρούνται οι  
προϋποθέσεις του ΔΛΠ 27 για ολική ενοποίηση (“De facto  έλεγχος”). 

Τα αποτελέσματα που ενοποιήθηκαν για την τρέχουσα περίοδο έχουν ως εξής: 

1/1-31/3/2007
Πωλήσεις 2.302
Κόστος πωληθέντων (1.513)
Μεικτό κέρδος 789
Άλλα λειτουργικά έσοδα- καθαρά (51)
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (129)
Έξοδα διοίκησης (194)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 415
Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά 8
Κέρδη προ φόρων 423
Φόρος εισοδήματος (94)
Καθαρά κέρδη περιόδου 329  

Για την αντίστοιχη περίοδο του 2006 τα κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις περιλάμβαναν κέρδη ύψους €83 από 
την ενοποίηση της Unibrain. 

Η επίπτωση στην καθαρή θέση ήταν η αύξηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας την ημερομηνία της ενοποίησης 
κατά €4.257, ενώ η επίπτωση στις ταμειακές ροές ήταν η αύξηση των μετρητών την ημερομηνία της ενοποίησης 
κατά €2.123. 

7. Μετοχικό κεφάλαιο 

Αριθμός 
μετοχών Κοινές μετοχές Υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 132.413.583 279.393 192.812 - 472.205
Πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης 
μετοχών προς εργαζομένους

Αξία παρασχεθεισών υπηρεσιών - - 555 - 555
Έσοδα από έκδοση μετοχών 523.853 739 765 - 1.503

Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου - - (29) - (29)
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου - (92.690) - - (92.690)

132.937.436 187.442 194.102 - 381.544
Ίδιες μετοχές (815.021) - - (4.215) (4.215)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 132.122.415 187.442 194.102 (4.215) 377.329

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 132.122.415 187.442 194.102 (4.215) 377.329
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου - (12) - (12)
Ίδιες μετοχές (99.000) - - (404) (404)
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2007 132.023.415 187.442 194.090 (4.619) 376.912  
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Η Εταιρεία απόκτησε 99.000 ίδιες μετοχές από το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Το 
συνολικό ποσό που πληρώθηκε για την απόκτηση ήταν €404 και έχει αφαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια.  Η 
Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επανεκδώσει ή να πωλήσει αυτές τις μετοχές σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 

8. Άλλα λειτουργικά έσοδα 

Την 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. Το κέρδος για την εταιρεία και τον Όμιλο ανήλθε στα €11.982.  

9. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

Οι συνολικές δαπάνες για αγορές ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας για 
το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 ανήλθαν σε €1.981 και €44 αντίστοιχα (31 Μαρτίου 2006: €5.272 
και €604 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα). Οι συνολικές επενδύσεις σε άϋλα περιουσιακά στοιχεία για 
το τρίμηνο ανήλθαν σε €171 για τον Όμιλο και μηδέν για την Εταιρεία (31 Μαρτίου 2006: €1.496 και μηδέν  για 
τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα). 

10. Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

Δεν υπάρχουν σημαντικές κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
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11. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  

1/1 - 31/3/2007 1/1 - 31/3/2006 1/1 - 31/3/2007 1/1 - 31/3/2006

Καθαρές (ζημιές)/ κέρδη (831) 6.385 1.025 10.023
Προσαρμογές για:
Φόρο εισοδήματος (427) 3.239 235 2.825
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 2.010 4.871 390 428
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 1.311 4.768 409 415
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 141 95 132 48
Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων - (7) (2) -
Ζημιές / (κέρδη) εύλογης αξίας επενδύσεων μέσω αποτελεσμάτων 29 (271) - -
Κέρδη από πώληση επενδύσεων μέσω αποτελεσμάτων - (69) - -

Κέρδη από πώληση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση (9) (12.035) - (12.035)
Έσοδα τόκων (303) (90) (87) (48)
Έξοδα τόκων 2.330 5.112 389 339
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (178) (42) - -
Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς επιχειρήσεις (428) 66 - -
Μεταβολές θυγατρικής διακρατούμενης προς πώληση και αλλαγή στη σύνθεση 
ενοποίησης 4.256 - - -
Συναλλαγματικά κέρδη (78) (407) - -

7.824 11.617 2.487 1.995

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 2.382 (1.809) - -
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων (16.215) (123.326) (2.432) 69.561
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 16.471 107.341 5.512 (12.410)
(Μείωση) / αύξηση  προβλέψεων (1.945) 74 - -
Μείωση υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης (36) (63) - (21)
Μείωση παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων (1.339) (644) (1.339) (838)

(684) (18.427) 1.741 56.292

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 7.140 (6.810) 4.227 58.287

Όμιλος Εταιρεία

 

12. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα 
που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας ως ακολούθως:   

31/3/2007 31/12/2006 31/3/2007 31/12/2006

Εγγυητικές για προκαταβολές 79.713 108.577 78.315 102.057
Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 138.509 162.810 65.363 95.870
Εγγυητικές συμμετοχής σε διαγωνισμούς 21.190 18.507 21.190 18.507

239.412 289.894 164.868 216.433

Όμιλος Εταιρεία

 

H Εταιρεία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών για δάνεια θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων συνολικού ύψους 
€198.401 και για χρηματοδοτικές μισθώσεις ύψους €1.316.  Επίσης, η Εταιρεία έχει εγγυηθεί την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων συγγενούς εταιρείας που απορρέουν από συμβάσεις αυτής. 

Κατά της μητρικής εκκρεμεί από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας υπόθεση για φερόμενες παραβάσεις κατά 
την εκτέλεση έργου.  Το σύνολο των ποινικών ρητρών και εκπτώσεων αρχικά ανέρχονταν σε €29.145, ενώ μετά 
από νέα απόφαση του Υ.Ε.Ν. στις 3/4/2007 το ποσό αυτό μειώθηκε σε €9.210.  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.  

Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις.   
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13. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

1/1 - 31/3/2007 1/1 - 31/3/2006 1/1 - 31/3/2007 1/1 - 31/3/2006

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:

Προς θυγατρικές - - 1.767 216

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 3.637 9 252 0
3.637 9 2.020 216

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:

Από θυγατρικές - - 88 83

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 2.576 1.403 - -

2.576 1.403 88 83

Έσοδα ενοικίων:

Από θυγατρικές - - 77 109

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 208 33 163 33

208 33 240 142

Όμιλος Εταιρεία

 
Αγορές παγίων:
Από θυγατρικές - - 11 2
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη - - - -

- - 11 2  
 

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.  

 

Τα υπόλοιπα τέλους έχουν ως εξής: 

31/3/2007 31/12/2006 31/3/2007 31/12/2006

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 

Από θυγατρικές - - 15.380 13.484

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 22.739 39.811 12.275 12.293
22.739 39.811 27.656 25.776

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: 

Προς θυγατρικές - - 2.707 2.811

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 13.395 7.134 10.070 3.248

13.395 7.134 12.777 6.059

Όμιλος Εταιρεία

 

Παροχές προς τη διοίκηση  

Για τους τρεις μήνες έως 31 Μαρτίου 2007 καταβλήθηκαν από την Εταιρεία ως αμοιβές μελών Δ.Σ. και 
διευθυντικών στελεχών ποσά ύψους €337 (1/1-31/3/2006: €114).   
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14. Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 

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 
μετοχών που αγοράσθηκαν από την εταιρεία. 

1/1 - 31/3/2007 1/1 - 31/3/2006 1/1 - 31/3/2007 1/1 - 31/3/2006

(Ζημιές) / κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (990) 6.934 1.025 10.023
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών (σε χιλ.) 132.118 132.412 132.118 132.412
Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) (0,01) 0,05 0,01 0,08
  - Aπό συνεχιζόμενες δραστηριότητες 0,01 0,06 0,01 0,08
  - Aπό διακοπείσες δραστηριότητες (0,02) (0,01) - -

Όμιλος Εταιρεία

 

 

Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 

Τα απομειωμένα 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 - 31/3/2007 1/1 - 31/3/2006 1/1 - 31/3/2007 1/1 - 31/3/2006

(Ζημιές) / κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (990) 6.934 1.025 10.023

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών (σε χιλ.) 132.118 132.412 132.118 132.412
Προσαρμογή για:
Μετοχικά δικαιώματα (σε χιλ.) 140 425 140 425
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών για απομειωμένα κέρδη 
ανά μετοχή (σε χιλ.) 132.258 132.837 132.258 132.837

Απομειωμένα κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) (0,01) 0,05 0,01 0,08
  - Aπό συνεχιζόμενες δραστηριότητες 0,01 0,06 0,01 0,08
  - Aπό διακοπείσες δραστηριότητες (0,02) (0,01) - -

Όμιλος Εταιρεία

 

 

15. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.  
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16. Προσαρμογές στις ταμειακές ροές 

Όπως περιγράφεται στη σημείωση 3, «Ανακατατάξεις κονδυλίων», στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 
χρήσης 2006 αποφασίστηκε η εξαίρεση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού από τα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα με προσαρμογή των προγενέστερων περιόδων.  Σύγκριση με τα δημοσιευθέντα στοιχεία των 
ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της 31/3/2006 παρουσιάζεται παρακάτω: 

Όπως 
δημοσιεύθηκαν 

αρχικά

Όπως 
δημοσιεύθηκαν 

αρχικά
1/1 - 31/3/2006 1/1 - 31/3/2006 1/1 - 31/3/2006 1/1 - 31/3/2006

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (12.713) (12.713) 57.672 57.672

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 11.450 11.450 15.511 15.511

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωμή δανεισμού (21.194) (20.359) (79.845) -
Λοιπές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 25.575 25.575 (1.481) (1.481)

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 4.381 5.216 (81.325) (1.481)

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.118 3.953 (8.142) 71.703
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 95.832 (85.040) 66.862 (24.812)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 98.950 (81.087) 58.720 46.890

Όμιλος Εταιρεία
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17. Θυγατρικές εταιρείες 

Παρακάτω, παρατίθενται οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, όπως και τα άμεσα ποσοστά συμμετοχής τους. 

31 Μαρτίου 2007 

Επωνυμία Χώρα εγκατάστασης Άμεσο ποσοστό 
συμμετοχής

* Ίντρακομ Α.Ε. Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ελλάδα 100%
* HELLAS ON LINE Ελλάδα 100%
* Intracom Holdings International Ltd Κύπρος 100%

  - Intracom Technologies Ltd Κύπρος 100%
      - Fornax RT Ουγγαρία 67%
          - Fornax Integrator Ουγγαρία 100%
          - Fornax Informatika Doo Croatia Κροατία 100%
          - Fornax Slovakia Σλοβακία 100%
  - Intracom Operations Ltd Κύπρος 100%
      - Intracom Group USA Ηνωμένες Πολιτείες 100%

* Ίντρακομ Α.Ε. Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής Ελλάδα 100%
  - Global Net Solutions Ltd Βουλγαρία 100%
  - Διάλογος ΑΕ Ελλάδα 39%
  - Τράπεζα πληροφοριών και Περιεχομένου Α.Ε. Ελλάδα 90%
  - Intracom Jordan Ltd Ιορδανία 80%
  - Intracom Exports Ltd Κύπρος 100%
      - Intracom Cyprus Ltd Κύπρος 100%
  - Intrasoft International SA Λουξεμβούργο 100%
      - PEBE SA Βέλγιο 100%
      - Intrasoft SA Ελλάδα 100%
      - Intrasoft International Belgium Βέλγιο 100%
      - Switchlink NV Βέλγιο 65%
  - Unibrain SA Ελλάδα 30%
      - Unibrain Inc ΗΠΑ 100%

* Ιντρακάτ ΑΕ Ελλάδα 74%
  - Inmaint SA Ελλάδα 60%
  - ΚΕΠΑ Αττικής ΑΕ Ελλάδα 51%
  - Intracom Construct SA Ρουμανία 87%
  - Intrakat Romania SRL Ρουμανία 100%
  - Eurokat SA Ελλάδα 82%
  - Intradevelopment SA Ελλάδα 100%  

 

 

* Άμεσες συμμετοχές 


