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2 
  

Ισολογισµός 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ 30/9/2007 31/12/2006 30/9/2007 31/12/2006
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 6 241.671 144.097 43.807 55.272
Υπεραξία 7 63.881 11.361 - -
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6 22.782 13.264 4.045 5.253
Επενδύσεις σε ακίνητα 6 56.190 63.170 56.928 46.603
Επενδύσεις σε θυγατρικές 8 - - 223.982 177.682
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 8 128.390 120.590 125.515 116.175
Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα διαθέσιµα προς πώληση 9 17.211 11.502 10.699 9.030
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 2.088 5.020 - 3.938
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 24.456 17.805 8.968 9.498

556.669 386.809 473.945 423.452
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 51.937 49.649 - -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 252.129 226.557 49.382 67.559
Συµβάσεις κατασκευαστικών έργων 51.437 47.787 - -
Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα διαθέσιµα προς πώληση 9 508 508 - -
Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 1.365 1.056 - -
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 7.478 8.453 4.610 4.629
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 93.134 115.477 50.223 72.531

457.989 449.486 104.216 144.719
Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού κρατούµενα προς πώληση 10 - 80.940 - -

457.989 530.427 104.216 144.719
Σύνολο ενεργητικού 1.014.658 917.236 578.161 568.171

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 11 373.808 377.329 373.808 377.329
Αποθεµατικά 151.819 186.022 142.321 159.535

525.627 563.351 516.129 536.864
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 28.783 20.197 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 554.410 583.549 516.129 536.864

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 12 67.860 35.259 - 3
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 3.217 487 207 -
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 3.740 2.719 463 438
Επιχορηγήσεις 126 544 - -
Προβλέψεις 1.247 2.606 - -

76.190 41.615 670 441
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 195.510 141.056 31.617 20.931
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 4.522 3.139 676 982
Συµβάσεις κατασκευαστικών έργων 9.891 7.304 - -
∆άνεια 12 169.199 82.150 28.926 4.337
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - 4.475 - 4.475

Προβλέψεις 4.936 5.256 142 142
384.058 243.379 61.362 30.866

Υποχρεώσεις περιουσιακών στοιχείων κρατούµενων προς πώληση 10 - 48.692 - -
384.058 292.072 61.362 30.866

Σύνολο υποχρεώσεων 460.248 333.687 62.032 31.307
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.014.658 917.236 578.161 568.171  

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση αποτελεσµάτων Οµίλου - 1/1-30/9/2007 

Σηµ Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες

Σύνολο Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες

Σύνολο

Πωλήσεις 289.178 - 289.178 251.556 171.548 423.103
Κόστος πωληθέντων (253.236) - (253.236) (208.638) (126.321) (334.959)

Μεικτό κέρδος 35.942 - 35.942 42.917 45.227 88.145

Άλλα λειτουργικά έσοδα - καθαρά 13 15.510 - 15.510 17.441 1.034 18.475
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (25.604) - (25.604) (19.040) (24.135) (43.174)
Έξοδα διοίκησης (30.090) - (30.090) (31.728) (15.342) (47.070)
Ζηµιές από πώληση υποοµίλου 10 - (770) (770) - (19.148) (19.148)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (4.242) (770) (5.012) 9.591 (12.364) (2.773)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) -καθαρά 14 (5.973) - (5.973) (6.436) (5.441) (11.877)

Κέρδη/ (ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 5 436 - 436 (2.715) - (2.715)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (9.779) (770) (10.549) 441 (17.805) (17.365)
Φόρος εισοδήµατος 15 (14.421) - (14.421) (2.299) (7.305) (9.604)

Καθαρές ζηµιές περιόδου 10 (24.200) (770) (24.970) (1.858) (25.111) (26.969)

Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής (22.734) (770) (23.504) (1.542) (25.219) (26.761)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (1.466) - (1.466) (316) 108 (208)

(24.200) (770) (24.970) (1.858) (25.111) (26.969)

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

Βασικά 16 (0,17) (0,01) (0,18) (0,01) (0,19) (0,20)
Αποµειωµένα 16 (0,17) (0,01) (0,18) (0,01) (0,19) (0,20)

1/1 - 30/9/2007 1/1 - 30/9/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση αποτελεσµάτων Οµίλου - 1/7-30/9/2007 

Σηµ Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες

Σύνολο Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες

Σύνολο

Πωλήσεις 89.082 - 89.082 91.592 - 91.592
Κόστος πωληθέντων (81.715) - (81.715) (78.697) - (78.697)

Μεικτό κέρδος 7.366 - 7.366 12.895 - 12.895

Άλλα λειτουργικά έσοδα - καθαρά 13 13.486 - 13.486 4.434 - 4.434
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (8.257) - (8.257) (9.497) - (9.497)
Έξοδα διοίκησης (10.585) - (10.585) (11.079) - (11.079)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 2.011 - 2.011 (3.247) - (3.247)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) -καθαρά 14 (4.688) - (4.688) (2.927) - (2.927)

Κέρδη / (ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 5 194 - 194 (3.114) - (3.114)

Ζηµιές προ φόρων (2.483) - (2.483) (9.288) - (9.288)
Φόρος εισοδήµατος 15 (13.706) - (13.706) 394 - 394

Καθαρές ζηµιές περιόδου (16.190) - (16.190) (8.894) - (8.894)

Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής (14.920) - (14.920) (8.787) - (8.787)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (1.269) - (1.269) (107) - (107)

(16.190) - (16.190) (8.894) - (8.894)

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

Βασικά (0,11) - (0,11) (0,07) - (0,07)
Αποµειωµένα (0,11) - (0,11) (0,07) - (0,07)

1/7 - 30/9/2007 1/7 - 30/9/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση αποτελεσµάτων Εταιρείας - 1/1-30/9/2007 

Σηµ Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες

Σύνολο Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες

Σύνολο

Πωλήσεις 9.154 - 9.154 15.816 - 15.816
Κόστος πωληθέντων (8.748) - (8.748) (11.949) - (11.949)

Μεικτό κέρδος 406 - 406 3.867 - 3.867

Άλλα λειτουργικά έσοδα - καθαρά 13 2.863 - 2.863 14.273 - 14.273
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (240) - (240) (41) - (41)
Έξοδα διοίκησης (4.802) - (4.802) (3.752) - (3.752)
Ζηµιές από πώληση υποοµίλου 10 - (770) (770) - (630) (630)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (1.773) (770) (2.543) 14.348 (630) 13.717
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) -καθαρά 14 2.969 - 2.969 (1.314) - (1.314)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 1.196 (770) 426 13.033 (630) 12.403
Φόρος εισοδήµατος 15 (4.669) - (4.669) (3.012) (6.554) (9.566)

Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) περιόδου 10 (3.473) (770) (4.243) 10.021 (7.184) 2.837

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

Βασικά 16 (0,02) (0,01) (0,03) 0,08 (0,06) 0,02
Αποµειωµένα 16 (0,02) (0,01) (0,03) 0,08 (0,06) 0,02

1/1 - 30/9/20061/1 - 30/9/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση αποτελεσµάτων Εταιρείας - 1/7-30/9/2007 

Σηµ Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες

Σύνολο Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες

Σύνολο

Πωλήσεις 2.156 - 2.156 2.487 - 2.487
Κόστος πωληθέντων (2.131) - (2.131) (1.537) - (1.537)

Μεικτό κέρδος 25 - 25 950 - 950

Άλλα λειτουργικά έσοδα - καθαρά 24 - 24 474 - 474
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (162) - (162) (11) - (11)
Έξοδα διοίκησης (1.681) - (1.681) (3.048) - (3.048)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (1.793) - (1.793) (1.634) - (1.634)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) -καθαρά 14 214 - 214 (1.061) - (1.061)

Ζηµιές προ φόρων (1.579) - (1.579) (2.695) - (2.695)
Φόρος εισοδήµατος 15 (4.076) - (4.076) (379) - (379)

Καθαρές ζηµιές περιόδου (5.655) - (5.655) (3.074) - (3.074)

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

Βασικά (0,04) - (0,04) (0,02) - (0,02)
Αποµειωµένα (0,04) - (0,04) (0,02) - (0,02)

1/7 - 30/9/20061/7 - 30/9/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34  
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Kατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Οµίλου 

Σηµ
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 472.205 263.392 (102.075) 27.810 661.332
Καθαρή ζηµιά περιόδου - - (26.761) (208) (26.969)
Αποτίµηση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση - (301) - - (301)
Συναλλαγµατικές διαφορές - (405) - (288) (693)
Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών και ζηµιών - (706) (26.761) (496) (27.963)
Ίδιες µετοχές (4.215) - - - (4.215)
Έξοδα έκδοσης µετοχικού κεφαλαίου (29) - - - (29)
Επίπτωση αλλαγών στη σύνθεση ενοποίησης - (437) (41) (7.602) (8.080)
∆ικαιώµατα προαίρεσης µετοχών εργαζοµένων

-Αξία υπηρεσιών 228 - - - 228
Μερίσµατα καταβληθέντα στη µειοψηφία - - - (261) (261)

(4.017) (437) (41) (7.863) (12.358)
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2006 468.189 262.250 (128.878) 19.451 621.011

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 377.329 191.294 (5.272) 20.197 583.549
Καθαρή ζηµιά περιόδου - - (23.504) (1.466) (24.970)
Αποτίµηση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση 9 - 3.026 - 1.032 4.059
Συναλλαγµατικές διαφορές - 218 - 12 230
Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών και ζηµιών - 3.244 (23.504) (421) (20.681)
Ίδιες µετοχές 11 (3.509) - - - (3.509)
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου (12) - (460) - (472)
Επίπτωση αλλαγών στη σύνθεση ενοποίησης 8 - 1.432 (1.432) 4.257 4.257
Επίπτωση εξαγορών και αλλαγών σε ποσοστό συµµετοχής 
σε θυγατρικές 8 - 15 161 4.399 4.574
Μερίσµατα 21 - (13.126) - (182) (13.308)
Ανακατανοµή - (512) (21) 533 -

(3.522) (12.192) (1.751) 9.006 (8.458)
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2007 373.808 182.346 (30.528) 28.783 554.410

Αποδιδόµενα στους µετόχους της Εταιρείας
∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας 

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 - - 2.837 2.837
Αποτίµηση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση - - (191) (191)
Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών και ζηµιών - - 2.646 2.646
Ίδιες µετοχές (4.215) - - (4.215)
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου (29) - - (29)
∆ικαιώµατα προαίρεσης µετοχών εργαζοµένων

-Αξία υπηρεσιών 228 - - 228
(4.017) - - (4.017)

Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2006 468.189 159.563 (90.112) 537.640

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 377.329 159.500 35 536.864
Καθαρή ζηµιά περιόδου - - (4.243) (4.243)
Αποτίµηση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση 9 - 155 - 155
Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών και ζηµιών - 155 (4.243) (4.088)
Ίδιες µετοχές 11 (3.509) - - (3.509)
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου 11 (12) - - (12)
Μερίσµατα 21 - (13.126) - (13.126)

(3.522) (13.126) - (16.647)
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2007 373.808 146.530 (4.209) 516.129  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση ταµειακών ροών 
(από συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 

Σηµ 1/1 - 30/9/2007 1/1 - 30/9/2006 1/1 - 30/9/2007 1/1 - 30/9/2006

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 17 (5.902) (5.594) (2.914) 15.074
Καταβληθέντες τόκοι (9.904) (13.544) (400) (1.021)
Καταβληθής φόρος εισοδήµατος (2.733) (11.530) (811) (7.805)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (18.540) (30.668) (4.126) 6.248

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων (49.451) (16.662) (2.243) (3.253)
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (1.996) (3.713) - -
Αγορές επενδυτικών ακινήτων (8) (2.513) - -
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων 3.621 290 2.011 190
Πωλήσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 26 65 - -

Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (30) - - -
Αγορά επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση (1.771) (1.066) (1.732) (1.043)

Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 169 2.515 - -

Πωλήσεις επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 33 1.940 - 100

Πωλήσεις στοιχείων διακρατούµενων προς πώληση - 38.025 - 34.865
Αγορά θυγατρικών µείον διαθεσίµων τους (46.020) (14.865) (46.300) (32.467)
Αγορά συγγενών επιχειρήσεων 8 (9.340) - (9.340) -
Πωλήσεις θυγατρικών 29.230 46.007 29.576 85.280
Πωλήσεις συγγενών επιχειρήσεων 746 - - -
Μερίσµατα εισπραχθέντα - - 1.600 -
Τόκοι που εισπράχθηκαν 977 1.096 383 149
Ταµειακά θυγατρικών από αλλαγή ενοποίησης 8, 10 8.722 - - -

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (65.093) 51.119 (26.045) 83.821

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αγορά ιδίων µετοχών 11 (3.509) (4.215) (3.509) (4.215)
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου (472) (29) (12) (29)
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους (13.386) (526) (13.203) (265)
∆άνεια αναληφθέντα 189.944 80.602 25.440 -
Αποπληρωµή δανεισµού (108.675) (72.374) (845) (87.265)
Επιχορηγήσεις για την περίοδο - 165 - -
Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (2.613) (1.000) (8) (5)

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 61.289 2.623 7.862 (91.780)

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (22.344) 23.074 (22.308) (1.711)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 115.477 95.832 72.531 66.862

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου 93.134 118.906 50.223 65.151

Όµιλος Εταιρεία

 

 

Ορισµένα στοιχεία της κατάστασης ταµειακών ροών αναταξινοµήθηκαν σε σχέση µε τις δηµοσιευµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της 30 Σεπτεµβρίου 2006, όπως περιγράφεται στη σηµείωση 23. 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 25 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 (βλ. σηµ. 24). 

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Νοµό Αττικής, στο ∆ήµο 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 28 Νοεµβρίου 2007. 

2. Πλαίσιο κατάρτισης 

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 – 
30/9/2007.  Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 34 “Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις”. 

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. 

3. Λογιστικές πολιτικές 

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 ∆εκεµβρίου 2006.   

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

Πρότυπα/ ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για το 2007 

∆ΠΧΠ 7, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική προσαρµογή στο ∆ΛΠ 1, 
Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου 

Το ∆ΠΧΠ 7 εισαγάγει 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.  Η προσαρµογή στο ∆ΛΠ 1 εισαγάγει 
γνωστοποιήσεις σχετικά µε το ύψος των κεφαλαίων µίας επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η 
διαχείριση αυτών.  Οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις θα παρουσιαστούν στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης 2007. 
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∆ιερµηνεία 10, Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και  Αποµείωση    

Η διερµηνεία 10 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 είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

∆ιερµηνείες που έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο 

∆ιερµηνεία 11 - ∆ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου  
Η διερµηνεία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Μαρτίου 2007 και 
διασαφηνίζει το λογιστικό χειρισµό στις περιπτώσεις όπου οι εργαζόµενοι σε θυγατρική εταιρεία λαµβάνουν 
µετοχές της µητρικής εταιρείας. Η Intracom Holdings έχει εφαρµόσει τη ∆ιερµηνεία 11 στις οικονοµικές 
καταστάσεις του 2006.  

Πρότυπα υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο  

∆ΠΧΠ 8, Τοµείς ∆ραστηριοτήτων  

Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009 και 
αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση 
απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας εταιρείας που εξετάζονται 
τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο/ ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και παρουσιάζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση.  Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 8 
από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

4. Ανακατατάξεις κονδυλίων  

Όπως αναφέρεται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006, η ∆ιοίκηση 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. 23). 

Επιπλέον, έχουν γίνει κάποιες αναταξινοµήσεις σε σχέση µε τα δηµοσιευθέντα των ενδιάµεσων οικονοµικών 
καταστάσεων της 30/9/2006 για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης. 

∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις 
σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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5. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
Τα αποτελέσµατα από συνεχιζόµενες δραστηριότητες για κάθε επιχειρηµατικό τοµέα για την περίοδο 1/1-
30/9/2007 ήταν τα παρακάτω: 

Τηλεπικοινωνίες

Ολοκληρωµένες 
λύσεις 

πληροφορικής, 
δηµοσίου τοµέα 
και τραπεζών

Αµυντικά Κατασκευαστικά
Παροχή 

τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών

Μη 
κατανεµηθέντα Σύνολο

Πωλήσεις 24.396 86.092 59.332 88.266 28.212 2.880 289.178

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (1.598) 48 3.923 2.388 (17.738) 8.735 (4.242)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα - 
καθαρά (5.973)
Κέρδη/ (ζηµιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις 748 - - (76) (234) (3) 436

Ζηµιές προ φόρων από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες (9.779)  
 

Τα αποτελέσµατα από συνεχιζόµενες δραστηριότητες για κάθε επιχειρηµατικό τοµέα για την περίοδο 1/1-
30/9/2006 ήταν τα παρακάτω: 

Τηλεπικοινωνίες

Ολοκληρωµένες 
λύσεις 

πληροφορικής, 
δηµοσίου τοµέα 
και τραπεζών

Αµυντικά Κατασκευαστικά
Παροχή 

τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών

Μη 
κατανεµηθέντα Σύνολο

Πωλήσεις 30.729 72.495 58.777 60.558 24.418 4.577 251.556

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 111 (1.289) 5.900 (1.570) (6.938) 13.376 9.591
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - 
καθαρά (6.436)
Κέρδη/ (ζηµιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις (3.309) 136 - 491 - (32) (2.715)

Κέρδη προ φόρων από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες 440  

 

Στη στήλη «µη κατανεµηθέντα» για την περίοδο 1/1 – 30/9/2006 περιλαµβάνεται το κέρδος από την πώληση της 
Forthnet Α.Ε. ύψους €11.982, ενώ για την περίοδο 1/1 – 30/9/2007 περιλαµβάνεται το κέρδος από την πώληση 
ποσοστού της θυγατρικής εταιρείας Hellas on Line ύψους €12.252.  

Στα αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών περιλαµβάνεται το αναλογούν 
κέρδος/(ζηµιά) του Οµίλου Intracom Telecom (1/1 – 30/9/2007: κέρδος €748, 1/7 – 30/9/2006: ζηµιά €3.309).  

Τα αποτελέσµατα από διακοπείσες δραστηριότητες που εµφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων αφορούν 
στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και παρουσιάζονται στη σηµείωση 10.  

Η στήλη «παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών» αφορά τις δραστηριότητες της Hellas On Line, οι οποίες στις 
ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2007 εµφανίζονταν ως διακοπείσες δραστηριότητες (βλέπε 
σηµ.10) 
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6. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

Όµιλος 

Ενσώµατα πάγια 
περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 
περιουσιακά 

στοιχεία
Επενδύσεις σε 

ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 284.024  55.091  38.664  377.779 
Προσθήκες 17.408  3.713  2.513  23.635 
Εξαγορές/ πωλήσεις θυγατρικών (79.083) (30.740) (29.980) (139.802)
Πωλήσεις (414) (65) - (479)
Αποσβέσεις (12.973) (11.022) (432) (24.427)
Μεταφορά (49.028) - 49.028  -
Λοιπές µεταβολές 314  (95) (220) (1)
Αναπόσβεστη αξία την 30 Σεπτεµβρίου 2006 160.249  16.882  59.573  236.704 

Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2007 144.097  13.264  63.170  220.530 
Προσθήκες 58.084  1.996  8  60.089 

Εξαγορές θυγατρικών/ Αλλαγή στη µέθοδο ενοποίησης 47.554  12.502  - 60.055 
Πωλήσεις (3.625) (26) - (3.651)
Αποσβέσεις (10.800) (4.628) (379) (15.807)
Μεταφορά 6.420  - (6.420) -
Λοιπές µεταβολές (58) (327) (189) (573)
Αναπόσβεστη αξία την 30 Σεπτεµβρίου 2007 241.671  22.782  56.190  320.643  

 

Εταιρεία 

Ενσώµατα πάγια 
περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 
περιουσιακά 

στοιχεία
Επενδύσεις σε 

ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 80.464  6.897  19.235  106.597 
Προσθήκες 4.021  - - 4.021 
Πωλήσεις (121) - - (121)
Αποσβέσεις (1.108) (1.235) (381) (2.724)
Μεταφορά (26.664) - 26.664  -
Αναπόσβεστη αξία την 30 Σεπτεµβρίου 2006 56.593  5.662  45.518  107.773 

Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2007 55.272  5.253  46.603  107.129 
Προσθήκες 2.728  - - 2.728 
Πωλήσεις (2.309) - - (2.309)
Αποσβέσεις (1.074) (1.209) (485) (2.768)
Μεταφορά (10.810) - 10.810 -
Αναπόσβεστη αξία την 30 Σεπτεµβρίου 2007 43.807  4.045  56.928  104.780  

 

Οι συνολικές επενδύσεις του Οµίλου και της Εταιρείας για την περίοδο 1/1-30/9/2007 περιλαµβάνουν αγορές 
παγίων µέσω χρηµατοδοτικών µισθώσεων ύψους €8.148 και µηδέν αντίστοιχα (περίοδος 1/1-30/9/2006: µηδέν 
και €22 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα).   
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7. Υπεραξία 

Στη χρήση 2006 προέκυψε υπεραξία ύψους €21.120 από την εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας Hellas on Line.  Η 
υπεραξία αυτή συµπεριλαµβανόταν στη γραµµή «Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού κρατούµενα προς πώληση» 
µέχρι τις 6 Ιουλίου 2007, ηµεροµηνία που ανακοινώθηκε η ακύρωση της συµφωνίας πώλησης της θυγατρικής 
(βλ.σηµ.10).   

Στις 23 Απριλίου 2007, η θυγατρική εταιρεία HoL εξαγόρασε το 100% των µετοχών της εταιρείας Αττικές 
Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. έναντι τιµήµατος €47.030. Η προσωρινή υπεραξία που προέκυψε από την εξαγορά ανήλθε 
σε €29.504 (βλ. σηµ. 8). Η HoL δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία κατανοµής του τιµήµατος εξαγοράς στα 
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της εξαγορασθείσας θυγατρικής, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί 
εντός του 12µηνου διαστήµατος που προβλέπεται από το ∆ΠΧΠ 3 στιγµή κατά την οποία θα προσδιορισθεί και η 
τελική υπεραξία.  

8. Επενδύσεις σε θυγατρικές / συγγενείς επιχειρήσεις 
 
Unibrain S.A. 
Μέχρι την 31/12/2006 η εταιρεία Unibrain SA στην οποία ο Όµιλος κατέχει ποσοστό 29,98% ενοποιείτο µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης.  Τον Ιανουάριο του 2007 ο Όµιλος απέκτησε τον έλεγχο της διοίκησης της εταιρείας 
µέσω της πλειοψηφίας που κατέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και κατά συνέπεια ενοποιήθηκε για πρώτη φορά µε 
τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.  Με βάση το υφιστάµενο ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου και τη µεγάλη 
διασπορά των λοιπών µετοχών της εταιρείας, ο Όµιλος έχει ουσιαστικά τη δυνατότητα να ορίζει την πλειοψηφία 
των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και να ελέγχει τη ∆ιοίκηση και να καθορίζει τις επιχειρηµατικές 
πολιτικές της εταιρείας και ως εκ τούτου κρίθηκε ότι πληρούνται οι  προϋποθέσεις του ∆ΛΠ 27 για ολική 
ενοποίηση (“De facto  έλεγχος”). 
 

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

1/1-30/9/2007 1/7-30/9/2007
Πωλήσεις 4.594 1.254
Κόστος πωληθέντων (3.138) (801)
Μεικτό κέρδος 1.456 452
Άλλα λειτουργικά έσοδα- καθαρά (39) (58)
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (542) (170)
Έξοδα διοίκησης (514) (147)
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 361 77
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - καθαρά 47 37
Κέρδη προ φόρων 408 115
Φόρος εισοδήµατος (179) (112)
Καθαρά κέρδη περιόδου 229 3  

Για τις περιόδους 1/1-30/9/2006 και 1/7-30/9/2006 τα κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις περιλάµβαναν κέρδη 
ύψους €123 και €16 αντίστοιχα από την ενοποίηση της Unibrain. 

Η επίπτωση στην καθαρή θέση ήταν η αύξηση των δικαιωµάτων µειοψηφίας την ηµεροµηνία της αρχικής 
ενοποίησης κατά €4.257, ενώ η επίπτωση στις ταµειακές ροές ήταν η αύξηση των διαθεσίµων την ηµεροµηνία της 
αρχικής ενοποίησης κατά €2.123. 
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Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. 
 
Στις 23 Απριλίου 2007, η θυγατρική εταιρεία HoL εξαγόρασε το 100% των µετοχών της εταιρείας Αττικές 
Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. έναντι τιµήµατος €47.030. Η προσωρινή υπεραξία που προέκυψε από την εξαγορά ανήλθε 
σε €29.504.  
 
Οι λογιστικές αξίες των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. κατά την 
ηµεροµηνία εξαγοράς έχουν ως ακολούθως:  
 
Ενεργητικό και υποχρεώσεις

Ενσώµατα και άϋλα περιουσιακά στοιχεία 30.432
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10.293
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1.269
∆άνεια (12.199)
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (12.180)
Προβλέψεις (88)

17.527
 

Hellas On Line 

Στις 18 Ιουλίου 2007 η Εταιρεία µεταβίβασε στην κατά 100% θυγατρική της Intracom Holdings International 
Limited ως εισφορά σε είδος 5.500.000 µετοχές της HoL (ποσοστό 20%) στο πλαίσιο κάλυψης, κατά ποσό 
€9.122, της αύξησης του ονοµαστικού κεφαλαίου της θυγατρικής της. Στη συνέχεια, εντός του µηνός Ιουλίου η 
θυγατρική µεταβίβασε το σύνολο των µετοχών της σε τρίτους προς €15.000.  Το κέρδος για τον Όµιλο από τη 
συναλλαγή αυτή ανήλθε σε €12.252. Το ποσό των €15.000 δεν έχει ακόµα εισπραχθεί.  

Στις 27 Ιουλίου 2007 η Τακτική Γενική Συνέλευση της HoL αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών ποσού €2.000 και µετρητά ποσού €46.300.  Λόγω της παραίτησης των λοιπών 
µετόχων από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά και κάλυψης ολόκληρου του ποσού από την 
Intracom Holdings, το ποσοστό συµµετοχής της Intracom Holdings ανήλθε στο 92%. 

Συνέπεια των παραπάνω γεγονότων ήταν η αύξηση των δικαιωµάτων µειοψηφίας κατά €4.644.   

Teledome Συστήµατα Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής και Τηλεµατικής A.E.B.E. 

Στις 23 Ιουλίου 2007 η Εταιρεία ανακοίνωσε την υποβολή δεσµευτικής προσφοράς για την απόκτηση του 
συνόλου (100%) των µετοχών της εταιρείας «Teledome Συστήµατα Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής και 
Τηλεµατικής A.E.B.E.», η οποία έγινε καταρχήν αποδεκτή από τους µετόχους της Teledome.  

Στις 10 Αυγούστου 2007 η Εταιρεία απέκτησε το 39% των µετοχών της Teledome.  

Στις 28 Νοεµβρίου 2007 και κατόπιν της ολοκλήρωσης του οικονοµικού και νοµικού ελέγχου, η Εταιρεία 
αποφάσισε ότι, πέραν του ήδη αποκτηθέντος από αυτήν ποσοστού (39%), δεν θα προβεί στην ολοκλήρωση της 
εξαγοράς του συνόλου (100%) των µετοχών της Teledome.  

Στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις η Teledome ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.   Το τίµηµα 
εξαγοράς του 39% ανήλθε σε €9.340 και η υπεραξία που προέκυψε ύψους €5.587 συµπεριλαµβάνεται στις 
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις.  Για την περίοδο 1/7-30/9/2006 τα κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις 
περιλαµβάνουν ζηµιές ύψους €234 από την ενοποίηση της Teledome. 
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Ιντρακάτ Α.Ε. 
 
Βάσει σχετικής εγκριτικής απόφασης των αρµόδιων αρχών της Ρουµανίας την 25.09.2007 ολοκληρώθηκε η 
συγχώνευση δια απορρόφησης της θυγατρικής εταιρείας Intrakat Romania SRL από τη θυγατρική εταιρεία 
Intracom Construct SA.  Συνέπεια του γεγονότος αυτού ήταν η µείωση των δικαιωµάτων µειοψηφίας κατά ποσό 
€245, µε αύξηση των αποτελεσµάτων εις νέο κατά ποσό €230 και αύξηση των λοιπών αποθεµατικών κατά ποσό 
€15.  Η επίδραση στην καθαρή θέση του Οµίλου µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας ήταν µηδενική. 
 
∆ιάλογος Α.Ε. 
 
Κατά τη διάρκεια του β τριµήνου 2007, το ποσοστό συµµετοχής της θυγατρικής εταιρείας Ίντρακοµ Α.Ε. 
Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής στην εταιρεία ∆ιάλογος Α.Ε. µειώθηκε από 51% σε 39%. Ο Όµιλος διατηρεί 
τη δυνατότητα να ορίζει την πλειοψηφία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και να ελέγχει τη ∆ιοίκηση και 
ως εκ τούτου η θυγατρική συνεχίζει  να ενοποιείται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.  

9. Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα διαθέσιµα προς πώληση 

30/9/2007 31/12/2006 30/9/2007 31/12/2006

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 12.010 13.896 9.030 8.528
Προσθήκες 1.635 1.731 1.596 1.708
Πωλήσεις (24) (1.990) - (100)
Κέρδη/ (ζηµιές) εύλογης αξίας 4.059 55 155 (63)
Μόνιµη αποµείωση (85) (1.063) (85) (1.043)
Λοιπές µεταβολές 124 (619) 3 -
Υπόλοιπο λήξης περιόδου 17.719 12.010 10.699 9.030

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 17.211 11.502 10.699 9.030
Κυκλοφορούν ενεργητικό 508 508 - -

17.719 12.010 10.699 9.030

Όµιλος Εταιρεία
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10. ∆ιακοπείσες δραστηριότητες 

(α) Ανάλυση αποτελεσµάτων διακοπεισών δραστηριοτήτων 

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., από τα οποία €85 εκατ. και €29,2 εκατ. εισπράχθηκαν κατά το 2006 και 2007 
αντίστοιχα.  

Τα αποτελέσµατα από τη δραστηριότητα του µερικώς µεταβιβασθέντος υποοµίλου παρουσιάζονται παρακάτω: 

Κατάσταση αποτελεσµάτων για τον κλάδο τηλεπικοινωνιών 

1/1-30/9/2007 1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2007 1/1-30/9/2006
Πωλήσεις - 171.548 - -

Κόστος πωληθέντων - (126.321) - -

Μεικτό κέρδος από διακοπείσες δραστηριότητες - 45.227 - -

Άλλα λειτουργικά έσοδα- καθαρά - 1.034 - -

Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών - (24.135) - -

Έξοδα διοίκησης - (15.342) - -

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης από διακοπείσες δραστηριότητες - 6.784 - -
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - καθαρά - (5.441) - -

Κέρδη προ φόρων - 1.343 - -
Φόρος εισοδήµατος - (751) - -

Κέρδη περιόδου µετά φόρων - 591 - -

Ζηµιές από πώληση υποοµίλου (*) (770) (19.148) (770) (630)

Φόρος στην πώληση υποοµίλου (*) - (6.554) - (6.554)
Καθαρές ζηµιές από διακοπείσες δραστηριότητες (770) (25.111) (770) (7.184)

Όµιλος Εταιρεία

 
 
 
(*)  Η αναλογία της ενοποιούµενης καθαρής θέσης του υποοµίλου Intracom Telecom επί του ποσοστού της 
µεταβίβασης (51%) κατά την ηµεροµηνία της πώλησης ανήρχετο σε €139.148 και κατά συνέπεια ο Όµιλος 
καταχώρησε στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της περιόδου 1/4 – 30/6/2006 ζηµιά ύψους €19.148, πλέον του 
αναλογούντος φόρου µεταβίβασης ύψους €6.554.  Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής για την 
περίοδο 1/4 – 30/6/2006 η ζηµιά από την πώληση ανήλθε σε €630, πλέον του αναλογούντος φόρου µεταβίβασης 
ύψους €6.554. Κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2007, και κατόπιν της διευθέτησης των τελικών εκκρεµοτήτων 
µεταξύ του Οµίλου και των αγοραστών, το τίµηµα πώλησης οριστικοποιήθηκε και ο Όµιλος και η Εταιρεία 
καταχώρησαν επιπλέον ζηµιά ύψους €770.  

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 – 30/9/2007 ύψους €748 περιλαµβάνεται στις 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες, στη γραµµή «κέρδη/ ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις». 
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(β) Ανάλυση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κρατούµενων προς πώληση 

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

Στις 4 ∆εκεµβρίου 2006 η Εταιρεία και η JSC Comstar – United Telesystems (“Comstar”), θυγατρική της 
Sistema, συµφώνησαν να αποκτήσει η Comstar µέσω της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της HoL ποσοστó 
51% στην HoL έναντι τιµήµατος €47,9 εκατ. µε ταυτόχρονη παραίτηση της Εταιρείας από τα σχετικά δικαιώµατα 
προτίµησης.  

Στις 6 Ιουλίου 2007 η Εταιρεία ανακοίνωσε την ακύρωση της προαναφερθείσας συµφωνίας απόκτησης του 51% 
της HoL από την Comstar. 

Για την περίοδο από την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού πώλησης µέχρι και την ακύρωσή του, η HoL 
κατηγοριοποιήθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ως κρατούµενη προς πώληση.  Ως εκ τούτου τα 
αποτελέσµατα από τη δραστηριότητα του οµίλου HoL στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006, 
καθώς και στην ενδιάµεσες περιόδους µέχρι 30/6/2007 παρουσιάζονταν στα αποτελέσµατα από διακοπείσες 
δραστηριότητες.  Στις τρέχουσες περιόδους 1/1 – 30/9/2007 και 1/7 – 30/9/2007, καθώς και στις αντίστοιχες 
περιόδους του 2006 τα αποτελέσµατα από τις δραστηριότητες της θυγατρικής παρουσιάζονται στις συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες.   

Τα στοιχεία ενεργητικού ύψους €80.940 και υποχρεώσεων ύψους €48.692 της Hellas on Line κατά την 31 
∆εκεµβρίου 2006 παρουσιάζονται σε ξεχωριστές γραµµές στον ισολογισµό.  Τα στοιχεία αυτά 
επαναταξινοµήθηκαν κατά την ηµεροµηνία ακύρωσης της σχετικής συµφωνίας πώλησης. Τα ταµειακά διαθέσιµα 
της θυγατρικής την 31/12/2006 ύψους €6.599 έχουν συµπεριληφθεί στις ταµειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες.  

(γ)  Ανάλυση ταµειακών ροών από διακοπείσες δραστηριότητες (Intracom Telecom) 

1/1 - 30/9/2007 1/1 - 30/9/2006 1/1 - 30/9/2007 1/1 - 30/9/2006

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες - 7.586 - -
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες - 42.838 - 85.000
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες - 669 - -
Σύνολο ταµειακών ροών από διακοπείσες δραστηριότητες - 51.093 - 85.000

Όµιλος Εταιρεία
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11. 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)
Ίδιες µετοχές (815.021) - - (4.215) (4.215)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 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 (865.815) - - (3.509) (3.509)
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2007 131.256.600 187.442 194.090 (7.724) 373.808  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1/1 – 30/9/2007, η Εταιρεία απόκτησε επιπλέον 865.815 ίδιες µετοχές από το 
Χρηµατιστήριο Αθηνών αντί €3.509, ποσό το οποίο εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων.  Η Εταιρεία 
έχει το δικαίωµα να πωλήσει αυτές τις µετοχές σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία.  

Στις 30 Σεπτεµβρίου 2007, ο συνολικός αριθµός εκδοθεισών µετοχών ανέρχεται σε 132.937.436 και ο συνολικός 
αριθµός ιδίων µετοχών σε 1.680.836.  

12. ∆άνεια 

30/9/2007 31/12/2006 30/9/2007 31/12/2006

Τραπεζικά δάνεια 199.063 83.889 28.920 4.325
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 7.507 1.579 6 14
Οµολογιακό δάνειο 30.488 31.941 - -

Σύνολο δανείων 237.059 117.409 28.926 4.340

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 67.860 35.259 - 3
Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 169.199 82.150 28.926 4.337

237.059 117.409 28.926 4.340

Όµιλος Εταιρεία

 

Ο δανεισµός της θυγατρικής εταιρείας Hellas on Line την 31/12/2006 ύψους €20.645 συµπεριλαµβανόταν σε 
ξεχωριστή γραµµή στον ισολογισµό στις «υποχρεώσεις περιουσιακών στοιχείων κρατούµενων προς πώληση» 
(βλ.σηµ.10).  Επιπλέον, κατά την εξαγορά της θυγατρικής Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. ο Όµιλος ανέλαβε 
δάνεια ύψους €12.199. 
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13. Άλλα λειτουργικά έσοδα - καθαρά 

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.  

Τα άλλα λειτουργικά έσοδα για τον Όµιλο για την περίοδο 1/7 – 30/9/2007 περιλαµβάνουν κέρδος ύψους €12.252 
από την πώληση του 20% της θυγατρικής εταιρείας Hellas On Line (βλέπε σηµ.8).  

14. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) – καθαρά 

Για την περίοδο 1/1 – 30/9/2007, το χρηµατοοικονοµικό κόστος της Εταιρείας και του Οµίλου περιλαµβάνει 
καθαρό κέρδος από παράγωγα ύψους €1.287, ενώ το αντίστοιχο ποσό για την περίοδο 1/1 – 30/9/2006 ήταν 
καθαρή ζηµιά ύψους €1.125. Για την περίοδο 1/7 – 30/9/2007, το χρηµατοοικονοµικό κόστος της Εταιρείας και 
του Οµίλου δεν περιλαµβάνει κέρδος/ζηµιά από παράγωγα, ενώ για την περίοδο 1/7 – 30/9/2006 περιλάµβανε 
ζηµιά ύψους €1.235.   

15. Φόρος εισοδήµατος 

Κατόπιν ολοκλήρωσης του τακτικού φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2005 και 2006  προέκυψε  φορολογική 
επιβάρυνση στην Εταιρεία από (α) πρόσθετους φόρους φορολογικών διαφορών €497 και (β) διαγραφή 
αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης €4.656 (λόγω µη αναγνώρισης φορολογικών ζηµιών προηγούµενων 
χρήσεων). 

Πρόσθετα, τον Όµιλο επιβάρυναν φόροι €5.820 από διαγραφή αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης της 
εταιρείας Hellas on Line, λόγω της µελλοντικής συγχώνευσής της, µε απορρόφηση από την Unibrain A.E., και µη 
αναγνώρισης των φορολογικών ζηµιών από τον φορολογικό νόµο στην νέα εταιρία. 

Τα πιο πάνω ποσά έχουν βαρύνει τα αποτελέσµατα της περιόδου 1/7-30/9/2007. 

16. Κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή 

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 
µετοχών που αγοράσθηκαν από την εταιρεία. 

1/1 - 30/9/2007 1/1 - 30/9/2006 1/1 - 30/9/2007 1/1 - 30/9/2006

(Ζηµιές)/κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής (23.504) (26.761) (4.243) 2.837
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 131.582.540 132.347.846 131.582.540 132.347.846
Βασικά κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) (0,18) (0,20) (0,03) 0,02
  - Aπό συνεχιζόµενες δραστηριότητες (0,17) (0,01) (0,02) 0,08
  - Aπό διακοπείσες δραστηριότητες (0,01) (0,19) (0,01) (0,06)

Όµιλος Εταιρεία

 

Αποµειωµένα  
Τα αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε προσαρµογή του σταθµισµένου µέσου αριθµού των κοινών 
µετοχών υποθέτοντας τη 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. 
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1/1 - 30/9/2007 1/1 - 30/9/2006 1/1 - 30/9/2007 1/1 - 30/9/2006

(Ζηµιές)/κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής (23.504) (26.761) (4.243) 2.837

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 131.582.540 132.347.846 131.582.540 132.347.846
Προσαρµογή για:
Μετοχικά δικαιώµατα 129.787 404.263 129.787 404.263
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών για 
αναπροσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή 131.712.328 132.752.109 131.712.328 132.752.109

Αναπροσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) (0,18) (0,20) (0,03) 0,02
  - Aπό συνεχιζόµενες δραστηριότητες (0,17) (0,01) (0,02) 0,08
  - Aπό διακοπείσες δραστηριότητες (0,01) (0,19) (0,01) (0,06)

Όµιλος Εταιρεία

 

 

17. Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  

1/1 - 30/9/2007 1/1 - 30/9/2006 1/1 - 30/9/2007 1/1 - 30/9/2006

Καθαρές (ζηµιές)/ κέρδη (24.970) (26.969) (4.243) 2.837
Προσαρµογές για:
Φόρο εισοδήµατος 14.421 3.051 4.669 3.012
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 10.800 12.973 1.074 1.108
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 4.628 11.022 1.209 1.235
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 379 432 485 381
Αποµειώσεις επενδύσεων 85 1.043 85 1.043
Ζηµιές/ (κέρδη) από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 4 124 298 (69)
(Κέρδη)/ ζηµιές εύλογης αξίας επενδύσεων µέσω αποτελεσµάτων (78) 96 - -
Κέρδη από πώληση επενδύσεων µέσω αποτελεσµάτων - (269) - -

Κέρδη από πώληση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση (9) - (2) -

Κέρδη από πώληση επενδύσεων κρατούµενων προς πώληση - (11.982) - (11.982)

(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση θυγατρικών (11.482) 25.702 770 7.854

Κέρδη από πώληση συγγενών επιχειρήσεων (303) - - -
Έσοδα τόκων (977) (1.096) (383) (149)
Έξοδα τόκων 9.904 13.544 400 1.021
Έσοδα από µερίσµατα - - (1.700) (1.600)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (420) (145) - -
Μερίδιο αποτελέσµατος σε συγγενείς επιχειρήσεις (436) 2.715 - -
∆ικαιώµατα προαίρεσης µετοχών - 228 - 228
Συναλλαγµατικές ζηµιές 307 113 - -

1.853 30.581 2.662 4.918

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Αύξηση αποθεµάτων (659) (4.014) - -
(Αύξηση)/ µείωση απαιτήσεων (19.454) (62.251) (12.070) 67.557
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων 19.042 36.586 10.943 (50.412)
Μείωση προβλέψεων (2.804) (81) - -

Αύξηση/ (µείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 595 (53) 25 (760)
Μείωση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων (4.475) (6.362) (4.475) (6.230)

(7.755) (36.175) (5.576) 10.156

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (5.902) (5.594) (2.914) 15.074

Όµιλος Εταιρεία
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18. Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις 

∆εν υπάρχουν σηµαντικές κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

19. 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:   

30/9/2007 31/12/2006 30/9/2007 31/12/2006

Εγγυητικές για προκαταβολές 83.902 108.577 69.227 102.057
Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 137.825 162.810 68.063 95.870
Εγγυητικές συµµετοχής σε διαγωνισµούς 10.443 18.507 10.205 18.507

232.171 289.894 147.495 216.433

Όµιλος Εταιρεία

 
H Εταιρεία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών για δάνεια θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων συνολικού ύψους 
€232.353 και για χρηµατοδοτικές µισθώσεις ύψους €663.  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.  

∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις.   
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20. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 

1/1 - 30/9/2007 1/1 - 30/9/2006 1/1 - 30/9/2007 1/1 - 30/9/2006

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:

Προς θυγατρικές - - 7.591 11.016

Προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 5.107 2.221 519 1
5.107 2.221 8.110 11.018

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:

Από θυγατρικές - - 124 137

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 6.887 2.465 13 1

6.887 2.465 137 138

Έσοδα ενοικίων:

Από θυγατρικές - - 224 317

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 487 536 494 399

487 536 718 716

Όµιλος Εταιρεία

 

Αγορές παγίων:
Από θυγατρικές - - 2.632 19
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 16.203 2.301 - 747

16.203 2.301 2.632 766

Πωλήσεις παγίων:
Προς θυγατρικές - - - 152
Προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη - 22.645 - 37

- 22.645 - 189  

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 συγγενείς 
επιχειρήσεις καθώς και εταιρείες στις οποίες συµµετέχει ο βασικός µέτοχος της Εταιρείας.  

Τα υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου έχουν ως εξής: 

30/9/2007 31/12/2006 30/9/2007 31/12/2006

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη: 

Από θυγατρικές - - 17.644 13.484

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 26.341 39.811 12.778 12.293
26.341 39.811 30.422 25.776

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη: 

Προς θυγατρικές - - 1.862 2.811

Προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 27.471 7.134 16.405 3.248

27.471 7.134 18.267 6.059

Όµιλος Εταιρεία

 

Παροχές προς τη διοίκηση  

Για την περίοδο 1/1-30/9/2007 καταβλήθηκαν από την Εταιρεία ως αµοιβές µελών ∆.Σ. και διευθυντικών 
στελεχών ποσά ύψους €1.170 (1/1-30/9/2006: €938).   
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21. Μερίσµατα 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας στις 29 Ιουνίου 2007, ενέκρινε τη διανοµή µερίσµατος 
για τη χρήση 2006 €0,10 ανά µετοχή από φορολογηµένα κέρδη προηγούµενων χρήσεων, συνολικού ύψους 
€13.126.  Το ποσό αυτό λογιστικοποιήθηκε στα ίδια κεφάλαια ως διάθεση κερδών κατά την περίοδο 1/4-
30/6/2007. 

22. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

Σε συνέχεια προηγούµενων ανακοινώσεων για τη συµφωνία απόκτησης του 100% των µετοχών της εταιρείας 
«Teledome Συστήµατα Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής και Τηλεµατικής A.E.B.E.» και κατόπιν της 
ολοκλήρωσης του οικονοµικού και νοµικού ελέγχου, η Εταιρεία αποφάσισε στις 28 Νοεµβρίου 2007 ότι, πέραν 
του ήδη αποκτηθέντος από αυτήν ποσοστού (39%), δεν θα προβεί στην ολοκλήρωση της εξαγοράς του συνόλου 
(100%) των µετοχών της Teledome.  

23. Προσαρµογές στις ταµειακές ροές 

Όπως περιγράφεται στη σηµείωση 4, «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 30/9/2006 παρουσιάζεται παρακάτω: 

Όπως 
δηµοσιεύθηκαν 

αρχικά

Όπως 
δηµοσιεύθηκαν 

αρχικά

1/1 - 30/9/2006 1/1 - 30/9/2006 1/1 - 30/9/2006 1/1 - 30/9/2006

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (30.668) (30.668) 6.248 6.248

Πωλήσεις θυγατρικών 46.007 139.319 85.280 85.280
Λοιπά 5.112 5.112 (1.459) (1.459)

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 51.119 144.430 83.821 83.821

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωµή δανεισµού (72.374) (66.110) (87.265) -
Λοιπές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 74.997 74.997 (4.515) (4.515)

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 2.623 8.887 (91.780) (4.515)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 23.074 122.649 (1.711) 85.554
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 95.832 (85.040) 66.862 (24.812)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου 118.906 37.609 65.151 60.742

Όµιλος Εταιρεία
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24. Θυγατρικές εταιρείες 

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

30 Σεπτεµβρίου 2007 

Επωνυµία Χώρα εγκατάστασης Άµεσο ποσοστό 
συµµετοχής

Έµµεσο ποσοστό 
συµµετοχής

Ίντρακοµ Α.Ε. Αµυντικών Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Ελλάδα 100% 100%
HELLAS ON LINE Ελλάδα 92% 92%
  - Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Ελλάδα 100% 92%
Intracom Holdings International Ltd Κύπρος 100% 100%
  - Intracom Technologies Ltd Κύπρος 100% 100%
      - Fornax RT Ουγγαρία 67% 67%
          - Fornax Integrator Ουγγαρία 100% 67%
          - Fornax Informatika Doo Croatia Κροατία 100% 67%
          - Fornax Slovakia Σλοβακία 100% 67%
  - Intracom Operations Ltd Κύπρος 100% 100%
      - Intracom Group USA Ηνωµένες Πολιτείες 100% 100%
Ίντρακοµ Α.Ε. Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής Ελλάδα 100% 100%
  - Global Net Solutions Ltd Βουλγαρία 100% 100%
  - ∆ιάλογος Α.Ε. Ελλάδα 39% 39%
  - Τράπεζα πληροφοριών και Περιεχοµένου Α.Ε. Ελλάδα 90% 90%
  - Intracom Jordan Ltd Ιορδανία 80% 80%
  - Intracom Exports Ltd Κύπρος 100% 100%
      - Intracom Cyprus Ltd Κύπρος 100% 100%
  - Intrasoft International SA Λουξεµβούργο 97% 97%
      - PEBE SA Βέλγιο 100% 100%
      - Intrasoft SA Ελλάδα 100% 100%
      - Intrasoft International Belgium Βέλγιο 100% 100%
      - Switchlink NV Βέλγιο 65% 65%
  - Unibrain SA Ελλάδα 30% 30%
      - Unibrain Inc ΗΠΑ 100% 30%
Ιντρακάτ Α.Ε. Ελλάδα 74% 74%
  - Inmaint SA Ελλάδα 60% 44%
  - ΚΕΠΑ Αττικής Α.Ε. Ελλάδα 51% 38%
  - Intracom Construct SA Ρουµανία 95% 70%
  - Eurokat SA Ελλάδα 82% 60%
  - Intradevelopment SA Ελλάδα 100% 74%  

 


