
 

  
  
  

 

 

 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών  

  

 

 

 

Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 
σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34  
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που 
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Ισολογισμός  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ 30/9/2008 31/12/2007 30/9/2008 31/12/2007
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 5 325.058 277.397 41.313 39.265

Υπεραξία 54.695 54.695 - -

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 5 45.538 37.875 272 3.654

Επενδύσεις σε ακίνητα 5 56.485 50.049 59.522 55.244

Επενδύσεις σε θυγατρικές - - 233.109 223.982

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 117.414 117.475 116.175 116.175

Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 6 22.704 24.525 17.808 16.769

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1.584 1.616 - -

Μακροπρόθεσμα δάνεια 7 7.704 - 7.704 -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 23.041 31.027 7.249 12.238

654.223 594.659 483.152 467.327
Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 51.049 48.987 - -

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 330.462 306.071 40.866 43.683

Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 28.720 20.772 - -
Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 648 1.245 - -

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 14.743 13.848 5.373 4.971

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 79.642 76.573 18.310 32.935

505.264 467.497 64.549 81.589

Σύνολο ενεργητικού 1.159.486 1.062.156 547.701 548.917

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους

Μετοχικό κεφάλαιο 8 374.046 374.047 374.046 374.047

Αποθεματικά 104.187 136.942 134.441 137.433
478.233 510.989 508.487 511.480

Δικαιώματα μειοψηφίας 27.356 29.005 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 505.589 539.993 508.487 511.480

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 9 65.499 63.935 - -
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.100 6.186 433 355

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 4.616 4.053 551 530

Επιχορηγήσεις 7.909 1.763 - -
Προβλέψεις 1.699 957 - -
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10 37.363 7.928 - -

122.186 84.822 985 885

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 252.257 242.094 16.994 22.645
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 1.812 5.948 - 988

Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 2.874 2.460 - -

Δάνεια 9 266.553 180.598 21.094 12.777

Προβλέψεις 8.216 6.240 142 142

531.712 437.341 38.230 36.552
Σύνολο υποχρεώσεων 653.898 522.163 39.214 37.436
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.159.486 1.062.156 547.701 548.917

Όμιλος Εταιρεία

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 34  

30 Σεπτεμβρίου 2008 
(Όλα τα ποσά σε €’000) 

 3

Kατάσταση αποτελεσμάτων Ομίλου - 1/1-30/9/2008 

Σημ 1/1 - 30/9/2008

Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Διακοπείσες 
δραστηριότητες

Σύνολο

Πωλήσεις 4 354.570 289.178 - 289.178
Κόστος πωληθέντων (300.720) (253.236) - (253.236)

Μεικτό κέρδος 53.850 35.942 - 35.942

Άλλα λειτουργικά έσοδα 3.588 3.083 - 3.083

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά 11 5.770 12.427 - 12.427
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (34.339) (25.604) - (25.604)
Έξοδα διοίκησης (39.319) (30.090) - (30.090)
Ζημιές από πώληση υποομίλου 16 - - (770) (770)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 4 (10.451) (4.242) (770) (5.012)
Χρηματοοικονομικά έξοδα 12 (21.517) (9.934) - (9.934)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 12 2.455 3.961 - 3.961
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (19.062) (5.973) - (5.973)
(Ζημιές) / κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις (497) 436 - 436

Ζημιές προ φόρων (30.009) (9.779) (770) (10.549)
Φόρος εισοδήματος 13 (2.848) (14.421) - (14.421)

Καθαρές ζημιές περιόδου (32.858) (24.200) (770) (24.970)

Κατανεμημένες σε :
Μετόχους της μητρικής (29.365) (22.734) (770) (23.504)
Δικαιώματα μειοψηφίας (3.492) (1.466) - (1.466)

(32.858) (24.200) (770) (24.970)

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

Βασικά 14 (0,22) (0,17) (0,01) (0,18)
Απομειωμένα 14 (0,22) (0,17) (0,01) (0,18)

1/1 - 30/9/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση αποτελεσμάτων Ομίλου - 1/7-30/9/2008 

 

1/7 - 30/9/2008

Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Πωλήσεις 123.607 89.082
Κόστος πωληθέντων (105.913) (81.715)

Μεικτό κέρδος 17.694 7.366

Άλλα λειτουργικά έσοδα 1.390 1.182

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά 4.472 12.303
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (10.447) (8.257)
Έξοδα διοίκησης (12.997) (10.585)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 112 2.011
Χρηματοοικονομικά έξοδα (5.745) (5.348)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.163 660
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (4.582) (4.688)
(Ζημιές) / κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις (549) 194

Ζημιές προ φόρων (5.020) (2.483)
Φόρος εισοδήματος (411) (13.706)

Καθαρές ζημιές περιόδου (5.430) (16.190)

Κατανεμημένες σε :
Μετόχους της μητρικής (3.776) (14.920)
Δικαιώματα μειοψηφίας (1.655) (1.269)

(5.430) (16.190)

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

Βασικά (0,03) (0,11)
Απομειωμένα (0,03) (0,11)

1/7 - 30/9/2007

 
 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση αποτελεσμάτων Εταιρείας - 1/1-30/9/2008 

 

Σημ 1/1 - 30/9/2008

Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Διακοπείσες 
δραστηριότητες

Σύνολο

Πωλήσεις 4.149 9.154 - 9.154
Κόστος πωληθέντων (3.800) (8.748) - (8.748)

Μεικτό κέρδος 350 406 - 406

Άλλα λειτουργικά έσοδα 4.512 3.254 - 3.254

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά 1.835 (392) - (392)
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (311) (240) - (240)
Έξοδα διοίκησης (9.544) (4.802) - (4.802)
Ζημιές από πώληση υποομίλου 16 - - (770) (770)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (3.158) (1.773) (770) (2.543)
Χρηματοοικονομικά έξοδα 12 (1.049) (400) - (400)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 12 1.006 3.369 - 3.369
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (43) 2.969 - 2.969

(Ζημιές)/ κέρδη  προ φόρων (3.201) 1.196 (770) 426
Φόρος εισοδήματος 13 (158) (4.669) - (4.669)

Καθαρές ζημιές περιόδου (3.359) (3.473) (770) (4.243)

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

Βασικά 14 (0,03) (0,02) (0,01) (0,03)
Απομειωμένα 14 (0,03) (0,02) (0,01) (0,03)

1/1 - 30/9/2007

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση αποτελεσμάτων Εταιρείας - 1/7-30/9/2008 
 

1/7 - 30/9/2008

Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Πωλήσεις 1.271 2.156
Κόστος πωληθέντων (1.157) (2.131)

Μεικτό κέρδος 115 25

Άλλα λειτουργικά έσοδα 762 422

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά 1.912 (398)
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (81) (162)
Έξοδα διοίκησης (2.807) (1.681)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (99) (1.793)
Χρηματοοικονομικά έξοδα (559) (281)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 548 495
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (10) 214

Ζημιές προ φόρων (110) (1.579)
Φόρος εισοδήματος 42 (4.076)

Καθαρές ζημιές περιόδου (68) (5.655)

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

Βασικά (0,00) (0,04)
Απομειωμένα (0,00) (0,04)

1/7 - 30/9/2007
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Kατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Ομίλου 

 

Σημ
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα  εις 
νέον

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 377.329 191.294 (5.272) 20.197 583.549
Καθαρή ζημιά περιόδου - - (23.504) (1.466) (24.970)
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - 3.026 - 1.032 4.059
Συναλλαγματικές διαφορές - 218 - 12 230
Σύνολο αναγνωρισμένων κερδών και ζημιών - 3.244 (23.504) (421) (20.680)
Ίδιες μετοχές (3.509) - - - (3.509)
Έξοδα έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου (12) - (460) - (472)
Αλλαγή στη σύνθεση ενοποίησης - 1.432 (1.432) 4.257 4.257
Επίπτωση εξαγορών και αλλαγών σε ποσοστό συμμετοχής 
σε θυγατρικές - 15 161 4.399 4.574
Μέρισμα χρήσης 2006 - (13.126) - (182) (13.308)
Ανακατανομή - (512) (21) 533 -

(3.522) (12.192) (1.751) 9.006 (8.458)
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2007 373.808 182.347 (30.528) 28.784 554.410

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 374.047 186.632 (49.690) 29.005 539.993
Καθαρή ζημιά περιόδου - - (29.365) (3.492) (32.858)
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 6 - (2.064) - (756) (2.820)
Πώληση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - 326 - - 326
Συναλλαγματικές διαφορές - (610) - (44) (654)
Σύνολο αναγνωρισμένων κερδών και ζημιών - (2.348) (29.365) (4.293) (36.006)
Έκδοση μετοχών - - - 4.243 4.243
Έξοδα έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου (1) - (819) (193) (1.013)
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων - 135 - - 135
Μεταβολή στο ποσοστό της μειοψηφίας 20 - (9) (1.497) (1.506)
Μέρισμα - - - (257) (257)
Ανακατανομή - 649 (998) 349 -

(1) 784 (1.826) 2.644 1.601
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2008 374.046 185.069 (80.882) 27.356 505.589

Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας
Δικαιώματα 
μειοψηφίας

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας 

 

Σημ
Μετοχικό 
κεφάλαιο Λοιπά αποθέματικα

Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 377.329 159.500 35 536.864
Καθαρή ζημιά περιόδου - - (4.243) (4.243)
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - 155 - 155
Σύνολο αναγνωρισμένων κερδών και ζημιών - 155 (4.243) (4.088)
Ίδιες μετοχές (3.509) - - (3.509)
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου (12) - - (12)
Μέρισμα χρήσης 2006 - (13.126) - (13.126)
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2007 373.808 146.530 (4.209) 516.129

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 374.047 143.281 (5.848) 511.480
Καθαρή ζημιά περιόδου - - (3.359) (3.359)
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 6 - 40 - 40
Πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - 326 - 326
Σύνολο αναγνωρισμένων κερδών και ζημιών - 366 (3.359) (2.993)
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου (1) - - (1)
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2008 374.046 143.647 (9.206) 508.487  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση ταμειακών ροών 

Σημ 1/1 - 30/9/2008 1/1 - 30/9/2007 1/1 - 30/9/2008 1/1 - 30/9/2007

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 15 21.265 (5.902) 20 (2.914)
Καταβληθέντες τόκοι (16.469) (9.904) (1.049) (400)
Καταβληθής φόρος εισοδήματος (8.443) (2.733) (1.091) (811)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (3.646) (18.540) (2.120) (4.126)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (54.704) (49.451) (351) (2.243)
Αγορές επενδυτικών ακινήτων (7.920) (8) (7.669) -
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (19.562) (1.996) (0) -
Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 599 3.621 - 2.011
Πωλήσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 2.205 26 - -
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (114) (30) - -
Αγορά επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 6 (6.532) (1.771) (6.532) (1.732)
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 51 169 - -
Πωλήσεις επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 6 5.493 33 5.493 -
Αγορά θυγατρικών μείον διαθέσιμά τους 20 (571) (46.020) (170) -
Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικών 4.242 - (11.798) (46.300)
Αγορά συγγενών επιχειρήσεων (918) (9.340) - (9.340)
Πωλήσεις θυγατρικών 20 4.877 29.230 4.877 29.576
Πωλήσεις συγγενών επιχειρήσεων - 746 - -
Μερίσματα εισπραχθέντα 84 - 2.236 1.600
Τόκοι που εισπράχθηκαν 2.082 977 634 383
Ταμειακά θυγατρικής από αλλαγή ενοποίησης - 8.722 - -
Δάνεια χορηγηθέντα 7 (7.332) - (7.332) -

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (78.019) (65.093) (20.612) (26.045)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αγορά ιδίων μετοχών - (3.509) - (3.509)
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου (1.351) (472) (1) (12)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους (209) (13.203) (209) (13.203)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους μειοψηφίας (257) (182) - -
Δάνεια αναληφθέντα 125.308 189.944 11.800 25.440
Αποπληρωμή δανεισμού (42.727) (108.675) (3.480) (845)
Επιχορηγήσεις για την περίοδο 6.530 - - -
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (2.559) (2.613) (3) (8)

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 84.734 61.289 8.107 7.862

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.069 (22.343) (14.625) (22.308)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 76.573 115.477 32.935 72.531

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 79.642 93.134 18.310 50.223

Όμιλος Εταιρεία

  

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 30 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. 22). 

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

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές αυτές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν εγκριθεί προς 
δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 26 Νοεμβρίου 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 – 
30/9/2008.  Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές 
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 Δεκεμβρίου 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 / διερμηνείες  υποχρεωτικά για το 2008 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» και ΔΠΧΠ 7 
(Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» – Επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικών 
μέσων (εφαρμόζεται μεταγενέστερα από την 1η Ιουλίου 2008) 

Η τροποποίηση επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα να επαναταξινομήσει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία (με εξαίρεση όσα κατηγοριοποιήθηκαν από την επιχείρηση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
κατά την αρχική τους αναγνώριση) σε διαφορετική κατηγορία από την «εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων» 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η τροποποίηση, επίσης, επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα να μεταφέρει από 
την κατηγορία «Διαθέσιμα προς πώληση» στην κατηγορία «Δάνεια και Απαιτήσεις» ένα χρηματοοικονομικό 
στοιχείο που θα μπορούσε να πληρεί τον ορισμό «Δάνεια και Απαιτήσεις» (εάν δεν είχε καταταχθεί ως διαθέσιμο 
προς πώληση), εφόσον η οικονομική οντότητα έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει το εν λόγω 
χρηματοοικονομικό στοιχείο στο εγγύς μέλλον. Η παραπάνω τροποποίηση δεν θα έχει καμία επίπτωση στις 
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.  
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ΔΕΕΧΠ 11 - ΔΠΧΠ 2 «Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Μαρτίου 2007) 

Η διερμηνεία διασαφηνίζει τον χειρισμό σε περιπτώσεις που οι υπάλληλοι μίας θυγατρικής εταιρείας λαμβάνουν 
μετοχές της μητρικής εταιρείας. Επίσης διευκρινίζει εάν ορισμένες συναλλαγές πρέπει να λογίζονται ως 
συναλλαγές με διακανονισμό με συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές με διακανονισμό τοις μετρητοίς. Η 
διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

ΔΕΕΧΠ 12 «Συμφωνίες Παραχώρησης» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2008) 

Η Διερμηνεία 12 πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο οι παραχωρησιούχοι θα πρέπει να εφαρμόζουν τα 
υφιστάμενα ΔΠΧΠ για να αναγνωρίσουν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και τα δικαιώματα που τους 
παραχωρούνται στις σχετικές συμβάσεις παραχώρησης. Με βάση τη Διερμηνεία, 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. 

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

Η Διερμηνεία 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 
ΔΛΠ 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 Διερμηνεία 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  

ΔΛΠ 23 (Τροποποίηση) «Κόστος Δανεισμού» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2009) 

Με βάση τις τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 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.  Δεν θα γίνει αναπροσαρμογή για το κόστος δανεισμού που είχε καταχωρηθεί 
στα αποτελέσματα πριν από την ημερομηνία αυτή. 

ΔΛΠ 39 (Τροποποιημένο) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» – Αντισταθμισμένα 
στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009) 

Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται στον Όμιλο καθώς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 39. 
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ΔΠΧΠ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ» και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες και 
Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Καθώς η μητρική εταιρεία και όλες οι θυγατρικές της έχουν ήδη μεταβεί στα ΔΠΧΠ, η τροποποίηση δεν θα έχει 
αντίκτυπο στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

ΔΠΧΠ 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 Διερμηνεία θα έχει επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις. 

ΔΠΧΠ 8 «Κλάδοι Δραστηριοτήτων» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1 Ιανουαρίου 2009) 

Το πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση 
μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8 οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας εταιρείας που 
εξετάζονται τακτικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο/ Διοικητικό 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 ΔΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

ΔΠΧΠ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ΔΛΠ 27 (Τροποποιημένο) «Ενοποιημένες και 
Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1 Ιουλίου 2009) 

Το αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 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 ΔΛΠ 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. 

ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Το ΔΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις. 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. 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση 
των οικονομικών καταστάσεων» - Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο (ή “puttable” μέσο) 
(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009)   

Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα επηρεάσουν τις οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον δεν 
έχει τέτοια χρηματοοικονομικά μέσα. 
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ΔΕΕΧΠ 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 Διερμηνεία θα έχει επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις εφόσον δεν 
εφαρμόζει τέτοια προγράμματα.    

ΔΕΕΧΠ 15 «Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009) 

Η διερμηνεία αναφέρεται στους υφιστάμενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς αναφορικά με πωλήσεις 
ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύμφωνα με το ΔΛΠ 18 (δηλ. όταν 
μεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο  
ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 11. Η διερμηνεία 
διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση.  Ο Όμιλος βρίσκεται στην διαδικασία 
εκτίμησης της επίδρασης της εν λόγω διερμηνείας στις οικονομικές του καταστάσεις. 

ΔΕΕΧΠ 16 «Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Οκτωβρίου 2008) 

 Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο, εφόσον ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί το λογιστικό χειρισμό της 
αντιστάθμισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό.  

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ 
(Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΠ ως 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 
2008. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που 
έχουν καταταχθεί ως προοριζόμενα για εμπορική εκμετάλλευση σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά 
μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» αποτελούν παραδείγματα κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αντίστοιχα. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει την τροποποίηση αυτή από την 1η 
Ιανουαρίου 2009, ωστόσο αναμένει ότι δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές του καταστάσεις. 

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματες ακινητοποιήσεις» (και επακόλουθη τροποποίηση στο ΔΛΠ 7  
«Κατάσταση ταμειακών ροών») 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί στις οικονομικές οντότητες με συνήθεις δραστηριότητες στις οποίες 
περιλαμβάνονται η εκμίσθωση και εν συνεχεία πώληση περιουσιακών στοιχείων να παρουσιάζουν τo προϊόν της 
πώλησης των στοιχείων αυτών στα έσοδα και να μεταφέρουν την αναπόσβεστη αξία του στοιχείου στα 
αποθέματα όταν το στοιχείο του ενεργητικού θεωρείται διαθέσιμο προς πώληση. Η επακόλουθη τροποποίηση στο 
ΔΛΠ 7 δηλώνει ότι οι ταμειακές ροές που προκύπτουν από την αγορά, εκμίσθωση και πώληση των εν λόγω 
περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται στις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Η τροποποίηση 
δεν θα έχει επίπτωση στις δραστηριότητες του Ομίλου καθώς σε καμία από τις εταιρείες του Ομίλου δεν 
περιλαμβάνεται στις συνήθεις δραστηριότητες η εκμίσθωση και μεταγενέστερη πώληση στοιχείων του 
ενεργητικού. 
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ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόμενους» 

Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουθες: 

• Μια τροποποίηση στο πρόγραμμα που καταλήγει σε μια μεταβολή στην έκταση στην οποία οι δεσμεύσεις για 
παροχές επηρεάζονται από μελλοντικές αυξήσεις των μισθών είναι μια περικοπή, ενώ μια τροποποίηση που 
μεταβάλλει τις παροχές που αποδίδονται  στη προϋπηρεσία προκαλεί ένα αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας εάν 
καταλήγει σε μείωση της παρούσας αξίας υποχρεώσεων  καθορισμένων παροχών.  

• Ο ορισμός της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος έχει τροποποιηθεί για να ορίσει ότι τα 
έξοδα διαχείρισης του προγράμματος εκπίπτουν στον υπολογισμό της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων 
του προγράμματος μόνο στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί από την επιμέτρηση της 
υποχρέωσης καθορισμένων παροχών. 

• Ο διαχωρισμός μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών σε εργαζόμενους θα βασισθεί στο 
εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν εντός ή μετά τους 12 μήνες παροχής της υπηρεσίας των εργαζομένων. 

• Το ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία» απαιτεί οι 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις να γνωστοποιούνται και όχι να αναγνωρίζονται. Το ΔΛΠ 19 έχει τροποποιηθεί για 
να είναι συνεπές. 

Ο Όμιλος θα εφαρμόσει αυτές τις τροποποιήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2009. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν 
αναμένεται να έχουν επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις  

ΔΛΠ 20 (Τροποποίηση) «Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής 
υποστήριξης» 

Η τροποποίηση απαιτεί η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς να 
επιμετρείται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας βάσει του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: 
Αναγνώριση και επιμέτρηση» και των εσόδων που προκύπτουν από την εν λόγω ωφέλεια με τη λογιστική  
αντιμετώπιση του ΔΛΠ 20. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει αντίκτυπο στις δραστηριότητες του Ομίλου. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις» 

Η τροποποίηση ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε θυγατρική εταιρεία, η οποία αντιμετωπίζεται 
λογιστικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 39  «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση», έχει ταξινομηθεί 
ως στοιχείο κατεχόμενο  προς πώληση σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 5 «Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 
διαθέσιμα προς πώληση και διακοπτόμενες δραστηριότητες» θα συνεχίσει να εφαρμόζεται το ΔΛΠ 39. Η 
τροποποίηση δεν θα έχει καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου διότι είναι πολιτική του 
Ομίλου οι επενδύσεις σε θυγατρικές να καταχωρούνται σε κόστος στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 
32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ΔΠΧΠ 7 «Χρηματοοικονομικά 
μέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Σύμφωνα με αυτήν την τροποποίηση, μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση αντιμετωπίζεται  ως μοναδικό 
στοιχείο για σκοπούς ελέγχου απομείωσης και η όποια ζημιά απομείωσης δεν κατανέμεται σε συγκεκριμένα 
στοιχεία του ενεργητικού που περιλαμβάνονται στη επένδυση. Οι αναστροφές των ζημιών απομείωσης 
καταχωρούνται ως προσαρμογή στο λογιστικό υπόλοιπο της επένδυσης στην έκταση που το ανακτήσιμο ποσό της 
επένδυσης στη συγγενή αυξάνεται. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει την τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 
32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ΔΠΧΠ 7  «Χρηματοοικονομικά 
μέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση λογιστικοποιείται 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» επιπρόσθετα των 
απαιτούμενων γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και 
ΔΠΧΠ 7 «Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες και όχι όλες οι 
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απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 28. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει καμία επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

ΔΛΠ 29 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες»  

Η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις δραστηριότητες του Ομίλου καθώς καμία από τις θυγατρικές και 
συγγενείς του επιχειρήσεις δραστηριοποιείται σε υπερπληθωριστικές οικονομίες. 

ΔΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ΔΠΧΠ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: 
Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται σύμφωνα 
με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» επιπρόσθετα των απαιτούμενων 
γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και ΔΠΧΠ 7 
«Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες και όχι όλες οι 
απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες». Η τροποποίηση δεν θα έχει καμία 
επίδραση στις δραστηριότητες του Ομίλου καθώς δεν έχει συμμετοχές σε κοινοπραξίες που να 
λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. 

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί ότι στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία μειωμένη κατά το κόστος της πώλησης 
υπολογίζεται βάσει των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, πρέπει να γίνονται γνωστοποιήσεις ισοδύναμες προς 
εκείνες για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει αυτήν την τροποποίηση και θα 
παρέχει την απαραίτητη γνωστοποίηση όπου εφαρμόζεται για τους ελέγχους απομείωσης από την 1η Ιανουαρίου 
2009. 

ΔΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι μία πληρωμή μπορεί να αναγνωριστεί ως προπληρωμή μόνο εάν έχει 
πραγματοποιηθεί πριν τη απόκτηση του δικαιώματος πρόσβασης σε αγαθά ή λήψης υπηρεσιών. Η τροποποίηση 
αυτή πρακτικά σημαίνει ότι όταν ο Όμιλος αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά ή λάβει τις υπηρεσίες τότε η 
πληρωμή πρέπει να εξοδοποιηθεί. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει την τροποποίηση από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

ΔΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Η τροποποίηση αυτή διαγράφει την διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν «σπάνια, αν υπάρξουν ποτέ» ενδείξεις 
για τη χρήση μιας μεθόδου που καταλήγει σε ένα χαμηλότερο συντελεστή απόσβεσης από αυτόν της σταθερής 
μεθόδου απόσβεσης. Η τροποποίηση δεν θα έχει επί του παρόντος επίδραση στις δραστηριότητες του Ομίλου 
καθώς όλα τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με τη χρήση της σταθερής μεθόδου. 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» 

Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω: 

• Είναι δυνατό να υπάρξουν μετακινήσεις προς και από την κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω των 
αποτελεσμάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει να πληρεί τις προϋποθέσεις ως μέσο αντιστάθμισης 
ταμειακών ροών ή αντιστάθμισης καθαρής επένδυσης. 

• Ο ορισμός του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης  στην 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων όσον αφορά στοιχεία που κατέχονται ως διαθέσιμα για εμπορική 
εκμετάλλευση έχει τροποποιηθεί. Διευκρινίζεται ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή 
υποχρέωση που αποτελεί μέρος ενός χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν κοινή διαχείριση 
με τεκμηριωμένη ένδειξη πραγματικού πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσμης αποκόμισης κερδών, 
συμπεριλαμβάνεται σε αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική αναγνώριση. 
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• Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισμό και την τεκμηρίωση αντισταθμίσεων δηλώνει ότι ένα μέσο 
αντιστάθμισης πρέπει να εμπλέκει μέρος που δεν ανήκει στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα  και 
αναφέρει έναν τομέα ως παράδειγμα μιας οικονομικής οντότητας. Αυτό σημαίνει ότι για να εφαρμοστεί η 
λογιστική αντιστάθμισης σε επίπεδο τομέα, οι απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθμισης πρέπει να 
πληρούνται συγχρόνως από τον τομέα που το εφαρμόζει. Η τροποποίηση αφαιρεί αυτήν την απαίτηση έτσι 
ώστε το ΔΛΠ 39 να συμβαδίζει με το ΔΠΧΠ 8 «Τομείς  δραστηριοτήτων» το οποίο απαιτεί η γνωστοποίηση 
για τομείς να βασίζεται σε πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο / Διοικητικό 
Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker). 

• Όταν επιμετρείται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη διακοπή της  λογιστικής 
αντιστάθμισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ένα αναθεωρημένο 
πραγματικό επιτόκιο (υπολογισμένο την ημέρα της διακοπής της λογιστικής αντιστάθμισης εύλογης αξίας). 

Ο Όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) από τη 1η Ιανουαρίου 2009. Δεν αναμένεται να έχει επίδραση 
στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.  

ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 
«Ενσώματες Ακινητοποιήσεις») 

Η τροποποίηση ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για μελλοντική χρήση ως επενδυτικά 
ακίνητα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 40. Επομένως,  όπου εφαρμόζεται η μέθοδος της εύλογης 
αξίας τα ακίνητα αυτά επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Όμως, σε περιπτώσεις που η εύλογη αξία ενός 
επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή δεν μπορεί να επιμετρηθεί με αξιοπιστία, το ακίνητο επιμετράται στο 
κόστος μέχρι την νωρίτερη μεταξύ της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της κατασκευής και της ημερομηνίας στην 
οποία η εύλογη αξία καθίσταται δυνατό να επιμετρηθεί με αξιοπιστία. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία 
εκτίμησης της επίδρασης της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. 

ΔΛΠ 41 (Τροποποίηση) «Γεωργία» 

Η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις δραστηριότητες του Ομίλου καθώς δεν έχει αναλάβει καμία γεωργική 
δραστηριότητα. 

ΔΠΧΠ 5 (Τροποποίηση) «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 
Διακοπείσες Δραστηριότητες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των 
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης») (ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις μιας θυγατρικής ταξινομούνται 
ως κατεχόμενα προς πώληση εάν ένα πρόγραμμα πώλησης για μερική διάθεση καταλήγει σε απώλεια του ελέγχου 
της και θα πρέπει να γίνουν σχετικές γνωστοποιήσεις για αυτή τη θυγατρική εφόσον πληρείται ο ορισμός  για μια 
διακοπείσα δραστηριότητα. Η επακόλουθη τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 1 ορίζει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα 
εφαρμόζονται μελλοντικά από την ημερομηνία μετάβασης σε ΔΠΧΠ. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει την τροποποίηση 
αυτή μελλοντικά σε όλες τις μερικές διαθέσεις θυγατρικών από την 1η Ιανουαρίου 2010.  

 

3. Στρογγυλοποιήσεις 

Διαφορές 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 1/1-30/9/2008 ήταν τα παρακάτω: 

Τηλεπικοινωνίες

Ολοκληρωμένες 
λύσεις 

πληροφορικής, 
δημοσίου τομέα 
και τραπεζών

Αμυντικά Κατασκευαστικά
Παροχή 
τηλεπ/κών 
υπηρεσιών

Μη 
κατανεμηθέντα Σύνολο

Πωλήσεις 20.816 99.662 51.897 110.142 69.832 2.221 354.570

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (122) 2.309 4.309 5.120 (21.149) (919) (10.451)
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ 
(έξοδα) - καθαρά (19.062)
Κέρδη/ (ζημιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις (590) - - 65 - 28 (497)
Ζημιές προ φόρων (30.009)  
 

 

Τα αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για κάθε επιχειρηματικό τομέα για την περίοδο 1/1-
30/9/2007 ήταν τα παρακάτω: 

Τηλεπικοινωνίες

Ολοκληρωμένες 
λύσεις 

πληροφορικής, 
δημοσίου τομέα 
και τραπεζών

Αμυντικά Κατασκευαστικά
Παροχή 
τηλεπ/κών 
υπηρεσιών

Μη 
κατανεμηθέντα Σύνολο

Πωλήσεις 24.396 86.092 59.332 88.266 28.212 2.880 289.178

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (1.598) 48 3.923 2.388 (17.738) 8.735 (4.242)
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ 
(έξοδα) - καθαρά (5.973)
Κέρδη/ (ζημιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις 748 - - (76) (234) (3) 436
Ζημιές προ φόρων (9.779)  

Στη στήλη «μη κατανεμηθέντα» περιλαμβάνεται το κέρδος από τις μεταβολές στο ποσοστό της θυγατρικής 
εταιρείας Hellas on Line ύψους €6.362 και €12.252 για τις περιόδους 1/1 – 30/9/2008 και 1/1 – 30/9/2007 
αντίστοιχα (βλ. σημ. 11). 
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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 58.084  1.996  8 60.089 
Εξαγορές θυγατρικών/ Αλλαγή στη μέθοδο ενοποίησης 47.554  12.502  - 60.055 
Πωλήσεις (3.625) (26) - (3.651)
Αποσβέσεις (10.800) (4.628) (379) (15.807)
Μεταφορά 6.420 - (6.420) -
Λοιπές μεταβολές (58) (327) (189) (573)
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2007 241.671  22.782  56.190  320.644 

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2008 277.397  37.875  50.049  365.321 
Προσθήκες 63.808 19.562 7.920 91.290
Εξαγορές θυγατρικών - - 418 418
Πωλήσεις (663) (2.321) - (2.984)
Αποσβέσεις (16.922) (9.630) (447) (26.999)
Μεταφορά 1.499 - (1.499) -
Λοιπές μεταβολές (61) 52 43 35
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 325.058  45.538  56.485  427.081  

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 2.728  - - 2.728 
Πωλήσεις (2.309) - - (2.309)
Αποσβέσεις (1.074) (1.209) (485) (2.768)
Μεταφορά (10.810) - 10.810  -
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2007 43.807  4.045  56.928  104.780 

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2008 39.265  3.654  55.244  98.163 
Προσθήκες 351 - 7.669 8.020
Πωλήσεις (1) (2.321) - (2.322)
Αποσβέσεις (1.044) (1.060) (650) (2.754)
Μεταφορά 2.742 - (2.742) -
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 41.313  272  59.522  101.107  
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6. Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 

30/9/2008 31/12/2007 30/9/2008 31/12/2007

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 24.525 12.010 16.769 9.030
Προσθήκες 6.532 1.639 6.532 1.600
Αλλαγή στη μέθοδο ενοποίησης - 110 - -
Πωλήσεις (5.532) (15) (5.532) -
Κέρδη/ (ζημιές) εύλογης αξίας (2.820) 1.782 40 (3.093)
Απομείωση - (107) - (107)
Μεταφορά από συγγενείς - 9.106 - 9.340
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 22.704 24.525 17.808 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%). Οι τόκοι μέχρι την 30.9.2008 ανήλθαν σε €372.  

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 Δεκεμβρίου 2007 131.345.181 187.567 194.204 (7.724) 374.047

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 131.345.181 187.567 194.204 (7.724) 374.047
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου - - (1) - (1)
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2008 131.345.181 187.567 194.204 (7.724) 374.046  

 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 133.026.017 μετοχές ονομαστικής 
αξίας €1,41 η καθεμία. Η Εταιρεία επίσης κατέχει 1.680.836 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας κτήσης €7.724, οι 
οποίες αποκτήθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις και εμφανίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων.  
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9. Δάνεια 

30/9/2008 31/12/2007 30/9/2008 31/12/2007
Τραπεζικά δάνεια 261.105 174.971 21.094 12.774
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 58.536 7.473 - 3
Ομολογιακά δάνεια 12.411 62.090 - -

Σύνολο δανείων 332.052 244.533 21.094 12.777

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 65.499 63.935 - -
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 266.553 180.598 21.094 12.777

332.052 244.533 21.094 12.777

Όμιλος Εταιρεία

 
Τα δάνεια αναληφθέντα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου για τον Όμιλο αφορούν βραχυπρόθεσμο 
τραπεζικό δανεισμό. 

10. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Η αύξηση στους προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις της τρέχουσας περιόδου για τον Όμιλο οφείλεται σε 
αύξηση στις προκαταβολές πελατών από τον κλάδο των κατασκευών.  

11. Λοιπά κέρδη / (ζημιές) - καθαρά 
 
Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2008, από τη μεταβολή στα ποσοστά μειοψηφίας λόγω της συγχώνευσης των 
εταιρειών Hellas on Line και Unibrain ο Όμιλος καταχώρησε κέρδος ύψους €1.819 στα αποτελέσματα της 
περιόδου (βλ. σημ. 20). Στις 25 Σεπτεμβρίου 2008 η Intracom Holdings πούλησε ποσοστό 2,69% της θυγατρικής 
Hellas on Line σε τρίτους και προέκυψε κέρδος ύψους €4.542 και €2.206 στην κατάσταση αποτελεσμάτων του 
Ομίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα (βλ. σημ. 20).  
 
Στα συγκριτικά στοιχεία της περιόδου 1/1 – 30/9/2007 περιλαμβάνεται κέρδος ύψους €12.252 για τον Όμιλο, 
λόγω πώλησης ποσοστού της θυγατρικής Hellas on Line σε τρίτους.   
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12. Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά 

1/1 - 30/9/2008 1/1 - 30/9/2007 1/1 - 30/9/2008 1/1 - 30/9/2007
Χρηματοοικονομικά έξοδα
-Τραπεζικά δάνεια (10.292) (5.720) (683) (392)
-Ομολογιακά δάνεια (2.555) (1.640) - -
- Χρηματοδοτικές μισθώσεις (375) (393) - (0)
- Εγγυητικές και λοιπά έξοδα (1.002) (883) (1) (8)
- Τόκοι από προκαταβολές (5.453) - - -
Καθαρές ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές (251) (30) - -
Λοιπά (1.588) (1.268) (365) -

(21.517) (9.934) (1.049) (400)

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Έσοδα τόκων 1.626 2.674 962 2.082
Καθαρά κέρδη από παράγωγα - 1.287 - 1.287
Λοιπά 829 - 44 -

2.455 3.961 1.006 3.369

Χρηματοοικονομικά έξοδα/ (έσοδα) - καθαρά (19.062) (5.973) (43) 2.969

Όμιλος Εταιρεία

 

Τα καθαρά κέρδη από παράγωγα για την περίοδο 1/1 – 30/9/2007 αφορούσαν σε συμβάσεις ανταλλαγής 
επιτοκίων για ονομαστική αξία €100.000.  Η Εταιρεία έκλεισε τις θέσεις αυτές εντός του Α εξαμήνου του 2007.   

Οι τόκοι από προκαταβολές για τον Όμιλο αφορούν έντοκες προκαταβολές για συμβάσεις εκτέλεσης έργων με το 
Ελληνικό Δημόσιο.  

Η υπόλοιπη αύξηση στα χρηματοοικονομικά έξοδα της τρέχουσας χρήσης οφείλεται σε αύξηση των δανείων 
(βλέπε σημ. 9).  

 

13. Φόρος εισοδήματος 

1/1 - 30/9/2008 1/1 - 30/9/2007 1/1 - 30/9/2008 1/1 - 30/9/2007
Φόρος χρήσης 3.584 3.421 79 524
Αναβαλλόμενος φόρος (736) 11.000 78 4.145

Σύνολο 2.848 14.421 158 4.669

Όμιλος Εταιρεία

 

Στην περίοδο 1/7 – 30/9/2007 και κατόπιν ολοκλήρωσης του τακτικού φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2005 
και 2006  προέκυψε  φορολογική επιβάρυνση στην Εταιρεία από (α) πρόσθετους φόρους φορολογικών διαφορών 
€497 και (β) διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης €4.656 (λόγω μη αναγνώρισης φορολογικών 
ζημιών προηγούμενων χρήσεων). Επιπρόσθετα στην ίδια περίοδο, τον Όμιλο επιβάρυναν φόροι €5.820 από 
διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης της εταιρείας Hellas on Line, λόγω της συγχώνευσής της, με 
απορρόφηση από την Unibrain A.E., και μη αναγνώρισης των φορολογικών ζημιών από τον φορολογικό νόμο 
στην νέα εταιρία. 
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14. Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 

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

1/1 - 30/9/2008 1/1 - 30/9/2007 1/1 - 30/9/2008 1/1 - 30/9/2007

(Ζημιές) / κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (29.365) (23.504) (3.359) (4.243)
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών (σε χιλ.) 131.345 131.583 131.345 131.583

Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) (0,22) (0,18) (0,03) (0,03)
  - Aπό συνεχιζόμενες δραστηριότητες (0,22) (0,17) (0,03) (0,02)
  - Aπό διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 (0,01) 0,00 (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 - 30/9/2008 1/1 - 30/9/2007 1/1 - 30/9/2008 1/1 - 30/9/2007

(Ζημιές) / κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (29.365) (23.504) (3.359) (4.243)

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών (σε χιλ.) 131.345 131.583 131.345 131.583
Προσαρμογή για:
Μετοχικά δικαιώματα (σε χιλ.) - 130 - 130
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών για απομειωμένα 
κέρδη ανά μετοχή (σε χιλ.) 131.345 131.712 131.345 131.712

Απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) (0,22) (0,18) (0,03) (0,03)
  - Aπό συνεχιζόμενες δραστηριότητες (0,22) (0,17) (0,03) (0,02)
  - Aπό διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 (0,01) 0,00 (0,01)

Όμιλος Εταιρεία
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15. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  

Σημ 1/1 - 30/9/2008 1/1 - 30/9/2007 1/1 - 30/9/2008 1/1 - 30/9/2007

Καθαρές ζημιές (32.858) (24.970) (3.359) (4.243)
Προσαρμογές για:
Φόρο εισοδήματος 2.848 14.421 158 4.669
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 16.922 10.800 1.044 1.074
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 9.630 4.628 1.060 1.209
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 447 379 650 485
Απομειώσεις 65 85 - 85
Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 64 4 - 298
Κέρδη από πώληση άυλων παγίων στοιχείων (70) - (69) 0
Ζημιές / (κέρδη) εύλογης αξίας επενδύσεων μέσω αποτελεσμάτων 562 (78) - -
Ζημιές από πώληση επενδύσεων μέσω αποτελεσμάτων 98 - - -
Ζημιές / (κέρδη) από πώληση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 365 (9) 365 (2)
Ζημιές/ (κέρδη) από πώληση θυγατρικών 20 (6.362) (11.482) (2.206) 770
Κέρδη από πώληση συγγενών επιχειρήσεων - (303) - -
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών 135 - - -
Έσοδα τόκων (2.455) (977) (1.006) (383)
Έξοδα τόκων 21.517 9.904 1.049 400
Έσοδα από μερίσματα (84) - (2.236) (1.700)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (384) (420) - -
Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς επιχειρήσεις 497 (436) - -
Συναλλαγματικά κέρδη (178) 307 - -

10.761 1.853 (4.549) 2.662

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Μείωση αποθεμάτων (2.061) (659) - -
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων (25.288) (19.454) 9.819 (12.070)
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 35.001 19.042 (5.272) 10.943
Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων 2.289 (2.804) - -

Αύξηση υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 564 595 22 25
Μείωση παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων - (4.475) - (4.475)

10.504 (7.755) 4.569 (5.576)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 21.265 (5.902) 20 (2.914)

Όμιλος Εταιρεία

 

16. Διακοπείσες 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. Η ζημία που προέκυψε καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα της περιόδου 1/4-
30/6/2006. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2007, και κατόπιν της διευθέτησης των τελικών εκκρεμοτήτων μεταξύ 
του Ομίλου και των αγοραστών, το τίμημα πώλησης οριστικοποιήθηκε και ο Όμιλος και η Εταιρεία καταχώρησαν 
επιπλέον ζημιά ύψους €770. 
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17. 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:   

 

30/9/2008 31/12/2007 30/9/2008 31/12/2007

Εγγυητικές για προκαταβολές 102.443 92.771 66.352 65.159
Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 155.636 122.250 80.854 69.335
Εγγυητικές συμμετοχής σε διαγωνισμούς 7.823 15.872 7.823 10.483
Λοιπές 3.033 5.183 - -

268.934 236.076 155.029 144.976

Όμιλος Εταιρεία

 

H Εταιρεία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών για δάνεια θυγατρικών της συνολικού ύψους €351.851 και για 
χρηματοδοτικές μισθώσεις ύψους € 844.  

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

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 σχετικής τροποποίησης. Περαιτέρω, 
βεβαιώθηκαν για καταβολή €5,8 εκ., εκ των οποίων με δικαστική απόφαση η καταβολή των €2,9 εκ ανεστάλη και 
η καταβολή των υπολοίπων €2,9 εκ. (πλέον προσαυξήσεων) εξοφλήθηκε. Σε περίπτωση δικαίωσης από το 
Δικαστήριο θα επιστραφεί το καταβληθέν ποσό. 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. έχουν ασκήσει αγωγές κατά της Intracom Holdings, 
θυγατρικής εταιρείας και μελών της Διοίκησης, ζητώντας μεταξύ άλλων να κηρυχθούν άκυρες οι αποφάσεις 
οργάνων (Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων) εταιρειών του Ομίλου δια των οποίων 
ματαιώθηκαν οι σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις της Hellas On Line, της Unibrain και της ενάγουσας Teledome. Δια 
της ανωτέρω αγωγής ζητείται να καταβάλουν η μητρική και η θυγατρική αποζημιώσεις συνολικού ύψους €141 εκ. 
περίπου, για αποθετικές ζημιές και αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που φέρεται ότι υπέστησαν οι ενάγοντες. Η 
Διοίκηση 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 

Ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας για την ανέλεγκτη χρήση 2007 βρίσκεται σε εξέλιξη. Λόγω της ύπαρξης 
φορολογικών ζημιών η Εταιρεία δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικοί 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 22. 

Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις.   
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18. Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού υπήρχαν κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις για ενσώματα πάγια στοιχεία ύψους 
€14.015 για τον Όμιλο και μηδέν για την Εταιρεία (31/12/2007: €31.562 για τον Όμιλο και μηδέν για την 
Εταιρεία).   

19. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 
 

1/1 - 30/9/2008 1/1 - 30/9/2007 1/1 - 30/9/2008 1/1 - 30/9/2007

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:

Προς θυγατρικές - - 3.423 7.591

Προς συγγενείς 5.322 5.107 416 519

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 3.867 304 - -
9.189 5.411 3.840 8.110

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:

Από θυγατρικές - - 364 124

Από συγγενείς 7.478 6.887 - 13

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 459 - - -

7.937 6.887 364 137

Έσοδα ενοικίων:

Από θυγατρικές - - 1.158 224

Από συγγενείς 519 487 400 379

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 313 140 287 115

832 627 1.845 717

Όμιλος Εταιρεία

 

Έσοδα από μερίσματα:

Από θυγατρικές - - 2.236 1.700  
Πωλήσεις και αγορές παγίων

Αγορές παγίων:
Από θυγατρικές - - 21 2.632
Από συγγενείς 18.852 16.203 - -

18.852 16.203 21 2.632
Πωλήσεις παγίων:
Προς θυγατρικές - - 2.391 -

- - 2.391 -  
 

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύμφωνα με 
τους τιμοκαταλόγους που ισχύουν για μη συνδεδεμένα μέρη. Τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορούν εταιρείες στις 
οποίες συμμετέχει ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας.  
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Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης/ περιόδου έχουν ως εξής: 

30/9/2008 31/12/2007 30/9/2008 31/12/2007

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 

Από θυγατρικές - - 21.375 18.214

Από συγγενείς 13.926 25.910 9.324 13.742

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 15.506 15.987 1.387 1.383
29.432 41.897 32.086 33.339

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: 

Προς θυγατρικές - - 1.532 2.182

Προς συγγενείς 47.270 39.224 9.533 13.051

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 2.076 1.847 101 101

49.346 41.070 11.165 15.334

Όμιλος Εταιρεία

 

Παροχές προς τη διοίκηση  

Για τους εννέα μήνες έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 καταβλήθηκαν από την Εταιρεία ως αμοιβές μελών Δ.Σ. και 
διευθυντικών στελεχών ποσά ύψους €1.279 (1/1-30/9/2007: €1.170).   

20. Επιχειρηματικές συνενώσεις 
 
Hellas on Line Α.Ε. 
Την 21 Απριλίου 2008 εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων η συγχώνευση των εταιρειών Hellas 
on Line και Unibrain με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. Η συγχώνευση εγκρίθηκε από τις αρμόδιες 
κυβερνητικές αρχές στις 7 Μαΐου 2008.  
 
Μετά την έγκριση της συγχώνευσης, η απορροφώσα Unibrain μετονομάστηκε σε Hellas on Line. Πριν τη 
συγχώνευση, ο Όμιλος κατείχε συμμετοχή 92,22% στην Hellas on Line και 28,48% στη Unibrain. Ο Όμιλος 
λογιστικοποιούσε και τις δύο εταιρείες στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της ολικής 
ενοποίησης.     

Μετά τη συγχώνευση, με βάση τη σχέση ανταλλαγής μετοχών που καθορίστηκε, η Intracom Holdings κατέχει 
ποσοστό 84,26% στη νέα Hellas on Line. Από τη μεταβολή στα ποσοστά μειοψηφίας ο Όμιλος καταχώρησε 
κέρδος ύψους €1.819 στα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου στη γραμμή ‘Λοιπά κέρδη / (ζημιές) – καθαρά’, 
με αντίστοιχη μείωση των δικαιωμάτων μειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια. 

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2008 η Εταιρεία πούλησε ποσοστό 2,69% της θυγατρικής HoL έναντι τιμήματος €4.877. O 
Όμιλος καταχώρησε κέρδος ύψους €4.542 στα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου στη γραμμή ‘Λοιπά κέρδη 
/ (ζημιές) – καθαρά’, με αύξηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας κατά €335 στα ίδια κεφάλαια. Η Εταιρεία 
καταχώρησε κέρδος ύψους €2.206 από τη συναλλαγή αυτή. 

 
Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. 
Στις 23 Απριλίου 2007, η θυγατρική εταιρεία HoL εξαγόρασε το 100% των μετοχών της εταιρείας Αττικές 
Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. έναντι τιμήματος €47.030 χιλ. σε μετρητά (συμπεριλαμβανομένων εξόδων συναλλαγής 
ύψους €730 χιλ.). 
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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 ολοκλήρωση της διαδικασίας 
κατανομής έχουν ως ακολούθως: 
 
Ενεργητικό Λογιστική αξία Εύλογη αξία
Ενσώματα πάγια στοιχεία 30.291 33.397
Άυλα πάγια στοιχεία 142 12.232
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) 258 (3.541)
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 10.252 10.252
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.010 1.010
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 40 40

41.994 53.391
Υποχρεώσεις
Δάνεια 11.000 11.000
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13.380 13.380
Προβλέψεις 88 88

24.468 24.468
Καθαρή θέση 17.526 28.923
Τίμημα εξαγοράς 47.030
Υπεραξία 18.107  
 
 
Οι εύλογες αξίες περιλαμβάνουν τις πελατειακές σχέσεις ύψους €12.090 που αναγνωρίστηκαν κατά την εξαγορά, 
την αποτίμηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου κατά την εξαγορά, καθώς και την αναλογούσα σε αυτά 
αναβαλλόμενη φορολογία ύψους €3.799.  
 
Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2007, οι εύλογες αξίες κατά την εξαγορά της 
θυγατρικής είχαν προσδιοριστεί προσωρινά και η υπεραξία που προέκυψε ανήρχετο σε €21.069. Η μείωση της 
υπεραξίας κατά €2.962 κατά την ολοκλήρωση της κατανομής στην τρέχουσα περίοδο οφείλεται στην αποτίμηση 
των πελατειακών σχέσεων σε €12.090 σε σχέση με €8.140 κατά την προσωρινή κατανομή και την αναλογούσα σε 
αυτές αναβαλλόμενη φορολογία. 
 
Oikos Properties Α.Ε.  
Στις 20 Ιουνίου 2008, η θυγατρική εταιρεία Intracom Construct Srl (η οποία ανήκει στον υποόμιλο Ιντρακάτ) με 
έδρα την Ρουμανία απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Oikos Properties Srl. Η καθαρή 
ταμειακή εκροή από την εξαγορά της θυγατρικής ανήλθε σε €401. Δεν προέκυψε υπεραξία κατά την εξαγορά. 
 
IT Services Denmark A/S 
Στις 26 Ιουλίου 2007 η νεοϊδρυθείσα θυγατρική IT Services Denmark A/S εξαγόρασε ένα επιχειρηματικό τομέα 
από εταιρεία στη Δανία, ο οποίος ασχολείται με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, έναντι τιμήματος €4.600. Στις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007, ολόκληρο το τίμημα είχε εμφανιστεί ως υπεραξία. 
Κατά την ολοκλήρωση της κατανομής του τιμήματος εξαγοράς στην τρέχουσα περίοδο μειώθηκε η υπεραξία 
κατά €2.390, μειώθηκαν οι υποχρεώσεις κατά €428 και αναγνωρίστηκαν πελατειακές σχέσεις ύψους €229, 
επωνυμία ύψους €661, λογισμικό ύψους €951 και ενσώματα πάγια ύψους €121.  
 
Iντρακάτ Α.Ε. 
Τον Απρίλιο 2008 συστάθηκε η εταιρεία SC Plurin Telecommunications srl με έδρα τη Ρουμανία από τη 
θυγατρική Intrakat International Ltd με ποσοστό συμμετοχής 50%. Το κόστος συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιό 
της ανήλθε σε €0,5 το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς. Η εταιρεία ενσωματώθηκε για πρώτη φορά στο β΄ τρίμηνο 
του 2008 με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.  
 
Το Σεπτέμβριο 2008 συστάθηκε η εταιρεία Alpha Mogilany Development SP Z.O.O. με έδρα την Πολωνία από τη 
θυγατρική Intrakat International Ltd με ποσοστό συμμετοχής 25%. Το κόστος συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιό 
της ανήλθε σε €917 το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς. Η εταιρεία ενσωματώθηκε για πρώτη φορά στο γ΄ τρίμηνο 
του 2008 με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.  

21. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
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22. Θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις 

Παρακάτω, παρατίθενται στοιχεία για τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες του Ομίλου, καθώς και για τις 
κοινοπραξίες, κατά την 30 Σεπτεμβρίου 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
77,98%     

(βλ.σημ.1) Ολική -
  - Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Ελλάδα 100% Ολική -
  - Unibrain Inc ΗΠΑ 100% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2007

* 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
  - Διάλογος 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** Δανία 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  

  

* Άμεσες συμμετοχές 

 

Σημ. 1: Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην Hellas on Line ανέρχεται σε 81,57% μέσω συμμετοχής της 
Ιντρακόμ Α.Ε. Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής.  
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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 62% Ολική 2005-2007
  - ΚΕΠΑ Αττικής ΑΕ Ελλάδα 51% Ολική 2005-2007
  - Intracom Construct SA Ρουμανία 95% Ολική 2006-2007
  - Eurokat SA Ελλάδα 82% Ολική 2006-2007
  - Intrakat International Ltd** Κύπρος 100% Ολική -
  -Oikos Properties SRL.** Ρουμανία 95% Ολική 2007
  - Intradevelopment SA Ελλάδα 100% Ολική 2004-2007
  -SC Plurin Telecommunications SRL** Ρουμανία 50% Καθαρή θέση -
  -Alpha Mogilany Development SP Z.O.O** Πολωνία 25% Καθαρή θέση -
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 2004-2007
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 Δομή"-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 (Δίκτυα ΔΕΠΑ) Ελλάδα 70% Αναλογική 2007
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Ευριζωνικά  Δίκτυα) 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 Δικτυών Διανομής 
Φυσ. Αερίου) Ελλάδα 50% Αναλογική 2007
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - LOBBE TZILALIS - 
EUROKAT ATE (Διαχείριση 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) - Δικτ.Διαν.φυσικού 
αερίου Αττικής ** Ελλάδα 49% Αναλογική 2007
Κ/Ξ Ιντρακάτ Ελτέρ - Διαν.Φυσ.Αερίου Λαμία-
Θήβα-Χαλκίδα** Ελλάδα 50% Αναλογική 2007
Κ/Ξ Eurokat-ΕΤΒΟ-Κατασκ.Κτιρίου 
Κεντρ..Βιβλιοθ.. (Ανάδοχος) ** Ελλάδα 70% Αναλογική -
Κ/Ξ Ιντρακάτ - Ελτέρ (Αποπεράτωση Κτιρίου 
Ιονίου, Γενικής Κλινικής)** Ελλάδα 50% Αναλογική -  

* Άμεσες συμμετοχές 
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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.Δ.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 Δεν 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 30η Σεπτεμβρίου 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 (Η Oikos Properties Srl λόγω 
εξαγοράς και οι υπόλοιπες λόγω σύστασης). 

Αντιστρόφως είχε ενσωματωθεί στην αντίστοιχη περίοδο της χρήσης του 2007 και δεν ενσωματώθηκε στην 
τρέχουσα χρήση του 2008 (1/1-30/09/2008) η εταιρεία Teledome. 

Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχει μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης των εταιρειών που περιλαμβάνονται στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  

23. Λοιπές πληροφορίες 

Η Intracom Holdings εγγυάται τη συνέχιση της δραστηριότητας της θυγατρικής  Hellas on Line, ως εγγυήτρια για 
το δανεισμό της και προτίθεται να παράσχει επιπλέον χρηματοδότηση στην περίπτωση που καταστεί αναγκαία 
στο μέλλον, έως ότου ολοκληρωθεί με επιτυχία η αύξηση κεφαλαίου της θυγατρικής μέσω δημόσιας προσφοράς 
και η θυγατρική να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις χρηματοδοτικές υποχρεώσεις της στα πλαίσια των 
συνήθων συναλλαγών της στο άμεσο μέλλον. Η Hellas on Line προέβη τον Οκτώβριο του 2008 στη σύναψη 
κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €144,5 εκατ. και διάρκειας 6 ετών. Τα κεφάλαια από την έκδοση 
του ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού. Στις 20 
Νοεμβρίου 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο της Hellas on Line αποφάσισε όπως εισηγηθεί στην επικείμενη 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12ης Δεκεμβρίου 2008, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 
και άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, προκειμένου η θυγατρική να μπορέσει να 
εξασφαλίσει τα απαραίτητα κεφάλαια για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου. Το ποσό της αύξησης του 
μετοχικού κεφαλαίου θα καθοριστεί πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αφού ληφθούν υπόψη οι τότε 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.  

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας Intrakat στις 17 Νοεμβρίου 2008 ενέκρινε την αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω αναδοχής των κλάδων κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων των 
εταιρειών Cybarco ΑΤΕ, Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. και Eurokat A.E. καθώς και με κεφαλαιοποίηση 
αποθεματικού.  




