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(Όλα τα ποσά σε €’000) 

2 
  

Ισολογισµός 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 5 296.190 277.276 39.071 39.265
Υπεραξία 60.047 60.047 - -
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 5 32.823 32.084 3.263 3.654
Επενδύσεις σε ακίνητα 5 56.197 50.049 61.044 55.244
Επενδύσεις σε θυγατρικές - - 223.982 223.982
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 116.413 117.475 116.175 116.175
Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα διαθέσιµα προς πώληση 6 28.269 24.525 23.356 16.769
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 1.531 1.616 - -
Μακροπρόθεσµα δάνεια 7 7.332 - 7.332 -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 29.012 31.027 12.238 12.238

627.814 594.099 486.461 467.327
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 48.571 48.987 - -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 318.021 306.071 39.391 43.683
Συµβάσεις κατασκευαστικών έργων 23.136 20.772 - -
Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 914 1.245 - -
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 13.716 13.848 4.979 4.971
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 52.106 76.573 16.152 32.935

456.464 467.497 60.522 81.589
Σύνολο ενεργητικού 1.084.277 1.061.596 546.982 548.917

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 8 374.047 374.047 374.047 374.047
Αποθεµατικά 124.327 136.942 135.369 137.433

498.374 510.989 509.416 511.480
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 27.746 29.005 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 526.120 539.993 509.416 511.480

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 9 66.106 63.935 - -
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.617 5.198 484 355
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 4.338 4.053 526 530
Επιχορηγήσεις 1.580 1.763 - -
Προβλέψεις 1.449 957 - -
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10.796 7.928 - -

89.885 83.834 1.009 885
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 233.714 242.094 22.653 22.645
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.768 5.948 988 988
Συµβάσεις κατασκευαστικών έργων 5.648 2.460 - -
∆άνεια 9 214.334 180.598 12.774 12.777

Προβλέψεις 7.807 6.668 142 142
468.272 437.769 36.557 36.552

Σύνολο υποχρεώσεων 558.158 521.603 37.566 37.436
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.084.277 1.061.596 546.982 548.917

Όµιλος Εταιρεία

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση αποτελεσµάτων  

Όµιλος 

Σηµ 1/1 - 31/3/2008 1/1 - 31/3/2007

Πωλήσεις 4 112.650 96.577
Κόστος πωληθέντων (92.409) (77.908)

Μεικτό κέρδος 20.241 18.669

Άλλα λειτουργικά έσοδα 1.023 1.343
Λοιπά κέρδη/ (ζηµιές) - καθαρά (401) 15
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (10.732) (9.303)

Έξοδα διοίκησης (12.455) (12.123)
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 4 (2.323) (1.399)
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 10 (5.374) (2.708)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 10 417 2.421
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (4.957) (287)

(Ζηµιές) / κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις (1.019) 428
Ζηµιές προ φόρων (8.300) (1.258)
Φόρος εισοδήµατος 11 (2.021) 427

Καθαρές ζηµιές χρήσης (10.321) (831)

Κατανεµηµένες σε :
Μετόχους της µητρικής (9.947) (990)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (374) 159

(10.321) (831)

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

Βασικά 12 (0,08) (0,01)
Αποµειωµένα 12 (0,08) (0,01)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση αποτελεσµάτων  

Εταιρεία 

1/1 - 31/3/2008 1/1 - 31/3/2007

Σηµ
Πωλήσεις 1.701 3.477
Κόστος πωληθέντων (1.560) (3.232)
Μεικτό κέρδος 141 245
Άλλα λειτουργικά έσοδα 751 706

Λοιπά κέρδη/ (ζηµιές) - καθαρά (33) 9

Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (98) (44)
Έξοδα διοίκησης (2.535) (1.395)
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (1.774) (479)

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 10 (292) (389)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 10 75 2.128

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (217) 1.739

(Ζηµιές)/ κέρδη προ φόρων (1.991) 1.260
Φόρος εισοδήµατος 11 (129) (235)
Καθαρά (ζηµιές)/ κέρδη περιόδου (2.120) 1.025

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

Βασικά 12 (0,02) 0,01
Αποµειωµένα 12 (0,02) 0,01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

Όµιλος 

Σηµ
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 377.329 191.294 (5.272) 20.197 583.549
Καθαρό κέρδος/ (ζηµιά) περιόδου - - (990) 159 (831)
Αποτίµηση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση - 513 - 172 685
Συναλλαγµατικές διαφορές - (75) - 1 (74)
Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών και ζηµιών - 437 (990) 332 (219)
Ίδιες µετοχές (404) - - - (404)
Έξοδα έκδοσης µετοχικού κεφαλαίου (12) - - - (12)
Αλλαγή στη σύνθεση ενοποίησης - 1.171 (1.171) 4.257 4.257
Μεταφορά - (275) (320) 595 -

(417) 896 (1.491) 4.852 3.840
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2007 376.912 192.628 (7.753) 25.383 587.170

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 374.047 186.632 (49.690) 29.005 539.994
Καθαρή ζηµιά περιόδου - - (9.947) (374) (10.321)
Αποτίµηση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση 6 - (2.035) - (752) (2.787)
Συναλλαγµατικές διαφορές - (633) - (133) (766)
Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών και ζηµιών - (2.668) (9.947) (1.259) (13.874)
Μεταφορά - 327 (327) - -

- 327 (327) - -
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2008 374.047 184.291 (59.964) 27.746 526.120

Αποδιδόµενα στους µετόχους της Εταιρείας
∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

Εταιρεία 

Σηµ
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

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

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 374.047 143.281 (5.848) 511.480
Καθαρή ζηµιά περιόδου - - (2.120) (2.120)
Αποτίµηση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση 6 - 56 - 56
Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών και ζηµιών - 56 (2.120) (2.064)
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2008 374.047 143.337 (7.968) 509.416  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση ταµειακών ροών 

Σηµ 1/1 - 31/3/2008 1/1 - 31/3/2007 1/1 - 31/3/2008 1/1 - 31/3/2007

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 13 (6.991) 6.738 1.952 3.526
Καταβληθέντες τόκοι (5.374) (2.708) (292) (389)
Καταβληθής φόρος εισοδήµατος (850) (606) (8) (272)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (13.215) 3.424 1.652 2.865

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων (20.664) (1.973) (3) (44)
Αγορές επενδυτικών ακινήτων (6.445) (8) (6.000) -
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (3.129) (171) - -
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων 226 114 - 4
Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (63) (6) - -
Αγορά επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 6 (6.532) - (6.532) -
Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω 74 38 - -
Πωλήσεις επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση - 22 - -
Αγορά θυγατρικής µείον διαθέσιµά της - - (170) -
Αλλαγή στη µέθοδο ενοποίησης λόγω απόκτησης ελέγχου - 2.123 - -
Μερίσµατα εισπραχθέντα - - 1.700 -
Τόκοι που εισπράχθηκαν 417 1.082 75 788
∆άνεια χορηγηθέντα 7 (7.332) - (7.332) -

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (43.446) 1.221 (18.260) 748

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αγορά ιδίων µετοχών - (404) - (404)
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου - (12) - (12)
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους (172) (105) (172) (105)
∆άνεια αναληφθέντα 51.115 18.267 - -
Αποπληρωµή δανεισµού (18.443) (13.245) - (85)
Επιχορηγήσεις για την περίοδο - 1 - -
Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (307) (287) (3) (3)

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 32.194 4.215 (175) (609)

Καθαρή αύξηση/ (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (24.467) 8.859 (16.783) 3.004
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 76.573 115.477 32.935 72.531

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου 52.106 124.337 16.152 75.535

Όµιλος Εταιρεία

  

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων 

1. Γενικά 

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

Ο Όµιλος ΙΝΤΡΑΚΟΜ δραστηριοποιείται µέσω των θυγατρικών και λοιπών συνδεδεµένων εταιρειών στο 
σχεδιασµό, ανάπτυξη, παραγωγή, πιστοποίηση, εγκατάσταση και υποστήριξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και 
ηλεκτρονικών συστηµάτων για τις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική, στην παραγωγή αµυντικών 
ηλεκτρονικών συστηµάτων, καθώς και στον κατασκευαστικό τοµέα.  Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, 
Η.Π.Α, Βουλγαρία και Ρουµανία, καθώς και σε άλλες χώρες του εξωτερικού (βλ. σηµ. 18). 

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Νοµό Αττικής, στο ∆ήµο Παιανίας, στο 19 χλµ Λεωφόρο Μαρκοπούλου 
Παιανίας.  Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.intracom.com. 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές αυτές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν εγκριθεί προς 
δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 16 Μαΐου 2008. 

2. Πλαίσιο κατάρτισης και λογιστικές πολιτικές 

Οι παρούσες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές 
καταστάσεις της ΙΝΤΡΑΚΟΜ Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών («Εταιρεία») και τις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (µαζί «ΙΝΤΡΑΚΟΜ», ή «Όµιλος») για την περίοδο 1/1 – 
31/3/2008.  Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 34 “Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις”. 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασµό µε τις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2007, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οµίλου µε  ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.intracom.com. 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την ετοιµασία και την παρουσίαση των συνοπτικών ενδιάµεσων 
οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη και 
παρουσίαση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου για τη χρήση που έληξε στις 
31 ∆εκεµβρίου 2007.   

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

Πρότυπα υποχρεωτικά για το 2008 

∆ΕΕΧΠ 12 – Συµφωνίες Παραχώρησης 

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 άϋλο περιουσιακό στοιχείο.  Ο Όµιλος βρίσκεται στη 
διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της εν λόγω διερµηνείας στις οικονοµικές του καταστάσεις. 
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∆ΕΕΧΠ 14 – Το Όριο στην αναγνώριση Περιουσιακού Στοιχείου Καθορισµένων Παροχών, οι Ελάχιστες 
Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και οι Αλληλεπιδράσεις τους  

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. 

Πρότυπα/ διερµηνείες 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) 

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 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. 
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Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1  ‘Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων’  

Το ∆ΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις και εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2009. Οι πιο σηµαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού 
εισοδήµατος (“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε «λοιπά εισοδήµατα» (“other comprehensive income”) και της απαίτησης όπως 
επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών 
παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Ο Όµιλος θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές 
στην παρουσίαση των οικονοµικών του καταστάσεων για το 2009. 

∆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) 
Ο Όµιλος δεν αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα επηρεάσουν τις οικονοµικές του καταστάσεις, εφόσον δεν 
έχει τέτοια χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

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

Ο Όµιλος δεν αναµένει ότι αυτή η ∆ιερµηνεία θα έχει επίδραση στις οικονοµικές του καταστάσεις εφόσον δεν 
εφαρµόζει τέτοια προγράµµατα.    

3. 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 ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 
1/1-31/3/2007 παρουσιάζονταν στα αποτελέσµατα από διακοπείσες δραστηριότητες.  Στην τρέχουσα περίοδο, τα 
συγκριτικά στοιχεία της περιόδου 1/1-31/3/2007 από τις δραστηριότητες της θυγατρικής παρουσιάζονται στις 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες.  Κατ’επέκταση, τα συγκριτικά στοιχεία των σηµειώσεων που αφορούν 
αποτελέσµατα για την περσινή περίοδο διαφέρουν από τα δηµοσιευθέντα των ενδιάµεσων οικονοµικών 
καταστάσεων του πρώτου τριµήνου του 2007, καθώς έχουν αναµορφωθεί, όπως απαιτείται από το πρότυπο 
∆ΠΧΠ5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες 
δραστηριότητες».   

∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις 
σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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4. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
Τα αποτελέσµατα για κάθε επιχειρηµατικό τοµέα για την περίοδο 1/1-31/3/2008 ήταν τα παρακάτω: 

Τηλεπικοινωνίες

Ολοκληρωµένες 
λύσεις 

πληροφορικής, 
δηµοσίου τοµέα 
και τραπεζών

Αµυντικά Κατασκευαστικά
Παροχή 
τηλεπ/κών 
υπηρεσιών

Μη 
κατανεµηθέντα Σύνολο

Πωλήσεις 7.131 35.347 17.302 31.134 21.451 285 112.650

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (158) 2.033 940 1.994 (5.347) (1.784) (2.323)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ 
(έξοδα) - καθαρά (4.957)
Κέρδη/ (ζηµιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις (1.040) - - (15) - 36 (1.019)
Ζηµιές προ φόρων (8.300)  
 

 

Τα αποτελέσµατα για κάθε επιχειρηµατικό τοµέα για την περίοδο 1/1-31/3/2007 ήταν τα παρακάτω: 

Τηλεπικοινωνίες

Ολοκληρωµένες 
λύσεις 

πληροφορικής, 
δηµοσίου τοµέα 
και τραπεζών

Αµυντικά Κατασκευαστικά
Παροχή 
τηλεπ/κών 
υπηρεσιών

Μη 
κατανεµηθέντα Σύνολο

Πωλήσεις 7.761 29.052 21.777 28.600 7.724 1.662 96.577

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 329 967 1.396 388 (3.991) (488) (1.399)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ 
(έξοδα) - καθαρά (287)
Κέρδη/ (ζηµιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις 150 (71) - 365 - (15) 428
Ζηµιές προ φόρων (1.258)

  

Ο τοµέας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών περιλαµβάνει τις δραστηριότητες του οµίλου Hellas on Line, τα 
στοιχεία του οποίου είχαν κατηγοριοποιηθεί στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-
31/3/2007 ως κρατούµενα προς πώληση (βλ.σηµ.3).  Ως εκ τούτου, τα αποτελέσµατα της προαναφερόµενης 
περιόδου δεν περιλαµβάνουν αποσβέσεις ενσώµατων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων του οµίλου αυτού, οι 
οποίες αποσβέσεις υπολογίστηκαν στις €1.275 χιλ. περίπου.  Επιπρόσθετα, ο τοµέας παροχής τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών στην περίοδο 1/1-31/3/2008 ενσωµατώνει τις δραστηριότητες της θυγατρικής εταιρείας Αττικές 
Τηλεπικοινωνίες ΑΕ, η οποία εξαγοράστηκε τον Απρίλιο 2007.  Ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής στην 
τρέχουσα περίοδο (µετά τις ενδοοµιλικές απαλοιφές) ήταν €4.133. 
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5. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

Όµιλος 

Ενσώµατα πάγια 
περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 
περιουσιακά 

στοιχεία
Επενδύσεις σε 

ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2007 144.097  13.264  63.170  220.531 
Προσθήκες 2.025  171  - 2.195 
Προσθήκες από εξαγορά θυγατρικών 158  1.219  8  1.385 
Πωλήσεις (114) - - (114)
Αποσβέσεις (2.010) (1.311) (141) (3.463)
Μεταφορά (1) - 1  -
Λοιπές µεταβολές 54  20  (30) 44 
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου 2007 144.208  13.363  63.008  220.579 

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2008 277.276  32.084  50.049  359.409 
Προσθήκες 24.350  3.129  6.445  33.924 
Πωλήσεις (230) (1) - (231)
Αποσβέσεις (5.101) (2.478) (135) (7.713)
Λοιπές µεταβολές (105) 88 (162) (179)
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου 2008 296.190  32.823  56.197  385.210  

Εταιρεία 

Ενσώµατα πάγια 
περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 
περιουσιακά 

στοιχεία
Επενδύσεις σε 

ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2007 55.272  5.253  46.603  107.129 
Προσθήκες 44  - - 44 
Πωλήσεις (1) - - (1)
Αποσβέσεις (390) (409) (132) (930)
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου 2007 54.926  4.845  46.472  106.242 

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2008 39.265  3.654  55.244  98.163 
Προσθήκες 148  - 6.000 6.148 
Πωλήσεις (1) - - (1)
Αποσβέσεις (341) (391) (201) (932)
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου 2008 39.071  3.263  61.044  103.378  

Οι συνολικές δαπάνες για αγορές ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων 
επενδύσεων σε ακίνητα) του Οµίλου και της Εταιρείας για το τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008 ανήλθαν 
σε €30.795 και €6.148 αντίστοιχα (31 Μαρτίου 2007: €2.025 και €44 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα). 
Οι συνολικές επενδύσεις σε άϋλα περιουσιακά στοιχεία για το τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008 ανήλθαν 
σε €3.129 και µηδέν για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα (31 Μαρτίου 2007: €171 και µηδέν για τον Όµιλο 
και την Εταιρεία αντίστοιχα). 
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6. Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα διαθέσιµα προς πώληση 

 

31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 24.525 12.010 16.769 9.030
Προσθήκες 6.532 1.639 6.532 1.600
Εξαγορά θυγατρικής/ αλλαγή στη µέθοδο 
ενοποίησης - 110 - -
Πωλήσεις - (15) - -
Κέρδη/ (ζηµιές) εύλογης αξίας (2.787) 1.782 56 (3.093)
Αποµείωση - (107) - (107)
Μεταφορά από συγγενείς - 9.106 - 9.340
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 28.269 24.525 23.356 16.769

Όµιλος Εταιρεία

 

 

7. Απαιτήσεις από µακροπρόθεσµα δάνεια 

Η Εταιρεία συµµετείχε στην έκδοση οµολογιακού δανείου µειωµένης εξασφάλισης (subordinated bonds) 
συνολικού ύψους €55.000 της εταιρείας Μωρέας ΑΕ, στην οποία η Intracom Holdings συµµετέχει µε ποσοστό 
13,33%. Η Εταιρεία συµµετείχε στην κάλυψη του οµολογιακού δανείου µέχρι το ποσοστό συµµετοχής της 
(13,33%), καταβάλλοντας ποσό ύψους €7.332.  Το δάνειο είναι κυµαινόµενου επιτοκίου (6m Euribor πλέον 
περιθωρίου 4%).  

 

8. Μετοχικό κεφάλαιο 

Αριθµός 
µετοχών Κοινές µετοχές Υπέρ το άρτιο Ίδιες µετοχές Σύνολο

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

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2008 131.345.181 187.567 194.204 (7.724) 374.047  
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9. ∆άνεια 

31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007
Τραπεζικά δάνεια 207.735 174.971 12.774 12.774
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 10.708 7.473 - 3
Οµολογιακά δάνεια 61.998 62.090 - -

Σύνολο δανείων 280.441 244.533 12.774 12.777

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 66.106 63.935 - -
Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 214.334 180.598 12.774 12.777

280.441 244.533 12.774 12.777

Όµιλος Εταιρεία

 

10. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά 

1/1 - 31/3/2008 1/1 - 31/3/2007 1/1 - 31/3/2008 1/1 - 31/3/2007
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
-Τραπεζικά δάνεια (3.593) (1.729) (292) (51)
-Οµολογιακά δάνεια (840) (31) - -
- Χρηµατοδοτικές µισθώσεις (117) (21) - -
- Εγγυητικές και λοιπά έξοδα (824) (927) (1) (338)

(5.374) (2.708) (292) (389)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Έσοδα τόκων 167 1.012 60 788
Καθαρά κέρδη από παράγωγα - 1.339 - 1.339
Λοιπά 249 70 15 -

417 2.421 75 2.128

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/ (έσοδα) - καθαρά (4.957) (287) (217) 1.739

Όµιλος Εταιρεία

 

Τα καθαρά κέρδη από παράγωγα στο Α’ τρίµηνο του 2007 αφορούσαν σε συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων για 
ονοµαστική αξία €100.000.  Η Εταιρεία έκλεισε τις θέσεις αυτές εντός του 2007.   

11. Φόρος εισοδήµατος 

1/1 - 31/3/2008 1/1 - 31/3/2007 1/1 - 31/3/2008 1/1 - 31/3/2007
Φόρος χρήσης 1.571 1.001 - -
Αναβαλλόµενος φόρος 450 (1.428) 129 235

Σύνολο 2.021 (427) 129 235

Όµιλος Εταιρεία

 

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.  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 €2.162 που είχαν καταχωρηθεί στην περίοδο 
1/1-31/3/2007 έχουν διαγραφεί στη χρήση 2007. 
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Η αύξηση στο φόρο εισοδήµατος της τρέχουσας περιόδου οφείλεται κυρίως στην πρόβλεψη φόρου στα κέρδη της 
θυγατρικής εταιρείας Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ.  Η θυγατρική εξαγοράστηκε τον Απρίλιο 2007 και ως εκ 
τούτου δεν συµπεριλαµβάνεται στα συγκριτικά στοιχεία. 

12. Κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή 

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

1/1 - 31/3/2008 1/1 - 31/3/2007 1/1 - 31/3/2008 1/1 - 31/3/2007

(Ζηµιές) / κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής (9.947) (990) (2.120) 1.025
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών (σε χιλ.) 131.257 132.118 131.257 132.118
Βασικά κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) (0,08) (0,01) (0,02) 0,01

Όµιλος Εταιρεία

 

 

Αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή 

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

1/1 - 31/3/2008 1/1 - 31/3/2007 1/1 - 31/3/2008 1/1 - 31/3/2007

(Ζηµιές) / κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής (9.947) (990) (2.120) 1.025

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών (σε χιλ.) 131.257 132.118 131.257 132.118
Προσαρµογή για:
Μετοχικά δικαιώµατα (σε χιλ.) - 140 - 140
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών για αποµειωµένα 
κέρδη ανά µετοχή (σε χιλ.) 131.257 132.258 131.257 132.258

Αποµειωµένα κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) (0,08) (0,01) (0,02) 0,01

Όµιλος Εταιρεία
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13. Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  

1/1 - 31/3/2008 1/1 - 31/3/2007 1/1 - 31/3/2008 1/1 - 31/3/2007

Καθαρές (ζηµιές)/ κέρδη (10.321) (831) (2.120) 1.025
Προσαρµογές για:
Φόρο εισοδήµατος 2.021 (427) 129 235
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 5.101 2.010 341 390
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 2.478 1.311 391 409
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 135 141 201 132
Ζηµιές/ (κέρδη) από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 4 - 1 (2)
Ζηµιές / (κέρδη) εύλογης αξίας επενδύσεων µέσω αποτελεσµάτων 308 29 - -
Κέρδη από πώληση επενδύσεων µέσω αποτελεσµάτων 11 - - -
Κέρδη από πώληση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση - (9) - -
Έσοδα τόκων (417) (1.082) (75) (788)
Έξοδα τόκων 5.374 2.708 292 389
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (184) (178) - -
Μερίδιο αποτελέσµατος σε συγγενείς επιχειρήσεις 1.019 (428) - -
Μεταβολές θυγατρικής διακρατούµενης προς πώληση και αλλαγή στη 
σύνθεση ενοποίησης - 4.256 - -
Συναλλαγµατικά κέρδη (541) (78) - (2)

4.988 7.422 (841) 1.785

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Μείωση αποθεµάτων 416 2.382 - -
(Αύξηση)/ µείωση απαιτήσεων (13.021) (16.215) 2.593 (2.432)
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων (1.292) 16.471 205 5.512
Αύξηση/ (µείωση) προβλέψεων 1.631 (1.945) - -
συνταξιοδότησης 286 (36) (4) -
Μείωση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων - (1.339) - (1.339)

(11.979) (684) 2.793 1.741

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (6.991) 6.739 1.952 3.526

Όµιλος Εταιρεία

 

 

14. 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:   

31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007

Εγγυητικές για προκαταβολές 91.266 92.771 63.513 65.159
Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 121.107 122.250 69.923 69.335
Εγγυητικές συµµετοχής σε διαγωνισµούς 9.983 15.872 9.983 10.483
Λοιπές 7.451 5.183 - -

229.807 236.076 143.420 144.976

Όµιλος Εταιρεία

 

H Εταιρεία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών για δάνεια θυγατρικών της συνολικού ύψους €303.791 και για 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις ύψους €8.066.  

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

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, εκ των οποίων βάσει 
δικαστικής απόφασης καταλογίστηκε το ποσό των €2,8 εκ για πληρωµή η οποία διευθετήθηκε σε 48 µηνιαίες 
δόσεις.  Κατά την άποψη της Εταιρείας 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.  

Ανέλεγκτες χρήσεις 

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.  Οι ανέλεγκτες χρήσεις για τις εταιρείες του Οµίλου 
παρατίθενται στη σηµείωση 18. 

 

∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις.   

15. Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις 

Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού υπήρχαν κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις για ενσώµατα πάγια στοιχεία ύψους 
€32.809 για τον Όµιλο και µηδέν για την Εταιρεία (31/12/2007: €31.562 για τον Όµιλο και µηδέν για την 
Εταιρεία).   
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16. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 

1/1 - 31/3/2008 1/1 - 31/3/2007 1/1 - 31/3/2008 1/1 - 31/3/2007

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:

Προς θυγατρικές - - 1.480 1.767

Προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 2.586 3.637 135 252
2.586 3.637 1.615 2.020

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:

Από θυγατρικές - - 67 88

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 2.160 2.576 -

2.160 2.576 67 88

Έσοδα ενοικίων:

Από θυγατρικές - - 383 77

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 271 208 224 163

271 208 607 240

Όµιλος Εταιρεία

 
Αγορές παγίων:
Από θυγατρικές - - - 11
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 3.227 - - -

3.227 - - 11  
Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεµένα µέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύµφωνα µε 
τους τιµοκαταλόγους που ισχύουν για µη συνδεδεµένα µέρη. Τα λοιπά συνδεδεµένα µέρη αφορούν εταιρείες στις 
οποίες συµµετέχει ο βασικός µέτοχος της Εταιρείας.  

Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης/ περιόδου έχουν ως εξής: 

31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη: 

Από θυγατρικές - - 14.945 18.214

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 38.605 41.897 15.805 15.125
38.605 41.897 30.750 33.339

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη: 

Προς θυγατρικές - - 1.914 2.182

Προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 44.740 41.070 16.099 13.152

44.740 41.070 18.013 15.334

Όµιλος Εταιρεία

 

Παροχές προς τη διοίκηση  

Για τους τρεις µήνες έως 31 Μαρτίου 2008 καταβλήθηκαν από την Εταιρεία ως αµοιβές µελών ∆.Σ. και 
διευθυντικών στελεχών ποσά ύψους €323 (1/1-31/3/2007: €337).   

17. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
 

Στις 5/3/2008, υπεγράφη το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης της Unibrain και της HoL, ενώ οι Γενικές 
Συνελεύσεις των δύο εταιρειών ενέκριναν στις 21/4/2008 τη συγχώνευσή τους, δια απορροφήσεως της δεύτερης 
από την πρώτη.  Η συγχώνευση εγκρίθηκε στις 7/5/2008 από τα αρµόδια κυβερνητικά όργανα. 
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Την 09.04.2008 συνοµολογήθηκε η διάλυση της Κ/Ξ EUROKAT-ΕΤΒΟ, εκτελέστρια του έργου " Κατασκευή 
κτιρίου κεντρικής βιβλιοθήκης ανώτατης σχολής Καλών Τεχνών", η οποία κατά την συγκεκριµένη ηµεροµηνία 
έφερε µηδενική Καθαρή Θέση. Στις 31.03.2008 η παραπάνω κοινοπραξία συµπεριλήφθηκε κανονικά στις 
Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου INTRAKAT µε την αναλογική ενοποίηση, µέσω της 
θυγατρικής EUROKAT ΑΤΕ, ποσοστό συµµετοχής 50% . 

18. Θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις 

Παρακάτω, παρατίθενται στοιχεία για τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες του Οµίλου, καθώς και για τις 
κοινοπραξίες, κατά την 31 Μαρτίου 2008. 

Επωνυµία

Χώρα 
εγκατάστασης

Άµεσο 
ποσοστό 

συµµετοχής

Μέθοδος 
ενοποίησης

Ανέλεγκτες  
Φορολογικά 
Χρήσεις

*
Ίντρακοµ Α.Ε. Αµυντικών Ηλεκτρονικών 
Συστηµάτων Ελλάδα 100% Ολική 2007

* HELLAS ON LINE Ελλάδα 92% Ολική -
    -Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.** Ελλάδα 100% Ολική -

* Intracom Holdings International Ltd Κύπρος 100% Ολική Από ιδρύσεως µέχρι 2007
  - Intracom Technologies Ltd Κύπρος 100% Ολική Από ιδρύσεως µέχρι 2007
      - Fornax RT Ουγγαρία 67% Ολική 2003, 2006-2007
          - Fornax Integrator Ουγγαρία 100% Ολική 2001-2007
          - Fornax Informatika Doo Croatia Κροατία 100% Ολική 2005-2006
          - Fornax Slovakia Σλοβακία 100% Ολική 2005-2007
  - Intracom Operations Ltd Κύπρος 100% Ολική Από ιδρύσεως µέχρι 2007
      - Intracom Group USA ΗΠΑ 100% Ολική Από ιδρύσεως µέχρι 2007

* Ίντρακοµ Α.Ε. Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής Ελλάδα 100% Ολική Από ιδρύσεως µέχρι 2007
  - Global Net Solutions Ltd Βουλγαρία 100% Ολική Από ιδρύσεως µέχρι 2007
  - ∆ιάλογος ΑΕ Ελλάδα 39% Ολική 2004-2007
  - Τράπεζα πληροφοριών και Περιεχοµένου Α.Ε. Ελλάδα 90% Ολική Από ιδρύσεως µέχρι 2007
  - Intracom Jordan Ltd Ιορδανία 80% Ολική 2007
  - Intracom IT Services Denmark AS** ∆ανία 100% Ολική Ιδρύθηκε το 2007
  - Intracom Exports Ltd Κύπρος 100% Ολική Από ιδρύσεως µέχρι 2007
      - Intracom Cyprus Ltd Κύπρος 100% Ολική Από ιδρύσεως µέχρι 2007
  - Intrasoft International SA Λουξεµβούργο 97% Ολική 2007
      - PEBE SA Βέλγιο 100% Ολική Από ιδρύσεως µέχρι 2007
      - Intrasoft SA Ελλάδα 99% Ολική 2006-2007
      - Intrasoft International Belgium Βέλγιο 100% Ολική 2004-2006
      - Switchlink NV Βέλγιο 65% Ολική Από ιδρύσεως µέχρι 2007
  - Unibrain SA Ελλάδα 28% Ολική 2007
      - Unibrain Inc ΗΠΑ 100% Ολική Από ιδρύσεως µέχρι 2007

  

 

* Άµεσες συµµετοχές 
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Επωνυµία

Χώρα 
εγκατάστασης

Άµεσο 
ποσοστό 

συµµετοχής

Μέθοδος 
ενοποίησης

Ανέλεγκτες  
Φορολογικά 
Χρήσεις

* Ιντρακάτ ΑΕ Ελλάδα 74% Ολική 2006-2007
  - Inmaint SA Ελλάδα 60% Ολική 2005-2007
  - ΚΕΠΑ Αττικής ΑΕ Ελλάδα 51% Ολική 2005-2007
  - Intracom Construct SA Ρουµανία 94% Ολική 2006-2007
  - Eurokat SA Ελλάδα 82% Ολική 2006-2007
  - Intrakat International Ltd** Κύπρος 100% Ολική -
  - Intradevelopment SA Ελλάδα 100% Ολική 2004-2007
Κ/Ξ Μοχλός - Intrakat (Αντισφαίρ.) Ελλάδα 50% Καθαρή θέση 2006-2007
Κ/Ξ Μοχλός - Intrakat (Κολύµβ.) Ελλάδα 50% Καθαρή θέση 2003-2007
Κ/Ξ Πανθεσσαλικού Σταδίου Ελλάδα 15% Καθαρή θέση 2003-2007
Κ/Ξ Ελτέρ-Intrakat (ΕΠΑ Αερίου) Ελλάδα 45% Καθαρή θέση 2003-2007
Κ/Ξ Intrakat - Γαντζούλας Ελλάδα 50% Καθαρή θέση 2004-2007
Κ/Ξ Ελτέρ-Intrakat-Ενέργεια Ελλάδα 40% Καθαρή θέση 2005-2007
Κ/Ξ "ΑΘ.Τεχνική-Πρίσµα ∆οµή"-Ιntrakat Ελλάδα 50% Καθαρή θέση 2005-2007
Κ/Ξ Intrakat-Εργκαζ-ALGAS Ελλάδα 33% Καθαρή θέση 2005-2007
Κ/Ξ Intrakat - Ελτερ (Συντήρηση  Β.Τοµέα) Ελλάδα 50% Αναλογική 2006-2007
Κ/Ξ Intrakat - ΑΤΤΙΚΑΤ (Εγνατία Οδός) Ελλάδα 50% Αναλογική 2006-2007
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Αγωγός Αλεξ/πολης) Ελλάδα 50% Αναλογική 2006-2007
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Εργο Ξηρία) Ελλάδα 50% Αναλογική 2006-2007
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Εργο Παράκαµψης Αρτας) Ελλάδα 30% Αναλογική 2006-2007
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Εργο Εγκ/σης Φυσ.Αερίου 
Σχολείων) Ελλάδα 30% Αναλογική 2006-2007
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Εργο Εγκ/σης Φυσ.. Αερίου 
Αττικής Βορειάν. & Νότια) Ελλάδα 49% Αναλογική 2006-2007
Κ/Ξ Intrakat - Intracom Telecom (∆ίκτυα ∆ΕΠΑ) Ελλάδα 70% Αναλογική 2007
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Ευριζωνικά  ∆ίκτυα) Ελλάδα 50% Αναλογική 2007
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Σύνδεση Φυσικού Αερίου 
Σχολείων ΕΠΑ 3) Ελλάδα 50% Αναλογική 2007
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Αγωγοί Φυσικού Αερίου 2007
Αττικής Βορειανατολική  Περιοχή-ΕΠΑ 4) Ελλάδα 50% Αναλογική 2007
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Επέκταση ∆ικτυών ∆ιανοµής 
Φυσ. Αερίου) Ελλάδα 50% Αναλογική 2007
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - LOBBE TZILALIS - 
EUROKAT ATE (∆ιαχείριση Ιλύος Κ.Ε.Λ) Ελλάδα 33% Αναλογική 2007
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Παντεχνική ΑΕ - Intrakat (Κ/Ξ 
Μωρεάς)** Ελλάδα 13% Αναλογική -
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (ΕΠΑ 5) - Εγκατ.Φυσικού 
Αερίου Κεντρική Περιοχή** Ελλάδα 50% Αναλογική 2007
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (ΕΠΑ 6) - Εγκατ.Φυσικού 
Αερίου Νότια  Περιοχή** Ελλάδα 50% Αναλογική 2007
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Νοσοκοµείο Αικατερίνης)** Ελλάδα 50% Αναλογική -
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Νοσοκοµείο  Κέρκυρας)** Ελλάδα 50% Αναλογική -
Κ/Ξ Ιντρακάτ Ελτέρ (ΕΠΑ 7) - ∆ικτ.∆ιαν.φυσικού 
αερίου Αττικής ** Ελλάδα 49% Αναλογική 2007
Κ/Ξ Ιντρακάτ Ελτέρ - ∆ιαν.Φυσ.Αερίου Λαµία-
Θήβα-Χαλκίδα** Ελλάδα 50% Αναλογική 2007
Κ/Ξ Eurokat-ΕΤΒΟ-Κατασκ.Κτιρίου 
Κεντρ..Βιβλιοθ.. (Ανάδοχος) ** Ελλάδα 70% Αναλογική -
Κ/Ξ Eurokat-ΕΤΒΟ - 
Κατ..Κτιρ..Κεντρ..Βιβλιοθ.(Εκτελέστρια) ** Ελλάδα 50% Αναλογική -
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* Άµεσες συµµετοχές 

 

Επωνυµία

Χώρα 
εγκατάστασης

Άµεσο 
ποσοστό 

συµµετοχής

Μέθοδος 
ενοποίησης

Ανέλεγκτες  
Φορολογικά 
Χρήσεις

* Moldovan Lottery Μολδαβία 33% Καθαρή θέση 2007

* Intracom A.E. Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων Ελλάδα 49% Καθαρή θέση 2003-2007
  -Intracom Bulgaria S.A. Βουλγαρία 100% Ολική 1998-2007
  -Intracom Svyaz Ltd. Ρωσία 100% Ολική Από ιδρύσεως µέχρι 2007
  -Intracom Doo Skopje Π.Γ.∆.Μ. 100% Ολική 2006-2007
  -Intralban Sha Αλβανία 95% Ολική 2005-2007
  -Intrarom S.A. Ρουµανία 67% Ολική 2004-2007
  -Intracom Telecom Holdings International Ltd Κύπρος 100% Ολική Από ιδρύσεως µέχρι 2007
       - Intracom Middle East L.L.C. Ην.Αρ.Εµιράτα 100% Ολική ∆εν εφαρµόζεται η Φ.Ε
       - Connklin Corporation ΗΠΑ 100% Ολική 2001-2007
       - Intracom Telecom solutions S.R.L. Μολδαβία 100% Ολική Από ιδρύσεως µέχρι 2007
       - Intracom doo Belgrade Σερβία 100% Ολική Από ιδρύσεως µέχρι 2007
       - Intracom doo Armenia Αρµενία 100% Ολική 2007
       - Intracom Telecom Technologies Ltd. Κύπρος 100% Ολική Από ιδρύσεως µέχρι 2007
       - Intracom Telecom Operations Ltd. Κύπρος 100% Ολική Από ιδρύσεως µέχρι 2007
       - Intracom Telecom Solutions Saudi Arabia** Σαουδική Αραβία 95% Ολική Ιδρύθηκε το 2007  

* Άµεσες συµµετοχές 

 

Κατά την τρέχουσα περίοδο που έληξε 31η Μαρτίου 2008, ενσωµατώθηκαν  για πρώτη φορά ενώ δεν είχαν 
ενσωµατωθεί την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης του 2007 όλες οι παραπάνω αναφερόµενες 
εταιρείες του πίνακα µε το συνοδευτικό  χαρακτηριστικό (**) στον τίτλο τους. Οι Αττικές Τηλεπικοινωνίες 
λόγω εξαγοράς και οι υπόλοιπες λόγω σύστασης. 

Αντιστρόφως είχαν ενσωµατωθεί στην αντίστοιχη περίοδο της χρήσης του 2007 και δεν ενσωµατώθηκαν 
στην τρέχουσα χρήση του 2008 (1/1-31/3/2008) η εταιρεία GANTEK S.A. που επωλήθη κατά το έτος 2007 , 
και η Intrakat Romania SRL που συγχωνεύθηκε µε την Ιntracom Construct SA. 

 

 


