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Α) Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  

 (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007) 

Οι  

1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, 

2. Κωνσταντίνος Γ. Δημητριάδης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων 

Σύμβουλος, 

3. Δημήτριος Χ. Κλώνης, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένος Σύμβουλος 

Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ομίλου 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

Εξ’ όσων γνωρίζουμε: 

α. οι Οικονομικές Καταστάσεις Α’ Εξαμήνου 2010 της Εταιρίας και του Ομίλου, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με 
τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και των 
υποχρεώσεων, των ιδίων κεφαλαίων και της κατάστασης συνολικών εσόδων της περιόδου, της “ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 
3556/2007 και 

β. η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &  

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

Α.Δ.Τ. AI 091040/05.10.2009 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

Κ. Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

Α.Δ.Τ. Ι 208019/07.08.1974 

 

TO ΜEΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 

 

 

Δ. Χ. ΚΛΩΝΗΣ 

Α.Δ.Τ. Ρ 539675/06.11.1995 
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Β) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 

( σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου  5 του Ν. 3556/2007) 

 

1. Κύρια γεγονότα Α’ Εξαμήνου 2010 

Τον Ιούνιο του 2010 η INTRACOM TELECOM και η SoftAtHome, εταιρία ανάπτυξης λογισμικού πλατφόρμων 
οικιακής χρήσης/ λειτουργικότητας, ανακοίνωσαν από κοινού συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας. Στόχος της 
συνεργασίας αυτής είναι η ολοκλήρωση της πλατφόρμας fs|cdn της INTRACOM TELECOM με την πλατφόρμα 
SOP (SoftAtHome Operating Platform) της SoftAtHome, καθιστώντας δυνατή την απρόσκοπτη παροχή 
υπηρεσιών IPTV σε συνδυασμό με εφαρμογές “Over-the-Top” ευφυούς οικιακού δικτύου (Smart Home). 

Τον Μάιο του 2010 η εταιρία Northrop Grumman (NYSE: NOC) ανέθεσε στην INTRACOM Defense Electronics 
σύμβαση-πλαίσιο ύψους 17,9 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ για την παραγωγή ηλεκτρονικών συγκροτημάτων του ραντάρ 
AN/APG-68(V)9 των αεροσκαφών F-16 για την κάλυψη αναγκών της παγκόσμιας αγοράς. Για την υλοποίηση της 
σύμβασης έχουν ήδη δοθεί παραγγελίες ύψους 8,8 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ. 

Τον Μάιο του 2010 επίσης η INTRACOM IT Services, ανέλαβε το έργο της αναβάθμισης του Κεντρικού 
Τραπεζικού Συστήματος της GENIKI Bank, μέλους της οικογένειας της Société Générale, στη νέα έκδοση 
PROFITS® v. 7.0. 

Τέλος τον Φεβρουάριο του 2010 η INTRACOM Defense Electronics, διεύρυνε τη συνεργασία της με τη NAMSA 
(NATO Maintenance and Supply Agency), καθώς σειρά προϊόντων ενδοεπικοινωνίας, τοπικού ασυρμάτου 
δικτύου, πολλαπλών τύπων κρυπτοσυσκευών και υπηρεσιών, όπως διακρίβωση οργάνων, της εταιρίας 
εντάχθηκαν στο σύστημα προμηθειών του NATO. Οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων των 
είκοσι οκτώ (28) χωρών-μελών του NATO έχουν πλέον την ευκαιρία να προμηθευτούν υλικά και να 
εξασφαλίσουν υπηρεσίες της INTRACOM Defense Electronics μέσω των υφισταμένων διαδικασιών της 
NAMSA. 

 

2. Οικονομικά αποτελέσματα 

Οι Ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS για το πρώτο εξάμηνο του 2010 ανήλθαν σε € 
289,1 εκατ. έναντι € 260,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 10,8%.  Παρά τη 
δυσμενή συγκυρία και τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό η εταιρία θεωρεί πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Ομιλος 
παραμένοντας σταθερός στον στρατηγικό σχεδιασμό του  κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών του και 
μάλιστα πραγματοποιώντας κερδοφόρες πωλήσεις αφού αύξησε παράλληλα και αντίστοιχα τα μεικτά του 
αποτελέσματα κατά 10,4% (Η1 2009 : € 30,7 εκατ., Η1 2010: € 33,9 εκατ.) 

Η αύξηση των πωλήσεων για άλλη μια χρονιά προέρχεται κυρίως από τον  Όμιλο HOL ο οποίος με πωλήσεις € 
97,9 εκατ., αύξησε τον κύκλο εργασιών του κατά  40,2% (Η1 2009: € 69,8 εκατ.) και από τον Όμιλο ΙΝΤΡΑΚΑΤ 
ο οποίος με ενοποιημένο κύκλο εργασιών € 102,5 εκατ. αύξησε τις πωλήσεις του κατά 2,7% (Η1 2009: € 99,8 
εκατ.)  

Τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 25,4 εκατ.  Τα αποτελέσματα προ 
φόρων του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2010 διαμορφώθηκαν σε ζημίες € -24,5 εκατ. έναντι κερδών € 13,0 
εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2009. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στο ότι οι οικονομικές καταστάσεις της 
30.06.2009 περιλάμβαναν αναγνώριση κέρδους από μεταβολή ποσοστού στην θυγατρική εταιρεία Hellas online 
AΕ. Όσον αφορά την Εταιρία, η μεταβολή των αποτελεσμάτων προ φόρων από κέρδη €3.228 χιλ το 2009 σε 
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ζημιές €2.246 χιλ το 2010 οφείλεται στην είσπραξη απαιτήσεων εντός του Ά εξαμήνου 2009 ύψους €5.000 χιλ οι 
οποίες είχαν διαγραφεί σε προηγούμενες χρήσεις με συνέπεια ισόποσου έκτακτου κέρδους στο περσινό εξάμηνο.  

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχεται σε € 470,8 εκατ. έναντι € 500,5 εκατ. την 31/12/2009.  

Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 30/6/2010 σε € 1.188,2 εκατ. παρουσιάζοντας 
οριακή μεταβολή σε σχέση με την 31/12/2009. Το σύνολο του δανεισμού του Ομίλου την 30/6/2010 ανέρχεται σε 
€ 352,9 εκατ. σημειώνοντας μικρή αύξηση σε σχέση με την 31/12/2009.  

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που εμφανίζουν την οικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρίας σε στατική 
μορφή είναι οι παρακάτω: 

α.  Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης                 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ  

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού                    39,3%  5,1% 

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων                                  65,6%  1313,9% 

Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό                                         83,8%  505,8% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις: 90,6%  87,5% 

β.  Αριθμοδείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας        Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

EBITDA/Κύκλος Εργασιών                                                  8,8%  -71,3%                    

Μικτά αποτελέσματα/Πωλήσεις                                           11,7%  15,7% 

Πωλήσεις/Ίδια Κεφάλαια                                                61,4%  0,34% 

 

3. Στόχοι, Προοπτικές 
 

Διαθέτοντας ένα διεθνές δίκτυο θυγατρικών και συμμετοχών, ο Όμιλος μας δραστηριοποιείται έντονα σε διεθνές 
επίπεδο. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας φθάνουν στις αγορές 64 χωρών σε όλο τον κόσμο και οι εταιρίες μας 
διατηρούν θυγατρικές ή συμμετοχές σε 21 χώρες. Ο Ομιλος INTRACOM HOLDINGS διαθέτοντας ένα 
χαρτοφυλάκιο ισχυρών και εξελισσόμενων εταιριών που στελεχώνονται από υψηλού επιπέδου δυναμικό στοχεύει  

• στην περαιτέρω εδραίωση και ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του  

• την έμφαση σε δραστηριότητες με υψηλότερα περιθώρια κέρδους (παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών) 

και υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων  

• τη μεγέθυνση των πωλήσεων και τη βελτίωση της κερδοφορίας των υφισταμένων δραστηριοτήτων  

• τη διερεύνηση στρατηγικών συμμαχιών με γνώμονα την προώθηση των προϊόντων του Ομίλου και την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του 

Ειδικότερα: 

H Hellas Online, μέλος του ομίλου INTRACOM HOLDINGS από το 2006, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο 
πάροχο LLU από πλευράς γεωγραφικής κάλυψης κατέχοντας το μεγαλύτερο, μετά τον ΟΤΕ, ιδιόκτητο δίκτυο 
οπτικών ινών στην Ελλάδα. 
Η hellas online, έχοντας καθιερωθεί το 2009, ως ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος πάροχος και έχοντας διανύσει ήδη 
μια πετυχημένη πορεία το 1Ο εξάμηνο του 2010, στοχεύει για το 2ο εξάμηνο του έτους σε περαιτέρω αύξηση του 
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ευρυζωνικού της μεριδίου και ισχυροποίησής της στην Ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά, συνεχίζοντας να 
προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας adsl internet και κινητής τηλεφωνίας. 
Πιο συγκεκριμένα, η στρατηγική της hellas online αφορά στην έμφαση στα συνδυαστικά προϊόντα με τη 
Vodafone τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών για οικιακούς πελάτες όσο και στη διάθεση ολοκληρωμένων εταιρικών 
λύσεων που προσφέρουν σημαντικό οικονομικό όφελος και υψηλή ποιότητα υποστήριξής. 
 
H δραστηριοποίηση και στις πέντε ηπείρους, προωθώντας κάθετες, εξειδικευμένες λύσεις σε συγκεκριμένους 
τομείς και δίνοντας έμφαση στη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αποτελεί το βασικό άξονα 
στρατηγικής του ομίλου IT Services.  
Όπως είναι γνωστό, ο Ομιλος κατέχει ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής στα 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της Intrasoft International. 
Αξιοποιώντας τη δυναμική και των άλλων θυγατρικών του, προωθεί κάθετες, εξειδικευμένες λύσεις σε 
συγκεκριμένους τομείς όπου διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και παράλληλα, δίνουμε έμφαση στη συνεχή βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητάς του. Η στρατηγική αυτή αρχίζει ήδη να παράγει αποτελέσματα. Πέρα από τις 
παραδοσιακές αγορές στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, διεκδικεί - με σημαντικές αξιώσεις - έργα σε νέες 
χώρες όπως στη Νέα Ζηλανδία, Βιετνάμ, Μαλαισία, Βερμούδες, Αργεντινή, Κένυα, Ιράκ και οι Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής. 
Για να στηρίξει τη διεθνή του ανάπτυξη επενδύει στην επέκταση του δικτύου πωλήσεων,  σχεδιάζει την ίδρυση 
νέων θυγατρικών σε χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς και υποδομής offshore  development & outsourcing. 
Επίσης, προχωρεί σε στρατηγικές συμμαχίες με κορυφαίους παίκτες στην παγκόσμια αγορά πληροφορικής, όπως 
αυτή με την IΒΜ στο χώρο των τελωνείων, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες.  
 
Η INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS είναι ο κυριότερος κατασκευαστής Αμυντικών Ηλεκτρονικών 
Συστημάτων στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητές της εστιάζονται στην κάλυψη των εξοπλιστικών προγραμμάτων 
των Υπουργείων Άμυνας της Ελλάδας και άλλων χωρών και του ΝΑΤΟ. Η πολιτική ευελιξίας και 
προσαρμοστικότητας της εταιρείας, η οποία έχει κατάλληλα καλλιεργηθεί και έγκαιρα προετοιμαστεί, αποτελεί 
σημαντικό μέσο αντιμετώπισης του περιορισμού δαπανών στον χώρο των εξοπλιστικών προγραμμάτων που 
προέκυψε λόγω των εντεινόμενων δημοσιονομικών προβλημάτων. Η περαιτέρω ενίσχυση του διεθνούς 
προσανατολισμού της εταιρείας, η διατήρηση της κερδοφορίας της και η συνέχιση εξαγωγής θετικών 
αποτελεσμάτων και μεγεθών αποτελούν ρεαλιστικούς και επιτεύξιμους στόχους για το 2010. 
 
Η INTRAKAT, έχοντας πλέον εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης, θα συμμετέχει όλο και πιο ενεργά σε 
κατασκευαστικά έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και αναλαμβάνει τα περισσότερα 
τηλεπικοινωνιακά έργα υποδομής χάρη στην πολύχρονη και σημαντική της εξειδίκευση. 
Οι κύριοι άξονες της στρατηγικής ανάπτυξης της INTRAKAT είναι αφενός η συμμετοχή σε Περιβαλλοντολογικά 
– Ενεργειακά Έργα (Waste to Energy, Φωτοβολταϊκά, Αιολικά) και σε Αυτοχρηματοδοτούμενα Έργα και ΣΔΙΤ 
(Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) και αφετέρου, η στόχευση σε τομείς εξειδίκευσης (όπως Οπτικές 
Ίνες, Ειδικές Μεταλλικές Κατασκευές, Φυσικό Αέριο) αλλά και σε δημόσια Έργα Υποδομής (7ης Τάξης). 
Επιπρόσθετα, η INTRAKAT στοχεύει  στην περαιτέρω διεθνή δραστηριοποίηση και στην ανάπτυξη Real Estate 
(Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, Συρία). 
 
Στο χώρο της παροχής τηλεπικοινωνιακών λύσεων ο Όμιλός μας συμμετέχει μέσω της INTRACOM 
TELECOM με ισχυρή Παρουσία σε όλη την Γεωγραφική Περιοχή ΕΜΕΑ και της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων 
Κρατών.  
Αναγνωρίζοντας τις μελλοντικές τάσεις στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, η INTRACOM TELECOM επενδύει 
στους τομείς Wireless Network Systems και Telco Software σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ανταγωνιστικές 
ασύρματες λύσεις στοχεύοντας θέση διεθνώς στην πρώτη 8αδα των κατασκευαστών για λύσεις μετάδοσης και 
στην πρώτη 5αδα για λύσεις πρόσβασης (WiMAX). Επιπλέον, επενδύει σε προϊόντα λογισμικού που 
εξασφαλίζουν νέες πηγές εσόδων στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και βελτιώνουν τις υπηρεσίες που 
απολαμβάνουν οι τελικοί καταναλωτές, στοχεύοντας σε συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο αγοράς και καθιερώνοντας 
την εταιρεία ανάμεσα στους κορυφαίους κατασκευαστές. Τέλος επενδύει σε Services σε ολοκληρωμένα έργα 
Πληροφορικής & Δικτύων στις χώρες με ήδη σημαντική παρουσία, τεχνογνωσία και πελατολόγιο (Ελλάδα και 
Βαλκάνια), στοχεύοντας θέση στην πρώτη τριάδα για την εν λόγω περιοχή. 
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4. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες Β΄ εξαμήνου 2010 

Σχετικά με την ύπαρξη και διαχείριση παραγόντων χρηματοοικονομικού κινδύνου επισημαίνονται τα κάτωθι: 

 - Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Πολιτική του Ομίλου είναι να χρησιμοποιεί, για τις επενδύσεις σε θυγατρικές εξωτερικού, των οποίων η καθαρή 
θέση είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο, σαν αντισταθμιστικό μέσο, δανεισμό στο αντίστοιχο νόμισμα 
– εφόσον αυτό είναι εφικτό. 

- Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Η έκθεση του Ομίλου στο κίνδυνο μεταβολής επιτοκίων στα ταμειακά διαθέσιμα είναι χαμηλός δεδομένου ότι δεν 
διακρατεί σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα, αλλά τα χρησιμοποιεί για μείωση των υποχρεώσεών του. 

Η χρηματοδότηση του Ομίλου αποτελείται από ομολογιακά δάνεια, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια, 
με κυμαινόμενο επιτόκιο. Προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων, υπάρχει δυνατότητα να 
χρησιμοποιηθούν παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

- Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται από 
μια ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τις 
εταιρίες του Ομίλου. 

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

Στο τέλος της περιόδου η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να 
μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. 

- Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών 
διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. 

Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας 
φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. 

Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όμιλο, είναι επαρκείς 
ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων. 

- Κίνδυνος Τιμής 

Ο Όμιλος δεν υπόκειται σε ουσιώδη κίνδυνο μεταβολής της αξίας των χρεογράφων που κατέχει και τα οποία 
έχουν καταταχθεί ως διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων. Τα υφιστάμενα χρεόγραφα αφορούν μετοχές εταιριών εισηγμένων και μη στο Χ.Α.   

5. Σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτών 
προσώπων. 

Οι εμπορικές συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 
της χρήσης 2010, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις  όρους της αγοράς χωρίς μεταβολές οι οποίες θα 
μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες για την χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της εταιρίας .  

Οι σημαντικότερες συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως ακολούθως : 
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 Έσοδα και Απαιτήσεις Περιόδου 1/1-30/6/2010
(Ποσά σε χιλ. €)

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΠΑΓΙΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 215 138 - - 1.714
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 38 - 8 - 558
ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛ.ΥΠΟΚ/ΜΑ 41 32 - - 261
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤ. 36 - - 200 1.900
HELLAS ON LINE Α.Ε. 4 652 - - 3.327
ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - - - - 2.075
ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ - 4 - - 50

Σύνολο 334 826 8 200 9.885
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 157 285 - - 1.844
INTRACOM LTD SKOPJE - - - - 750
ΛΟΙΠΕΣ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ - - - - 95

Σύνολο 157 285 0 0 2.689
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

INTRALOT - - - - 869
SPORTNEWS ΑΕ 7 4 - - 154
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - 2 - - 3

Σύνολο 7 6 0 0 1.026
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 498 1.117 8 200 13.600  

 

Έξοδα και Υποχρεώσεις Περιόδου 1/1-30/6/2010
(Ποσά σε χιλ. €)

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΓΟΡΕΣ 
ΠΑΓΙΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - - - 630
IN MAINT Α.Ε. 146 - - 68
INTRADEVELOPMENT - - - 40
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ - - - 1.123
HELLAS ON LINE Α.Ε. 4 - - 216
ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ - - - 1

Σύνολο 150 0 0 2.078
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ - - - 2.319
ΛΟΙΠΕΣ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ - - - 39

Σύνολο 0 0 0 2.358
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - - - 52
Σύνολο 0 0 0 52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 150 0 0 4.488  

Για τους έξι μήνες έως 30 Ιουνίου 2010 καταβλήθηκαν από την Εταιρία ως αμοιβές μελών Δ.Σ. και διευθυντικών 
στελεχών ποσά ύψους € 1.037 χιλ..  

 

Παιανία, 27 Αυγούστου 2010 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
 

Προς τους μετόχους της “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε το συνημμένο συνοπτικό εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της “ΙΝΤΡΑΚΟΜ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”(η Εταιρία) και των θυγατρικών της της 30ης Ιουνίου 2010 

και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 

μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την 

ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής 

έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007.  Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 

παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

«ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της 

οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 

διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της 

επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν 

περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε 

έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο 

συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 

προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2010 

 

 

 

Μαρία Ν. Χαρίτου 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 15161 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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Ισολογισμός 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ 30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 5 368.539 375.496 28.490 29.190
Υπεραξία 65.787 65.788 - -
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 5 59.065 64.832 7 8
Επενδύσεις σε ακίνητα 5 68.184 57.618 63.674 64.009
Επενδύσεις σε θυγατρικές 6 - - 239.317 237.088
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 111.945 113.316 115.900 115.900

Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 7 11.702 12.562 9.519 9.520
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 7.679 7.310 - -
Μακροπρόθεσμα δάνεια 8.571 8.385 8.571 8.385
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8 19.879 15.824 10.444 36

721.351 721.130 475.920 464.136
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 44.954 47.140 - -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 367.356 332.554 18.914 22.058
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 17.380 21.618 - -
Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 200 298 - -
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 10.353 11.142 - -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 26.551 64.641 6.826 10.146

466.794 477.393 25.740 32.204
Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα προς 
πώληση - 10.291 - -

466.794 487.684 25.740 32.204
Σύνολο ενεργητικού 1.188.145 1.208.813 501.660 496.340
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 10 378.260 377.148 378.260 377.148
Αποθεματικά 44.498 66.047 87.920 91.113

422.758 443.195 466.180 468.261
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 48.040 57.300 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 470.798 500.495 466.180 468.261
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 11 156.480 168.848 4.647 6.196
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.894 2.853 1.113 1.071
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 5.012 4.881 298 298
Επιχορηγήσεις 19.658 21.382 - -
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 1.532 436 - -
Προβλέψεις 2.567 3.631 - -
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13.781 16.744 - -

201.922 218.776 6.058 7.565
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 290.235 284.286 7.200 9.248
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 3.394 2.723 57 -
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 15.117 18.057 - -
Δάνεια 11 196.402 171.792 20.598 9.698
Επιχορηγήσεις 3.292 3.168 - -
Προβλέψεις 6.985 6.921 1.568 1.568

515.425 486.946 29.422 20.514
Υποχρεώσεις περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς 
πώληση - 2.596 - -

515.425 489.542 29.422 20.514
Σύνολο υποχρεώσεων 717.347 708.318 35.481 28.078
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.188.145 1.208.813 501.660 496.340

Όμιλος Εταιρεία

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων - 1/1-30/6/2010 

Σημ 30/6/2010 30/6/2009 30/6/2010 30/6/2009

Πωλήσεις 4 289.091 260.849 1.577 1.901
Κόστος πωληθέντων (255.213) (230.150) (1.329) (1.635)
Μεικτό κέρδος 33.878 30.699 248 266
Άλλα λειτουργικά έσοδα 3.959 2.997 1.720 3.166
Kέρδος από μεταβολή ποσοστού σε θυγατρική 6 - 34.394 - 764
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά (196) 6.220 87 6.023
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (19.577) (22.297) (66) (97)
Έξοδα διοίκησης (33.368) (29.793) (4.146) (5.713)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (15.302) 22.220 (2.157) 4.409
Χρηματοοικονομικά έξοδα 12 (9.788) (11.694) (438) (1.510)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 12 851 1.353 348 328
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (8.937) (10.341) (90) (1.181)
(Ζημιές) / κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις (223) 1.155 - -
(Ζημιές)/ κέρδη προ φόρων (24.462) 13.034 (2.246) 3.228
Φόρος εισοδήματος 13 (2.883) (2.506) (62) (411)
Καθαρές (ζημιές)/ κέρδη περιόδου (27.344) 10.528 (2.309) 2.817

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση, μετά φόρων 7 (888) 188 (1) 4
Συναλλαγματικές διαφορές, μετά φόρων (449) (528) - -
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών (1.095) - - -
Επίδραση σε μη ελέγχουσες συμμετοχές από μεταβολή ποσοστού 6 - (33.630) - -
Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά φόρων (2.432) (33.971) (1) 4
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο (29.776) (23.442) (2.310) 2.821

Καθαρές (ζημιές)/ κέρδη κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής (19.225) 16.911 (2.309) 2.817
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (8.119) (6.383) - -

(27.344) 10.528 (2.309) 2.817

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κατανεμημένα σε:
Μετόχους της μητρικής (20.932) 16.604 (2.310) 2.821
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (8.844) (40.046) - -

(29.776) (23.442) (2.310) 2.821

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

Βασικά 14 (0,15) 0,13 (0,02) 0,02
Απομειωμένα 14 (0,15) 0,13 (0,02) 0,02

Όμιλος Εταιρεία

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 

 



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

30 Ιουνίου 2010 
(Όλα τα ποσά σε €’000) 
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Kατάσταση συνολικών εσόδων - 1/4-30/6/2010 

 

1/4 - 30/6/2010 1/4 - 30/6/2009 1/4 - 30/6/2010 1/4 - 30/6/2009

Πωλήσεις 149.675 139.390 758 947
Κόστος πωληθέντων (132.460) (124.456) (633) (805)
Μεικτό κέρδος 17.215 14.934 125 142
Άλλα λειτουργικά έσοδα 2.295 1.462 969 2.339
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά (102) 6.615 33 6.023
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (7.779) (12.133) (32) (30)
Έξοδα διοίκησης (17.403) (16.153) (2.076) (3.231)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (5.774) (5.274) (981) 5.242
Χρηματοοικονομικά έξοδα (5.938) (6.041) (251) (1.184)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 553 694 144 142
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (5.385) (5.347) (107) (1.042)
Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις 634 3.146 - -
(Ζημιές)/ κέρδη προ φόρων (10.525) (7.476) (1.088) 4.201
Φόρος εισοδήματος (860) (1.930) (32) (255)
Καθαρές (ζημιές)/ κέρδη περιόδου (11.385) (9.406) (1.120) 3.945

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση, μετά φόρων (621) 639 - 4
Συναλλαγματικές διαφορές, μετά φόρων (667) 143 - -
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών (331) - - -
Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά φόρων (1.619) 782 - 4
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο (13.004) (8.624) (1.120) 3.949

Καθαρές (ζημιές)/ κέρδη κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής (8.058) (4.924) (1.120) 3.945
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (3.327) (4.482) - -

(11.385) (9.406) (1.120) 3.945

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κατανεμημένα σε:
Μετόχους της μητρικής (9.283) (4.372) (1.120) 3.949
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (3.721) (4.251) - -

(13.004) (8.624) (1.120) 3.949

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

Βασικά (0,06) (0,04) (0,01) 0,03
Απομειωμένα (0,06) (0,04) (0,01) 0,03

Όμιλος Εταιρεία

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων.  
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Ομίλου 

 

Σημ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα  εις 
νέον

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 374.046 187.099 (128.481) 35.822 468.487
Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) περιόδου - - 16.911 (6.383) 10.528
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - 119 - 69 188
Συναλλαγματικές διαφορές - (425) - (103) (528)
Επίδραση σε μη ελέγχουσες συμμετοχές από μεταβολή ποσοστού 6 - - - (33.630) (33.630)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - (307) 16.911 (40.046) (23.442)
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων
 - Αξία υπηρεσιών - 87 - 3 90
Δωρεάν διανομή ιδίων μετοχών 10 3.102 - (2.279) 65 888

Μεταβολή μη ελεγχουσών συμμετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 6 - - (1) 49.823 49.823
Μέρισμα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - (102) (102)
Μεταφορά - (27) 31 (4) -

3.102 60 (2.249) 49.785 50.698
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2009 377.148 186.852 (113.818) 45.561 495.743

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 377.148 186.224 (120.177) 57.300 500.495
Καθαρή ζημιά περιόδου - - (19.225) (8.119) (27.344)
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - (553) - (335) (888)
Συναλλαγματικές διαφορές - (569) - 120 (449)
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών - (585) - (510) (1.095)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - (1.707) (19.225) (8.844) (29.776)
Δωρεάν διανομή ιδίων μετοχών 10 1.112 - (989) 107 229
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων
-Αξία υπηρεσιών - 45 - - 45
Μεταβολή σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών - (5) (14) 164 145
Μέρισμα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - (2) (2)
Πώληση θυγατρικών 6 - 171 (171) (338) (338)
Μεταφορά - 1.508 (1.162) (346) -

1.112 1.719 (2.336) (416) 79
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2010 378.260 186.236 (141.738) 48.040 470.798

Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 



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

30 Ιουνίου 2010 
(Όλα τα ποσά σε €’000) 
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Kατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 374.046 147.118 (40.913) 480.251
Καθαρά κέρδη περιόδου - - 2.817 2.817
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - 4 - 4
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - 4 2.817 2.821
Δωρεάν διανομή ιδίων μετοχών 10 3.102 - (2.010) 1.092
Μεταφορά - 614 (614) -

3.102 614 (2.624) 1.092
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2009 377.148 147.736 (40.721) 484.164

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 377.148 147.730 (56.617) 468.261
Καθαρή ζημιά περιόδου - - (2.309) (2.309)
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - (1) - (1)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - (1) (2.309) (2.310)
Δωρεάν διανομή ιδίων μετοχών 10 1.112 - (883) 229
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2010 378.260 147.729 (59.809) 466.180  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 



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

30 Ιουνίου 2010 
(Όλα τα ποσά σε €’000) 
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

Σημ 1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2009 1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2009

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 15 17.963 (4.102) (15.046) (2.546)
Καταβληθέντες τόκοι (10.547) (10.815) (438) (545)
Καταβληθής φόρος εισοδήματος (1.771) (3.100) (20) (209)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 5.645 (18.017) (15.504) (3.300)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (46.635) (26.782) (2) (38)
Αγορές επενδυτικών ακινήτων (396) - (2) -
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (13.494) (16.557) - -
Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 4.256 440 3.737 88
Πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων 969 22 969 22
Πωλήσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 941 - - -
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων - (118) - -
Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής / Ίδρυση θυγατρικής 15 49.823 (2.000) -
Αγορά επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - (8) - (8)
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων - 401 - -
Αγορά θυγατρικής μείον διαθέσιμά της 6 151 - - -
Πωλήσεις θυγατρικών / Μειώσεις κεφαλαίου θυγατρικών 6 359 - - -
Αγορά συγγενών επιχειρήσεων (147) - - -
Τόκοι που εισπράχθηκαν 666 574 163 52
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (53.315) 7.793 2.865 116

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους (31) (74) (31) (74)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (2) (102) - -
Δάνεια αναληφθέντα 26.223 21.955 10.900 -
Αποπληρωμή δανεισμού (14.136) (30.947) (1.549) -
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (2.473) (1.062) - -
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 9.580 (10.230) 9.320 (74)

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (38.090) (20.454) (3.319) (3.258)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 64.641 58.682 10.146 11.064
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 26.551 38.228 6.826 7.807

Όμιλος Εταιρεία

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Ενδιάμεσες συνοπτικές εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 34  
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(Όλα τα ποσά σε €’000) 
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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. 20). 

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 27 Αυγούστου 2010. 

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 – 
30/6/2010.  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 2009, 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 2009.  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. 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά 
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας περιόδου/ χρήσης ή μεταγενέστερα. Η 
εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 
διερμηνειών τα οποία είναι σχετικά με τις δραστηριότητές του παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα / διερμηνείες  υποχρεωτικά για το 2010 

ΔΠΧΑ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ΔΛΠ 27 (Τροποποιημένο) «Ενοποιημένες και 
Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»  

Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες 
θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της αναφερόμενης περιόδου στην οποία 
πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την 
εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση μεταγενέστερων μεταβολών στην 
εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος (“contingent consideration”) στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 
27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές  ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην 
καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που 
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πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Ο Όμιλος έχει 
εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές από την 1η Ιανουαρίου 2010. 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»  

Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2 και το λογιστικό χειρισμό για 
τις αμοιβές που εξαρτώνται από την αξία της μετοχής και διακανονίζονται τοις μετρητοίς στις ενοποιημένες ή 
ατομικές οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής οντότητας που λαμβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η 
οικονομική οντότητα δεν έχει καμία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αμοιβές που εξαρτώνται από την αξία των 
μετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.   

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

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να εφαρμόζονται, σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθμιζόμενος κίνδυνος ή τμήμα των ταμειακών ροών 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2009 του 
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον 
Ιούλιο 2009. Οι παρακάτω τροποποιήσεις ισχύουν για την τρέχουσα οικονομική περίοδο/ χρήση.  Εφόσον δεν 
αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις 
του Ομίλου.   

ΔΠΧΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες 
Δραστηριότητες»  

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση ή τις διακοπείσες δραστηριότητες.  

ΔΠΧΑ 8 «Κλάδοι Δραστηριοτήτων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά 
στοιχεία του τομέα.  

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισμός μιας υποχρέωσης με την έκδοση 
συμμετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση με την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή μη κυκλοφορούν στοιχείο.  

ΔΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταμειακών Ροών» 

Η τροποποίηση απαιτεί ότι μόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισμένο περιουσιακό στοιχείο στην 
κατάσταση της οικονομικής θέσης μπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες.  

ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των μισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως 
χρηματοδοτικές ή λειτουργικές μισθώσεις.  

ΔΛΠ 18 «Έσοδα» 

Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με τον καθορισμό ως προς το αν η οικονομική οντότητα 
ενεργεί ως πρακτορευόμενος/εντολέας ή πράκτορας.  
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ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η μεγαλύτερη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία πρέπει να 
επιμεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου απομείωσης είναι ένας λειτουργικός τομέας όπως ορίζεται 
από την παράγραφο 5 του ΔΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση/άθροιση των τομέων).   

ΔΛΠ 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 (αναθεωρημένο) όσον αφορά το 
λογιστικό χειρισμό των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων και (β) 
την περιγραφή των μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιούνται ευρέως από τις οικονομικές οντότητες κατά την 
επιμέτρηση της εύλογης αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση 
επιχειρήσεων και δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές.  

ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» 

Οι τροποποιήσεις αφορούν (α) διευκρινίσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των κυρώσεων/προστίμων από 
προπληρωμή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεμένα με το κύριο συμβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγής για τις 
συμβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζημιές από αντιστάθμιση ταμειακών 
ροών μιας προσδοκώμενης συναλλαγής πρέπει να επαναταξινομηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα 
στην περίοδο κατά την οποία η αντισταθμιζόμενη προσδοκώμενη ταμειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσματα.  

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

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος της πρώτης φάσης στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΣΔΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια 
του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων, την απομείωση της 
αξίας, και τη λογιστική αντιστάθμισης. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, συγκεκριμένα κόστη 
συναλλαγών. Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο 
αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής 
οντότητας σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών 
ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινομήσεις, 
εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας αλλάξει, και στην 
προκειμένη περίπτωση η οικονομική οντότητα απαιτείται να επαναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε 
συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να 
παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές 
εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισμός 
γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηματοοικονομικό μέσο ξεχωριστά και δεν μπορεί να αλλάξει. 
Τα κέρδη και οι ζημιές εύλογης αξίας δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα μεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από 
μερίσματα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Το ΔΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της 
επιμέτρησης σε κόστος για τις μη εισηγμένες μετοχές και τα παράγωγα σε μη εισηγμένες μετοχές, αλλά παρέχει 
καθοδήγηση για το πότε το κόστος μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίμηση της εύλογης αξίας.  Ο Όμιλος 
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 
δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο 
όταν υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.  

ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011)  

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα 
μέρη δημοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεμένου μέρους. 
Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις 
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λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και 
απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των 
συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές 
όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές από την ημέρα που 
τίθενται σε εφαρμογή.     

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα δικαιώματα πρέπει να 
ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής για την 
απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας για ένα συγκεκριμένο 
ποσό οποιουδήποτε νομίσματος αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους εάν η οικονομική οντότητα προσφέρει αυτά τα 
δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάμενους 
μετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, μη παραγώγων, συμμετοχικών τίτλων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν 
αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2010 του 
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 
2010. Οι παρακάτω τροποποιήσεις ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2011.  Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν 
σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.   

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με: (α) συμφωνίες ενδεχόμενου τιμήματος που 
προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων με ημερομηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρμογής του 
ΔΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιμέτρηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής, και (γ) λογιστική αντιμετώπιση των 
συναλλαγών πληρωμής που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που αποτελούν μέρος μιας επιχειρηματικής 
συνένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που δεν 
αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν.  

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των 
χρηματοοικονομικών μέσων.  

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των 
συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις 
σημειώσεις.  

ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν από την 
αναθεώρηση του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά.  

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»  

Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση με 
σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά με επιμετρήσεις στην 
εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια 
έκθεση.  
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3. Ανακατανομές κονδυλίων και στρογγυλοποιήσεις 

Ανακατανομές κονδυλίων 

Στον ισολογισμό του Ομίλου της 31 Δεκεμβρίου 2009 αναταξινομήθηκε ποσό €447 από τις τρέχουσες 
φορολογικές απαιτήσεις («κυκλοφορούν ενεργητικό») στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις («μη 
κυκλοφορούν ενεργητικό»).   

Στρογγυλοποιήσεις 

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

4. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Η πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα δραστηριότητας για την περίοδο 1/1-30/6/2010 αναλύεται ως εξής: 

Τηλεπικοινωνίες

Ολοκληρωμένες 
λύσεις 

πληροφορικής, 
δημοσίου τομέα 
και τραπεζών

Αμυντικά Κατασκευα-
στικά

Παροχή 
τηλεπ/κών 
υπηρεσιών

Λοιπά Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 2.707 69.122 23.244 102.467 97.875 1.642 297.058
Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων - (2.880) (1) (3.711) (128) (1.246) (7.966)
Σύνολο Πωλήσεων 2.707 66.242 23.243 98.756 97.747 396 289.091

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

111 (415) 1.298 6.264 22.928 (4.801) 25.385  
 
Η πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα δραστηριότητας για την περίοδο 1/1-30/6/2009 αναλύεται ως εξής: 
 

Τηλεπικοινωνίες

Ολοκληρωμένες 
λύσεις 

πληροφορικής, 
δημοσίου τομέα 
και τραπεζών

Αμυντικά Κατασκευα-
στικά

Παροχή 
τηλεπ/κών 
υπηρεσιών

Λοιπά Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 7.218 70.744 22.044 99.785 68.730 3.043 271.563
Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων - (3.291) (1) (5.836) (92) (1.495) (10.715)
Σύνολο Πωλήσεων 7.218 67.453 22.043 93.950 68.638 1.548 260.849

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) (48) 3.180 1.414 4.990 36.432 4.009 49.976  
 

Στη στήλη «παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών» της περιόδου 1/1-30/6/2009 περιλαμβάνεται το κέρδος από 
τις μεταβολές στο ποσοστό της θυγατρικής εταιρείας Hellas online ύψους €33.630 (βλέπε σημ. 6). 

Η συμφωνία μεταξύ αποτελεσμάτων προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(EBITDA) και ζημιές / κέρδη προ φόρων έχει ως εξής: 

1/1 - 30/6/2010 1/1-30/6/2009
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 25.385 49.976
Αποσβέσεις (40.687) (27.756)
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (8.937) (10.341)
(Ζημιές)/ κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις (223) 1.155
(Ζημίες)/ κέρδη προ Φόρων (24.462) 13.034  
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5. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

Όμιλος 

Ενσώματα πάγια 
περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 
περιουσιακά 

στοιχεία
Επενδύσεις σε 

ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2009 333.853  48.028  63.125  445.006 
Προσθήκες 26.179  17.017  - 43.196 
Πωλήσεις (3.091) - (819) (3.910)
Μεταφορά σε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού 
διακρατούμενα προς πώληση (σημ.9) - - (7.369) (7.369)
Αποσβέσεις (15.559) (11.871) (326) (27.756)
Απομείωση - - (931) (931)
Μεταφορά 3.272 1.002 (4.274) -
Λοιπές μεταβολές (95) (12) (71) (178)
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2009 344.559  54.166  49.334  448.058 

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2010 375.496 64.832 57.618 497.945
Προσθήκες 17.770 13.003 3.051 33.824
Πωλήσεις (1.976) (941) - (2.916)
Μεταφορά από περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού 
διακρατούμενα προς πώληση (σημ.9) - - 7.369 7.369
Αποσβέσεις (22.528) (17.831) (328) (40.687)
Μεταφορά (203) - 203 -
Λοιπές μεταβολές (21) 2 272 254
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2010 368.539  59.065  68.184  495.788  

Εταιρεία 

Ενσώματα πάγια 
περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 
περιουσιακά 

στοιχεία
Επενδύσεις σε 

ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2009 39.869  220  60.450  100.539 
Προσθήκες 38  - - 38 
Πωλήσεις (2.839) - (819) (3.658)
Αποσβέσεις (671) (106) (433) (1.210)
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2009 36.397  114  59.198  95.709 

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2010 29.190 8 64.009 93.207
Προσθήκες 2 - 2 4
Πωλήσεις (8) - - (8)
Αποσβέσεις (597) (2) (433) (1.033)
Μεταφορά (97) - 97 -

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2010 28.490  7  63.674  92.171  
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6. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

 Περίοδος 1/1-30/6/2010 

 
Τον Φεβρουάριο 2010 η θυγατρική εταιρεία Intracom Technologies Ltd προέβη στην πώληση του συνόλου της 
συμμετοχής της (67%) στη θυγατρική εταιρεία Fornax RT έναντι τιμήματος €360.  Επιπρόσθετα, τον Μάρτιο 
2010 η θυγατρική εταιρεία Hellas online ΑΕ προέβη στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής της (100%) στη 
θυγατρική εταιρία Unibrain Inc αντί του συνολικού ποσού των €845 και τον Ιούνιο 2010 η θυγατρική εταιρεία 
Ιντρακομ ΑΕ Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής προέβη στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής της 
(39,5%) στη θυγατρική εταιρεία Διάλογος ΑΕ αντί του ποσού των €265.  Οι δραστηριότητες των εταιρειών 
αυτών, καθώς και το αποτέλεσμα της πώλησης δεν ήταν σημαντικά για τον Όμιλο.  Ως αποτέλεσμα των 
συναλλαγών, οι μη ελέγχουσες συμμετοχές μειώθηκαν κατά €338, ενώ η καθαρή ταμειακή εισροή ανήλθε σε 
€172. 
 
Τον Απρίλιο 2010 η Ιντρακάτ ΑΕ μεταβίβασε μέρος της συμμετοχής της στη θυγατρική εταιρεία Eurokat ATE 
έναντι €243.  Ως αποτέλεσμα η συμμετοχή μειώθηκε από 94,38% σε 54,38% και οι μη ελέγχουσες συμμετοχές 
αυξήθηκαν κατά €205.       
 
Τον Ιούνιο 2010 ο όμιλος Ιντρακάτ ΑΕ εξαγόρασε πλήρως την εταιρεία SC Razobeco Srl, η οποία έχει ως 
δραστηριότητα την κατοχή οικοπέδου στην περιοχή του Βουκουρεστίου.  Η καθαρή θέση της εταιρείας την 
ημερομηνία εξαγοράς ήταν €123.  Το τίμημα εξαγοράς, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα της εξαγορασθείσας, ανήλθε 
σε €151, ενώ αναγνωρίσθηκε κέρδος στα αποτελέσματα της περιόδου ύψους €123.  Η επίδραση στα 
αποτελέσματα του Ομίλου από την εξαγορά δεν ήταν σημαντική.   

Στην τρέχουσα περίοδο ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού €2.000 της θυγατρικής 
εταιρείας Intracom Holdings International Ltd με καταβολή μετρητών από την Intracom Holdings A.E.   

Περίοδος 1/1-30/6/2009 

Στις 10 Μαρτίου 2009 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Hellas online 
AE με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με την έκδοση 31.692.308 
κοινών μετοχών προς €1,60 η καθεμιά. Η Intracom Holdings ΑΕ και η Intracom IT Services ΑΕ δεν συμμετείχαν 
στην αύξηση κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας. Η Εταιρεία πώλησε τα δικαιώματα προτίμησης σε τρίτους με 
καθαρά έσοδα €764.  

Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής από τρίτους ανήλθαν σε €49.823 
(συνολικά έσοδα €50.708 και έξοδα αύξησης κεφαλαίου €885) και έχουν αυξήσει τις μη ελέγχουσες συμμετοχές 
στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων. 

Από τη μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής, ο Όμιλος καταχώρησε κέρδος ύψους €33.630 στα αποτελέσματα της 
περιόδου 1/1-30/6/2009 με ανάλογη μεταβολή στις μη ελέγχουσες συμμετοχές. Το συνολικό κέρδος για τον 
Όμιλο ανήλθε σε €34.394 αφού αυξήθηκε με κέρδος ύψους €764 από την πώληση των δικαιωμάτων προτίμησης.  

7. Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 

30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου/ χρήσης 12.562 13.287 9.520 9.514
Προσθήκες - 8 - 8
Πωλήσεις - (615) - -
Μεταφορά 28 - - -
Ζημιές εύλογης αξίας (888) (119) (1) (2)

Υπόλοιπο τέλους περιόδου/ χρήσης 11.702 12.562 9.519 9.520

Όμιλος Εταιρεία
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8. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Στο λογαριασμό «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό στον ισολογισμό της Εταιρίας 
της 30/06/2010 περιλαμβάνονται ποσά €9.000 και €1.405 τα οποία έχουν καταβληθεί στις θυγατρικές εταιρείες 
Hellas online ΑΕ και Intracom Holdings International Ltd αντίστοιχα έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου.   

9. Στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση 

Το ποσό των €7.369 το οποίο μεταφέρθηκε στα στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση στην περίοδο 1/1-
30/6/2009 αφορά αξία κτήσης οικοπέδου της θυγατρικής εταιρείας Ιντρακάτ Α.Ε. για το οποίο είχε συνταχθεί 
προσύμφωνο πώλησης στην εταιρεία Ιασώ Νοτίων Προαστίων προκειμένου να ανεγερθεί σε αυτό Μαιευτήριο – 
Ιδιωτική Κλινική.  Λόγω της από κοινού λύσης της συμφωνίας την 21 Μαΐου 2010, το οικόπεδο μεταφέρθηκε 
στις επενδύσεις σε ακίνητα στην αξία κτήσης, η οποία είναι μικρότερη της εύλογης αξίας του οικοπέδου. 

10. Μετοχικό κεφάλαιο 

Αριθμός 
μετοχών

Κοινές 
μετοχές

Υπέρ το 
άρτιο

Ίδιες 
μετοχές Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 131.345.181 187.567 194.204 (7.724) 374.046
Ίδιες μετοχές 600.000 - - 3.102 3.102

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 131.945.181 187.567 194.204 (4.622) 377.148

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 131.945.181 187.567 194.204 (4.622) 377.148
Ίδιες μετοχές 215.000 - - 1.112 1.112
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2010 132.160.181 187.567 194.204 (3.511) 378.260  

Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και στις 30 Ιουνίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €187.567 
διαιρούμενο σε 133.026.017  μετοχές ονομαστικής αξίας €1,41 η καθεμία. 

Ίδιες μετοχές 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009, η Εταιρεία διέθεσε 600.000 δωρεάν ίδιες μετοχές, η αξία κτήσης των οποίων 
ανερχόταν σε €3.102. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1/1-30/6/2010, η Εταιρεία διέθεσε 215.000 δωρεάν ίδιες 
μετοχές, η αξία κτήσης των οποίων ανερχόταν σε €1.112.  

Στις 30 Ιουνίου 2010 η Εταιρεία κατέχει 865.836 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας κτήσης €3.511, οι οποίες 
εμφανίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων.  

Το έξοδο από τη δωρεάν διάθεση των ιδίων μετοχών για τον Όμιλο και την Εταιρεία για την περίοδο 1/1-
30/6/2010 ανήλθε σε €229 και €0 αντίστοιχα. 

Στις 30/7/2010, κατόπιν απόφασης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η Εταιρεία ολοκλήρωσε την δωρεάν διάθεση 
ιδίων μετοχών διανέμοντας 865.815 ίδιες μετοχές σε απασχολούμενους σε αυτή και σε συνδεδεμένες με αυτή 
εταιρείες. 
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11. Δάνεια 

30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

Τραπεζικά δάνεια 184.103 172.367 25.245 15.894
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 7.278 9.723 - -
Ομολογιακά δάνεια 161.501 158.551 - -
Σύνολο δανείων 352.882 340.640 25.245 15.894

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 156.480 168.848 4.647 6.196
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 196.402 171.792 20.598 9.698

352.882 340.640 25.245 15.894

Όμιλος Εταιρεία

 

 

 

12. Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά 

1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2009 1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2009
Χρηματοοικονομικά έξοδα
-Τραπεζικά δάνεια (4.075) (3.976) (438) (544)
-Ομολογιακά δάνεια (3.320) (4.033) - -
- Χρηματοδοτικές μισθώσεις (215) (230) - -
- Εγγυητικές και λοιπά έξοδα (937) (1.046) (0) (1)
- Καθαρά κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές 
διαφορές 318 (368) - -
- Λοιπά (1.560) (2.436) - (965)
Σύνολο (9.788) (12.088) (438) (1.510)
Μείον: Κεφαλαιοποιήσεις σε πάγια υπό κατασκευή - 393 - -
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (9.788) (11.694) (438) (1.510)

Χρηματοοοικονομικά έσοδα
Έσοδα τόκων 651 474 163 52
Λοιπά 200 879 185 276
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 851 1.353 348 328
Χρηματοοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα - καθαρά (8.937) (10.341) (90) (1.181)

Όμιλος Εταιρεία
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13. Φόρος εισοδήματος 

1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2009 1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2009
Φόρος χρήσης 3.315 2.644 (20) 183
Αναβαλλόμενος φόρος (432) (138) (42) 229
Σύνολο 2.883 2.506 (62) 411

Όμιλος Εταιρεία

 

Στις 6 Μαΐου 2010 η Ελληνική Κυβέρνηση έθεσε σε ισχύ το νόμο περί «Έκτακτης Εφάπαξ Εισφοράς Κοινωνικής 
Ευθύνης» (Νόμος 3845/2010).  Σύμφωνα με το άρθρο 5 η εισφορά αυτή που επιβάλλεται αναδρομικά στο 
συνολικό καθαρό εισόδημα της χρήσης 2009 είναι €689 για τον Όμιλο και καταχωρήθηκε στο φόρο χρήσης του 
δεύτερου τριμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010. 

Εντός της χρήσης του 2010 τροποποιήθηκε το καθεστώς φορολογίας των εταιρειών, με το Νόμο 3842/23.04.2010, 
βάσει του οποίου ο φόρος εισοδήματος για τα μη διανεμόμενα κέρδη ανέρχεται σε 24% (μειούμενος κατά μία 
μονάδα ετησίως μέχρις ότου φθάσει το 20% στο 2014), ενώ για τα διανεμόμενα κέρδη ανέρχεται σε 40%. 

 

 

14. Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 

Βασικά/ απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 

1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2009 1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2009

(Ζημιές)/ κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (19.225) 16.911 (2.309) 2.817
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών (σε χιλ.) 132.053 131.345 132.053 131.345
Βασικά / απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (€ ανά 
μετοχή) (0,15) 0,13 (0,02) 0,02

Όμιλος Εταιρεία
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15. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  

1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2009 1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2009

Καθαρές (ζημιές)/ κέρδη (27.344) 10.528 (2.309) 2.817
Προσαρμογές για:
Φόρο εισοδήματος 2.883 2.506 62 411
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 22.528 15.559 597 671
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 17.831 11.871 2 106
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 328 326 433 433
Απομειώσεις επενδυτικών ακινήτων - 931 - -

Ζημιές/ (κέρδη) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 218 (786) (0) (685)
Ζημιές εύλογης αξίας επενδύσεων μέσω αποτελεσμάτων 97 22 - -
Κέρδη από πώληση επενδύσεων μέσω αποτελεσμάτων - (92) - -
Κέρδη από πώληση επενδυτικών ακινήτων - (172) - (172)
Kέρδος από μεταβολή ποσοστού σε θυγατρική - (33.630) - -
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών 45 90 - -
Κέρδη από πώληση συγγενών - (450) - (374)
Ζημιές από πώληση θυγατρικών 7 - - -
Έσοδα τόκων (851) (1.353) (348) (328)
Έξοδα τόκων 9.788 11.694 438 545
Έσοδα από μερίσματα - - (200) (1.500)
Δωρεάν διανομή ιδίων μετοχών 229 888 - 546
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (1.600) (728) - -
Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς επιχειρήσεις 199 (1.155) - -
Συναλλαγματικές ζημιές / (κέρδη) 453 (157) - -
Κέρδος από απόκτηση θυγατρικής (123) - - -

24.688 15.892 (1.324) 2.469

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων 1.958 (2.558) - -
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων (38.620) (6.637) (11.788) 525
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 30.860 (11.456) (1.935) (5.439)
Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων (1.111) 295 - -
Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό 
λόγω συνταξιοδότησης 189 362 - (101)

(6.725) (19.994) (13.722) (5.015)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητε 17.963 (4.102) (15.046) (2.546)

Όμιλος Εταιρεία

 
 

16. 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:   

30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

Εγγυητικές για προκαταβολές 63.667 78.088 57.664 71.330
Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 139.793 155.370 123.425 113.468
Εγγυητικές συμμετοχής σε διαγωνισμούς 22.861 15.495 7.842 6.236
Λοιπές 7.631 11.732 - 5.645

233.953 260.685 188.930 196.680

Όμιλος Εταιρεία
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H Εταιρεία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών για δάνεια θυγατρικών της συνολικού ύψους €369.878.  Επίσης, η 
Εταιρεία έχει εγγυηθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συγγενούς εταιρείας που απορρέουν από συμβάσεις 
αυτής. 

Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 

Συγκεκριμένοι βασικοί μέτοχοι της Teledome Α.Ε. άσκησαν στις 4 Μαρτίου 2008 αγωγή κατά της Intracom 
Holdings, της Hellas online 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 online, της Unibrain και της ενάγουσας Teledome. Δια 
της ανωτέρω αγωγής ζητείται να καταβάλουν η μητρική και η συγκεκριμένη 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.  

Ο όμιλος Hellas online βρίσκεται σε διαφωνία, η οποία είναι υπό κρίση από την ΕΕΤΤ, με τον ΟΤΕ Α.Ε. σχετικά 
με χρεώσεις του. Σε σχέση με τις υποθέσεις αυτές η εταιρία αμφισβητούσε την 30 Ιουνίου 2010 ποσό €2.825 για 
το οποίο έχει σχηματιστεί πρόβλεψη €2.103.  

Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ανωτέρω ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

Κατά θυγατρικής εταιρείας εκκρεμούσε 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 μειώθηκαν σε €9 εκ. κατόπιν 
σχετικών προσφυγών της Εταιρείας και Υπουργικών αποφάσεων.  Στη συνέχεια με απόφαση του Διοικητικού 
Εφετείου Πειραιώς οι ανωτέρω επιβαρύνσεις ακυρώθηκαν.  Η αναίρεση που έχει ασκηθεί από το Ελληνικό 
Δημόσιο κατά της ανωτέρω απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και 
κατά την άποψη των νομικών συμβούλων της εταιρείας δεν θα ευδοκιμήσει και συνακόλουθα δεν θα προκύψει 
επιβάρυνση της εταιρείας. Επιπρόσθετα, προς διασφάλιση της αξίωσης της εταιρείας για την καταβολή του 
υπολοίπου του  τιμήματος του έργου (€ 9 εκατ. περίπου) από τυχόν προβολή εκ μέρους του Δημοσίου ένστασης 
παραγραφής η εταιρεία κατέθεσε προσφυγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου . 

Η ίδια θυγατρική εταιρεία διεκδικεί με νομικές διαδικασίες την είσπραξη απαίτησής της ποσού € 12 εκατ. 
περίπου, προερχόμενη  από παροχή εξωσυμβατικών υπηρεσιών προς φορέα του Δημοσίου. Οι εξωσυμβατικές  
υπηρεσίες παρασχέθηκαν σε συνέχεια συμβάσεων που είχαν συναφθεί στο παρελθόν και ο φορέας έχει 
πιστοποιήσει την παροχή τους.  Η εταιρεία διεκδικεί την είσπραξη της απαίτησης αυτής, νομιμοτόκως πλέον 
αναπροσαρμογής.  Κατά την άποψη των νομικών συμβούλων οι ως άνω αξιώσεις θα ευδοκιμήσουν καθότι έχουν 
βάσιμο νομικό έρεισμα. 

Ανέλεγκτες χρήσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008 και 2009 και κατά συνέπεια, οι 
φορολογικές υποχρεώσεις της, για τις χρήσεις αυτές, 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 20. Έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις ύψους €1.871 για τον Όμιλο, 
η οποία κρίνεται επαρκής. 

Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

17. Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού υπήρχαν κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις για ενσώματα πάγια στοιχεία ύψους  
€3.797 για τον Όμιλο (31/12/2009: €7.859).   
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18. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 
 

1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2009 1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2009

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:

Προς θυγατρικές - - 334 1.495

Προς συγγενείς 1.823 1.844 157 225

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.146 1.629 7 2
2.969 3.473 498 1.722

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:

Από θυγατρικές - - 150 113

Από συγγενείς 6.041 6.316 - 41

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 201 700 - -

6.242 7.017 150 154

Έσοδα ενοικίων:

Από θυγατρικές - - 827 825

Από συγγενείς 502 466 285 283

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 81 174 6 154

582 640 1.118 1.262

Όμιλος Εταιρεία

 
 

Πωλήσεις και αγορές παγίων

Αγορές παγίων:
Από θυγατρικές - - - 33
Από συγγενείς 9.709 8.700 - -
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη - - - -

9.709 8.700 - 33
Πωλήσεις παγίων:
Προς θυγατρικές - - 8 -
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη - 4.505 - 4.505

- 4.505 8 4.505  
 

Οι αγορές υπηρεσιών και αγαθών από συγγενείς στον Όμιλο περιλαμβάνουν έξοδα ενοικίων ύψους €924 (1/1 - 
30/6/2009: €831), καθώς και χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους €800 (1/1 - 30/6/2009: €582). 

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: 

30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 

Από θυγατρικές - - 9.885 10.160

Από συγγενείς 10.060 8.451 2.689 2.443

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 10.055 15.510 1.026 4.423
20.115 23.961 13.600 17.027

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: 

Προς θυγατρικές - - 2.078 2.198

Προς συγγενείς 35.146 56.058 2.358 3.372

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 708 803 52 52

35.854 56.861 4.488 5.623

Όμιλος Εταιρεία

 

Παροχές προς τη διοίκηση  

Για την εξάμηνη περίοδο έως 30 Ιουνίου 2010 καταβλήθηκαν από την Εταιρεία ως αμοιβές μελών Δ.Σ. και 
διευθυντικών στελεχών ποσά ύψους €1.037 (1/1-30/6/2009: €939). Στις 30 Ιουνίου 2010, η υποχρέωση προς μέλη 
της Διοίκησης ανέρχεται σε €0 (31 Δεκεμβρίου 2009: €0).  

19. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
 
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
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20. Θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις 

Παρακάτω, παρατίθενται στοιχεία για τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες του Ομίλου, καθώς και για τις 
κοινοπραξίες, κατά την 30 Ιουνίου 2010. 

Επωνυμία Χώρα εγκατάστασης Άμεσο ποσοστό 
συμμετοχής

Μέθοδος 
ενοποίησης

Ανέλεγκτες  Φορολογικά 
Χρήσεις

* Ίντρακομ Α.Ε. Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ελλάδα 100,00% Ολική 2007 - 2009

* HELLAS ON LINE Ελλάδα
49,25%     

(βλ.σημ.1) Ολική 2007- 2009
  - Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Ελλάδα 100,00% Ολική 2008-2009

* Intracom Holdings International Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2009
  - Intracom Technologies Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2009
  - Intracom Operations Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2009
      - Intracom Group USA ΗΠΑ 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2009
  - Duckelco Holdings Ltd** Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2009
      - Ingrelenco Trading Co. Ltd** Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2009

* Ίντρακομ Α.Ε. Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής Ελλάδα 100,00% Ολική 2005- 2009
  - Global Net Solutions Ltd Βουλγαρία 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2009
  - Τράπεζα πληροφοριών και Περιεχομένου Α.Ε. Ελλάδα 90,00% Ολική 2009
  - Intracom IT Services Middle East & Africa Ιορδανία 80,00% Ολική 2009
  - Intracom IT Services Denmark AS Δανία 100,00% Ολική 2008 - 2009
  - Intracom Exports Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2009
      - Intracom Cyprus Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2009
  - Intrasoft International SA Λουξεμβούργο 99,76% Ολική 2008-2009
      - Intrasoft SA Ελλάδα 99,00% Ολική 2008-2009
      - Intrasoft International Belgium Βέλγιο 100,00% Ολική 2004-2009  

Σημ. 1: Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην Hellas on Line ανέρχεται σε 53,40% μέσω συμμετοχής άλλων 
θυγατρικών.  
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Επωνυμία Χώρα εγκατάστασης Άμεσο ποσοστό 
συμμετοχής

Μέθοδος 
ενοποίησης

Ανέλεγκτες  Φορολογικά 
Χρήσεις

* Ιντρακάτ ΑΕ Ελλάδα 61,76% Ολική 2009
  - Inmaint SA Ελλάδα 62,00% Ολική 2009
  - ΚΕΠΑ Αττικής ΑΕ Ελλάδα 51,00% Ολική 2005-2009
  - Intracom Construct SA Ρουμανία 96,54% Ολική 2009
         -Oikos Properties SRL. Ρουμανία 96,54% Ολική 2007-2009
         -Razobeco Development SRL** Ρουμανία 86,89% Ολική -
  - Eurokat SA Ελλάδα 54,38% Ολική 2007-2009
        -Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - LOBBE TZILALIS - EUROKAT ATE 
(Διαχείριση Ιλύος Κ.Ε.Λ) Ελλάδα 18,00% Αναλογική 2007-2009

  - Intrakat International Ltd Κύπρος 100,00% Ολική 2008-2009
        -SC Plurin Telecommunications SRL Ρουμανία 50,00% Καθαρή θέση 2008-2009
        -Alpha Mogilany Development SP Z.O.O Πολωνία 25,00% Καθαρή θέση 2008-2009
         -Razobeco Development SRL** Ρουμανία 10,00% Καθαρή θέση -
  - Intradevelopment SA Ελλάδα 100,00% Ολική 2004-2009
  - Fracasso Hellas AE Σχεδιασμός & κατασκεύη συστημάτων οδικής 
ασφάλειας** Ελλάδα 55,00% Ολική -

  -Πρίσμα - Δομή ΑΤΕ** Ελλάδα 50,00% Ολική 2009
        -Κ/Ξ Αθηναική Τεχνική ΑΕ -"Κ/Ξ Αρχιρoδον Ελλάς ΑΤΕ-Πρίσμα 
Δομή ΑΤΕ"    Εκτελέστρια (Γενικό Κατάστημα Κράτησης Ανατ.Μακεδονίας 
& Θράκης)**

Ελλάδα 10,00% Καθαρή θέση 2007-2009

       -Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ-Πρίσμα Δομή ΑΤΕ  Εκτελέστρια (Εγκαταστάσεις 
επεξεργ. λυμάτων & υποβρύχιος αγωγός διάθεσης του δήμου Αγ. 
Θεοδώρων)**

Ελλάδα 10,00% Καθαρή θέση 2008-2009

       -Κ/Ξ NOEΛ ΑΕ-Πρίσμα Δομή ΑΤΕ -( εγκαταστάσεις Αιολικού πάρκου 
στη θέση "Δρυοπη" )** Ελλάδα 17,50% Καθαρή θέση 2009

-Intrapower A.E. Εταιρία Ενεργειακών Έργων** Ελλάδα 75,00% Ολική -
-ΙCC ΑΤΕ** Ελλάδα 50,00% Καθαρή θέση 2006-2009
Κ/Ξ Μοχλός - Intrakat (Αντισφαίρ.) Ελλάδα 50,00% Καθαρή θέση 2006-2009
Κ/Ξ Μοχλός - Intrakat (Κολύμβ.) Ελλάδα 50,00% Καθαρή θέση 2003-2009
Κ/Ξ Πανθεσσαλικού Σταδίου Ελλάδα 15,00% Καθαρή θέση 2008-2009
Κ/Ξ Ελτέρ-Intrakat (ΕΠΑ Αερίου) Ελλάδα 45,00% Καθαρή θέση 2008-2009
Κ/Ξ Intrakat - Γαντζούλας Ελλάδα 50,00% Καθαρή θέση 2004-2009
Κ/Ξ Ελτέρ-Intrakat-Ενέργεια Ελλάδα 40,00% Καθαρή θέση 2005-2009
Κ/Ξ "ΑΘ.Τεχνική-Πρίσμα Δομή"-Ιntrakat Ελλάδα 57,50% Καθαρή θέση 2005-2009
Κ/Ξ Intrakat-Εργκαζ-ALGAS Ελλάδα 33,33% Καθαρή θέση 2007-2009
Κ/Ξ Intrakat - Ελτερ (Συντήρηση  Β.Τομέα) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2006-2009
Κ/Ξ Intrakat - ΑΤΤΙΚΑΤ (Εγνατία Οδός) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2009
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Αγωγός Αλεξ/πολης) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2007-2009
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Εργο Ξηρία) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2007-2009
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Εργο Παράκαμψης Αρτας) Ελλάδα 30,00% Αναλογική 2007-2009
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Εργο Εγκ/σης Φυσ.Αερίου Σχολείων) Ελλάδα 30,00% Αναλογική 2007-2009
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Εργο Εγκ/σης Φυσ.. Αερίου Αττικής Βορειάν. & 
Νότια) Ελλάδα 49,00% Αναλογική 2007-2009

Κ/Ξ Intrakat - Intracom Telecom (Δίκτυα ΔΕΠΑ) Ελλάδα 70,00% Αναλογική 2007-2009
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Ευριζωνικά  Δίκτυα ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2007-2009

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Σύνδεση Φυσικού Αερίου Σχολείων ΕΠΑ 3) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2007-2009

Βορειανατολική  Περιοχή-ΕΠΑ 4) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2007-2009
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Επέκταση Δικτυών Διανομής Φυσ. Αερίου Ξάνθη 
Σέρρες Κομοτηνή) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2007-2009

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  - Intrakat (Κ/Ξ Μωρεάς) Ελλάδα 13,33% Αναλογική 2008-2009

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (ΕΠΑ 5) - Εγκατ.Φυσικού Αερίου Κεντρική Περιοχή Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2007-2009

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (ΕΠΑ 6) - Εγκατ.Φυσικού Αερίου Νότια  Περιοχή Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2008-2009

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Νοσοκομείο Κατερίνης) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2008-2009
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Νοσοκομείο  Κέρκυρας) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2008-2009
Κ/Ξ Ιντρακάτ Ελτέρ (ΕΠΑ 7) - Δικτ.Διαν.φυσικού αερίου Αττικής Νότια 
Περιοχή Ελλάδα 49,00% Αναλογική 2007-2009

Κ/Ξ Ιντρακάτ Ελτέρ - Διαν.Φυσ.Αερίου Λαμία-Θήβα-Χαλκίδα Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2008-2009
Κ/Ξ Ελτέρ Ατε - Ιντρακάτ (Ιόνιος Κλινική) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2008-2009
Κ/Ξ Ιντρακάτ - Ετβο -Κατασκευή κτιρίου κεντρικής βιβλιοθήκης Ανώτατης 
σχολής καλών τεχνών Ελλάδα 70,00% Αναλογική 2008-2009

Κ/Ξ Αναστηλωτική - Γετεμ - Ετεθ - Ιντρακάτ (μουσείο Πάτρας) Ελλάδα 25,00% Αναλογική 2007-2009
Κ/Ξ Αναστηλωτική - Γετεμ - Ιντρακάτ (φράγμα Πείρου-Παραπείρου) Ελλάδα 33,30% Αναλογική 2006-2009

Κ/Ξ Ιντρακάτ - Ελτερ - (κατασκευή φράγματος στη λεκάνη Φιλιατρίνου) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2009

Κ/Ξ Ιντρακάτ - Κ.Παναγιωτίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. (έργο γραμμών μεταφοράς 1) Ελλάδα 60,00% Αναλογική -

Κ/Ξ Αλτεκ - Ιντρακάτ - Αναστηλωτική (αερολιμέν. Θεσσαλονίκης) Ελλάδα 46,90% Αναλογική 2009
Κ/Ξ Ελτέρ Ατε - Ιντρακάτ - Έργο νέας μεσημβρίας** Ελλάδα 50,00% Αναλογική -  



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
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Επωνυμία Χώρα εγκατάστασης Άμεσο ποσοστό 
συμμετοχής

Μέθοδος 
ενοποίησης

Ανέλεγκτες  Φορολογικά 
Χρήσεις

* Intracom A.E. Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων Ελλάδα 49,00% Καθαρή θέση 2009
  -Intracom Bulgaria S.A. Βουλγαρία 100,00% Ολική 1998-2009
  -Intracom Svyaz Ltd. Ρωσία 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2009
  -Intracom Doo Skopje Π.Γ.Δ.Μ. 100,00% Ολική 2006-2009
  -Intralban Sha Αλβανία 95,00% Ολική 2005-2009
  -Intrarom S.A. Ρουμανία 66,70% Ολική 2004-2009
  -Sitronics Intracom India PL Ινδία 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2009
  -Intracom Telecom Holdings International Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2009
       - Intracom Middle East L.L.C. Ην.Αρ.Εμιράτα 100,00% Ολική Δεν εφαρμόζεται η Φ.Ε
       - Connklin Corporation ΗΠΑ 100,00% Ολική 2001-2009
       - Intracom Telecom solutions S.R.L. Μολδαβία 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2009
       - Intracom doo Belgrade Σερβία 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2009
               - Ε-Teleserv doo Belgrade** Σερβία 100,00% Ολική -
       - Intracom doo Armenia Αρμενία 100,00% Ολική 2008 -2009
       - Intracom Telecom Technologies Ltd. Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2009
       - Intracom Telecom Operations Ltd. Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2009
       - Intracom Telecom Solutions Saudi Arabia Σαουδική Αραβία 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2009  

 

* Άμεσες συμμετοχές 

Κατά την τρέχουσα περίοδο που έληξε 30η Ιουνίου 2010, ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά, ενώ δεν είχαν 
ενσωματωθεί την αντίστοιχη περίοδο του 2009, όλες οι παραπάνω αναφερόμενες εταιρείες του πίνακα με το 
συνοδευτικό  χαρακτηριστικό (**) στον τίτλο τους.  

Αντιστρόφως είχαν ενσωματωθεί στην αντίστοιχη περίοδο του 2009 και δεν ενσωματώθηκαν στην τρέχουσα 
περίοδο του 2010 (1/1-30/06/2010) οι εταιρίες Unibrain Inc, Fornax RT, Fornax Integrator, Fornax Informatica 
Doo Croatia, Fornax Slovakia, Switchlink NV, Pebe s.a., και η εταιρία Moldovan Lottery η οποία συμμετείχε στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έως την 7η Απριλίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία μεταβιβάστηκε. 
Επίσης η  Intracom Jordan μετονομάστηκε σε Intracom IT Services Middle East & Africa. 

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

Παιανία, 27 Αυγούστου 2010 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
  
  
  
  
  

Σ.Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ Κ.Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
Α.Δ..Τ. AI 091040/05.10.2009 Α.Δ..Τ. Ι 208019/07.08.1974 

 
 
 

 

TO ΜEΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
& ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ  

  
  
  
  
  
  

Δ.Χ. ΚΛΩΝΗΣ Ι.Κ. ΤΣΟΥΜΑΣ 
Α.Δ..Τ. Ρ 539675/06.11.1995 Α.Δ.Τ. ΑΖ 505361/ 10.12.2007 

 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 637 Α' ΤΑΞΗΣ 
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Ε) Στοιχεία και Πληροφορίες 

 



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 368.539 375.496 28.490 29.190
Επενδύσεις σε ακίνητα 68.184 57.618 63.674 64.008
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 124.852 130.619 7 8
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 159.776 157.397 383.749 370.930
Αποθέµατα 44.954 47.140 -- --
Απαιτήσεις από πελάτες 254.527 229.423 7.471 8.551
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 167.313 200.829 18.269 23.653
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
προοριζόµενα για πώληση -- 10.291 -- --
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.188.145 1.208.813 501.660 496.340

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 378.260 377.148 378.260 377.148
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 44.498 66.047 87.920 91.113
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 422.758 443.195 466.180 468.261
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 48.040 57.300 -- --
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 470.798 500.495 466.180 468.261
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 156.480 168.848 4.647 6.196
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 45.442 49.928 1.411 1.369
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 196.402 171.792 20.598 9.698
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 319.023 315.154 8.824 10.816
Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση -- 2.596 -- --
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 717.347 708.318 35.480 28.079
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 1.188.145 1.208.813 501.660 496.340

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30 Ιουν 2010 31 ∆εκ 2009 30 Ιουν 2010 31 ∆εκ 2009

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της INTRACOM HOLDINGS και του ΟΜΙΛΟΥ
INTRACOM HOLDINGS.  Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι
οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης  του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
∆ιεύθυνση διαδικτύου : www.intracom.com 
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων :   27 Αυγούστου 2010
Νόµιµοι Ελεγκτές : Μαρία Χαρίτου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15161) 
Ελεγκτική Εταιρία : Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Τύπος έκθεσης επισκόπησης Με σύµφωνη γνώµη

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

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

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

Κύκλος εργασιών 289.091 260.849 149.674 139.390
Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 33.878 30.699 17.215 14.934
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων -15.302 22.220 -5.773 -5.274
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -24.462 13.034 -10.525 -7.476
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -27.344 10.528 -11.384 -9.406

-Ιδιοκτήτες µητρικής -19.225 16.911 -8.058 -4.924
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας -8.119 -6.383 -3.326 -4.482

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -2.432 -33.970 -1.620 783
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) -29.776 -23.442 -13.004 -8.623

-Ιδιοκτήτες µητρικής -20.932 16.604 -9.283 -4.373
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας -8.844 -40.046 -3.721 -4.250

Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) -0,1456  0,1288  -0,0610  -0,0375  
Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 25.385 49.976 14.586 9.374

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ
1 Ιαν - 30 Ιουν 2010 1 Ιαν - 30 Ιουν 2009 1 Απρ - 30 Ιουν 2010 1 Απρ - 30 Ιουν 2009

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές που περιγράφονται στις ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2009.
2. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας και του Οµίλου.
3. O αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονταν για την Εταιρία σε 44 άτοµα  (A' εξάµηνο  2009, 

48 άτοµα) και για τον Όµιλο σε  5.651 άτοµα (A' εξάµηνο 2009,  6.037 άτοµα).
4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική 

επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και του Οµίλου. Σχετική σηµείωση (16) Οικονοµικών Καταστάσεων. ∆εν 
υπάρχουν σηµαντικές προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές στον 'Οµιλο και στην Εταιρία. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν 
σχηµατιστεί έως την 30.6.2010 ανέρχονται σε ευρώ 1.568 χιλ. για την Εταιρία και ευρώ 7.681 χιλ. για τον Όµιλο. ∆εν υπάρχουν προβλέψεις για 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την Εταιρία, ενώ για τον  Όµιλο έχουν σχηµατισθεί προβλέψεις ευρώ 1.871 χιλ.  

5. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών  σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων
στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει, για την Εταιρία και τον Όµιλο, από συναλλαγές µε συνδεδεµένα κατά την έννοια του  
∆.Λ.Π. 24 προς αυτήν µέρη, έχουν ως εξής:
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Όµιλος Εταιρία
α)  Έσοδα 3.551 1.624
β)  Έξοδα 15.951 150
γ) Απαιτήσεις 20.115 13.600
δ) Υποχρεώσεις 35.854 4.488
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 1.037 1.037
στ) Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης --- ---
ζ) Υποχρεώσεις προς τα  διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης --- ---

6. Στη σηµείωση 20 των οικονοµικών καταστάσεων γίνεται αναλυτική περιγραφή των εταιριών και των κοινοπραξιών, (επωνυµία, χώρα καταστατικής
έδρας και ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρίας στο µετοχικό της κεφάλαιο) καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσης που εφαρµόστηκε κατά 
την ενοποίηση τους την 30.06.2010. Στην σηµείωση 20 επίσης γίνεται αναφορά στις µεταβολές που αφορούν την σύνθεση της ενοποίησης.

7. Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2007. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του οµίλου παρατίθενται
αναλυτικά στην σηµείωση 20 των οικονοµικών καταστάσεων.

8. Ο αριθµός ιδίων µετοχών που είχε στην κατοχή της η εταιρία και ο Όµιλος την 30.6.2010 ανέρχονταν σε 865.836 συνολικής αξίας ευρώ 3.510 
χιλ., ποσό το οποίο µείωσε την Καθαρή Θέση της Εταιρίας και του Οµίλου.

9. Κατά την τρέχουσα περίοδο, για την εταιρία, καταχωρήθηκε ποσό ευρώ 1 χιλ. απ' ευθείας στην Καθαρή Θέση το οποίο αφορά αποτίµηση στοιχείων 
διαθεσίµων προς πώληση. Στον Όµιλο καταχωρήθηκαν ποσά ευρώ 2.432 χιλ. που αφορούν ζηµιές ευρώ 888 χιλ. από αποτίµηση στοιχείων 
διαθεσίµων προς πώληση, ζηµιές ευρώ 449 χιλ. από συναλλαγµατικές διαφορές και ποσό ευρώ 1.095 χιλ. από αντιστάθµιση ταµειακών ροών .

10. Στην χρήση 2009 στον Όµιλο, έγινε αναταξινόµηση ποσού ευρώ 447 χιλ. µεταξύ των λογαριασµών λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της κατάστασης οικονοµικής θέσης σε σχέση µε τα δηµοσιευµένα κατά την 
31/12/2009 (Σηµείωση 3 των Οικονοµικών καταστάσεων).

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων -24.462 13.034 -2.246 3.228
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις 40.687 27.756 1.032 1.209
Αποµειώσεις ενσώµατων, άυλων και επενδυτικών πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων -- 931 -- --
Προβλέψεις -922 657 -- -101
Συναλλαγµατικές διαφορές 452 -158 -- --
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -1.779 -37.366 -548 -2.513
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9.788 11.694 438 545
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 1.958 -2.558 -- --
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -38.620 -6.637 -11.788 525
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 30.860 -11.456 -1.935 -5.439
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -10.547 -10.815 -438 -545
Καταβεβληµένοι φόροι -1.771 -3.100 -20 -209
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 5.644 -18.018 -15.505 -3.300
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 19 274 -2.000 -8
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής -- 49.823 -- --
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -60.525 -43.340 -4 -38
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 6.166 462 4.706 110
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικής/µείωση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 359 -- -- --
Τόκοι εισπραχθέντες 666 574 163 52
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -53.315 7.793 2.865 116
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 26.224 21.956 10.900 --
Εξοφλήσεις δανείων -14.136 -30.947 -1.549 --
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -2.473 -1.062 -- --
Μερίσµατα πληρωθέντα -34 -176 -31 -74
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 9.581 -10.229 9.320 -74
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) -38.090 -20.454 -3.320 -3.258

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 64.641 58.682 10.146 11.064
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 26.551 38.228 6.826 7.806

Κύκλος εργασιών 1.577 1.901 758 947
Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 248 266 125 142
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων -2.157 4.409 -981 5.242
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -2.246 3.228 -1.088 4.201
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -2.309 2.817 -1.120 3.945

-Ιδιοκτήτες µητρικής -2.309 2.817 -1.120 3.945
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -1 4 -- 4
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) -2.310 2.821 -1.120 3.949

-Ιδιοκτήτες µητρικής -2.310 2.821 -1.120 3.949
Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) -0,0175  0,0214  -0,0085  0,0300  
Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -1.125 5.619 -465 5.847

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΕΤΑΙΡΙΑ
1 Ιαν - 30 Ιουν 2010 1 Ιαν - 30 Ιουν 2009 1 Απρ - 30 Ιουν 2010 1 Απρ - 30 Ιουν 2009

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
(01.01.2010 και 01.01.2009) 500.495 468.487 468.261 480.251
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -29.776 -23.442 -2.310 2.821
Επίπτωση µεταβολής ποσοστών µειοψηφίας 145 -- -- --
Πώληση θυγατρικών -338 49.822 -- --
∆ικαιώµατα προαίρεσης µετοχών θυγατρικής 45 90 -- --
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -2 -102 -- --
Αγορές / Πωλήσεις ιδίων µετοχών 229 888 229 1.092
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(30.06.2010 και 30.06.2009) 470.798 495.743 466.180 484.164

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30 Ιουν 2010 30 Ιουν 2009 30 Ιουν 2010 30 Ιουν 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Έµµεση µέθοδος 1 Ιαν - 30 Ιουν 2010 1 Ιαν - 30 Ιουν 2009 1 Ιαν - 30 Ιουν 2010 1 Ιαν - 30 Ιουν 2009

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
(AΡ.M.A.E. 13906/06/B/86/20)

19 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2010

Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.4.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Παιανία, 30 Αυγούστου 2010

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

Σ.Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΙ 091040/05.10.2009

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

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