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ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 

 

 

1. Επισκόπηση δραστηριοτήτων 

 

Η Εταιρία INTRACOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  ιδρύθηκε το έτος 1977 και από 

τη χρήση 2006 αποτελεί βασικά εταιρία Συµµετοχών και παροχής υπηρεσιών (υποστήριξης και 

Συµβουλών). 

Οι θυγατρικές της εταιρίες δραστηριοποιούνται στους τοµείς κατασκευών, πληροφορικής, 

τηλεπικοινωνιών και αµυντικών συστηµάτων. 

 

2. Κύρια γεγονότα της χρήσης 2007 

 

α) Ποσοστό 20% της θυγατρικής µας εταιρίας HOL εισφέρθηκε σε αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρίας INTRACOM HOLDINGS INTERNATIONAL LTD, επίσης 

θυγατρικής µας εταιρίας. Το ποσοστό αυτό στη συνέχεια µεταβιβάστηκε σε τρίτους. 

β) Η θυγατρική µας εταιρία HOL εξαγόρασε το 100% των µετοχών της εταιρίας ATTIΚΕΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 

γ) Η INTRACOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. κατέβαλε το ποσό των 46,3 εκατ. 

€ για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρίας HOL A.E. 

     Κατά συνέπεια το ποσοστό στην H.O.L. ανήλθε σε 92,22 %. 

δ) Έγινε αγορά ποσοστού 39% της εταιρίας TELEDOME A.E., µε σκοπό την πλήρη εξαγορά  

και συγχώνευσή της µε εταιρίες του οµίλου. 

Έπειτα όµως από οικονοµικό και νοµικό έλεγχο της ανωτέρω εταιρίας κρίθηκε σκόπιµο 

και αποφασίστηκε η µη εξαγορά του υπολοίπου ποσοστού 61% και η πώληση του 

ποσοστού εξαγοράς (39%) σε τρίτους. 

 



 

 

 

ε) Η εταιρία στη διάρκεια της κλειόµενης χρήσης πώλησε τα πιο κάτω ακίνητα: 

 1) Οικόπεδο στο ∆ήµο Πυλαίας  του Νοµού Θεσσαλονίκης αντί του ποσού 6,1 εκατ. €. 

 2) Τον 8ο όροφο του Πύργου Αθηνών, Μεσογείων 2, αντί του ποσού 2 εκατ €. 

 3) Το υπόλοιπο του 17ου ορόφου του Πύργου Αθηνών, Μεσογείων 2, αντί του ποσού 

1,1 εκατ.  €. 

στ) Με αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων αποφασίστηκε η συγχώνευση των θυγατρικών 

µας Εταιριών UNIBRAIN A.Ε. και  HOL A.E. µε απορρόφηση της δεύτερης από την 

πρώτη. 

 

 

3. Οικονοµικά αποτελέσµατα 

 

Στη χρήση 2007 ο όµιλος πραγµατοποίησε πωλήσεις 423 εκατ. € έναντι 352 εκ. € τη 

προηγούµενη χρήση. Οι ζηµίες προ φόρων, από συνεχιζόµενες δραστηριότητες,  

διαµορφώθηκαν σε 20,4 εκατ. € έναντι ζηµιών 43,8 εκατ. € της προηγούµενης χρήσης. 

Τα λειτουργικά κέρδη του οµίλου ανήλθαν σε 16,6 εκατ. €, έναντι ζηµιών 0,1 εκατ. την 

προηγούµενη χρήση. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων χωρίς τα δικαιώµατα µειοψηφίας την 

31.12.07 ανήλθε σε 511 εκατ. € και το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 

σε 467 εκατ. €. 

Οι συνολικές πωλήσεις της µητρικής  ανήλθαν σε 12,1 εκατ. € έναντι 19,2 εκατ. € το 2006, 

ενώ οι ζηµίες µετά από φόρους σε 5,8 εκατ. €, έναντι κερδών 0,1 εκατ. το 2006. Τα 

λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙTDA) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες, ανήλθαν σε 0,6 εκατ. € 

έναντι 14,6 εκατ. € το 2006. 

 

Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που εµφανίζουν την οικονοµική θέση του Οµίλου και της 

Εταιρίας σε στατική µορφή είναι οι παρακάτω: 

 

α.  Αριθµοδείκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης               Ο ΟΜΙΛΟΣ        Η ΕΤΑΙΡΙΑ  

 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού                    44%                   15% 

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων                                103%                1366% 



 

 

Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό                                        91%                  109% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις:   107%                  223% 

β.  Αριθµοδείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας      Ο ΟΜΙΛΟΣ        Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

EBITDA/Κύκλος Εργασιών                                                   4%                  4,9% 

Μικτά αποτελέσµατα/Πωλήσεις                                         14%                   4,7% 

Πωλήσεις/Ίδια Κεφάλαια                                                  78%                   2,4% 

 

Για την επαρκή πληροφόρηση των µετόχων αναφέρεται ότι η Εταιρία στη χρήση 2007 έχει 

προβεί σε απόκτηση 865.815 ιδίων µετοχών, αξίας 3.509.237,18 €. 

Τέλος, σχετικά µε την ύπαρξη και διαχείριση παραγόντων χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

επισηµαίνονται τα κάτωθι: 

  

- Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Πολιτική του Οµίλου είναι να χρησιµοποιεί, για τις επενδύσεις σε θυγατρικές εξωτερικού, 

των οποίων η καθαρή θέση είναι εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό κίνδυνο, σαν 

αντισταθµιστικό µέσο, δανεισµό στο αντίστοιχο νόµισµα – εφόσον αυτό είναι εφικτό. 

 

- Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω 

µεταβολών των επιτοκίων 

Η έκθεση του Οµίλου στο κίνδυνο µεταβολής επιτοκίων στα ταµειακά διαθέσιµα είναι 

χαµηλός δεδοµένου ότι δεν διακρατεί σηµαντικά ταµειακά διαθέσιµα, αλλά τα χρησιµοποιεί 

για µείωση των υποχρεώσεών του. 

Η χρηµατοδότηση του Οµίλου αποτελείται από οµολογιακά δάνεια, βραχυπρόθεσµα και 

µακροπρόθεσµα δάνεια, µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Προκειµένου να µετριαστεί ο κίνδυνος 

µεταβολής επιτοκίων, υπάρχει δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. 

 

- Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες 

προέρχονται από µια ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των 

πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τις εταιρίες του Οµίλου. 



 

 

Όταν κρίνεται απαραίτητο, ζητείται επιπλέον κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης. 

Στο τέλος της περιόδου η ∆ιοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός 

πιστωτικός κίνδυνος, που να µην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη 

επισφαλούς απαιτήσεως. 

 

- Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου 

συνδυασµού ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων. 

Ο Όµιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη 

επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές 

πιστώσεις προς χρήση. 

Οι υπάρχουσες διαθέσιµες αχρησιµοποίητες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον 

Όµιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιµετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµειακών 

διαθεσίµων. 

 

- Κίνδυνος Τιµής 

Ο Όµιλος δεν υπόκειται σε ουσιώδη κίνδυνο µεταβολής της αξίας των χρεογράφων που 

κατέχει και τα οποία έχουν καταταχθεί ως διαθέσιµα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία και 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Τα υφιστάµενα 

χρεόγραφα αφορούν µετοχές εταιριών εισηγµένων και µη στο Χ.Α.   

 

 

4. Στόχοι, Προοπτικές 

 

Η επενδυτική πολιτική της Εταιρίας θα διαµορφωθεί και πάλι 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. 

 

Το επιχειρηµατικό µοντέλο που έχει υιοθετήσει αποσκοπεί στο να επιτύχει µέγιστη απόδοση 

µέσα από τις δραστηριότητες ενός τεχνολογικού οµίλου, διατηρώντας την ευελιξία, και τις 

στρατηγικές συµµαχίες, που θα της εξασφαλίσουν µια δυναµική αντιµετώπιση των προκλήσεων 



 

 

της εξελισσόµενης παγκόσµιας αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία θα κινηθεί ανάλογα µε τις 

επενδυτικές ευκαιρίες, όπως αυτές θα διαµορφώνονται εκάστοτε στην αγορά και µε σκοπό την 

επίτευξη κερδοφορίας, διατηρώντας ένα ισχυρό portfolio επιχειρήσεων που 

αλληλοσυµπληρώνονται και εξελίσσονται. 

 

Καθοριστικός ρόλος της εταιρίας 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 (Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική), όπου 

οι εταιρίες του οµίλου ήδη δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια. Στην ευρύτερη αυτή 

περιοχή υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης, υψηλής κερδοφορίας και επενδυτικών αποδόσεων 

και ο Όµιλος διατηρεί σηµαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα σε αυτή. 

 

Η εταιρία δεν έχει υποκαταστήµατα δεδοµένου ότι δραστηριοποιείται εκτός της έδρας αυτής 

(εσωτερικό και εξωτερικό) µε βάση τις θυγατρικές της. 

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Παιανία, 28 Μαρτίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 11α παρ. 1 Ν. 3371/2005 

(ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 7 & 8 ΤΟΥ Ν. 3556/2007) 

 

Η παρούσα Επεξηγηµατική Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας περιέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τα θέµατα της 

παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005.  

 

Ι ∆ιάρθρωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα επτά εκατοµµύρια πεντακόσιες 

εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τρία Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά 

(€ 187.566.683,97), διαιρούµενο σε εκατόν τριάντα τρία εκατοµµύρια είκοσι έξι χιλιάδες δέκα 

επτά (133.026.017) Κοινές Ονοµαστικές, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχές, ονοµαστικής αξίας 

ενός ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (€ 1,41) εκάστη.  

Οι µετοχές της Εταιρίας είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών (Κατηγορία 

«Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης») του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  

Κάθε µετοχή παρέχει όλα τα δικαιώµατα που προβλέπει ο Νόµος και το Καταστατικό της, και 

ειδικότερα:  

• Το δικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρίας. 

Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών µετ’ αφαίρεση µόνον του τακτικού αποθεµατικού, 

διανέµεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους µετόχους ως πρώτο µέρισµα, ενώ η χορήγηση 

πρόσθετου µερίσµατος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.  

Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος, ο οποίος αναφέρεται στο τηρούµενο από την Εταιρία 

µητρώο µετόχων κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων µερίσµατος.  

Το µέρισµα κάθε µετοχής καταβάλλεται στο µέτοχο εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία 

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος 

και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. 

Η αξίωση είσπραξης του µερίσµατος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο 

∆ηµόσιο µετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη 

διανοµή του η Τακτική Γενική Συνέλευση. 

• Το δικαίωµα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης 

κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη µετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση. 



 

 

• Το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε µετρητά και 

την ανάληψη νέων µετοχών. 

• Το δικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων των 

Ορκωτών ελεγκτών  λογιστών και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. 

• Το δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση, στην οποία κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα της 

ψήφου.  

• Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της, κατά τη 

διάρκεια της εκκαθάρισης (σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 33 του Καταστατικού της).  

• Οι µέτοχοι ευθύνονται µόνο µέχρι του ονοµαστικού κεφαλαίου της µετοχής.  

 

ΙΙ Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας 

Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ του 

Καταστατικού της περιορισµοί στη µεταβίβασή τους, δεδοµένου µάλιστα ότι πρόκειται για άυλες 

µετοχές, εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

 

ΙΙΙ Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια του Ν. 3356/2007 (άρ 

9-11) 

Οι βασικοί µέτοχοι της Εταιρίας (µε ποσοστό συµµετοχής > 5%) στις 31.12.2007 ήταν οι κ.κ. 

Σωκράτης Κόκκαλης µε ποσοστό συµµετοχής 24,34% και Κωνσταντίνος ∆ηµητριάδης µε ποσοστό 

10,24%. Κανένα άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο κατά την ως άνω ηµεροµηνία δεν κατείχε 

ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 

 

ΙV Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα 

ελέγχου. 

 

V Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 

∆εν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρίας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που 

απορρέουν από τις µετοχές της. 

 

 

 



 

 

 

VI Συµφωνίες µετόχων της Εταιρίας 

∆εν είναι γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες 

συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων 

ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της.  

 

VII Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆.Σ. και τροποποίησης 

Καταστατικού 

Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρίας για το διορισµό και την αντικατάσταση 

των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δε 

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920 πριν από την τροποποίησή του από 

το Ν. 3604/2007. Η Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί µέχρι 30.06.2008, αναµένεται να 

αποφασίσει την εναρµόνιση του Καταστατικού µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει 

σήµερα. 

 

VIII Αρµοδιότητα του ∆.Σ. για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών 

α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, πριν από την 

τροποποίησή του από το Ν. 3604/2007, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να 

θεσπισθεί Πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το 

προσωπικό της Εταιρίας, µε τη µορφή δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών, κατά τους 

ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις 

δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

ορίζει, ιδίως, τον ανώτατο αριθµό µετοχών που µπορεί να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι 

ασκήσουν το χορηγηθέν σ’ αυτούς δικαίωµα αγοράς µετοχών, την τιµή και τους όρους 

διάθεσης των µετοχών στους δικαιούχους.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του, ρυθµίζει κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια που δε 

ρυθµίζεται διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώµατος 

αγοράς µετοχών και κατά το µήνα ∆εκέµβριο κάθε έτους εκδίδει µετοχές στους δικαιούχους 

που άσκησαν το δικαίωµά τους, αυξάνοντας αντίστοιχα το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 

και πιστοποιώντας τη σχετική αύξηση. 

Στο πλαίσιο των διατάξεων αυτών, η από 28.06.2000 Τακτική Γενική Συνέλευση των 

µετόχων της Εταιρίας, θέσπισε ευρύ Πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στο προσωπικό και τη 



 

 

∆ιοίκηση της Εταιρίας, υπό τη µορφή παροχής δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών 

(Stock Option), κατά τους, από την πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, εγκριθέντες όρους 

και συµφωνίες, οι οποίοι ακολούθως τροποποιήθηκαν µε απόφαση των από 18.07.2001 και 

12.06.2002 Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της Εταιρίας, ορίζοντας τον ανώτατο 

αριθµό των µετοχών, οι οποίες δύνανται τελικά να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν 

τα χορηγούµενα σε αυτούς δικαιώµατα προαίρεσης, σε 8.125.489 µετοχές.  

Ο ακριβής αριθµός των χορηγούµενων, ανά δικαιούχο, δικαιωµάτων προαίρεσης ορίζεται µε 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας και τα χορηγούµενα δικαιώµατα 

ασκούνται, ολικά ή τµηµατικά, µέσα σε περίοδο 5 ετών από την αρχικά προβλεπόµενη 

ηµεροµηνία άσκησης, πάντοτε όµως το πρώτο δεκαπενθήµερο του µηνός ∆εκεµβρίου του 

αντίστοιχου έτους. Παρερχοµένης απράκτου της πιο πάνω προθεσµίας, το δικαίωµα 

αποσβέννυται. Μερική άσκηση του δικαιώµατος δεν απαγορεύεται.  

Κατά τη φετινή περίοδο άσκησης ( 3-17.12.2007 ), ασκήθηκαν συνολικά 88.581 δικαιώµατα 

προαίρεσης εκ των οποίων 29.667 δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών, έναντι € 2,93 

το καθένα και 58.914 δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών, έναντι € 2,61 το καθένα. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στην από 17.12.2007 συνεδρίασή του, αποφάσισε την 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών κατά το ποσό των € 

124.899,21 και έκδοση 88.581 νέων Κοινών Ονοµαστικών, µετά δικαιώµατος ψήφου, 

µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 1,41, η καθεµία, η δε διαφορά µεταξύ της τιµής διάθεσης 

κάθε µετοχής και της ονοµαστικής της αξίας, εξ € 115.790,64, µεταφέρθηκε σε πίστωση 

του ειδικού αποθεµατικού από την “έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο”. Η εν λόγω αύξηση, η 

οποία δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, πιστοποιήθηκε µε την από 

17.12.2007 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

β) Οι από 28.06.2006 και 29.06.2007 Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρίας, 

µε βάση την παρ. 5 επ. του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, πριν από την τροποποίησή του 

από το Ν. 3604/2007, αποφάσισαν τη δυνατότητα αγοράς από την Εταιρία, ιδίων µετοχών, 

έως ποσοστού 10% του συνολικού αριθµού των µετοχών αυτής, συνυπολογιζοµένων των 

εκάστοτε ανηκουσών στην Εταιρία ίδιων µετοχών, µε κατώτατη τιµή το € 1,00 ανά µετοχή 

και ανώτατη τιµή τα € 18,00, ανά µετοχή και όρισαν το χρονικό διάστηµα αγοράς των ως 

άνω ιδίων µετοχών σε 12 µήνες από τη λήψη κάθε απόφασης.  

Η Εταιρία κατά τη διάρκεια του 2007 απέκτησε συνολικά 865.815 ίδιες µετοχές, σε 

εκτέλεση της απόφασης της από 28.06.2006 Τ.Γ.Σ. Στο πλαίσιο δε εφαρµογής της 



 

 

απόφασης της από 29.06.2007 Τ.Γ.Σ. των µετόχων της, η Εταιρία δεν προέβη έως 

31.12.2007 σε αγορά ιδίων µετοχών. 

Το σύνολο των ίδιων µετοχών που η Εταιρία κατείχε στις 31.12.2007 ανέρχεται σε 

1.680.836 µετοχές (1,26% επί του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας), εκ των οποίων 

365.726 ίδιες µετοχές, ήτοι 0,27% επί του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, αποκτήθηκαν 

σε εκτέλεση της απόφασης της από 30.06.2005 Τ.Γ.Σ., ενώ οι υπόλοιπες 1.315.110 ίδιες 

µετοχές, ήτοι 0,99% επί του µετοχικού κεφαλαίου, σε εκτέλεση της απόφασης της από 

28.06.2006 Τ.Γ.Σ. 

 

IX Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 

περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δηµόσιας πρότασης 

∆εν υφίστανται συµφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης.  

 

X Συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρίας 

Μεταξύ της Εταιρίας και µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υφίσταται συµφωνία για την 

καταβολή αποζηµίωσης € 300.000,00 σε περίπτωση λύσης της σύµβασης, µε υπαιτιότητα 

της Εταιρίας. Πέραν αυτής της συµφωνίας, δεν υπάρχουν άλλες συµφωνίες της Εταιρίας µε 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την 

καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή 

τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. Οι 

σχηµατισµένες προβλέψεις της Εταιρίας για αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία, συνεπεία και της εφαρµογής των διατάξεων του Ν.3371/2005, ανήλθαν την 

31.12.2007  στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι εννέα  χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ένα  Ευρώ 

και ογδόντα πέντε λεπτών (529.621,85). 

 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Παιανία, 28 Μαρτίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ 
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Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές     Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 
Φωκίωνος Νέγρη 3     11Ο χλµ Εθνικής οδού Αθηνών-Λαµίας 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία»), καθώς και τις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος»), που αποτελούνται 
από τον Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων  και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και 
λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση 
αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και 
διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 
που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης  την επιλογή 
και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών 
εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, 
µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά 
Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το 
σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι 
οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών 
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και 
περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 
καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο 
ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση 
και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών 



που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, 
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. 
 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική 
κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, την 
χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων 
Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που 
προβλέπονται από τα άρθρα 43α παράγραφος 3, 107 παράγραφος 3 και 16 
παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και από το άρθρο 11α του Ν. 3371/2005 και 
το περιεχόµενό της είναι συνεπές µε τις συνηµµένες  οικονοµικές καταστάσεις.         

 
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2008 

 
ΟΙ  ΟΡΚΩΤΟΙ  ΕΛΕΓΚΤΕΣ  ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ε. ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ                               ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΗΣ 
(Α.Μ.  ΣΟΕΛ 12371)                                                           (Α.Μ.  ΣΟΕΛ 16511) 
 
 
 
ΣΟΛ  Α.Ε.                                 ERNST & YOUNG  (ΕΛΛΑΣ)    
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές                  Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές A.E. 
(Α.Μ ΣΟΕΛ 125)       (Α.Μ.  ΣΟΕΛ 107) 
Φωκίωνος Νέγρη 3                   11Ο χλµ. Ε. Ο. Αθηνών-Λαµίας 
112 57 Αθήνα                                                    144 51 Μεταµόρφωση 
 
 
ΖΩΗ ∆. ΣΟΦΟΥ 
(Α.Μ.  ΣΟΕΛ 14701) 
 
 
 
ΣΟΛ  Α.Ε.  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
(Α.Μ ΣΟΕΛ 125) 
Φωκίωνος Νέγρη 3 
112 57 Αθήνα 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι, οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” στις, 28 

Μαρτίου 2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

www.intracom.gr. Επισηµαίνεται ότι, τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία 

στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία, αλλά δεν 

παρέχουν την πλήρη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του 

Οµίλου σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικοµικής Πληροφόρησης. Επίσης, επισηµαίνεται 

ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει 

ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 

 

Για την  

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 
 

Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ 
Α.∆.Τ. Π 695792/31.10.1991 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
& ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 
 

Κ. Γ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ 
Α.∆.Τ. Ι 208019/07.08.1974 

 
 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΟΜΙΛΟΥ 
 
 
 
 
 
 

∆. Χ. ΚΛΩΝΗΣ 
Α.∆.Τ. Ρ 539675/06.11.1995 

 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ι. Κ. ΤΣΟΥΜΑΣ 
Α.∆.Τ. ΑΖ 505361/10.12.2007 
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 637 Α’ ΤΑΞΗΣ 

 

 

 

 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 
31 ∆εκεµβρίου 2007 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

 

(4) από (81) 

 Iσολογισµός   

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 6 277.276 144.097 39.265 55.272
Υπεραξία 7 60.047 11.361 - -
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 8 32.084 13.264 3.654 5.253
Επενδύσεις σε ακίνητα 9 50.049 63.170 55.244 46.603
Επενδύσεις σε θυγατρικές 10 - - 223.982 177.682
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 11 117.475 120.590 116.175 116.175
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 13 24.525 11.502 16.769 9.030
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 14 1.616 5.020 - 3.938
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 15 31.027 21.075 12.238 12.767

594.099 390.079 467.327 426.722
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 16 48.987 49.649 - -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 15 306.071 254.807 43.683 64.289
Συµβάσεις κατασκευαστικών έργων 17 20.772 16.267 - -
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 13 - 508 - -
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 18 1.245 1.056 - -
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 13.848 8.453 4.971 4.629
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 19 76.573 115.477 32.935 72.531

467.497 446.217 81.589 141.449
Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση 34 - 80.940 - -

467.497 527.157 81.589 141.449
Σύνολο ενεργητικού 1.061.596 917.236 548.917 568.171

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 20 374.047 377.329 374.047 377.329
Αποθεµατικά 136.942 186.022 137.433 159.535

510.989 563.351 511.480 536.864
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 29.005 20.197 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 539.993 583.549 511.480 536.864

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 22 63.935 35.259 - 3
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 14 5.198 487 355 -
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 23 4.053 2.719 530 438
Επιχορηγήσεις 24 1.763 544 - -
Προβλέψεις 25 957 2.606 - -
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 26 7.928 2.096 - -

83.834 43.711 885 441
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 26 242.094 145.174 22.645 20.931
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 5.948 3.139 988 982
Συµβάσεις κατασκευαστικών έργων 17 2.460 1.090 - -
∆άνεια 22 180.598 82.150 12.777 4.337
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 27 - 4.475 - 4.475

Προβλέψεις 25 6.668 5.256 142 142

437.769 241.283 36.552 30.866

Υποχρεώσεις περιουσιακών στοιχείων κατεχόµενων προς πώληση 34 - 48.692 - -
437.769 289.976 36.552 30.866

Σύνολο υποχρεώσεων 521.603 333.687 37.436 31.307
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.061.596 917.236 548.917 568.171

Όµιλος Εταιρεία

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 81 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 
31 ∆εκεµβρίου 2007 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

 

(5) από (81) 

Κατάσταση αποτελεσµάτων - Όµιλος 

Σηµ Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες

Σύνολο Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες

Σύνολο

Πωλήσεις 423.000 - 423.000 352.480 171.548 524.028
Κόστος πωληθέντων 28 (363.239) - (363.239) (299.734) (126.321) (426.055)

Μεικτό κέρδος 59.761 - 59.761 52.746 45.227 97.973

Άλλα λειτουργικά έσοδα 30 5.232 - 5.232 5.685 1.034 6.718

Λοιπά κέρδη/ (ζηµιές) - καθαρά 31 15.239 - 15.239 4.766 - 4.766
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών 28 (37.831) - (37.831) (32.651) (24.135) (56.786)
Έξοδα διοίκησης 28 (52.111) - (52.111) (49.297) (15.342) (64.640)
Ζηµιές από πώληση υποοµίλου 34 - (770) (770) - (19.148) (19.148)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (9.710) (770) (10.480) (18.752) (12.364) (31.116)
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 32 (14.414) - (14.414) (11.315) (5.441) (16.756)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 32 4.229 - 4.229 2.766 - 2.766
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (10.185) - (10.185) (8.549) (5.441) (13.990)
Ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις 11 (554) - (554) (15.689) - (15.689)

Ζηµιές προ φόρων (20.450) (770) (21.220) (42.991) (17.805) (60.796)
Φόρος εισοδήµατος 33 (15.691) - (15.691) (842) (7.305) (8.148)

Καθαρές ζηµιές χρήσης (36.140) (770) (36.910) (43.833) (25.111) (68.944)

Κατανεµηµένες σε :
Μετόχους της µητρικής (34.312) (770) (35.082) (43.584) (25.219) (68.803)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (1.828) - (1.828) (249) 108 (141)

(36.140) (770) (36.910) (43.833) (25.111) (68.944)

Ζηµιές ανά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους 
της µητρικής για τη χρήση (εκφρασµένα σε € ανά 
µετοχή)

Βασικά 35 (0,26) (0,01) (0,27) (0,33) (0,19) (0,52)
Αποµειωµένα 35 (0,26) (0,01) (0,27) (0,33) (0,19) (0,52)

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 81 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 
31 ∆εκεµβρίου 2007 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

 

(6) από (81) 

Κατάσταση αποτελεσµάτων - Εταιρεία 

Σηµ Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες

Σύνολο Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες

Σύνολο

Πωλήσεις 12.122 - 12.122 19.207 - 19.207
Κόστος πωληθέντων 28 (11.549) - (11.549) (15.230) - (15.230)

Μεικτό κέρδος 574 - 574 3.977 - 3.977

Άλλα λειτουργικά έσοδα 30 4.192 - 4.192 3.927 - 3.927

Λοιπά κέρδη/ (ζηµιές) - καθαρά 31 (3) - (3) 10.127 - 10.127
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών 28 (273) - (273) (425) - (425)
Έξοδα διοίκησης 28 (7.579) - (7.579) (6.092) - (6.092)
Ζηµιές από πώληση υποοµίλου 34 - (770) (770) - (630) (630)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (3.090) (770) (3.860) 11.513 (630) 10.883

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 32 (780) - (780) (2.014) - (2.014)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 32 3.584 - 3.584 441 - 441
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά 2.805 - 2.805 (1.572) - (1.572)

(Ζηµιές)/ κέρδη προ φόρων (285) (770) (1.055) 9.941 (630) 9.311
Φόρος εισοδήµατος 33 (4.827) - (4.827) (2.654) (6.554) (9.208)

Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) χρήσης (5.112) (770) (5.882) 7.287 (7.184) 103

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

Βασικά 35 (0,04) (0,01) (0,05) 0,06 (0,05) 0,01
Αποµειωµένα 35 (0,04) (0,01) (0,05) 0,06 (0,05) 0,01

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 81 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 
31 ∆εκεµβρίου 2007 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

 

(7) από (81) 

Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων - Όµιλος 

Σηµείωση
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 
νέον

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 472.205 263.392 (102.075) 27.810 661.332

Καθαρή ζηµιά χρήσεως - - (68.803) (141) (68.944)
Αποτίµηση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση 21 - 24 - - 24
Συναλλαγµατικές διαφορές 21 - 324 - 25 348
Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών και ζηµιών - 347 (68.803) (116) (68.572)
Ίδιες µετοχές 20 (4.215) - - - (4.215)
Έξοδα έκδοσης µετοχικού κεφαλαίου 20 (29) - - - (29)
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου 20 (92.690) - 92.690 - -
∆ικαιώµατα προαίρεσης µετοχών εργαζοµένων - - - - -

-Αξία υπηρεσιών 20 555 - - - 555
      -Έσοδα από έκδοση µετοχών 20 1.503 - - - 1.503
Μερίσµατα καταβληθέντα - - - (264) (264)
Επίπτωση αλλαγών στη σύνθεση ενοποίησης του οµίλου 21 - (1.460) 1.089 (7.233) (7.603)
Ανακατάταξη λόγω πώλησης θυγατρικής - (71.827) 71.827 - -
Μεταβολές στην καθαρή θέση συγγενών εταιρειών - 841 - - 841

(94.876) (72.445) 165.606 (7.496) (9.212)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 377.329 191.294 (5.272) 20.197 583.549

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 377.329 191.294 (5.272) 20.197 583.549
Καθαρή ζηµιά χρήσεως - - (35.082) (1.828) (36.910)
Αποτίµηση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση 21 - 491 - 1.289 1.780
Συναλλαγµατικές διαφορές 21 - (643) - (229) (872)
Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών και ζηµιών - (152) (35.082) (768) (36.002)
Ίδιες µετοχές 20 (3.509) - - - (3.509)
Έξοδα έκδοσης µετοχικού κεφαλαίου 20 (14) - (499) - (512)
∆ικαιώµατα προαίρεσης µετοχών εργαζοµένων - - - - -

-Αξία υπηρεσιών 20 - 149 - 33 182
      -Έσοδα από έκδοση µετοχών 20 241 177 - 514 932
Μερίσµατα καταβληθέντα 36 - (13.126) - (189) (13.314)
Επίπτωση εξαγορών και αλλαγών σε ποσοστό συµµετοχής σε 
θυγατρικές - - 117 4.295 4.412
Επίπτωση αλλαγών στη σύνθεση ενοποίησης του οµίλου - - - 4.257 4.257
Μεταφορά - 8.289 (8.954) 665 (0)

(3.282) (4.510) (9.336) 9.575 (7.554)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 374.047 186.632 (49.690) 29.005 539.993

Αποδιδόµενα στους µετόχους της Εταιρείας
∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

 
 

Ανάλυση των λοιπών αποθεµατικών παρουσιάζεται στη σηµείωση 21. 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 81 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 

 

 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 
31 ∆εκεµβρίου 2007 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

 

(8) από (81) 

Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων - Εταιρεία 

Σηµείωση
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 472.205 159.563 (92.758) 539.011
Καθαρό κέρδος χρήσεως - - 103 103

Αποτίµηση/ πώληση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση 21 - (63) - (63)

Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών και ζηµιών - (63) 103 40
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου 20 (92.690) - 92.690 -
Ίδιες µετοχές 20 (4.215) - - (4.215)
Έξοδα έκδοσης µετοχικού κεφαλαίου 20 (29) - - (29)
∆ικαιώµατα προαίρεσης µετοχών εργαζοµένων

-Αξία υπηρεσιών 20 555 - - 555
      -Έσοδα από έκδοση µετοχών 20 1.503 - - 1.503

(94.876) - 92.690 (2.187)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 377.329 159.500 35 536.864

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 377.329 159.500 35 536.864

Καθαρή ζηµιά χρήσεως - - (5.882) (5.882)
Αποτίµηση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση - (3.093) - (3.093)
Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών και ζηµιών - (3.093) (5.882) (8.976)
Ίδιες µετοχές 20 (3.509) - - (3.509)
Έξοδα έκδοσης µετοχικού κεφαλαίου 20 (14) - - (14)
Μέρισµα 36 - (13.126) - (13.126)
∆ικαιώµατα προαίρεσης µετοχών εργαζοµένων - - - -
      -Έσοδα από έκδοση µετοχών 20 241 - - 241

(3.282) (13.126) - (16.408)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 374.047 143.281 (5.848) 511.480  

 

 

 

Ανάλυση των λοιπών αποθεµατικών παρουσιάζεται στη σηµείωση 21. 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 81 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 
31 ∆εκεµβρίου 2007 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

 

(9) από (81) 

Κατάσταση ταµειακών ροών 

Σηµείωση 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 37 15.176 41.669 (4.217) 21.364
Καταβληθέντες τόκοι (14.414) (16.331) (780) (2.014)
Καταβληθής φόρος εισοδήµατος (8.430) (12.906) (2.187) (7.969)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (7.668) 12.433 (7.184) 11.381

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων/ επενδυτικών ακινήτων (88.706) (15.396) (3.600) (4.391)
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 8 (6.197) (4.144) - -
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων 11.534 3.005 8.053 1.157
Πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων 1.253 - 1.253 -
Πωλήσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 33 76 - -

Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 18 (63) - - -
Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση 13 (1.775) (1.043) (1.735) (1.043)
Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 272 2.678 - -

Πωλήσεις επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 22 1.990 - 100

Πωλήσεις στοιχείων κατεχόµενων προς πώληση - 38.025 - 34.865
Αγορά θυγατρικής µείον διαθέσιµά της 38 (50.620) (18.909) (52.300) (61.204)
Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής κατεχόµενης προς πώληση - (21.500) - -
Πωλήσεις θυγατρικών 34 29.230 49.401 29.576 114.046
Πωλήσεις συνδεδεµένων εταιρειών 746 - - -
Αγορά συγγενούς επιχείρησης 11 (9.340) - (9.340) -
Μερίσµατα εισπραχθέντα 90 388 1.600 -
Τόκοι που εισπράχθηκαν 2.942 1.565 2.297 1.333
Ταµειακά θυγατρικής από αλλαγή ενοποίησης 34, 38 8.803 - - -

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (101.773) 36.136 (24.194) 84.864

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών µετοχών 20 241 1.503 241 1.503
Αγορά ιδίων µετοχών 20 (3.509) (4.215) (3.509) (4.215)
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου (512) (29) (14) (29)
Έσοδα από δικαιώµατα προαίρεσης 590 - - -
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους (13.373) (477) (13.373) (477)
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους µειοψηφίας (189) (264) - -
∆άνεια αναληφθέντα 256.790 49.058 9.294 -
Αποπληρωµή δανεισµού (168.091) (73.642) (845) (87.349)
Επιχορηγήσεις για τη χρήση 24 1.644 150 - -
Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (3.053) (1.008) (11) (8)

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 70.537 (28.924) (8.218) (90.575)

Καθαρή αύξηση/ (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (38.904) 19.645 (39.596) 5.669
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 115.477 95.832 72.531 66.862

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης 19 76.573 115.477 32.935 72.531

Όµιλος Εταιρεία

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 81 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

1. Γενικά 

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών  µε διακριτικό τίτλο “Intracom Holdings” 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, στον κατασκευαστικό τοµέα, καθώς και στην παροχή τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών.  H µητρική εταιρεία δραστηριοποιείται σαν εταιρεία συµµετοχών. 

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 ∆ήµο Παιανίας, στο 19 χλµ Λεωφόρο Μαρκοπούλου 
Παιανίας.  Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.intracom.com. 

Οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρείας την 28 Μαρτίου 2008 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 ∆εκεµβρίου 
2007, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («∆ΠΧΠ»), όπως έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.    

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων και τα παράγωγα τα οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία. 

Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών 
λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση 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 ∆ιοίκησης 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. 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 
31 ∆εκεµβρίου 2007 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

 

(11) από (81) 

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

Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση προτύπων 

Πρότυπα υποχρεωτικά για το 2007 

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

Το ∆ΠΧΠ 7 εισαγάγει επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις µε σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης 
σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία. Απαιτεί τη γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών 
σχετικά µε την έκθεση σε κίνδυνο προερχόµενη από χρηµατοοικονοµικά εργαλεία.  Οι νέες αυτές 
γνωστοποιήσεις περιλαµβάνονται στη σηµείωση 3, καθώς και σε λοιπές σηµειώσεις στις οικονοµικές 
καταστάσεις. 

Η προσαρµογή στο ∆ΛΠ 1 εισαγάγει γνωστοποιήσεις σχετικά µε το ύψος των κεφαλαίων µιας εταιρείας, 
καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών.  Οι νέες αυτές γνωστοποιήσεις παρουσιάζονται στις 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 στη σηµείωση 3. 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για µεταγενέστερες περιόδους που έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο 

∆ΕΕΧΠ 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 καταχωρώντας 
ποσό ύψους €297 στα αποθεµατικά, που αφορά το συνολικό έξοδο για δικαιώµατα προαίρεσης µετοχών που 
είχαν παραχωρηθεί από την Εταιρεία σε θυγατρική κατά τη διάρκεια της χρήσης.  Η χρέωση έχει µεταφερθεί 
στη θυγατρική εταιρεία µέσω του λογαριασµού «Επενδύσεις σε θυγατρικές». 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για το  2007 που δεν είχαν επίπτωση/ εφαρµογή στον Όµιλο 

∆ΕΕΧΠ 8 – Εφαρµογή ∆ΠΧΠ 2 

Η ∆ιερµηνεία 8 διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΠ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών εφαρµόζεται 
σε συναλλαγές στις οποίες µια εταιρεία παραχωρεί συµµετοχικούς τίτλους ή αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
µεταβιβάσει µετρητά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία (που βασίζονται στην τιµή των µετοχών της), όταν το 
προσδιορίσιµο αντάλλαγµα που έχει ληφθεί φαίνεται να είναι χαµηλότερο από την εύλογη αξία των 
συµµετοχικών τίτλων που παραχωρούνται ή των υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται.  Η ∆ιερµηνεία δεν έχει 
εφαρµογή στον Όµιλο. 

∆ΕΕΧΠ 9 – Επαναξιολόγηση ενσωµατωµένων παραγώγων 

Η ∆ιερµηνεία 9 απαιτεί όπως µια εταιρεία εκτιµά κατά πόσο ένα συµβόλαιο περιέχει ένα ενσωµατωµένο 
παράγωγο κατά τη στιγµή σύναψης του συµβολαίου, και απαγορεύει µεταγενέστερη επανεκτίµηση εκτός εάν 
υπάρχει µεταβολή στους όρους του συµβολαίου που µεταβάλλουν ουσιαστικά τις ταµιακές ροές.  Η ∆ιερµηνεία 
δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 
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∆ΕΕΧΠ 10 – Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και  Αποµείωση 

Η διερµηνεία 10 απαγορεύει την αντιστροφή των ζηµιών 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, σε ισολογισµούς µεταγενέστερων 
ηµεροµηνιών. Η διερµηνεία δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

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

∆ΛΠ 23, Κόστος δανεισµού – τροποποίηση (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009) 

Με βάση τις τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23, καταργείται η επιλογή (που υπάρχει στο υφιστάµενο πρότυπο) για 
αναγνώριση του κόστους δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθεί άµεσα σε ένα περιουσιακό στοιχείο που 
πληροί τις προϋποθέσεις στα έξοδα περιόδου. Όλα τα κόστη δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθούν άµεσα 
στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις πρέπει να 
κεφαλαιοποιούνται. Ένα περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι ένα περιουσιακό στοιχείο 
που κατ’ ανάγκη χρειάζεται µια σηµαντική χρονική περίοδο προετοιµασίας για τη χρήση για την οποία 
προορίζεται ή για την πώλησή του.  Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του Προτύπου, ο Όµιλος θα 
υιοθετήσει την αλλαγή από την ηµεροµηνία εφαρµογής του και µελλοντικά.  Συνεπώς, το κόστος δανεισµού 
που αφορά περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποιείται όπου η έναρξη 
κεφαλαιοποίησης ξεκινάει από την ηµεροµηνία εφαρµογής και µετά.  ∆εν θα γίνει αναπροσαρµογή για το 
κόστος δανεισµού που είχε καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα πριν από την ηµεροµηνία αυτή. 

∆ΠΧΠ 2 – Τροποποίηση - Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει δύο θέµατα: Τον ορισµό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», µε την εισαγωγή του 
όρου «µη-προϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.  
Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα 
µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση.  Ο Όµιλος δεν αναµένει ότι αυτή η ∆ιερµηνεία θα έχει 
επίδραση στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

∆ΠΧΠ 8 – Τοµείς ∆ραστηριοτήτων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1 Ιανουαρίου 2009) 

Το πρότυπο 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 
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του εν λόγω προτύπου στις οικονοµικές του καταστάσεις 
και θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

∆ΠΧΠ 3, Συνενώσεις Επιχειρήσεων - Αναθεωρηµένο και ∆ΛΠ 27, Ενοποιηµένες και ιδιαίτερες 
οικονοµικές καταστάσεις - Τροποποιηµένο (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι 
οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία 
πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές 
περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση 
µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα (αντί για 
προσαρµογή της υπεραξίας). Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί όπως συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές 
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ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Συνεπώς δεν επηρεάζουν την 
υπεραξία ούτε δηµιουργούν αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία). Επιπλέον το τροποποιηµένο πρότυπο αλλάζει τον 
τρόπο που λογίζονται οι ζηµίες θυγατρικών καθώς και η απώλεια ελέγχου θυγατρικής.  Όλες οι αλλαγές των 
ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους και θα επηρεάσουν µελλοντικές 
αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας από την ηµεροµηνία αυτή και µετά. 

∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 1, Χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή “puttable” µέσο) 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009) 

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο 
(«puttable» µέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση µιας οντότητας καταταχθούν ως 
Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια.  Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση 
πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια.  Ο Όµιλος αναµένει ότι 
αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές του καταστάσεις. 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο 

∆ΕΕΧΠ 12 – Συµφωνίες Παραχώρησης (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1 Ιανουαρίου 2008) 

Η ∆ιερµηνεία 12 πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο οι παραχωρησιούχοι θα πρέπει να εφαρµόζουν τα 
υφιστάµενα ∆ΠΧΠ για να αναγνωρίσουν τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα δικαιώµατα που τους 
παραχωρούνται στις σχετικές συµβάσεις παραχώρησης.  Με βάση τη ∆ιερµηνεία, οι παραχωρησιούχοι δεν θα 
πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδοµή ως ενσώµατα πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα 
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και / ή ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.  Ο Όµιλος βρίσκεται στη 
διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της εν λόγω διερµηνείας στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

∆ΕΕΧΠ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2008) 

Η ∆ιερµηνεία 13 απαιτεί όπως τα ανταλλάγµατα (πιστώσεις) επιβράβευσης (loyalty award credits) 
απεικονίζονται λογιστικά ως ένα ξεχωριστό µέρος της συναλλαγής πώλησης µε την οποία παραχωρούνται, και 
συνεπώς µέρος της εύλογης αξίας του τιµήµατος πώλησης επιµερίζεται σε αυτά και καταχωρείται  κατά τη 
διάρκεια της περιόδου κατά την οποία εξασκούνται τα ανταλλάγµατα αυτά.   Ο Όµιλος δεν αναµένει ότι αυτή η 
∆ιερµηνεία θα έχει επίδραση στις οικονοµικές του καταστάσεις εφόσον δεν εφαρµόζει τέτοια προγράµµατα.    

∆ΕΕΧΠ 14 – Το Όριο στην αναγνώριση Περιουσιακού Στοιχείου Καθορισµένων Παροχών, οι Ελάχιστες 
Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και οι Αλληλεπιδράσεις τους (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008) 

Η ∆ιερµηνεία 14 παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο εκτίµησης του ορίου στο ποσό του πλεονάσµατος που 
µπορεί να καταχωρηθεί σαν περιουσιακό στοιχείο σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόµενους». Επίσης, επεξηγεί πως αυτό το όριο µπορεί να επηρεαστεί όταν υπάρχει 
νοµική ή συµβατική απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης και τυποποιεί την υφιστάµενη πρακτική.  Ο Όµιλος 
αναµένει ότι αυτή η ∆ιερµηνεία δε θα επηρεάσει την οικονοµική του θέση ή απόδοση δεδοµένου ότι δεν έχει 
χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα καθορισµένων παροχών. 
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Ενοποίηση 

(α) Συνενώσεις επιχειρήσεων και θυγατρικές 

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

Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου εξαγοράς.  Το κόστος κτήσης µιας 
θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των µετοχών που εκδόθηκαν και 
των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα 
συνδεδεµένου µε τη συναλλαγή.  Τα περιουσιακά στοιχεία, 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. Σε 
περίπτωση πώλησης ποσοστού στη µειοψηφία, το κέρδος ή η ζηµιά καταχωρείται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων.  

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 κοινοπραξίες ή οι από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της αναλογικής 
ενοποίησης. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή ενσωµατώνεται το µερίδιο στην κοινοπραξία γραµµή προς γραµµή 
στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.    

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. 
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Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε κοινοπραξίες στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις σε κόστος 
κτήσεως µείον τυχόν προβλέψεις αποµείωσης. 

(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 
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 καταστάσεις 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 
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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, 

(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 
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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 

- Μεταφορικά µέσα 5-7 έτη 

- Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός και εγκαταστάσεις 5-10 έτη 

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5-10 έτη 

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. 

Το κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώληση ή απόσυρσή του όταν 
δεν αναµένονται περαιτέρω οικονοµικά οφέλη από τη συνεχιζόµενη χρήση του.  Τα κέρδη ή οι ζηµιές που 
προκύπτουν κατά την πώληση περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της χρήσης που πωλείται ή διαγράφεται. 

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. 
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Υπεραξία 

Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης σε ετήσια βάση ή συχνότερα αν γεγονότα ή 
αλλαγές συνθηκών υποδηλώνουν ότι η αξία της µπορεί να έχει αποµειωθεί. Κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς (ή 
κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του σχετικού επιµερισµού του τιµήµατος εξαγοράς), η υπεραξία που 
αποκτάται, κατανέµεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών, ή σε οµάδες µονάδων δηµιουργίας 
ταµειακών ροών που αναµένεται να ωφεληθούν από την συνένωση αυτή. Η αποµείωση προσδιορίζεται µε 
εκτίµηση του ανακτήσιµου ποσού των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών, οι οποίες σχετίζονται µε την 
υπεραξία.  

Αν η λογιστική αξία µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών, συµπεριλαµβανοµένης και της αναλογούσας 
υπεραξίας, υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό της, τότε αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης.  

Αν τµήµα µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία έχει κατανεµηθεί υπεραξία, πωληθεί, τότε η 
υπεραξία που αναλογεί στο πωληθέν τµήµα συµπεριλαµβάνεται στη λογιστική αξία του τµήµατος αυτού 
προκειµένου να προσδιορισθεί το κέρδος ή η ζηµία. Η αξία της υπεραξίας που αναλογεί στο πωληθέν τµήµα 
προσδιορίζεται βάσει των σχετικών αξιών του τµήµατος που πωλήθηκε και του τµήµατος της µονάδας 
δηµιουργίας ταµειακών ροών που παραµένει. 

Η υπεραξία που έχει προκύψει από εξαγορές ή συνενώσεις επιχειρήσεων, έχει επιµερισθεί και παρακολουθείται 
σε επίπεδο Οµίλου στις βασικές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών (cash generating units) οι οποίες έχουν 
προσδιορισθεί σε σχέση µε τις διατάξεις του ∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». Ο Όµιλος, 
προκειµένου να προσδιορίσει αν υφίσταται θέµα αποµείωσης της υπεραξίας, διενήργησε τους σχετικούς 
ελέγχους αποµείωσης επί των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών στις οποίες έχει επιµερισθεί η υπεραξία, 
σε επίπεδο Οµίλου, και µε βάση τους διενεργηθέντες ελέγχους δεν προέκυψε ζηµία αποµείωσης.   

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Στο λογαριασµό «άυλα περιουσιακά στοιχεία» περιλαµβάνονται: 

α) Λογισµικά: Τα αγοραζόµενα λογισµικά προγράµµατα 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 8 χρόνια.  ∆απάνες 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 (ιδιοπαραγώµενο λογισµικό) αναγνωρίζονται ως µέρος των άϋλων περιουσιακών στοιχείων.  Τέτοιες 
δαπάνες περιλαµβάνουν κυρίως αναλώσεις υλικών,  αµοιβές προσωπικού και αναλογία γενικών εξόδων.  Το 
ιδιοπαραχθέν λογισµικό αποσβένεται στην ωφέλιµη ζωή του η οποία κυµαίνεται από 5-10 χρόνια. 

β) Εφάπαξ τηλεπικοινωνιακά τέλη: αφορούν εφάπαξ τέλη ενεργοποίησης καινούργιων πελατών της θυγατρικής 
εταιρείας Hellas on Line και αποσβένονται εντός 12 µηνών που είναι η διάρκεια της σύµβασης µε τον πελάτη.  
 
γ) Πελατειακές σχέσεις: αφορούν στοιχεία που αναγνωρίστηκαν κατά την εξαγορά των θυγατρικών εταιρειών 
Hellas on Line ΑΕ και Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ και αποσβένονται σε περίοδο 9 και 10 ετών αντίστοιχα.  
 
δ) Επωνυµία: αφορά άϋλο περιουσιακό στοιχείο που αναγνωρίστηκε κατά την εξαγορά της θυγατρικής 
εταιρείας Hellas on Line ΑΕ.  Η επωνυµία έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής. 
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Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

(i) Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  

Με την εξαίρεση της υπεραξίας και των ασωµάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων µε απεριόριστη διάρκεια 
ζωής, τα οποία ελέγχονται για αποµείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών 
στοιχείων µακροπρόθεσµου ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις 
συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη.  Όταν η λογιστική αξία κάποιου 
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του καταχωρείται 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της 
καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία µείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που µπορεί 
να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην 
οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου 
κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των 
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός 
περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναµένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της 
εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα στοιχεία του 
ενεργητικού οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταµειακές ροές δύναται να 
προσδιοριστούν ξεχωριστά. 

(ii) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Ο Οµιλος αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος τα δεδοµένα αναφορικά µε το κατά πόσον ένα 
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων έχει αποµειωθεί. 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης (εφόσον υφίστανται 
σχετικές ενδείξεις) είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στο κόστος κτήσεως ή µε βάση τη µέθοδο της 
καθαρής θέσης (συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις), περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στο 
αναπόσβεστο κόστος (µακροπρόθεσµες απαιτήσεις) και διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις. 

Η ανακτήσιµη αξία των συµµετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις προσδιορίζεται µε τον ίδιο 
τρόπο όπως για τα µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

Η ανακτήσιµη/εισπράξιµη αξία των λοιπών χρηµατοοικονοµικών  περιουσιακών στοιχείων προκειµένου να 
διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι αποµείωσης, προσδιορίζεται σε γενικές γραµµές βάσει της παρούσας αξίας 
των εκτιµώµενων µελλοντικών χρηµατοροών, προεξοφληµένων είτε µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο 
προεξόφλησης του εκάστοτε στοιχείου ή οµάδας στοιχείων, ή µε τον τρέχοντα συντελεστή απόδοσης ενός 
παρόµοιου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου.  Οι προκύπτουσες ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα χρήσεως. 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες.  Η 
ταξινόµηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση.  Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την 
ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης. 
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(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 ∆ιοίκηση.  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. 

(β) ∆άνεια 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.   

Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού 
επιτοκίου. 

(γ) Επενδύσεις κατεχόµενες 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 κρατήσει ως τη λήξη 
τους.  Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Όµιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

(δ) ∆ιαθέσιµα 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 ∆ιοίκηση 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 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. 
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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.   

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 σκοπούς χρήσης αντισταθµιστικής λογιστικής, οι αντισταθµίσεις ταξινοµούνται ως εξής: 

• Αντισταθµίσεις εύλογης αξίας (fair value hedges) όταν χρησιµοποιούνται έναντι µεταβολών στην εύλογη 
αξία ενός αναγνωρισµένου περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ή εταιρικής δέσµευσης. 

• Αντισταθµίσεις ταµειακών ροών (cash flow hedges) όταν χρησιµοποιούνται έναντι της διακύµανσης των 
ταµειακών ροών σε σχέση µε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, ή σε σχέση µε το 
συναλλαγµατικό κίνδυνο µίας εταιρικής δέσµευσης. 

• Αντισταθµίσεις της καθαρής επένδυσης σε µία ξένη δραστηριότητα. 

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.  
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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. 

Ορισµένα παράγωγα ενώ χαρακτηρίζονται ως αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, βάσει των πολιτικών του 
Οµίλου, δεν έχουν τα χαρακτηριστικά για αντισταθµιστική λογιστική σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΛΠ39 και 
ως εκ τούτου τα σχετικά κέρδη και ζηµιές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσης. 

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 
βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων 
και των τυχόν εξόδων πώλησης και προκειµένου για ηµιτελή των εκτιµώµενων εξόδων για την ολοκλήρωσή 
τους. 

Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα ή απαξιωµένα αποθέµατα σχηµατίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 

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. 

∆ιακανονισµοί 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.   

Στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και διακοπείσες 
δραστηριότητες 

Ο Όµιλος ταξινοµεί ένα µακροπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων σαν κατεχόµενα προς πώληση, αν η αξία τους αναµένεται να ανακτηθεί κατά κύριο λόγο µέσω 
διάθεσης των στοιχείων και όχι µέσω της χρήσης τους. 
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Οι βασικές προϋποθέσεις για να ταξινοµηθεί ένα µακροπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα στοιχείων 
(περιουσιακών και υποχρεώσεων) σαν κατεχόµενα προς πώληση, είναι το περιουσιακό στοιχείο ή η οµάδα να 
είναι διαθέσιµα προς άµεση πώληση στην παρούσα τους κατάσταση, η δε ολοκλήρωση της πώλησης να 
εξαρτάται µόνο από συνθήκες που είναι συνήθεις και τυπικές για πωλήσεις τέτοιων στοιχείων και η πώληση θα 
πρέπει να είναι εξαιρετικά πιθανή. 

Για να θεωρείται η πώληση εξαιρετικά πιθανή θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

• να υπάρχει δέσµευση της διοίκησης αναφορικά µε ένα σχέδιο πώλησης των περιουσιακών 
στοιχείων ή της οµάδας. 

• να έχει ενεργοποιηθεί ένα πρόγραµµα εξεύρεσης αγοραστή και ολοκλήρωσης της συναλλαγής. 

• η προσφερόµενη τιµή πώλησης θα πρέπει να είναι σε λογική συσχέτιση µε την τρέχουσα αγοραία 
αξία των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων ή της οµάδας περιουσιακών στοιχείων. 

• η πώληση αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ηµέρα που το περιουσιακό 
στοιχείο ή οµάδα στοιχείων ταξινοµήθηκαν σαν κατεχόµενα προς πώληση εκτός ορισµένων εξαιρέσεων, και 

• οι ενέργειες που απαιτείται να γίνουν προκειµένου να ολοκληρωθεί το σχέδιο πώλησης θα πρέπει να 
καταδεικνύουν ότι δεν είναι πιθανόν να απαιτηθούν σηµαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο ούτε ότι το σχέδιο 
θα ακυρωθεί. 

Αµέσως πριν την αρχική ταξινόµηση του περιουσιακού στοιχείου ή της οµάδας στοιχείων και υποχρεώσεων ως 
κατεχόµενων προς πώληση το περιουσιακό στοιχείο (ή όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που 
περιλαµβάνονται στην οµάδα) αποτιµώνται µε βάση τα ισχύοντα σε κάθε περίπτωση ∆ΠΧΠ. 

Τα µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία (ή οι οµάδες περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) που 
ταξινοµούνται σαν κατεχόµενα προς πώληση αποτιµώνται (µετά την αρχική ταξινόµηση ως ανωτέρω) στην 
χαµηλότερη αξία µεταξύ της αξίας  που αυτά φέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις και της εύλογης αξίας 
τους µειωµένης κατά τα άµεσα έξοδα διάθεσης, και οι προκύπτουσες ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα χρήσεως.  Όποια πιθανή αύξηση της εύλογης αξίας σε µεταγενέστερη αποτίµηση θα 
καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσεως αλλά όχι για ποσό µεγαλύτερο της αρχικά καταχωρηθείσας ζηµίας 
αποµείωσης. 

Από την ηµέρα κατά την οποία ένα µακροπρόθεσµο (αποσβενόµενο) περιουσιακό στοιχείο (ή τα 
µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται σε µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων) ταξινοµείται σαν κατεχόµενο προς πώληση, δεν λογίζονται αποσβέσεις επί των εν λόγω 
µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων. 

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

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

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών ισολογισµών κάθε µιας εκ των εταιρειών που 
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που 
ισχύουν στην Ελλάδα ή άλλα φορολογικά πλαίσια εντός των οποίων λειτουργούν οι θυγατρικές εξωτερικού. Η 
δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει  βάσει των  
κερδών της κάθε εταιρείας όπως αναµορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις και προβλέψεις για 
πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύµφωνα µε τις 
θεσµοθετηµένους ή ουσιαστικά θεσµοθετηµένους φορολογικούς συντελεστές. 

Εµπορικές υποχρεώσεις  

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και αποτιµώνται µεταγενέστερα σύµφωνα 
µε τη µέθοδο του αναπόσβεστου κόστους µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 

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. 
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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. 

(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. 
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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. 

(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) ∆ικαίωµα 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 

Όταν το συνολικό εκτιµώµενο κόστος ενός κατασκευαστικού συµβολαίου ή µιας µακροπρόθεσµης σύµβασης 
παροχής υπηρεσιών υπερβαίνει το συµβατικό τίµηµα, η συνολική ζηµιά έως την ολοκλήρωση του έργου 
αναγνωρίζεται αµέσως στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία τα ζηµιογόνα δεδοµένα καθίστανται 
γνωστά.  Οι εν λόγω ζηµιές αναγνωρίζονται συνήθως µέσω σχετικής πρόβλεψης.     

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: 
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(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, εφόσον το αποτέλεσµα της σύµβασης µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα, 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 
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. 

∆ιανοµή µερισµάτων 

∆ιανοµή µερίσµατος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των 
µετόχων. 
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Κέρδη ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους µετόχους  της 
Μητρικής Εταιρείας µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη 
διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες µετοχές. 

Τα αποµειούµενα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους 
µετόχους της µητρικής (αφού αφαιρεθεί ο τόκος επί των µετατρέψιµων µετοχών, µετά φόρων) µε τον µέσο 
σταθµισµένο αριθµό των µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρµοσµένο για την 
επίδραση των αποµειούµενων µετατρέψιµων µετοχών). 

Ο µέσος σταθµισµένος αριθµός των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου 
και για όλες τις παρουσιαζόµενες λογιστικές περιόδους προσαρµόζεται για γεγονότα που έχουν µεταβάλει τον 
αριθµό των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία χωρίς αντίστοιχη µεταβολή στους πόρους. 

Ανακατατάξεις κονδυλίων  

Στις 4 ∆εκεµβρίου 2006 η Εταιρεία υπέγραψε συµφωνητικό αναφορικά µε την πώληση του 51% της κατά 
100% θυγατρικής της εταιρείας Hellas on Line («HoL»), ενώ στις 6 Ιουλίου 2007 η συµφωνία πώλησης 
ακυρώθηκε.  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 παρουσιάζονταν στα αποτελέσµατα από διακοπείσες δραστηριότητες.  Στην τρέχουσα χρήση, 
καθώς και στη συγκριτική περίοδο του 2006 τα αποτελέσµατα από τις δραστηριότητες της θυγατρικής 
παρουσιάζονται στις συνεχιζόµενες δραστηριότητες.  Κατ’επέκταση, τα στοιχεία των σηµειώσεων που 
αφορούν αποτελέσµατα για τη χρήση 2006 διαφέρουν από τα δηµοσιευθέντα των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων του 2006, καθώς έχουν αναµορφωθεί, όπως απαιτείται από το πρότυπο ∆ΠΧΠ5 «Μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες».   

Επιπλέον, ορισµένα κονδύλια του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων της προηγούµενης χρήσης 2006 
αναταξινοµήθηκαν σε σχέση µε τις δηµοσιευµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για σκοπούς παρουσίασης, 
προκειµένου να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας χρήσης.   

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

3. ∆ιαχείριση 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.  

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Οµίλου (πέραν των εµπορικών υποχρεώσεων) αποτελούνται από 
βραχυπρόθεσµα δάνεια, οµολογιακά δάνεια και συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Με τα ανωτέρω 
προϊόντα χρηµατοδοτούνται οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, καθώς και οι επενδύσεις κεφαλαιουχικού 
εξοπλισµού.  Επιπρόσθετα ο Όµιλος έχει υπό διαχείριση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, κυρίως µε 
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τη µορφή βραχυχρόνιων καταθέσεων και µακροχρόνιων τοποθετήσεων εγγυηµένου κεφαλαίου, που 
προέρχονται από τη λειτουργική δραστηριότητα. 

Κατά το τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν ανοικτές θέσεις σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
προϊόντα.  Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα προϊόντα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για τη διαχείριση 
επιτοκιακού ή συναλλαγµατικού κινδύνου, καθώς σύµφωνα µε την εγκεκριµένη πολιτική δεν επιτρέπεται η 
χρήση τους για κερδοσκοπία. 

Συνοπτικά, οι µορφές χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που προκύπτουν από τα ανωτέρω είναι κίνδυνος αγοράς, 
πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος επιτοκίου, οι οποίοι αναλύονται κατωτέρω.   

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος του Οµίλου κρίνεται σχετικά περιορισµένος διότι, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, όπου υπάρχουν απαιτήσεις από συµβάσεις σε ξένο νόµισµα, υπάρχουν αντίστοιχες υποχρεώσεις 
στο ίδιο νόµισµα. Οι συµβάσεις σε ξένο νόµισµα είναι σχεδόν στο σύνολό τους σε USD, όπως και οι 
αντίστοιχες υποχρεώσεις. 

Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή ικανοποιητική φυσική αντιστάθµιση λόγω ιδιαίτερα αυξηµένων 
υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα εξετάζεται κατά περίπτωση είτε η µετατροπή µέρους του δανεισµού στο 
νόµισµα αυτό, είτε η χρήση προθεσµιακών συµβολαίων (forward currency contracts). 

Όσον αφορά τη διατήρηση διαθεσίµων σε ξένο νόµισµα, πολιτική του οµίλου είναι η διατήρηση του ελάχιστου 
απαραίτητου ποσού για την κάλυψη των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων στο νόµισµα αυτό. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών αποτελεσµάτων του Οµίλου σε 
πιθανές αυξοµειώσεις της ισοτιµίας συναλλάγµατος για τις χρήσεις 2006 και 2007. Για την ανάλυση αυτή 
λήφθηκαν υπόψη ο δανεισµός και τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου καθώς και οι εµπορικές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις σε USD στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2006 αντίστοιχα.  

Αύξηση 
ισοτιµίας 

EUR/USD 
κατά

Επίδραση στα 
καθαρά 

αποτελέσµατα 
31/12/2007

Επίδραση στα 
καθαρά 

αποτελέσµατα 
31/12/2006

3% (14) (116)
6% (27) (232)
9% (41) (348)

12% (54) (463)  
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών αποτελεσµάτων της Εταιρείας σε 
πιθανές αυξοµειώσεις της ισοτιµίας συναλλάγµατος για τις χρήσεις 2006 και 2007. Για την ανάλυση αυτή 
λήφθηκαν υπόψη ο δανεισµός και τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2006 
αντίστοιχα. 

Αύξηση 
ισοτιµίας 

EUR/USD 
κατά

Επίδραση στα 
καθαρά 

αποτελέσµατα 
31/12/2007

Επίδραση στα 
καθαρά 

αποτελέσµατα 
31/12/2006

3% (78) (109)
6% (156) (218)
9% (234) (326)

12% (312) (435)  

Κίνδυνος τιµής 

Ο Όµιλος έχει πολύ περιορισµένη έκθεση σε µεταβολές της αξίας µετοχών που κατέχονται είτε για εµπορία είτε 
ως διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Οι εµπορικές συναλλαγές του Οµίλου λαµβάνουν χώρα σχεδόν στο σύνολό τους µε ιδιαίτερα αξιόπιστους 
οργανισµούς του ιδιωτικού ή του ∆ηµόσιου τοµέα. Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα υπάρχει πολυετές 
ικανοποιητικό ιστορικό συνεργασίας.  Σε περιπτώσεις που απαιτείται χορήγηση πίστωσης (vendor financing) 
σε πελάτη του εξωτερικού, ο Όµιλος προβαίνει σε ασφάλιση του πιστωτικού κινδύνου µέσω του Οργανισµού 
Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.).  Κατά συνέπεια, κρίνεται ότι ο κίνδυνος από επισφαλείς 
απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα περιορισµένος. 

Σε σχέση µε πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται από τις τοποθετήσεις των διαθεσίµων, επισηµαίνεται ότι ο 
Όµιλος συνεργάζεται µόνο µε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς που έχουν υψηλό δείκτη πιστοληπτικής 
ικανότητας ενώ παράλληλα κανένα χρηµατοπιστωτικό πιστωτικό ίδρυµα δεν συγκεντρώνει ποσοστό 
µεγαλύτερο του 15% του υπό διαχείριση ενεργητικού. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Κάθε εταιρεία του Οµίλου συντάσσει και παρακολουθεί σε µηνιαία βάση πρόγραµµα ταµειακών ροών που 
περιλαµβάνει τόσο τις λειτουργικές όσο και τις επενδυτικές χρηµατοροές. Όλες οι εταιρίες του Οµίλου 
υποβάλουν σε εβδοµαδιαία βάση αναλυτική έκθεση της ταµειακής και πιστωτικής τους θέσης στην Intracom 
Holdings ώστε να υπάρχει αποτελεσµατική παρακολούθηση και συντονισµός σε επίπεδο Οµίλου. 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός του Οµίλου ανήλθε σε 74% και ο µακροπρόθεσµος σε 
26% αντίστοιχα του συνολικού δανεισµού.  Στόχος του πρώτου εξαµήνου του 2008 είναι να διαµορφωθεί η 
παραπάνω αναλογία σε 40% βραχυπρόθεσµο και 60% µακροπρόθεσµο δανεισµό µέσω της σύναψης 
µεσοπρόθεσµων οµολογιακών δανείων σε αντικατάσταση υφισταµένων βραχυπρόθεσµων χρηµατοδοτήσεων. 
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(δ) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω 
µεταβολών των επιτοκίων 

Ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο του δανεισµού του Οµίλου 
χρησιµοποιεί κυµαινόµενα επιτόκια.  Κατά την τρέχουσα περίοδο εκτιµάται ότι ο συγκεκριµένος κίνδυνος είναι 
περιορισµένος καθώς θεωρείται ότι οι περισσότερες πιθανότητες είναι να υπάρξει σταθερότητα ή και µείωση 
των επιτοκίων στο µεσοπρόθεσµο µέλλον. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών αποτελεσµάτων του Οµίλου σε 
πιθανές αυξοµειώσεις των επιτοκίων για τις χρήσεις 2006 και 2007. Για την ανάλυση αυτή λήφθηκαν υπόψη ο 
δανεισµός και τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2006 αντίστοιχα. 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε Eυρώ 

Αύξηση Επιτοκίων 
(Μονάδες Βάσης)

Επίδραση στα 
καθαρά 

αποτελέσµατα 
31/12/2007

Επίδραση στα 
καθαρά 

αποτελέσµατα 
31/12/2006 

25 (440) (5)
50 (881) (11)
75 (1.321) (16)
100 (1.762) (21)  

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε USD 

Αύξηση Επιτοκίων 
(Μονάδες Βάσης)

Επίδραση στα 
καθαρά 

αποτελέσµατα 
31/12/2007

Επίδραση στα 
καθαρά 

αποτελέσµατα 
31/12/2006 

25 14 11
50 28 22
75 43 33
100 57 45  

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών αποτελεσµάτων της Εταιρείας σε 
πιθανές αυξοµειώσεις των επιτοκίων για τις χρήσεις 2006 και 2007. Για την ανάλυση αυτή λήφθηκαν υπόψη ο 
δανεισµός και τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2006 αντίστοιχα. 
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Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε Eυρώ 

Αύξηση Επιτοκίων 
(Μονάδες Βάσης)

Επίδραση στα 
καθαρά 

αποτελέσµατα 
31/12/2007

Επίδραση στα 
καθαρά 

αποτελέσµατα 
31/12/2006 

25 41 162 
50 83 325 
75 124 487 
100 165 649  

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε USD 

Αύξηση Επιτοκίων 
(Μονάδες Βάσης)

Επίδραση στα 
καθαρά 

αποτελέσµατα 
31/12/2007

Επίδραση στα 
καθαρά 

αποτελέσµατα 
31/12/2006 

25 7 9 
50 14 18 
75 21 28 
100 28 37  

∆ιαχείριση κεφαλαίου 

Οι στόχοι του Οµίλου σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης 
λειτουργίας του στο µέλλον και να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
το κόστος κεφαλαίου. 

Τα κεφάλαια του Οµίλου κρίνονται ικανοποιητικά µε βάση το συντελεστή µόχλευσης.  Ο εν λόγω συντελεστής 
υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισµό µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια.  Ο καθαρός 
δανεισµός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισµού» (συµπεριλαµβανοµένου «βραχυπρόθεσµου και 
µακροπρόθεσµου δανεισµού» όπως εµφανίζεται στον Ισολογισµό) µείον «Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα». 
Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της 
µητρικής» όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό συν τον καθαρό δανεισµό. 

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006
Σύνολο δανεισµού (σηµ. 22) 244.533 117.409 12.777 4.340
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (σηµ. 19) (76.573) (115.477) (32.935) (72.531)
Καθαρός δανεισµός 167.960 1.932 (20.158) (68.191)
Ίδια κεφάλαια 539.993 583.549 511.480 536.864
Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια 707.953 585.481 491.322 468.672
Συντελεστής µόχλευσης 23,72% 0,33% -4,10% -14,55%

Όµιλος Εταιρεία

 

Η αύξηση του συντελεστή µόχλευσης του Οµίλου το 2007 οφείλεται κυρίως σε εξαγορές και αυξήσεις 
µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών και συγγενών εταιρειών. 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 
31 ∆εκεµβρίου 2007 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

 

(33) από (81) 

Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργούς αγορές (π.χ. 
παράγωγα, µετοχές, οµόλογα), προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού.   

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 
εύλογη τους αξία.  Οι εύλογες 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 δραστηριοποιείται µέσω των θυγατρικών του σε διάφορες χώρες, οι δε θυγατρικές 
υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος σε σχέση µε το φορολογικό καθεστώς της κάθε χώρας.  Για τον 
προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος απαιτείται να ασκηθεί κρίση από τη ∆ιοίκηση.  
Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου 
είναι αβέβαιος.  Εάν το τελικό αποτέλεσµα της φορολογικής εκκαθάρισης ή του φορολογικού ελέγχου 
είναι διαφορετικό από την πρόβλεψη που είχε αρχικά αναγνωρισθεί, 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. 

 Για την αναγνώριση των εσόδων από κατασκευαστικά συµβόλαια και από παροχή υπηρεσιών ο 
Όµιλος χρησιµοποιεί τη µέθοδο του ποσοστού ολοκλήρωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ11.  Σύµφωνα µε 
αυτή τη µέθοδο υπολογίζεται σωρευτικά το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου έως την εκάστοτε 
ηµεροµηνία ισολογισµού µε βάση το ποσοστό που προκύπτει προσαρµόζοντας τα τιµολογηθέντα 
έσοδα σε σχέση µε το συνολικό αναθεωρηµένο συµβατικό τίµηµα.  Οι πιθανές αναθεωρήσεις του 
συνολικού συµβατικού κόστους και τιµήµατος λαµβάνονται υπ’όψη στην περίοδο κατά την οποία 
προκύπτουν τα αναθεωρητικά γεγονότα οπότε και τακτοποιούνται τα σχετικά κονδύλια κόστους και 
εσόδων. 

 Ο Όµιλος εξετάζει τυχόν αποµείωση της υπεραξίας από εξαγορές θυγατρικών και συγγενών 
επιχειρήσεων σε ετήσια βάση.  Η εξέταση αυτή γίνεται είτε µέσω της προεξόφλησης µελλοντικών 
ταµειακών ροών (υπολογισµός της αξίας σε χρήση) των µονάδων παραγωγής ταµειακών ροών (cash 
generating units) στις οποίες έχουν καταλογισθεί οι υπεραξίες, είτε µέσω του προσδιορισµού της 
εύλογης αξίας µείον των εξόδων πώλησης. 
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5. Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε πέντε κύριους επιχειρηµατικούς τοµείς: 

(1) Τηλεπικοινωνίες 
(2) Ολοκληρωµένες λύσεις πληροφορικής, δηµοσίου τοµέα και τραπεζών 
(3) Αµυντικά 
(4) Κατασκευαστικά 
(5) Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

Τα αποτελέσµατα από συνεχιζόµενες δραστηριότητες κατά τοµέα για το έτος έως 31 ∆εκεµβρίου 2007 ήταν ως 
εξής:

Τηλεπικοινωνίες

Ολοκληρωµένες 
λύσεις 

πληροφορικής, 
δηµοσίου τοµέα 
και τραπεζών

Αµυντικά Κατασκευαστικά Παροχή τηλεπ/κών 
υπηρεσιών

Μη 
κατανεµηθέντα Σύνολο

Πωλήσεις 35.641 129.202 79.285 129.303 47.965 1.604 423.000

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (1.730) 2.901 4.291 5.792 (28.256) 7.292 (9.710)
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - 
καθαρά (10.185)
Κέρδη/ (ζηµιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις (576) - - 244 (234) 11 (554)
Ζηµιές προ φόρων από 
συνεχιζόµενες (20.450)  

Τα λοιπά στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων έχουν ως εξής: 

Τηλεπικοινωνίες

Ολοκληρωµένες 
λύσεις 

πληροφορικής, 
δηµοσίου τοµέα 
και τραπεζών

Αµυντικά Κατασκευαστικά Παροχή τηλεπ/κών 
υπηρεσιών

Μη 
κατανεµηθέντα Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώµατων 
παγίων (σηµ. 28) 446 1.340 2.017 2.954 7.294 1.702 15.752 
Αποσβέσεις άϋλων παγίων 
(σηµ. 28) 961 1.362 1.106 508 4.477 1.600 10.013 
Αποσβέσεις επενδυτικών 
ακινήτων (σηµ. 28) - - 88 - - 419 507 
Αποµείωση απαιτήσεων  (σηµ. 
28) - 1.141 - 1.803 1.435 - 4.380  

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των τοµέων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, καθώς και οι 
κεφαλαιουχικές δαπάνες της χρήσης έχουν ως εξής: 

Τηλεπικοινωνίες

Ολοκληρωµένες 
λύσεις 

πληροφορικής, 
δηµοσίου τοµέα 
και τραπεζών

Αµυντικά Κατασκευαστικά Παροχή τηλεπ/κών 
υπηρεσιών

Μη 
κατανεµηθέντα Σύνολο

Eνεργητικό 13.235 157.649 129.778 185.726 248.998 208.735 944.120

Συγγενείς επιχειρήσεις (σηµ. 
11) - - - 327 - 117.148 117.475
Σύνολο ενεργητικού 13.235 157.649 129.778 186.053 248.998 325.883 1.061.596

Σύνολο παθητικού 9.647 110.647 40.518 124.853 200.784 35.155 521.603

Επενδύσεις σε ενσώµατα, 
επενδυτικά και άϋλα πάγια 
(σηµ. 6, 8 και 9) 731 2.286 825 6.574 89.441 3.610 103.466  
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(35) από (81) 

Στη στήλη «µη κατανεµηθέντα» περιλαµβάνεται το ενεργητικό και οι υποχρεώσεις της µητρικής εταιρείας. 

Τα αποτελέσµατα από συνεχιζόµενες δραστηριότητες κατά τοµέα για το έτος έως 31 ∆εκεµβρίου 2006 ήταν ως 
εξής: 

Τηλεπικοινωνίες
Ολοκληρωµένες λύσεις 
πληροφορικής, δηµοσίου 
τοµέα και τραπεζών 

Αµυντικά Κατασκευαστικά Παροχή τηλεπ/κών 
υπηρεσιών

Μη 
κατανεµηθέντα Σύνολο

Πωλήσεις 43.066 98.960 77.317 96.954 31.166 5.017 352.480

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 884 -13.733 6.715 (3.101) (18.951) 9.434 (18.752)

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (8.549)
(Ζηµιές)/ κέρδη από συγγενείς 
επιχειρήσεις (17.064) 205 - 1.193 (23) (15.689)
Ζηµιές προ φόρων από 
συνεχιζόµενες (42.991)  

Τα λοιπά στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων έχουν ως εξής: 

Τηλεπικοινωνίες
Ολοκληρωµένες λύσεις 
πληροφορικής, δηµοσίου 
τοµέα και τραπεζών 

Αµυντικά Κατασκευαστικά Παροχή τηλεπ/κών 
υπηρεσιών

Μη 
κατανεµηθέντα Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώµατων 
παγίων (σηµ. 28) 169 1.403 2.354 2.567 3.780 1.637 11.910
Αποσβέσεις άϋλων παγίων 
(σηµ. 28) 368 1.693 1.080 550 788 1.644 6.124
Αποσβέσεις επενδυτικών 
ακινήτων (σηµ. 28) - - 110 - - 458 568
Αποµείωση απαιτήσεων  (σηµ. 
28) - 618 844 837 932 220 3.450  

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των τοµέων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006, καθώς και οι 
κεφαλαιουχικές δαπάνες της χρήσης έχουν ως εξής: 

Τηλεπικοινωνίες
Ολοκληρωµένες λύσεις 
πληροφορικής, δηµοσίου 
τοµέα και τραπεζών 

Αµυντικά Κατασκευαστικά Παροχή τηλεπ/κών 
υπηρεσιών

Μη 
κατανεµηθέντα Σύνολο

Eνεργητικό 13.748 126.529 150.051 160.023 80.940 265.354 796.646
Συγγενείς επιχειρήσεις (σηµ. 11) 117.686 2.266 - 638 - - 120.590
Σύνολο ενεργητικού 131.434 128.795 150.051 160.661 80.940 265.354 917.236

Σύνολο παθητικού 8.999 87.018 63.346 97.141 48.692 28.491 333.687

Επενδύσεις σε ενσώµατα, 
επενδυτικά και άϋλα πάγια 
(σηµ. 6, 8 και 9) 8.247 1.734 2.873 5.357 - 3.305 21.517  

 

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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∆ευτερεύων τύπος πληροφόρησης - γεωγραφικοί τοµείς 

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

Πωλήσεις 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Ελλάδα 242.248 180.552
Ευρωπαϊκή κοινότητα 157.306 117.592
Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 7.275 33.442
Τρίτες χώρες 16.171 20.894

Σύνολο 423.000 352.480  

Σύνολο ενεργητικού 31/12/2007 31/12/2006

Ελλάδα 834.588 737.240
Ευρωπαϊκή κοινότητα 102.107 47.821
Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 665 5.217
Τρίτες χώρες 6.760 6.367

944.120 796.646
Συγγενείς επιχειρήσεις (σηµ. 11) 117.475 120.590
Σύνολο 1.061.596 917.236  

Επενδύσεις σε ενσώµατα, επενδυτικά και άϋλα πάγια 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Ελλάδα 101.230 19.015
Ευρωπαϊκή κοινότητα 2.011 2.016
Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 56 477
Τρίτες χώρες 169 9
Σύνολο 103.466 21.517  

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. 

Πωλήσεις ανά κατηγορία 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Πωλήσεις προϊόντων 26.293 67.954
Πωλήσεις εµπορευµάτων 93.557 29.037
Έσοδα από υπηρεσίες 206.326 173.728
Έσοδα από συµβάσεις κατασκευής έργων 96.824 81.761
Σύνολο 423.000 352.480  
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6. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Όµιλος 

Οικόπεδα - κτίρια
Μηχ/κός 
εξοπλισµός

Μεταφορικά 
µέσα  

Τηλεπικοινωνιακός 
εξοπλισµός και 
εγκαταστάσεις

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός

Προκαταβολές 
για αγορά παγίων 
και πάγια υπό 
κατασκευή Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 265.052 73.477 5.713 55.799 1.422 401.463
Συναλλαγµατικές διαφορές 447 105 114 - 54 4 723
Προσθήκες 2.461 5.670 1.067 - 3.521 2.012 14.732
Πωλήσεις (1.863) (2.990) (1.013) - (2.534) (60) (8.460)
Μεταφορά από/ (σε) επενδυτικά ακίνητα (σηµ. 9) (26.733) - - - - - (26.733)
Ανακατανοµές 772 (267) - - 267 (772) -
Πωλήσεις θυγατρικών (111.170) (42.541) (2.672) - (27.789) (297) (184.469)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 128.966 33.454 3.210 - 29.318 2.309 197.257

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 128.966 33.454 3.210 - 29.318 2.309 197.257
Συναλλαγµατικές διαφορές (139) (85) (49) - (44) (10) (327)
Προσθήκες 221 4.199 740 18.270 2.128 71.703 97.261
Αγορές θυγατρικών - 13 15 31.579 893 1.750 34.250
Πωλήσεις (8.324) (648) (398) (2.148) (1.147) (23) (12.689)
Μεταφορά από/ (σε) επενδυτικά ακίνητα (σηµ. 9) 12.494 - - - - - 12.494
Ανακατανοµές 6.015 548 - 34.120 371 (41.054) -
Μεταφορά από περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού 
κατεχόµενα προς πώληση 1.156 (0) 9 28.076 549 3.457 33.246
Πωλήσεις θυγατρικών - - - - - (6) (6)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 140.389 37.481 3.526 109.897 32.069 38.126 361.487

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 29.157 42.589 3.127 - 42.565 - 117.439
Συναλλαγµατικές διαφορές 30 (6) 78 - 47 - 149
Αποσβέσεις 2.801 4.966 557 - 3.149 - 11.472
Πωλήσεις (277) (2.455) (744) - (1.807) - (5.282)
Ανακατανοµές - (106) - - 106 - -
Μεταφορά από/ (σε) επενδυτικά ακίνητα (σηµ. 9) (1.426) - - - - - (1.426)
Πωλήσεις θυγατρικών (15.014) (29.177) (1.792) - (23.208) - (69.192)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 15.270 15.811 1.226 - 20.853 - 53.161

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 15.270 15.811 1.226 - 20.853 - 53.161
Συναλλαγµατικές διαφορές (5) (58) (30) - (43) - (136)
Αποσβέσεις 2.557 3.451 455 6.773 2.516 - 15.752
Αγορές θυγατρικών - 3 9 - 748 - 759
Πωλήσεις (354) (357) (169) (836) (1.092) - (2.808)
Ανακατανοµές - - - - - - -
Μεταφορά από/ (σε) επενδυτικά ακίνητα (σηµ. 9) 1.405 - - - - - 1.405
Μεταφορά από περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού 
κατεχόµενα προς πώληση 726 - 5 14.951 397 - 16.078
Πωλήσεις θυγατρικών - - - - - - -
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 19.599 18.851 1.496 20.888 23.378 - 84.212

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 113.696 17.643 1.983 - 8.465 2.309 144.097

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 120.790 18.630 2.029 89.010 8.690 38.126 277.275  

Αποσβέσεις ύψους €3.342 αφορούν διακοπείσες δραστηριότητες για τη χρήση 2006 από την εταιρεία Intracom 
Telecom. Αποσβέσεις ύψους €3.781 αφορούν δραστηριότητες για τη χρήση 2006 από την εταιρεία Hellas On 
Line.  
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Στα παραπάνω ποσά περιλαµβάνεται µισθωµένος µηχανολογικός εξοπλισµός βάσει χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
ως ακολούθως: 

Τηλεπικοινωνιακός 
εξοπλισµός

Μηχ/κός 
εξοπλισµός

Μεταφορικά 
µέσα  

Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός Σύνολο

31/12/2006
Κόστος - 3.467 740 4 4.211
Συσσωρευµένες αποσβέσεις - (2.488) (116) (1) (2.605)
Αναπόσβεστη αξία - 979 624 3 1.606

31/12/2007
Κόστος 6.713 6.021 835 4 13.574
Συσσωρευµένες αποσβέσεις (741) (3.476) (142) (2) (4.361)
Αναπόσβεστη αξία 5.972 2.545 693 2 9.213  

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 2006 84.731 868 315 7.855 - 93.769
Προσθήκες 3.588 24 3 1.018 757 5.391
Πωλήσεις (1.216) (0) (103) (221) - (1.541)
Μεταφορά από/ (σε) επενδυτικά ακίνητα (σηµ. 9) (30.997) - - - - (30.997)
Ανακατανοµές 672 - - - (672) -

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 56.778 892 215 8.652 85 66.623

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 56.778 892 215 8.652 85 66.623
Προσθήκες 12 30 3 34 3.532 3.610
Πωλήσεις (7.984) (22) (83) (70) - (8.160)
Μεταφορά από/ (σε) επενδυτικά ακίνητα (σηµ. 9) (11.533) - - - - (11.533)
Ανακατανοµές 3.617 - - - (3.617) -

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 40.890 899 135 8.616 - 50.539

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 8.711 595 235 3.763 - 13.305
Αποσβέσεις 707 75 18 715 - 1.514
Πωλήσεις (166) (0) (97) (103) - (367)
Μεταφορά από/ (σε) επενδυτικά ακίνητα (σηµ. 9) (3.102) - - - - (3.102)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 6.150 670 155 4.375 - 11.350

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 6.150 670 155 4.375 - 11.350
Αποσβέσεις 501 69 16 719 - 1.305
Πωλήσεις (354) (4) (82) (68) - (508)
Μεταφορά από/ (σε) επενδυτικά ακίνητα (σηµ. 9) (873) - - - - (873)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 5.425 735 89 5.026 - 11.274

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 50.628 222 60 4.277 85 55.272

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 35.465 165 45 3.590 - 39.265  

Μισθωµένος µηχανολογικός εξοπλισµός µε καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 €3 (κόστος 
€22 και συσσωρευµένες αποσβέσεις €19) (31 ∆εκεµβρίου 2006: αναπόσβεστη αξία €14) περιλαµβάνεται στα 
παραπάνω βάσει χρηµατοδοτικής µίσθωσης.   
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7. Υπεραξία 

Όµιλος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 11.361
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 11.361

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 11.361
Μεταφορά από στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση (σηµ.38) 21.120
Λοιπές µεταβολές (σηµ.10) 1.896
Εξαγορές θυγατρικών εταιρειών/ επιχειρήσεων (σηµ. 38) 25.669
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 60.047  

Η υπεραξία κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 προέρχεται από την εξαγορά των κάτωθι εταιρειών και κατανέµεται 
σε µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών ως εξής: 

Intrasoft International SA 11.361
Hellas on Line AE 23.016
Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ 21.069
IT Services Denmark A/S 4.600

60.047  

Η µεταφορά από στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση αφορά την υπεραξία που προέκυψε από την εξαγορά της 
Hellas on Line στη χρήση του 2006. 

Για τις εξαγορές της χρήσης 2007 (Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. και IT Services Denmark AIS), ο Όµιλος δεν 
έχει ολοκληρώσει την κατανοµή του τιµήµατος εξαγοράς στα περιουσιακά στοιχεία  και υποχρεώσεις των 
θυγατρικών/ επιχειρήσεων που αποκτήθηκαν (βλ.σηµ.38). Η διαδικασία κατανοµής προβλέπεται να 
ολοκληρωθεί εντός του 12µηνου διαστήµατος που προβλέπεται από το ∆ΠΧΠ 3, στιγµή κατά την οποία θα 
προσδιορισθεί και η τελική υπεραξία. 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006 και 2007 διενεργήθηκαν οι σχετικοί έλεγχοι αποµείωσης για τις υπεραξίες οι 
οποίες έχουν προκύψει από τις εξαγορές του Οµίλου και οι οποίες έχουν καταστεί οριστικές.  Το ανακτήσιµο 
ποσό της υπεραξίας για κάθε µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών προσδιορίστηκε κατά βάση µε τη µέθοδο 
του υπολογισµού της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης (fair value less costs to sell).  

Για τον προσδιορισµό του ανακτήσιµου ποσού της υπεραξίας από Intrasoft International SA χρησιµοποιήθηκε 
η προσέγγιση η οποία λαµβάνει υπόψη διάφορους δείκτες κεφαλαιοποίησης συγκρίσιµων εταιρειών.  Η 
προσέγγιση αυτή λαµβάνει υπόψη µεταξύ άλλων το προφίλ ρίσκου και τις προοπτικές ανάπτυξης ενός 
επιλεγµένου δείγµατος  εισηγµένων εταιρειών συγκρίσιµου µε την εταιρεία. 

Για τον προσδιορισµό του ανακτήσιµου ποσού της υπεραξίας από Hellas on Line ΑΕ υπολογίστηκε η εύλογη 
αξία µείον έξοδα πώλησης µε τις µεθόδους προεξόφλησης ελεύθερων ταµειακών ροών, δεικτών συγκρίσιµων 
συναλλαγών και δεικτών συγκρίσιµων εταιρειών.  Για την προεξόφληση µελλοντικών ταµειακών ροών 
χρησιµοποιήθηκε µεσοσταθµικό κόστος κεφαλαίου 8,8% και ρυθµός ανάπτυξης στο διηνεκές 3%.  Για τους 
δείκτες συγκρίσιµων εταιρειών υπολογίστηκαν οι δείκτες τιµής µετοχής προς κέρδη ανά µετοχή και τιµή 
µετοχής προς κύκλο εργασιών ανά µετοχή. 
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8. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Όµιλος 

 

Λογισµικό
Ιδιοπαραχθέν 
Λογισµικό

Τέλη 
σύνδεσης

Επωνυµία (trade 
name)

Πελατειακές 
σχέσεις Λοιπά Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 85.284 42.012 - - - 9.394 136.690
Συναλλαγµατικές διαφορές (28) 7 - - - (335) (356)
Προσθήκες 1.672 2.019 - - - 452 4.144
Πωλήσεις (76) - - - - (517) (593)
Πωλήσεις θυγατρικών (64.545) (22.964) - - - (6.672) (94.181)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 22.308 21.074 - - - 2.322 45.704

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 22.308 21.074 - - - 2.322 45.704
Συναλλαγµατικές διαφορές (16) (12) - - - (18) (46)
Προσθήκες 3.765 - 2.390 - - 42 6.197
Πωλήσεις (64) - - - - (298) (362)
Μεταφορά από περιουσιακά στοιχεία 
ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση 5.343 - 2.028 2.353 7.058 - 16.781
Αγορές θυγατρικών 2.358 - - - 8.140 - 10.498
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 33.695 21.062 4.417 2.353 15.198 2.047 78.772

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 55.460 20.102 - - - 6.037 81.599
Συναλλαγµατικές διαφορές (28) 21 - - - (283) (290)
Αποσβέσεις 8.148 2.336 - - - 1.327 11.810
Πωλήσεις (58) - - - - (459) (517)
Πωλήσεις θυγατρικών (49.194) (5.405) - - - (5.564) (60.163)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 14.328 17.054 - - - 1.058 32.440

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 14.328 17.054 - - - 1.058 32.440
Συναλλαγµατικές διαφορές (24) (9) - - - (14) (47)
Αποσβέσεις 4.676 742 2.748 - 832 1.016 10.013
Πωλήσεις (63) - - - - (266) (329)
Μεταφορά από περιουσιακά στοιχεία 
ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση 3.390 - - - 222 - 3.612
Αγορές θυγατρικών 998 - - - - - 998
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 23.306 17.787 2.748 - 1.054 1.794 46.687

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2006 7.980 4.020 - - - 1.264 13.264
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2007 10.390 3.276 1.670 2.353 14.144 253 32.084  

Αποσβέσεις ύψους €6.474 αφορούν διακοπείσες δραστηριότητες για τη χρήση 2006 από την εταιρεία Intracom 
Telecom. Αποσβέσεις ύψους €787 αφορούν δραστηριότητες για τη χρήση 2006 από την εταιρεία Hellas On 
Line. 
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Εταιρεία 

Λογισµικό
Ιδιοπαραχθέν 
Λογισµικό Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 8.055 4.065 12.120

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 8.055 4.065 12.120

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 8.055 4.065 12.120

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 8.055 4.065 12.120

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 4.057 1.166 5.223
Αποσβέσεις 1.032 612 1.644

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 5.089 1.778 6.867

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 5.089 1.778 6.867
Αποσβέσεις 988 612 1.600

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 6.077 2.390 8.466

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 2.966 2.287 5.253
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 1.979 1.675 3.654  
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9. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Όµιλος Εταιρεία
Κόστος 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 42.044 21.975
Συναλλαγµατικές διαφορές (339) -
Προσθήκες 2.641 -
Μεταφορά από ενσώµατα πάγια (σηµ.6) 26.733 30.997
Πωλήσεις θυγατρικών (2.641) -
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 68.438 52.972

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 68.438 52.972
Συναλλαγµατικές διαφορές (307) -
Προσθήκες 8 -
Πωλήσεις (1.407) (1.407)
Μεταφορά από/ (σε) ενσώµατα πάγια (σηµ.6) (12.494) 11.533
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 54.239 63.098

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 3.380 2.740
Συναλλαγµατικές διαφορές (23) -
Μεταφορά από ενσώµατα πάγια (σηµ.6) 1.426 3.102
Αποσβέσεις 628 526
Πωλήσεις θυγατρικών (142) -
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 5.268 6.368

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 5.268 6.368
Συναλλαγµατικές διαφορές (26) -
Μεταφορά από/ (σε) ενσώµατα πάγια (σηµ.6) (1.405) 873
Αποσβέσεις 507 766
Πωλήσεις (154) (154)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 4.190 7.854

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 63.170 46.603
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 50.049 55.244  

Το ποσό που εµφανίζεται στην Εταιρεία ως µεταφορά από ενσώµατα πάγια για τη χρήση 2007 περιλαµβάνει 
προσθήκες χρήσης ύψους €3,5 εκ. περίπου, που µεταφέρονται από τα πάγια υπό κατασκευή. 
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Αποσβέσεις ύψους €60 στη χρήση 2006 αφορούν διακοπείσες δραστηριότητες για τον Όµιλο από την εταιρεία 
Intracom Telecom.  

Τα ενοίκια από ακίνητα από συνεχιζόµενες δραστηριότητες για το 2007 ανέρχονται σε €2.429 και €2.163 για 
τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα (2006: €2.374 και € 1.362 για Όµιλο και Εταιρεία αντίστοιχα). 

10. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Οι µεταβολές στις συµµετοχές σε θυγατρικές αναλύονται ως ακολούθως: 

31/12/2007 31/12/2006

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 177.682 376.308
Προσθήκες/ αυξήσεις κεφαλαίου 46.300 73.090
Πωλήσεις/ Μειώσεις κεφαλαίου - (156.113)
Μεταφορά σε συγγενείς επιχειρήσεις (σηµ.11, 34) - (115.900)
Αύξηση λόγω δικαιωµάτων προαίρεσης αποδιδόµενα 
σε θυγατρικές - 297
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 223.982 177.682

Εταιρεία

 

Η µεταφορά σε συγγενείς επιχειρήσεις για τη χρήση του 2006 αφορά τον υποόµιλο Intracom Telecom 
(σηµ.34). 

 
Hellas on Line SA 
 
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 και περιλαµβάνεται στο κονδύλι της κατάστασης αποτελεσµάτων «Λοιπά 
κέρδη / (ζηµιές) – καθαρά» (σηµ. 31), ενώ για τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις δεν προέκυψε αποτέλεσµα 
από την εν λόγω συναλλαγή.  Το τίµηµα των €15 εκ θα εισπραχθεί έντοκα µε ετήσιες δόσεις ύψους €1.925 
(σηµ.15).  
 
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 και η 
αναγνώριση υπεραξίας ύψους €1.896 (σηµ.7). 
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Tα ποσοστά συµµετοχής στις άµεσες θυγατρικές εταιρείες και οι λογιστικές αξίες αυτών κατά την 31 
∆εκεµβρίου αναλύονται ως ακολούθως: 

Επωνυµία
Χώρα 

εγκατάστασης
Ποσοστό 

συµµετοχής Λογιστική αξία Ποσοστό 
συµµετοχής

Λογιστική 
αξία

Ίντρακοµ Α.Ε. Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών Ελλάδα 100%

43.152
100%

43.152
Ίντρακοµ Α.Ε. Αµυντικών Ηλεκτρονικών 
Συστηµάτων Ελλάδα 100%

70.860
100%

70.860
Ιντρακάτ ΑΕ Ελλάδα 74% 9.923 74% 9.923
Intracom Holdings International Ltd Κύπρος 100% 17.259 100% 8.139
Hellas on Line SA Ελλάδα 92% 82.786 100% 45.608

223.980 Σύνολο 177.682

31/12/200631/12/2007

 

Η ανωτέρω κατάσταση περιλαµβάνει µόνο τις θυγατρικές στις οποίες η Εταιρεία έχει άµεση συµµετοχή.  Στη 
σηµείωση 43 παρατίθεται κατάσταση µε όλες τις συµµετοχές, άµεσες και έµµεσες, της Εταιρείας σε 
θυγατρικές. 

11. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις  

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

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 120.590 3.438 116.175 276
Προσθήκες 9.340 - 9.340 -
Πωλήσεις (443) - - -
Μεταφορά από/ (σε) θυγατρικές (σηµ.10) (1.823) 133.691 - 115.900

Μεταφορά σε επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 
(σηµ.13) (9.106) - (9.340) -
Μερίδιο ζηµιάς (554) (15.689) - -
Επίδραση φόρου, µερισµάτων και συναλλαγµατικών 
διαφορών (528) (849) - -
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 117.475 120.590 116.175 116.175

Όµιλος Εταιρεία

 
 

Teledome AE 

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 και στη συνέχεια 
στις 10 Αυγούστου 2007 η Εταιρεία απέκτησε έναντι τιµήµατος €9.340 το 39% των µετοχών της εταιρείας.   
Στις 28 Νοεµβρίου 2007 και κατόπιν της ολοκλήρωσης του οικονοµικού και νοµικού ελέγχου, η ∆ιοίκηση 
αποφάσισε ότι, πέραν του ήδη αποκτηθέντος από αυτήν ποσοστού, δεν θα προβεί στην ολοκλήρωση της 
εξαγοράς του συνόλου των µετοχών της Teledome.  

Στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις η Teledome ενοποιήθηκε από την ηµεροµηνία εξαγοράς µέχρι τις 30 
Σεπτεµβρίου 2007 µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.  Η υπεραξία που προέκυψε ύψους €5.587 συµπεριλήφθηκε 
στις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις.  Για την περίοδο 1/7-30/9/2007 τα κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις 
περιλαµβάνουν ζηµιές ύψους €234 από την ενοποίηση της Teledome.  
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Μετά την 30 Σεπτεµβρίου 2007 και λόγω της απόφασης µη απόκτησης επιπρόσθετου ποσοστού, ο Όµιλος 
έπαυσε να έχει σηµαντική επιρροή πάνω στην Teledome λόγω µη εκπροσώπησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της εταιρείας και µη συµµετοχής στις αποφάσεις που αφορούν την οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική της 
εταιρείας.  Λόγω της απώλειας της σηµαντικής επιρροής, ο Όµιλος έχει µεταφέρει την επένδυση στα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και αποτιµά την επένδυση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 
(σηµ.13). 

Gantek 

Τον Ιούλιο του 2007 ο Όµιλος πώλησε το ποσοστό του στη συγγενή εταιρεία Gantek, πραγµατοποιώντας 
κέρδος €303. 

Unibrain AE 

Η µεταφορά από συγγενή εταιρεία του Οµίλου σε θυγατρική αφορά τον υποόµιλο Unibrain AE (βλ.σηµ.38) 

 

Πληροφορίες για τις συγγενείς επιχειρήσεις του Οµίλου παρατίθενται πιο κάτω: 

2007 

Επωνυµία
Χώρα 

εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα Κέρδη/ 
(ζηµιές)

Ποσοστό 
συµµετοχής

INTRACOM Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΕΛΛΑ∆Α 509.492 264.645 314.559 543 49,00%

MOLDOVAN LOTTERY ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ 2.611 2.076 3.721 34 32,90%
512.103 266.721 318.280 577  

2006 

Επωνυµία
Χώρα 

εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα Κέρδη/ 
(ζηµιές)

Ποσοστό 
συµµετοχής

INTRACOM Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΕΛΛΑ∆Α 567.659 327.929 153.727 (34.825) 49,00%
GANTEK ΤΟΥΡΚΙΑ 10.628 8.411 28.635 229 20,00%
UNIBRAIN (GROUP) ΕΛΛΑ∆Α 6.927 847 5.478 531 29,98%
MOLDOVAN LOTTERY ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ 2.470 1.912 3.653 (69) 32,85%

587.684 339.099 191.493 (34.135)  
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12. Κοινοπραξίες του Οµίλου  
 
Τα παρακάτω ποσά αντιπροσωπεύουν το µερίδιο του ενεργητικού και υποχρεώσεων του Οµίλου σε 
κοινοπραξίες και εταιρείες που ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης και περιλαµβάνονται 
στον ισολογισµό: 

31/12/2007 31/12/2006
Απαιτήσεις:
Mη κυκλοφορούν ενεργητικό 1.327 663
Κυκλοφορούν ενεργητικό 10.557 6.248

11.883 6.912

Yποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 251 117
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 12.875 7.273

13.126 7.390
Καθαρή θέση (1.243) (478)

Έσοδα 19.871 10.125
Έξοδα (19.821) (10.442)
Κέρδη/ (ζηµιές) (µετά φόρων) 50 (318)  
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Πληροφορίες για τις κοινοπραξίες του Οµίλου παρατίθενται πιο κάτω:  

2007 

Επωνυµία
Χώρα 

εγκατάστασης
Ποσοστό 

συµµετοχής

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΛΤΕΡ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Β.ΤΟΜΕΑ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00%

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΤΤΙΚΑΤ (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00%

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΛΤΕΡ (ΑΓΩΓΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΞΗΡΙΑ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΤΑΣ) ΕΛΛΑ∆Α 30,00%

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΕΛΛΑ∆Α 30,00%
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΕΤΒΑ Β.Ι.Π.Ε) ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - INTRACOM (ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤ.∆ΕΠΑ) ΕΛΛΑ∆Α 70,00%
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΕΡΓΟ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ & NOTIA) ΕΛΛΑ∆Α 49,00%
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (Κ/Ξ ΜΩΡΕΑΣ) ΕΛΛΑ∆Α 13,33%
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΡ. ΑΝΑΤ. 
ΝΟΤΙΑ) ΕΠΑ 3 ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΞΑΝΘΗ ΣΕΡΡΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΒΟΡ.ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ) ΕΠΑ 4 ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΛΤΕΡ (ΝΟΣΟΚ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΛΤΕΡ (ΝΟΣΟΚ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΚΕΝΤΡ.ΠΕΡΙΟΧΗ) ΕΠΑ 5 ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΝΟΤΙΑ.ΠΕΡΙΟΧΗ) ΕΠΑ 6 ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ (∆ΙΚΤ.∆ΙΑΝ.Φ.Α.ΛΑΜ-ΘΗΒ-ΧΑΛΚ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΕΠΑ 7) ΕΛΛΑ∆Α 49,00%  
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΕΠΑ ΑΕΡΙΟΥ) ΕΛΛΑ∆Α 45,00%
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
Κ/Ξ ΟΛΥΜΠ.- ΜΟΧΛΟΣ-CYBARCO-ΑΘΗΝ.-Ι.Κ.(ΠΑΝΘ/ΛΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 
Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ) ΕΛΛΑ∆Α 15,00%
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ (∆ΕΠΑ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 40,00%
Κ/Ξ "ΑΘΗΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ"-ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΡΓΚΑΖ - ALGAS ΕΛΛΑ∆Α 33,33%  
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2006 

Επωνυµία
Χώρα 

εγκατάστασης
Ποσοστό 

συµµετοχής
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΛΤΕΡ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Β.ΤΟΜΕΑ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00%

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΤΤΙΚΑΤ (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΛΤΕΡ (ΑΓΩΓΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΞΗΡΙΑ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΤΑΣ) ΕΛΛΑ∆Α 30,00%

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΕΛΛΑ∆Α 30,00%
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΕΤΒΑ Β.Ι.Π.Ε) ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - INTRACOM (ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤ.∆ΕΠΑ) ΕΛΛΑ∆Α 70,00%
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΕΡΓΟ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ & NOTIA) ΕΛΛΑ∆Α 49,00%  
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΕΠΑ ΑΕΡΙΟΥ) ΕΛΛΑ∆Α 45,00%
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝ.- ΙΝΤΡΑΚΑΤ(ΣΤΑ∆ΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 
ΒΟΛΟΥ) ΕΛΛΑ∆Α 15,00%
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ (∆ΕΠΑ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 40,00%
Κ/Ξ "ΑΘΗΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ"-ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΡΓΚΑΖ - ALGAS ΕΛΛΑ∆Α 33,33%  
 

13. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

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

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 12.010 13.896 9.030 8.528
Συναλλαγµατικές διαφορές - (30) - -
Προσθήκες 1.639 1.731 1.600 1.708
Εξαγορά θυγατρικής/ αλλαγή στη µέθοδο 
ενοποίησης 110 - - -
Πωλήσεις (15) (1.990) - (100)
Κέρδη/ (ζηµιές) εύλογης αξίας 1.782 55 (3.093) (63)
Αποµείωση (107) (1.063) (107) (1.043)

Μεταφορά από συγγενείς (σηµ. 11) 9.106 - 9.340 -

Από πωλήσεις θυγατρικών - (589) - -

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 24.525 12.010 16.769 9.030

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 24.525 11.502 16.769 9.030
Κυκλοφορούν ενεργητικό - 508 - -

24.525 12.010 16.769 9.030

Όµιλος Εταιρεία
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31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Εισηγµένοι τίτλοι
- Συµµετοχικοί τίτλοι 6.336 1.699 47 36
Μη εισηγµένοι τίτλοι
- Συµµετοχικοί τίτλοι 12.725 5.032 11.259 3.714
 - Οµόλογα  5.464 5.280 5.464 5.280

24.525 12.010 16.769 9.030

Όµιλος Εταιρεία

 

Οι επενδύσεις σε µετοχές που δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης 
µείον αποµείωση.   Αναφορικά µε την επένδυση στην Teledome, πραγµατοποιήθηκε από τον Όµιλο αποτίµηση 
εύλογης αξίας µε τη χρησιµοποίηση των µεθόδων συγκρίσιµων συναλλαγών και συγκρίσιµων εισηγµένων 
εταιρειών, χρησιµοποιώντας τους δείκτες τιµή µετοχής προς κέρδη.  Στην αποτίµηση αυτή λήφθηκαν υπόψη 
και τα ευρήµατα του οικονοµικού και νοµικού ελέγχου που πραγµατοποιήθηκε στην εταιρεία (σηµ. 11).  

Οι επενδύσεις σε εισηγµένους τίτλους αφορούν εταιρείες εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, οι οποίες 
παρουσιάζονται στη χρηµατιστηριακή τους αξία την ηµεροµηνία  ισολογισµού. Τα τραπεζικά οµόλογα 
αποτιµώνται στην τρέχουσα αξία τους. 

∆ανεισµός της Εταιρείας ύψους €3.480, που συµπεριλαµβάνεται στον βραχυπρόθεσµο δανεισµό, θα εξοφληθεί 
εξ’ ολοκλήρου µε µέρος του ποσού που θα εισπραχθεί µε τη λήξη του οµολόγου €5.464 που 
συµπεριλαµβάνεται στον παραπάνω πίνακα.  

14. 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: 

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

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις (1.616) (5.020) - (3.938)

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.198 487 355 -

3.582 (4.533) 355 (3.938)

Όµιλος Εταιρεία
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Τα µεικτά ποσά αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων αναλύονται ως ακολούθως: 

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

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες (3.960) (7.145) (632) (4.782)
Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών (2.704) (1.527) (39) (46)

(6.664) (8.672) (672) (4.828)
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Πληρωτέες µετά από 12 µήνες 8.605 2.701 967 365
Πληρωτέες εντός 12 µήνες 1.641 1.438 59 526

10.246 4.139 1.027 890

3.582 (4.533) 355 (3.938)

Όµιλος Εταιρεία

 

 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

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

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης (4.533) (9.434) (3.938) (6.035)

Συναλλαγµατικές διαφορές 5 (14) - -

Χρέωση/ (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων (σηµ. 33) 10.611 1.510 4.293 2.097

Μεταφορά από περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς 
πώληση (4.561) - - -
Χρέωση στα ίδια κεφάλαια (166) - - -

Εξαγορά θυγατρικής (σηµ.38) 2.226 - - -

Πωλήσεις θυγατρικών - 3.405 - -

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 3.582 (4.533) 355 (3.938)

Όµιλος Εταιρεία

 

 

Xρέωση ποσού ύψους €322 για τη χρήση του 2006 αφορά διακοπείσες δραστηριότητες για τον Όµιλο από την 
εταιρεία Intracom Telecom.  Πίστωση ποσού ύψους €4.939 για τη χρήση του 2006 αφορά δραστηριότητες για 
τον Όµιλο από την εταιρεία Hellas On Line.  

 

 

 

 

 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 
31 ∆εκεµβρίου 2007 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

 

(51) από (81) 

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 

Προβλέψεις/ 
Ζηµιές 

αποµείωσης Φορολογικές ζηµίες Λοιπά Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 (6.496) (8.785) (1.710) (16.990)
Συναλλαγµατικές διαφορές - - (10) (10)
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 2.252 (1.380) (129) 744
Πωλήσεις θυγατρικών 3.211 4.253 120 7.584
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 (1.032) (5.912) (1.728) (8.672)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 (1.032) (5.912) (1.728) (8.672)
Συναλλαγµατικές διαφορές 6 (1) 5
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (821) 10.167 988 10.335
Χρέωση στα ίδια κεφάλαια - - (166) (166)

Μεταφορά από περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς 
πώληση (420) (5.820) (1.326) (7.566)
Εξαγορά θυγατρικής (396) - (203) (600)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 (2.669) (1.559) (2.437) (6.664)

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Επωνυµία και 
πελατειακές 

σχέσεις

Επιταχυνόµενες 
φορολογικές 
αποσβέσεις Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 - 3.857 3.699 7.556
Συναλλαγµατικές διαφορές - (5) (5)
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων - 348 418 767
Πωλήσεις θυγατρικών - (911) (3.268) (4.179)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 - 3.289 850 4.139

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 - 3.289 850 4.139
Συναλλαγµατικές διαφορές - - 1 1
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (208) 1.553 (1.070) 275

Μεταφορά από περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς 
πώληση 2.297 - 709 3.006
Εξαγορά θυγατρικής 2.035 776 14 2.825
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 4.124 5.619 502 10.245  

Το ∆εκέµβριο του 2007 τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των θυγατρικών εταιρειών Unibrain ΑΕ και Hellas on Line 
ΑΕ αποφάσισαν τη συγχώνευσή τους, µε απορρόφηση της HoL από τη Unibrain (βλ.σηµ. 42).  Σύµφωνα µε 
τους φορολογικούς νόµους οι φορολογικές ζηµίες της HoL δεν µεταφέρονται στην καινούρια εταιρεία και ως 
εκ τούτου αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις φορολογικών ζηµιών ύψους €5.820 έχουν διαγραφεί, 
επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης. 

Επιπλέον, αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση για φορολογικές ζηµιές ύψους €4.156 της µητρικής εταιρείας 
έχει διαγραφεί στα αποτελέσµατα της χρήσης, έπειτα από το φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τις χρήσεις 
2005 και 2006.   
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Εταιρεία 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
Επιταχυνόµενες 

φορολογικές 
αποσβέσεις Προβλέψεις

Φορολογικές 
ζηµιές Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 (621) (368) (5.610) (4) (6.603)

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 621 242 954 (41) 1.775

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 - (126) (4.656) (46) (4.828)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 - (126) (4.656) (46) (4.828)

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων - (23) 4.156 23 4.156

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 - (149) (500) (22) (672)

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Επιταχυνόµενες 

φορολογικές 
αποσβέσεις Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 - 568 568
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 354 (32) 322

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 354 536 890

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 354 536 890
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 613 (476) 136

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 967 60 1.027  

15. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

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

Πελάτες 192.168 171.670 5.255 7.117
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (13.670) (9.902) - -

Τελικές εµπορικές απαιτήσεις 178.498 161.768 5.255 7.117

Προκαταβολές 11.363 11.320 315 331

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη (σηµ.41) 41.897 39.811 33.089 25.776

∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη (σηµ.41) - - 250 -

Προπληρωµές εξόδων 5.546 5.393 639 552

∆εδουλευµένα έσοδα 19.353 9.919 50 33

Λοιπές απαιτήσεις 80.440 47.672 16.322 43.247

Σύνολο 337.098 275.882 55.921 77.056

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 31.027 21.075 12.238 12.767

Κυκλοφορούν ενεργητικό 306.071 254.807 43.683 64.289

337.098 275.882 55.921 77.056

Όµιλος Εταιρεία

 

Στις λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαµβάνεται πρόβλεψη αποµείωσης ύψους €220 που σχηµατίστηκε 
στη χρήση 2006.  
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Επιπρόσθετα, οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου στις 31/12/2007 περιλαµβάνουν ΦΠΑ εισπρακτέο ύψους €21 
εκ. περίπου, καθώς και απαίτηση ύψους €15 εκ. από την πώληση ποσοστού στη θυγατρική εταιρεία HoL 
(σηµ.10).  Επιπρόσθετα ποσό €5.903 στο κονδύλι «Λοιπές απαιτήσεις» αφορά κατατεθειµένα ποσά σε 
τραπεζικό λογαριασµό σύµφωνα µε τους όρους του οµολογιακού δανείου θυγατρικής εταιρείας.  

Η ανάλυση των εµπορικών απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας στο τέλος κάθε χρήσης έχει ως 
ακολούθως:

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

Μη ληξιπρόθεσµες και µη αποµειωµένες κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού 77.967 66.649 205 460

Είναι αποµειωµένες κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 19.630 15.630 - -
Έχει δηµιουργηθεί πρόβλεψη για το ποσό των: (13.670) (9.902) - -

5.960 5.727 - -

∆εν έχουν αποµειωθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού αλλά 
είναι ληξιπρόθεσµες κατά τις ακόλουθες περιόδους:

< 90 µέρες 27.038 20.081 95 469
90-180 µέρες 9.993 9.522 - 326
180-270 µέρες 6.713 5.049 6 326
270-365 µέρες 2.981 8.025 4 1.075
1- 2 έτη 14.874 15.803 708 1.091
>2 έτη 32.973 30.910 4.238 3.371

94.571 89.391 5.051 6.657

Σύνολο εµπορικών απαιτήσεων 178.498 161.767 5.255 7.117

Όµιλος Εταιρεία

 

Οι εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας οι οποίες είναι ληξιπρόθεσµες για πάνω από 2 έτη περιλαµβάνουν ποσά 
€1.133 για τα οποία υπάρχουν αντίστοιχες  υποχρεώσεις.  Οι εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου οι οποίες είναι 
ληξιπρόθεσµες για πάνω από 1 έτος περιλαµβάνουν απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ύψους περίπου €31 
εκ.   

∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς ο Όµιλος 
έχει µεγάλο αριθµό πελατών. Ο Όµιλος έχει αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι συµφωνίες 
πώλησης πραγµατοποιούνται µε πελάτες µε επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. Η πιστωτική πολιτική του Οµίλου 
καθορίζεται από τους όρους είσπραξης που αναφέρονται κατά περίπτωση σε κάθε σύµβαση µε πελάτη. 
 
Η µεταβολή της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 

Όµιλος Εταιρεία

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 6.880 -
Πρόβλεψη  αποµείωσης 5.047 -
∆ιαγραφή  εισπρακτέων µέσα στη  χρήση (299) -
Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν (1.725) -
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 9.902 -

Πρόβλεψη  αποµείωσης 4.380 -
∆ιαγραφή  εισπρακτέων µέσα στη  χρήση (800) -
Από εξαγορά θυγατρικών 378 -
Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν (1.797) -
Μεταφορά από πάγια στοιχεία  προς πώληση 1.607 -
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 13.670 -  
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Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νοµίσµατα:  

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

Ευρώ (EUR) 308.422 249.290 55.921 77.056
Λέι Ρουµανίας (RON) 13.331 12.668 - -
∆ολλάριo (USD) 5.372 2.374 - -
Φιορίνι Ουγγαρίας (HUF) 3.522 7.344 - -
∆ηνάριο Ιορδανίας (JOD) 3.654 2.771 - -
Λοιπά 2.797 1.434 - -

337.098 275.882 55.921 77.056

Όµιλος Εταιρεία

 

16. Αποθέµατα 

 

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

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 31.127 28.423 - -
Ηµιτελή προϊόντα 7.705 8.251 - -
Ετοιµα προϊόντα 8.229 8.742 - -
Παραγωγή σε εξέλιξη 936 3.322 - -
Εµπορεύµατα 4.123 3.372 - -

Λοιπά 125 42 - -
Σύνολο 52.245 52.153 - -

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα  και κατεστραµµένα αποθέµατα:
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 791 499 - -
Ηµιτελή προϊόντα 151 131 - -
Ετοιµα προϊόντα 2 1.875 - -
Εµπορεύµατα 2.314 - - -

3.257 2.505 - -

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 48.987 49.649 - -

ΕταιρείαΌµιλος

 

Η κίνηση της πρόβλεψης έχει ως εξής: 

Όµιλος Εταιρεία

Υπόλοιπο 1 ∆εκεµβρίου 2006 6.892 -
Πρόβλεψη αποµείωσης 2.286 -
Κλείσιµο πρόβλεψης µέσα στη χρήση (6.674) -
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 2.505 -

Πρόβλεψη αποµείωσης 713 -
Κλείσιµο πρόβλεψης µέσα στη χρήση 40 -
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 3.257 -  
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17. Συµβάσεις κατασκευαστικών έργων 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Απαιτήσεις
Συµβάσεις σε εξέλιξη την ηµεροµηνία Ισολογισµού:
Aπαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 20.772 16.267 - -

Σύνολο 20.772 16.267 - -

Υποχρεώσεις
Συµβάσεις σε εξέλιξη την ηµεροµηνία Ισολογισµού:
Υποχρεώσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 2.460 1.090 - -

Σύνολο 2.460 1.090 - -

Σωρευµένο κόστος έργων πλέον σωρευµένα καταχωρηµένα 
κέρδη µείον σωρευµένες καταχωρηµένες ζηµίες 222.461 87.289 - -

Μείον : Συνολικές τιµολογήσεις (204.149) (72.113) - -

Συµβάσεις κατασκευαστικών έργων 18.312 15.177 - -

ΕταιρείαΌµιλος

 

18. Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

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

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 1.056 3.441 - -
Συναλλαγµατικές διαφορές 10 (2) - -
Προσθήκες 63 - - -
Πωλήσεις (263) (2.466) - -
Από εξαγορά θυγατρικής / αλλαγή στη µέθοδο ενοποίησης 369 - - -
Αναπροσαρµογές στην εύλογη αξία (σηµ. 31) 10 83 - -
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 1.245 1.056 - -

ΕταιρείαΌµιλος

 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Εισηγµένοι τίτλοι
- Συµµετοχικοί τίτλοι εσωτερικού 1.149 786 - -
- Συµµετοχικοί τίτλοι εξωτερικού 33 208 - -
- Αµοιβαία κεφάλαια εσωτερικού 63 62 - -

1.245 1.056 - -

ΕταιρείαΌµιλος
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19. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

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

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

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες 33.787 28.734 2.742 5.721

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 42.786 86.743 30.193 66.810

Σύνολο 76.573 115.477 32.935 72.531

Όµιλος Εταιρεία

 

Το πραγµατικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών καταθέσεων για την Εταιρεία ήταν 4,4% (2006: 
3,2%).   

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 

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

Ευρώ (EUR) 36.542 26.133 12.244 6.001
∆ολλάριo (USD) 8.089 7.088 2.770 3.626
Ιαπωνικό Γιέν (JPY) 23.810 77.450 16.810 62.350
Λέβα Βουλγαρίας (BGN) 3.108 3.100 - -
Λοιπά 5.024 1.707 1.112 554

76.573 115.477 32.935 72.531

Όµιλος Εταιρεία

 

Οι καταθέσεις που έχει ο Όµιλος σε JPY είναι σε καθορισµένη συναλλαγµατική ισοτιµία/ καθορισµένη 
απόδοση, συνεπώς δεν υφίσταται κίνδυνος από µεταβολές στη συναλλαγµατική ισοτιµία σε JPY.  



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 
31 ∆εκεµβρίου 2007 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

 

(57) από (81) 

20. Μετοχικό κεφάλαιο 
Αριθµός 
µετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο 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
Πρόγραµµα δικαιωµάτων προαίρεσης 
µετοχών προς εργαζοµένους

Έσοδα από έκδοση µετοχών 88.581 125 116 - 241
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου - - (14) - (14)

132.210.996 187.567 194.204 (4.215) 377.556
Ίδιες µετοχές (865.815) - - (3.509) (3.509)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 131.345.181 187.567 194.204 (7.724) 374.047  

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε στις 17 ∆εκεµβρίου 2007 κατά 88.581 νέες µετοχές 
ονοµαστικής αξίας €1,41 η καθεµία, οι οποίες εκδόθηκαν λόγω άσκησης δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς 
µετοχών το ∆εκέµβριο του 2007 (29.667 δικαιώµατα έναντι €2,93 το καθένα και 58.914 έναντι €2,61 το 
καθένα).  

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 133.026.017 µετοχές ονοµαστικής 
αξίας €1,41 η καθεµία. 

Ίδιες µετοχές 

Η Εταιρεία απόκτησε 865.815 ίδιες µετοχές από το Χρηµατιστήριο Αθηνών κατά τη διάρκεια του έτους 2007.  
Το συνολικό ποσό που πληρώθηκε για την απόκτηση, καθαρό από φόρους εισοδήµατος, ήταν €3.509 το οποίο 
εµφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια και παραµένει στο κόστος κτήσεως.   
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∆ικαιώµατα προαίρεσης 

Τα δικαιώµατα δίνονται σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σε στελέχη και σε προσωπικό του Οµίλου. 

Μια σύνοψη των χορηγηθέντων δικαιωµάτων από την Εταιρεία έχει ως ακολούθως: 

∆ικαιώµατα προαίρεσης 2007 2006
Εν ενεργεία την 1 Ιανουαρίου 361.347 775.200
Χορηγηθέντα - 110.000
Εξασκηθέντα (88.581) (523.853)
Που έχουν λήξει (86.896) -
Εν ενεργεία την 31 ∆εκεµβρίου 185.870 361.347  

Τα εκκρεµή δικαιώµατα µπορούν να ασκηθούν ολικά ή τµηµατικά µέσα σε περίοδο πέντε ετών από το έτος που 
χορηγήθηκαν και πάντοτε µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του µηνός ∆εκεµβρίου του αντίστοιχου έτους.  
Κατ’επέκταση, η προθεσµία άσκησης των δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών που χορηγήθηκαν στη 
χρήση 2006 είναι ο ∆εκέµβριος του 2011.  ∆εν χορηγήθηκαν δικαιώµατα προαίρεσης από την Εταιρεία στη 
χρήση 2007. 

Κατά τη χρήση 2007, θυγατρική του Οµίλου παραχώρησε 220 δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών σε 
στελέχη της τα οποία βασίζονται στην αξία της µετοχής της, δίνοντας το δικαίωµα στα στελέχη να 
ανταλλάξουν τα δικαιώµατα προαίρεσης µε καθορισµένο αριθµό µετρητών στο τέλος της περιόδου 
κατοχύρωσης (3 έτη).  Οι παροχές αυτές λογιστικοποιήθηκαν εν µέρει ως υποχρέωση και εν µέρει µέσω 
καθαρής θέσης.  

Η συνολική χρέωση στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα είναι €496 (υποχρέωση €314 και καθαρή θέση €182).   

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 του Οµίλου για το έτος 2007 ανήλθε σε €496 (2006: €555). 

Τα δικαιώµατα προαίρεσης µετοχών αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία εκχώρησης µε 
τη χρήση του διωνυµικού µοντέλου αποτίµησης.  Η εύλογη αξία αντανακλά τις παραµέτρους του 
προγράµµατος ανταπόδοσης, το επιτόκιο µηδενικού κινδύνου, την αναµενόµενη διακύµανση της µετοχής, την 
απόδοση του µερίσµατος και την ιστορική τάση για ενωρίτερη εξάσκηση των προγραµµάτων της εταιρείας.  Η 
εύλογη αξία των δικαιωµάτων προαίρεσης µετοχών που καθορίζεται κατά την ηµεροµηνία εκχώρησης 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια κατοχύρωσης των δικαιωµάτων.  Στην περίπτωση των 
παροχών που διακανονίζονται µε µετρητά και συνεπώς καταχωρείται υποχρέωση, η εύλογη αξία 
προσαρµόζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.  
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21. Aποθεµατικά 

Όµιλος 

Τακτικό 
αποθεµατικο

Ειδικά 
αποθεµατικά

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Έκτακτα 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 31.271 8.099 155.633 70.106 (1.074) (642) 263.392
Κέρδος εύλογης αξίας επενδύσεων διαθέσιµων προς 
πώληση - - - - - 24 24
Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - - 324 324
Επίπτωση αλλαγών στη σύνθεση ενοποίησης του 
οµίλου - - - - (1.459) - (1.459)
Ανακατάταξη λόγω πώλησης θυγατρικής (1.877) - (42.713) - (27.237) - (71.827)

Μεταβολές στην καθαρή θέση συγγενών εταιρειών - - - - 841 - 841
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 29.394 8.099 112.919 70.106 (28.929) (295) 191.294

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 29.394 8.099 112.919 70.106 (28.929) (295) 191.294
Κέρδος εύλογης αξίας επενδύσεων διαθέσιµων προς 
πώληση - - - - - 491 491
Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - - (643) (643)
Μεταφορές µεταξύ αποθεµατικών 228 - 8.629 (184) (385) - 8.289
∆ιανοµή µερίσµατος - - - (13.126) - - (13.126)
∆ικαιώµατα προαίρεσης µετοχών - - - - 326 - 326
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 29.622 8.099 121.549 56.797 (28.988) (447) 186.632  

Εταιρεία 

Τακτικό 
αποθεµατικο

Ειδικά 
αποθεµατικά

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Έκτακτα 
αποθεµατικά

Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 26.719 8.069 55.376 70.106 (707) 159.563
Ζηµιά εύλογης αξίας επενδύσεων διαθέσιµων προς 
πώληση - - - - (63) (63)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 26.719 8.069 55.376 70.106 (770) 159.500

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 26.719 8.069 55.376 70.106 (770) 159.500
∆ιανοµή µερίσµατος - - - (13.126) - (13.126)
Ζηµιά εύλογης αξίας επενδύσεων διαθέσιµων προς 
πώληση - - - - (3.093) (3.093)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 26.719 8.069 55.376 56.981 (3.863) 143.281  

(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.  

(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 
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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. ∆ηλαδή, 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. 

22. ∆άνεια 

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

Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Τραπεζικά δάνεια 4.344 7.373 - -

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 4.555 924 - 3

Οµολογιακά δάνεια 55.036 26.962 - -

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 63.935 35.259 - 3

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια 170.627 76.516 12.774 4.326

Οµολογιακά δάνεια 7.053 4.979 - -

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 2.917 656 3 11

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 180.598 82.150 12.777 4.337

Σύνολο δανείων 244.533 117.409 12.777 4.340

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

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

Ευρώ 240.677 105.686 12.777 4.340
∆ολλάρια (USD) 2.497 2.689 - -
Λέι Ρουµανίας (RON) - 7.204 - -
Λοιπά 1.359 1.830 - -

244.533 117.409 12.777 4.340

Όµιλος Εταιρεία

 
 
Οι πληρωµές βάσει συµβάσεων που σχετίζονται µε τα µακροπρόθεσµα δάνεια, εξαιρουµένων των 
χρηµατοδοτικών µισθώσεων (συµπεριλαµβανοµένων πληρωµών τόκων), είναι οι εξής: 

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

Μεταξύ 1 και  2 ετών 11.958 7.703 - -

Μεταξύ 2 και  3 ετών 10.647 10.157

Μεταξύ 3 και 5 ετών 44.948 17.024 - -

Πάνω από 5 έτη 2.020 - - -
69.573 34.884 - -

Όµιλος Εταιρεία

 

Την 31η ∆εκεµβρίου 2007 θυγατρικές εταιρείες είχαν µακροπρόθεσµα οµολογιακά δάνεια ύψους €55.036 µε 
µέσο σταθµικό κυµαινόµενο επιτόκιο 5%.  

Το σταθµισµένο επιτόκιο των λοιπών δανείων για τον Όµιλο και την Εταιρεία για το 2007 κυµάνθηκε στο 5% 
(2006: 5%). 

Αναφορικά µε τα ανωτέρω δάνεια υφίστανται οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη σηµείωση 40. 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης- 
ελάχιστα µισθώµατα
Μέχρι 1 έτος 3.213 720 3 12
Από 2 έως 5 έτη 4.779 1.024 - 3
Σύνολο 7.991 1.743 3 15
Μείον: Mελλοντικές χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων (519) (164) (0) (1)
Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης 7.473 1.579 3 14

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει ως εξής:
Μέχρι 1 έτος 2.917 656 3 11
Από 2 έως 5 έτη 4.555 924 - 3
Σύνολο 7.473 1.579 3 14

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

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

Υποχρεώσεις ισολογισµού για :
Αποζηµιώσεις αποχωρήσεων 4.053 2.719 530 438

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα
Αποζηµιώσεις αποχωρήσεων (σηµ. 29) 2.214 1.579 305 (365)

Όµιλος Εταιρεία

 

 

Χρέωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων στη χρήση 2006 ποσού ύψους €910 αφορά διακοπείσες 
δραστηριότητες για τον Όµιλο.    

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

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

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 5.495 4.758 716 718

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) (1.443) (2.039) (187) (281)

Υποχρέωση στον ισολογισµό 4.052 2.719 530 438

Όµιλος Εταιρεία

 

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

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 845 682 59 99

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 231 242 31 44
Καθαρές αναλογιστικές ζηµιές που καταχωρήθηκαν στη 
χρήση 145 208 27 69
Κόστος προϋπηρεσίας 49 50 - -

Επίπτωση από περικοπές 943 397 187 (577)

Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε εργαζοµένους 2.214 1.579 305 (365)

Όµιλος Εταιρεία

 

Η συνολική χρέωση έχει κατανεµηθεί ως εξής:

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Κόστος πωλήσεων 991 920 80 (259)

Έξοδα διάθεσης 718 510 14 (9)

Έξοδα διοίκησης 505 150 211 (98)

2.214 1.579 305 (365)

Όµιλος Εταιρεία
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Η µεταβολή της υποχρέωσης στον ισoλογισµό έχει ως εξής: 

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

Yπόλοιπο έναρξης χρήσης 2.719 6.811 438 1.133

Συναλλαγµατικές διαφορές 50 (1) - -

Σύνολο χρέωσης/ (πίστωσης) στα αποτελέσµατα (σηµ.29) 2.214 1.579 305 (365)

Πληρωθείσες εισφορές (1.357) (1.503) (213) (331)

Εξαγορά θυγατρικής (σηµ. 38) 88 - - -

Μεταφορά από περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα 
προς πώληση 339 - - -

Πωλήσεις θυγατρικών - (4.168) - -

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 4.053 2.719 530 438

Όµιλος Εταιρεία

 

 

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

2007 2006 2007 2006

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,70% - 5,00% 4,10% - 4,30% 4,70% 4,10%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,50% - 4,85% 4,50% - 4,90% 4,50% 4,50%

Όµιλος Εταιρεία

 

24. Επιχορηγήσεις 

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

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 544 564 - -
Προσθήκες 1.644 150 - -
Αποσβέσεις στα αποτελέσµατα (425) (93) - -
Πωλήσεις θυγατρικών - (77) - -

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 1.763 544 - -

Όµιλος Εταιρεία

 

Οι αποσβέσεις ύψους €569 για τη χρήση 2006 που παρουσιάζονται στη σηµείωση 30 περιλαµβάνουν 
αποσβέσεις ποσού €476 που αφορούν δραστηριότητες από την εταιρεία Hellas On Line.  

Οι επιχορηγήσεις που έχουν εισπραχθεί µέσα στη χρήση του 2007 αφορούν την επιδότηση έργων της  
Κοινωνίας της Πληροφορίας προς τη θυγατρική εταιρεία Hellas on Line για ανάπτυξη του τηλεπικοινωνιακού 
της δικτύου. 
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25. Προβλέψεις 

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

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.668 5.256 142 142
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 957 2.606 - -

Σύνολο 7.625 7.862 142 142

Όµιλος Εταιρεία

 

Όµιλος 

Εγγυήσεις
Μη ληφθείσες 

άδειες Λοιπά Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 4.121 162 5.036 9.319
Συναλλαγµατικές διαφορές (3) - - (3)
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 168 - 4.269 4.437
Αντιλογισµός προβλέψεων που δεν χρησιµοποιήθηκαν - - (526) (526)
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως (105) - (2.237) (2.343)
Πωλήσεις θυγατρικών (2.726) - (297) (3.023)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 1.455 162 6.245 7.862

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 1.455 162 6.245 7.862
Συναλλαγµατικές διαφορές - - (1) (1)
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 386 472 2.293 3.151
Αντιλογισµός προβλέψεων που δεν χρησιµοποιήθηκαν - - (268) (268)
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως - - (3.425) (3.425)
Μεταφορά από περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα 
προς πώληση - - 307 307
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 1.841 634 5.150 7.625  

Το ποσό των €5.150 στις λοιπές προβλέψεις την 31/12/2007 περιλαµβάνει ποσό ύψους €2.793 που αφορά  
αναγνώριση ζηµιών για ζηµιογόνα έργα. 

Εταιρεία 

Μη Ληφθείσες 
Άδειες Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 68 74 142

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 68 74 142

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 68 74 142

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 68 74 142  
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26. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

Προµηθευτές 113.902 65.127 3.800 4.535

Προκαταβολές πελατών 45.577 37.296 - -

Έσοδα εποµένων χρήσεων 7.153 - - -

Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη (σηµ.41) 41.070 7.134 15.334 6.059
∆εδουλευµένα έξοδα 10.182 9.801 267 246
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι / τέλη 7.140 7.879 934 1.002
Λοιπές υποχρεώσεις 24.998 20.033 2.309 9.089

Σύνολο 250.023 147.270 22.645 20.931

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 7.928 2.096 - -
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 242.094 145.174 22.645 20.931

250.023 147.270 22.645 20.931

Όµιλος Εταιρεία

 

Στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 περιλαµβάνεται ποσό €3.808 που αφορά έσοδα 
εποµένων χρήσεων.  

Η πίστωση που παρέχεται στον Όµιλο καθορίζεται από τους όρους πληρωµής που αναφέρονται κατά 
περίπτωση σε κάθε σύµβαση µε προµηθευτή. 

Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στα εξής νοµίσµατα:  

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

Ευρώ (EUR) 226.453 135.222 22.409 20.663
∆ολλάριo (USD) 10.512 3.115 173 204
Λέι Ρουµανίας (RON) 6.134 5.528 - -
Φιορίνι Ουγγαρίας (HUF) 1.995 - - -
Λέβα Βουλγαρίας (BGN) 1.401 1.323 - -
Λοιπά 3.528 2.081 63 64

250.023 147.270 22.645 20.931

Όµιλος Εταιρεία

 

27. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στις 31/12/2006 αφορούσαν σε συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων 
για ονοµαστική αξία €100.000.  Εντός του 2007 η Εταιρεία έκλεισε τις θέσεις αυτές πραγµατοποιώντας κέρδος 
€1.287 (σηµ.32).   
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28. Έξοδα ανά κατηγορία 

Σηµείωση

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Παροχές σε εργαζοµένους 29 112.530 96.475 7.784 6.935

Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο στο κόστος πωληθέντων 91.643 101.081 - -
Αποσβέσεις ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων 6 15.752 11.910 1.305 1.514
Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα 9 507 568 766 526
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 8 10.013 6.124 1.600 1.644
∆ιαγραφή ενσώµατων παγίων 1.125 - - -
Αποµείωση αποθεµάτων 713 2.286 - -
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώµατων παγίων 1.695 1.530 383 508
Μισθώµατα βάσει λειτουργικών µισθώσεων 6.394 3.697 689 1.209
Υπεργολαβίες 99.521 60.081 - -
Έξοδα αναδιοργάνωσης - 1.392 - -
Αποµείωση για επισφαλείς απαιτήσεις 4.380 3.450 - 220
Τηλεπικοινωνιακά κόστη 26.565 25.955 - -
Αµοιβές & έξοδα τρίτων 36.725 27.189 2.661 3.275
∆ιαφήµιση 12.639 4.953 207 318
Φόροι τέλη - 313 - -
Λοιπά 32.980 34.679 4.007 5.599

Σύνολο 453.182 381.683 19.401 21.748

Κατανοµή ανά λειτουργία:
  Κόστος πωληθέντων 363.239 299.734 11.549 15.230
  Έξοδα διάθεσης 37.831 32.651 273 425
  Έξοδα διοίκησης 52.111 49.297 7.579 6.092

453.182 381.683 19.401 21.748

Ανάλυση αποσβέσεων ανά λειτουργία:
  Κόστος πωληθέντων 16.908 12.589 1.992 2.661
  Έξοδα διάθεσης 2.053 1.481 71 6
  Έξοδα διοίκησης 7.310 4.531 1.608 1.018

26.272 18.602 3.671 3.685

Όµιλος Εταιρεία

 

29. Παροχές σε εργαζοµένους 

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Μισθοί και ηµεροµίσθια 91.345 77.860 6.320 5.863
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 16.723 14.821 818 801
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές και έξοδα 2.638 2.570 341 379
∆ικαιώµατα προαίρεσης χορηγηθέντα στο προσωπικό (σηµ.20) 496 555 - 258
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών 324 - - -
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών (σηµ. 23) 2.214 669 305 (365)

Μείον: Κεφαλαιοποιήσεις σε πάγια υπό κατασκευή (1.209) - - -

Σύνολο 112.530 96.475 7.784 6.935

Όµιλος Εταιρεία

 
 

Η θυγατρική εταιρεία Hellas on Line στη χρήση του 2007 έχει κεφαλαιοποιήσει αµοιβές και έξοδα προσωπικού 
ύψους €1.209 που προκύπτουν άµεσα από την κατασκευή του τηλεπικοινωνιακού της δικτύου.  
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30. Άλλα λειτουργικά έσοδα  

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Έσοδα από µερίσµατα 90 388 1.700 1.965
Έσοδα από ενοίκια 2.429 2.374 2.163 1.362
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 425 569 - -
Λοιπά έσοδα επιχορηγήσεων 248 584 203 584
Λοιπά 2.041 1.770 126 16

Σύνολο 5.232 5.685 4.192 3.927

Όµιλος Εταιρεία

 

31. Λοιπά κέρδη/ (ζηµιές) – καθαρά 

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Κέρδη/ (ζηµιές) από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 2.778 (173) 402 (17)

Ζηµιές από πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων (4) - - -

Κέρδη από πώληση επενδύσεων κατεχόµενων προς πώληση - 11.982 - 11.982

Κέρδη εύλογης αξίας λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων µέσω 
αποτελεσµάτων (σηµ.18) 10 83 - -

Κέρδη από πώληση θυγατρικών (σηµ.10) 12.252 - - -

Κέρδη από πώληση συγγενών 268 - - -

Κέρδη πώλησης λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων µέσω 
αποτελεσµάτων 10 212 - -
Κέρδη από την πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων 
προς πώληση 9 - - -
Αποµείωση / ζηµιές από πώληση επενδύσεων - (1.838) - (1.838)
Λοιπές προβλέψεις (82) (5.500) (82) -
Λοιπά (3) - (323) -

Σύνολο 15.239 4.766 (3) 10.127

Όµιλος Εταιρεία

 

Το κέρδος από πώληση επενδύσεων κατεχόµενων προς πώληση στη χρήση 2006 αφορά κέρδος από την 
πώληση του 24,8% συµµετοχής του Οµίλου στην εταιρεία Forthnet ΑΕ. 
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32. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/ (έσοδα) - καθαρά 

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

Τόκοι και συναφή έξοδα
-Τραπεζικά δάνεια 8.479 9.698 777 1.824

-Οµολογιακό δάνειο 2.514 - - -

- Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 449 98 1 1

- Εγγυητικές 1.348 44 2 6

- Λοιπά 1.625 1.473 - 182

14.414 11.315 780 2.014

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Έσοδα τόκων (2.924) (2.340) (2.205) (1.333)

Καθαρά κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές 642 (1.317) - -
Καθαρές ζηµιές / (κέρδη) από παράγωγα (1.287) 891 (1.287) 891
Λοιπά (661) - (93) -

(4.229) (2.766) (3.584) (441)

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/ (έσοδα) - καθαρά 10.185 8.549 (2.805) 1.572

Όµιλος Εταιρεία
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33. Φόρος εισοδήµατος 

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Φόρος χρήσης 5.080 4.594 535 557
Αναβαλλόµενος φόρος (σηµ.14) 10.611 (3.751) 4.293 2.097

Σύνολο 15.691 842 4.827 2.654

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 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006
(Ζηµιές)/ κέρδη προ φόρων από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες (20.450) (42.991) (285) 9.941

Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες 
φορολογικούς συντελεστές στην Ελλάδα (5.112) (7.069) (71) 2.883
Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο (2.553) (3.849) - (4.045)
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς 3.963 10.778 (292) 3.653
∆ιαφορές φορολογικών συντελεστών 425 11 - (394)
Χρήση προηγουµένων µη αναγνωρισµένων ζηµιών 
από φόρους (1.166) (148) - -
Επίδραση φόρου σε ζηµιές προηγούµενων χρήσεων 
που δεν µεταφέρονται 10.476 - 4.656 -
Ζηµιές χρήσης για τις οποίες δεν υπολογίστηκε 
αναβαλλόµενη φορολογία 8.738 - - -
Φορολογικές ζηµιές χρήσης (170) - - -
Φόροι προηγούµενων χρήσεων 535 - 535 -
Λοιπά 556 1.119 - 557

Φόροι 15.691 842 4.827 2.654

Όµιλος Εταιρεία

 
 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2007 και κατά συνέπεια, οι φορολογικές 
υποχρεώσεις της, για τη χρήση αυτή, δεν έχουν καταστεί οριστικές.  Λόγω της ύπαρξης φορολογικών ζηµιών η 
Εταιρεία δεν αναµένει να προκύψουν επιπρόσθετοι φόροι και επιβαρύνσεις.   

Αντίστοιχα και για τις θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου υπάρχουν ανέλεγκτες χρήσεις µε συνέπεια οι 
φορολογικές τους υποχρεώσεις να µην έχουν καταστεί οριστικές. 
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34. Στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση/ ∆ιακοπείσες δραστηριότητες 

 

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 οµίλου Intracom Telecom για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2006 
µέχρι 30 Ιουνίου 2006 παρουσιάζονται στα αποτελέσµατα του Οµίλου ως διακοπείσες δραστηριότητες για τη 
χρήση 2006. 

 
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 χρήσης 2006 λόγω της πώλησης, ζηµιά ύψους €19.148, πλέον 
του αναλογούντος φόρου µεταβίβασης ύψους €6.554.  
 
Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής για τη χρήση 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 σε €119,3 εκ. και συνεπώς ο Όµιλος και η Εταιρεία καταχώρησαν επιπλέον ζηµιά 
ύψους €770.  

 

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

Στις 4 ∆εκεµβρίου 2006 η Εταιρεία υπέγραψε συµφωνητικό αναφορικά µε την πώληση του 51% της κατά 
100% θυγατρικής της εταιρείας Hellas on Line (“HoL”), ενώ στις 6 Ιουλίου 2007 η συµφωνία πώλησης 
ακυρώθηκε.  Για την περίοδο από την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού πώλησης µέχρι και την ακύρωσή 
του, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της HoL κατηγοριοποιήθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις ως κατεχόµενα προς πώληση.   

Ως εκ τούτου τα αποτελέσµατα από τη δραστηριότητα του οµίλου HoL στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 
της χρήσης 2006 παρουσιάζονταν στα αποτελέσµατα από διακοπείσες δραστηριότητες.  Λόγω της ακύρωσης 
της συµφωνίας πώλησης, τα αποτελέσµατα από τις δραστηριότητες της θυγατρικής για την τρέχουσα χρήση και 
τη συγκριτική περίοδο του 2006 παρουσιάζονται στις συνεχιζόµενες δραστηριότητες.   
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Τα στοιχεία ενεργητικού ύψους €80.940 και υποχρεώσεων ύψους €48.692 της Hellas on Line κατά την 31 
∆εκεµβρίου 2006, όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται σε ξεχωριστές γραµµές στον 
ισολογισµό.  Τα στοιχεία αυτά επαναταξινοµήθηκαν κατά την ηµεροµηνία ακύρωσης της σχετικής συµφωνίας 
πώλησης, ενώ καταχωρήθηκαν στη χρήση 2007 αποσβέσεις για όλη τη χρήση.  

Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού
31/12/2006

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 17.169
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 11.141
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 4.561
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 20.140
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.600
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 210

59.820
Υπεραξία από την εξαγορά 21.120

80.940

Υποχρεώσεις

∆άνεια 20.645
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 26.635
Προβλέψεις 1.412

48.692  

Οι ταµειακές ροές από τη δραστηριότητα της HoL στη χρήση του 2006 έχουν ως ακολούθως:  

Όµιλος
1/1-31/12/2006

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (17.343)
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (11.094)
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 9.111
Σύνολο ταµειακών ροών από διακοπείσες δραστηριότητες (19.326)  

Η επίπτωση στις ταµειακές ροές στη χρήση του 2007 ήταν η αύξηση των διαθεσίµων κατά €6.680.  
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35. Κέρδη ανά µετοχή 

Βασικά κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους / (ζηµιάς) 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 (σηµ. 19). 

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Κέρδη/ (ζηµιές) που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής (35.082) (68.803) (5.882) 103
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών (σε χιλ.) 131.500 132.062 131.500 132.062
Βασικά κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) (0,27) (0,52) (0,05) 0,01
  - Aπό συνεχιζόµενες δραστηριότητες (0,26) (0,33) (0,04) 0,06
  - Aπό διακοπείσες δραστηριότητες (0,01) (0,19) (0,01) (0,05)

Όµιλος Εταιρεία

 

Αποµειωµένα κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή 

Τα αποµειωµένα κέρδη / (ζηµιές) 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 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Κέρδη / (ζηµιές) που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής (35.082) (68.803) (5.882) 103

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών (σε χιλ.) 131.500 132.062 131.500 132.062
Προσαρµογή για:
Μετοχικά δικαιώµατα (σε χιλ.) 90 177 90 177
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών για αποµειωµένα κέρδη 
ανά µετοχή (σε χιλ.) 131.591 132.239 131.591 132.239

Αποµειωµένα κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) (0,27) (0,52) (0,05) 0,01
  - Aπό συνεχιζόµενες δραστηριότητες (0,26) (0,33) (0,04) 0,06
  - Aπό διακοπείσες δραστηριότητες (0,01) (0,19) (0,01) (0,05)

Όµιλος Εταιρεία

 

36. 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 
τρέχουσα χρήση. 
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37. Λειτουργικές ταµειακές ροές  

Σηµείωση 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Καθαρές (ζηµιές)/ κέρδη (36.910) (68.944) (5.882) 103
Προσαρµογές για:
Φόρο εισοδήµατος 15.691 8.148 4.827 9.208
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 6 15.752 15.253 1.305 1.514
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 8 10.013 12.597 1.600 1.644
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 9 507 628 766 526
∆ιαγραφές 552 1.063 - 1.043
Ζηµιές/ (κέρδη) από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων (2.778) 173 (402) 17
Κέρδη εύλογης αξίας επενδύσεων µέσω αποτελεσµάτων 31 (10) (83) - -
(Κέρδη)/ ζηµιές από πώληση επενδύσεων µέσω αποτελεσµάτων 31 (10) (212) - -

Κέρδη από πώληση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση 31 (9) - - -

Κέρδη από πώληση επενδύσεων κατεχόµενων προς πώληση 34 - (11.982) 82 (11.982)

Κέρδος από πώληση συγγενών επιχειρήσεων 31 (268) - - -

(Κέρδη)/ ζηµιές  από πώληση θυγατρικών 10, 34 (11.482) 19.148 770 1.300
∆ικαιώµατα προαίρεσης µετοχών 496 555 - 258
Αντιλογισµός αποµειώσεων θυγατρικών - - - -
Έσοδα τόκων (2.942) (1.565) (2.297) (1.333)
Έξοδα τόκων 14.414 16.331 780 2.014
Έσοδα από µερίσµατα 30 (90) (388) (1.700) (1.965)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 24 (425) (93) - -

Μερίδιο αποτελέσµατος σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 11 554 15.689 - -
Μεταβολές θυγατρικής κατεχόµενης προς πώληση - 10.924 - -
Συναλλαγµατικά (κέρδη)/ ζηµιές δανείων (410) 23 - -

2.644 17.265 (152) 2.347

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Μείωση αποθεµάτων 2.291 984 - -
(Αύξηση)/ µείωση απαιτήσεων (50.792) (37.820) (8.298) 61.818
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων 65.196 66.196 8.616 (35.641)
(Αύξηση)/ µείωση προβλέψεων (595) 1.566 - -
Αύξηση/ (µείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης 907 76 92 (696)

Μείωση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων (4.475) (6.596) (4.475) (6.464)

12.533 24.404 (4.065) 19.017

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 15.176 41.669 (4.217) 21.364

Όµιλος Εταιρεία
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38. Επιχειρηµατικές συνενώσεις 

 

Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. 
 
Στις 23 Απριλίου 2007, η θυγατρική εταιρεία Hellas On Line εξαγόρασε το 100% των µετοχών της εταιρείας 
Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. έναντι τιµήµατος €47.030 σε µετρητά.  
 
Η Hellas On Line έχει προβεί σε προσωρινή κατανοµή του τιµήµατος εξαγοράς στα περιουσιακά στοιχεία  και 
υποχρεώσεις της εξαγορασθείσας θυγατρικής.  Η διαδικασία κατανοµής προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 
του 12µηνου διαστήµατος που προβλέπεται από το ∆ΠΧΠ 3, στιγµή κατά την οποία θα προσδιορισθεί και η 
τελική υπεραξία. 
  
Οι λογιστικές αξίες των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.  κατά την 
ηµεροµηνία εξαγοράς, καθώς και οι εύλογες αξίες όπως προσδιορίστηκαν κατά την ηµεροµηνία αυτή έχουν ως 
ακολούθως: 

Ενεργητικό Λογιστικές αξίες
Προσωρινές 
εύλογες αξίες

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 30.291 33.397
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 142 8.282
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 258 -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10.252 10.252
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.010 1.010
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 40 40

41.994 52.982
Υποχρεώσεις
∆άνεια 11.000 11.000
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13.380 13.380
Υποχρέωση παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 88 88
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις - 2.553

24.468 27.021
Καθαρή θέση 17.526 25.961
Τίµηµα εξαγοράς 47.030
Υπεραξία 21.069

Μετρητά που καταβλήθηκαν 47.030
Ταµειακά διαθέσιµα της θυγατρικής κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς (1.010)
Καθαρή ταµειακή εκροή από αγορά θυγατρικής 46.020  
 
Στις προσωρινές εύλογες αξίες περιλαµβάνονται οι αποτιµήσεις των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που 
αναγνωρίστηκαν κατά την εξαγορά, δηλ. οι πελατειακές σχέσεις ύψους €8.140,  η αποτίµηση του 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου, καθώς και η αναλογούσα σε αυτά αναβαλλόµενη φορολογία ύψους €2.811. 
 
Τα κέρδη για τον Όµιλο από τη θυγατρική εταιρεία στη χρήση 2007 ανήλθαν σε €3.027.  
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ΙΤ Services Denmark A/S 

Στις 26 Ιουλίου 2007 η νεοϊδρυθείσα θυγατρική IT Services Denmark A/S εξαγόρασε ένα επιχειρηµατικό 
τοµέα από εταιρεία στη ∆ανία, ο οποίος ασχολείται µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, έναντι τιµήµατος 
€4.600.  Ο Όµιλος έχει προβεί σε προσωρινή κατανοµή του τιµήµατος εξαγοράς κατατάσσοντας σχεδόν 
ολόκληρο το τίµηµα ως υπεραξία, ενώ έχουν προσδιοριστεί άυλα περιουσιακά στοιχεία συνδεδεµένα µε την 
επιχείρηση και συγκεκριµένα επωνυµία, πελατειακές σχέσεις και λογισµικό τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία 
αποτίµησης.  Η επιχείρηση αυτή έφερε στον Όµιλο ζηµιές ύψους €231 στη χρήση 2007 από την ηµεροµηνία 
εξαγοράς.  

 
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 ουσιαστικά πληρούνται οι  προϋποθέσεις 
του ∆ΛΠ 27 για ολική ενοποίηση (“De facto  έλεγχος”). 
 
Οι λογιστικές αξίες των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων την ηµεροµηνία της αρχικής ενοποίησης 
έχουν ως εξής:  

Ενεργητικό και υποχρεώσεις

Ενσώµατα και άϋλα περιουσιακά στοιχεία 1.313
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.286
Αποθέµατα 1.431
Ταµειακά διαθέσιµα 2.123
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 833
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (854)
Προβλέψεις (52)

6.080  

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

1/1 - 31/12/2007
Πωλήσεις 5.765
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 225
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα - καθαρά 53
Κέρδη προ φόρων 278
Καθαρά κέρδη περιόδου 153  

Για τη χρήση του 2006 τα κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις περιλάµβαναν κέρδη ύψους €159 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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∆ιάλογος Α.Ε. 

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου 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.  

 
 
Hellas on Line Α.Ε. 

Η HoL εξαγοράστηκε από την Intracom στις 31 Ιανουαρίου 2006, έναντι €24.108, πληρωτέο σε µετρητά από 
τον όµιλο EFG Eurobank AE.   

Οι λογιστικές αξίες των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της HoL κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς, 
καθώς και οι εύλογες αξίες όπως προσδιορίστηκαν κατά την ηµεροµηνία αυτή έχουν ως ακολούθως:   

Ενεργητικό Λογιστική αξία Εύλογη αξία
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 8.705 8.705
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.143 12.553
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 1.974 (378)
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 17.803 17.803
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.070 1.070
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 175 175

32.870 39.928
Υποχρεώσεις
∆άνεια 13.217 13.217
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 22.320 22.320
Προβλέψεις 1.403 1.403

36.940 36.940
Καθαρή θέση (4.069) 2.988
Τίµηµα εξαγοράς 24.108
Υπεραξία 21.120  

Οι εύλογες αξίες περιλαµβάνουν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίστηκαν κατά την εξαγορά , δηλ. 
την επωνυµία (trade name) της εταιρείας ύψους €7.010 και τις πελατειακές σχέσεις ύψους €2.400, καθώς και 
την αναλογούσα σε αυτά αναβαλλόµενη φορολογία ύψους €2.353. 

39. ∆εσµεύσεις 

Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις 

Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού υπήρχαν κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις για ενσώµατα πάγια στοιχεία 
ύψους € 31.562 για τον Όµιλο.   
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∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις 

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

Έως 1 έτος 1.351 796 482 563
Από 2-5 έτη 3.260 1.247 833 766
Πέραν των 5 ετών 1.187 174 149 174

5.798 2.217 1.464 1.504

Όµιλος Εταιρεία

 

40. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις/ Εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις 

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:   

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

Εγγυητικές για προκαταβολές 92.771 108.577 65.159 102.057
Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 122.250 162.810 69.335 95.870
Εγγυητικές συµµετοχής σε διαγωνισµούς 15.872 18.507 10.483 18.507
Λοιπές 5.183 - - -

236.076 289.894 144.976 216.433

Όµιλος Εταιρεία

 

H Εταιρεία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών για δάνεια θυγατρικών της συνολικού ύψους €271.437 και για 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις ύψους €4.949.  

Επίσης, η Εταιρεία έχει εγγυηθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συγγενούς εταιρείας που απορρέουν από 
συµβάσεις αυτής. 

Κατά συγκεκριµένης θυγατρικής εκκρεµεί από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) υπόθεση για 
φερόµενες παραβάσεις κατά την εκτέλεση έργου το οποίο έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί σε παλαιότερη 
χρήση στο ΥΕΝ. Το σύνολο των ποινικών ρητρών και επιβαρύνσεων που αρχικά είχαν καταλογισθεί στη 
θυγατρική ανέρχονταν σε €29 εκ., ποσό το οποίο µειώθηκε σε €9 εκ. κατόπιν σχετικού διακανονισµού, ενώ 
πιθανολογείται η περαιτέρω µείωση του κονδυλίου. 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.  

Συγκεκριµένοι βασικοί µέτοχοι της Teledome Α.Ε. άσκησαν στις 4 Μαρτίου 2008 αγωγή κατά της Intracom 
Holdings, δύο θυγατρικών εταιρειών και µελών της ∆ιοίκησης, ζητώντας µεταξύ άλλων να κηρυχθούν άκυρες 
οι αποφάσεις οργάνων (∆ιοικητικών Συµβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων) εταιρειών του Οµίλου δια των 
οποίων µαταιώθηκαν οι σχεδιαζόµενες συγχωνεύσεις της Hellas On Line, της Unibrain και της ενάγουσας 
Teledome. ∆ια της ανωτέρω αγωγής ζητείται να καταβάλουν η µητρική και οι συγκεκριµένες θυγατρικές 
αποζηµιώσεις συνολικού ύψους €90 εκ. περίπου, για αποθετικές ζηµιές και αποκατάσταση της ηθικής βλάβης 
που φέρεται ότι υπέστησαν οι ενάγοντες. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και οι νοµικοί σύµβουλοι εκτιµούν ότι οι 
πιθανότητες να προκύψουν σηµαντικές επιβαρύνσεις για τον Όµιλο από την εν λόγω αγωγή είναι ελάχιστες.  

∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις.   
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41. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη: 

 

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:

Προς θυγατρικές - - 10.518 13.804

Προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 16.849 5.710 1.128 1.405
16.849 5.710 11.646 15.210

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:

Από θυγατρικές - - 623 379

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 11.341 3.441 13 1

11.341 3.441 635 380

Έσοδα ενοικίων:

Από θυγατρικές - - 609 368

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 1.068 845 863 427

1.068 845 1.472 796

Όµιλος Εταιρεία

 

Αγορές παγίων:
Από θυγατρικές - - 3.489 49
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 27.526 3.731 - 2.838

27.526 3.731 3.489 2.888

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

- - - 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 κυρίως 
σε συγγενείς εταιρείες και εταιρείες στις οποίες συµµετέχει και ασκεί ουσιώδη επιρροή ο βασικός µέτοχος της 
Εταιρείας. 

Στις αγοραπωλησίες αγαθών και υπηρεσιών καθώς και στα έσοδα ενοικίων της Εταιρείας µε θυγατρικές 
περιλαµβάνονται και οι συναλλαγές µε τον όµιλο Intracom Telecom µέχρι τις 30 Ιουνίου 2006.  Στις 
αγοραπωλησίες παγίων της Εταιρείας µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη περιλαµβάνονται και οι συναλλαγές µε τον 
Όµιλο Telecom.  
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Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από τις συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη: 

Από θυγατρικές - - 18.214 13.484

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη (σηµ. 15) 41.897 39.811 15.125 12.293
41.897 39.811 33.339 25.776

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη: 

Προς θυγατρικές - - 2.182 2.811

Προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη (σηµ. 26) 41.070 7.134 13.152 3.248

41.070 7.134 15.334 6.059

Όµιλος Εταιρεία

 

Παροχές προς τη διοίκηση  

Για τη χρήση του 2007, ποσό ύψους €1.865 καταβλήθηκε ως αµοιβή µελών ∆.Σ. και διευθυντικών στελεχών 
στην Εταιρεία (2006: €1.323).  Το υπόλοιπο της υποχρέωσης προς τα µέλη της ∆ιοίκησης είναι €253 την 31η 
∆εκεµβρίου 2007 (2006: €0).  

42. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

Συγκεκριµένοι βασικοί µέτοχοι της Teledome Α.Ε. άσκησαν στις 4 Μαρτίου 2008 αγωγή κατά της Intracom 
Holdings, δύο θυγατρικών εταιρειών και µελών της ∆ιοίκησης (βλέπε σηµ. 40).  

Στις 5 Μαρτίου 2008, υπεγράφη Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης της Unibrain και της HoL, µε απορρόφηση 
της δεύτερης από την πρώτη. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των δύο εταιρειών αναµένεται να εγκρίνουν τη 
συγχώνευση σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα των ενεργειών της συγχώνευσης.  
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43. Θυγατρικές εταιρείες  

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

31 ∆εκεµβρίου 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 IT Services Denmark AS ∆ανία 100% 100%
  - 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%
  - Intrakat International Ltd Κύπρος 100% 100%
  - Intradevelopment SA Ελλάδα 100% 74%  
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31 ∆εκεµβρίου 2006 

Επωνυµία
Χώρα εγκατάστασης Άµεσο ποσοστό 

συµµετοχής

Έµµεσο 
ποσοστό 

συµµετοχής
* Ίντρακοµ Α.Ε. Αµυντικών Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Ελλάδα 100% 100%
* HELLAS ON LINE Ελλάδα 100% 100%
* 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 ΑΕ Ελλάδα 51% 51%
  - Intracom Jordan Ltd Ιορδανία 80% 80%
  - Intracom Exports Ltd Κύπρος 100% 100%
      - Intracom Cyprus Ltd Κύπρος 100% 100%
  - Intrasoft International SA Λουξεµβούργο 100% 100%
      - PEBE SA Βέλγιο 100% 100%
      - Intrasoft SA Ελλάδα 100% 100%
      - Intrasoft International Belgium Βέλγιο 100% 100%
      - Switchlink NV Βέλγιο 65% 65%

* Ιντρακάτ ΑΕ Ελλάδα 74% 74%
  - Inmaint SA Ελλάδα 60% 44%
  - ΚΕΠΑ Αττικής ΑΕ Ελλάδα 51% 38%
  - Intracom Construct SA Ρουµανία 87% 64%
  - Intrakat Romania SRL Ρουµανία 100% 74%
  - Eurokat SA Ελλάδα 82% 60%
  - Intradevelopment SA Ελλάδα 100% 74%  

 

* Άµεσες συµµετοχές 

 

 

 

 


