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Ισολογισμός 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ 30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 5 367.309 375.496 28.228 29.190
Υπεραξία 65.788 65.788 - -
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 5 55.358 64.832 8 8
Επενδύσεις σε ακίνητα 5 67.765 57.618 63.457 64.009
Επενδύσεις σε θυγατρικές 6 - - 239.731 237.088
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 108.908 113.316 115.900 115.900

Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 7 11.473 12.562 9.490 9.520
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 8.188 7.310 - -
Μακροπρόθεσμα δάνεια 8.671 8.385 8.671 8.385
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8 19.653 15.824 10.444 36

713.113 721.130 475.928 464.136
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 40.766 47.140 - -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 360.645 332.554 20.108 22.058
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 16.753 21.618 - -
Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 179 298 - -
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 9.698 11.142 - -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 34.467 64.641 9.309 10.146

462.508 477.393 29.418 32.204
Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα προς 
πώληση 9 - 10.291 - -

462.508 487.684 29.418 32.204
Σύνολο ενεργητικού 1.175.621 1.208.813 505.346 496.340
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 10 381.771 377.148 381.771 377.148
Αποθεματικά 33.965 66.047 83.190 91.113

415.736 443.195 464.961 468.261
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 45.379 57.300 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 461.114 500.495 464.961 468.261
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 11 166.879 168.848 15.437 6.196
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.949 2.853 1.152 1.071
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 5.128 4.881 263 298
Επιχορηγήσεις 20.510 21.382 - -
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 1.673 436 - -
Προβλέψεις 2.392 3.631 - -
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 17.286 16.744 - -

216.816 218.776 16.852 7.565
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 285.783 284.286 8.048 9.248
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 3.662 2.723 28 -
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 9.911 18.057 - -
Δάνεια 11 187.706 171.792 13.890 9.698
Επιχορηγήσεις 4.397 3.168 - -
Προβλέψεις 6.231 6.921 1.568 1.568

497.691 486.946 23.534 20.514
Υποχρεώσεις περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς 
πώληση 9 - 2.596 - -

497.691 489.542 23.534 20.514
Σύνολο υποχρεώσεων 714.506 708.318 40.385 28.078
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.175.621 1.208.813 505.346 496.340

Όμιλος Εταιρεία

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων - 1/1-30/9/2010 

Σημ 1/1 - 30/9/2010 1/1/ - 30/9/2009 1/1 - 30/9/2010 1/1/ - 30/9/2009

Πωλήσεις 4 417.716 400.642 2.303 2.729
Κόστος πωληθέντων (368.789) (353.915) (1.941) (2.366)
Μεικτό κέρδος 48.927 46.727 362 363
Άλλα λειτουργικά έσοδα 12 13.217 5.832 2.347 3.932
Kέρδος από μεταβολή ποσοστού σε θυγατρική 6 - 34.394 - 764
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά (623) 7.344 - 5.876
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (29.811) (31.681) (91) (121)
Έξοδα διοίκησης (47.660) (44.881) (6.356) (7.870)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (15.950) 17.735 (3.739) 2.944
Χρηματοοικονομικά έξοδα 13 (15.786) (16.050) (762) (1.703)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 13 1.309 1.981 476 619
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (14.477) (14.069) (286) (1.084)
Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (3.968) (501) - -
(Ζημιές)/ κέρδη προ φόρων (34.395) 3.165 (4.025) 1.860
Φόρος εισοδήματος 14 (2.983) (2.708) (100) (515)
Καθαρές (ζημιές)/ κέρδη περιόδου (37.378) 457 (4.125) 1.345

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση, μετά φόρων 7 (1.106) 304 (2) 2
Συναλλαγματικές διαφορές, μετά φόρων (178) (540) - -
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών (1.237) - - -
Επίδραση σε μη ελέγχουσες συμμετοχές από μεταβολή ποσοστού 6 - (33.630) - -
Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά φόρων (2.520) (33.867) (2) 2
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο (39.898) (33.410) (4.127) 1.347

Καθαρές (ζημιές)/ κέρδη κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής (26.960) 9.885 (4.125) 1.345
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (10.418) (9.428) - -

(37.378) 457 (4.125) 1.345

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κατανεμημένα σε:
Μετόχους της μητρικής (28.577) 9.654 (4.127) 1.347
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (11.321) (43.064) - -

(39.898) (33.410) (4.127) 1.347

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

Βασικά 15 (0,20) 0,08 (0,03) 0,01
Απομειωμένα 15 (0,20) 0,08 (0,03) 0,01

Όμιλος Εταιρεία

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων - 1/7-30/9/2010 

 

1/7 - 30/9/2010 1/7 - 30/9/2009 1/7 - 30/9/2010 1/7 - 30/9/2009

Πωλήσεις 128.625 139.793 726 827
Κόστος πωληθέντων (113.577) (123.765) (612) (731)
Μεικτό κέρδος 15.049 16.028 114 96
Άλλα λειτουργικά έσοδα 9.258 2.835 626 767
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά (427) 1.124 (87) (147)
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (10.234) (9.384) (25) (24)
Έξοδα διοίκησης (14.292) (15.088) (2.210) (2.157)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (647) (4.485) (1.582) (1.466)
Χρηματοοικονομικά έξοδα (5.998) (4.356) (324) (193)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 458 628 128 290
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (5.540) (3.728) (196) 97
Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (3.745) (1.656) - -
Ζημιές προ φόρων (9.933) (9.869) (1.778) (1.368)
Φόρος εισοδήματος (100) (203) (38) (104)
Καθαρές ζημιές περιόδου (10.033) (10.072) (1.816) (1.472)

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση, μετά φόρων (218) 116 (1) (2)
Συναλλαγματικές διαφορές, μετά φόρων 271 (12) - -
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών (142) - - -
Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά φόρων (89) 104 (1) (2)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο (10.122) (9.968) (1.817) (1.474)

Καθαρές ζημιές κατανεμημένες σε :
Μετόχους της μητρικής (7.735) (7.026) (1.816) (1.472)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (2.298) (3.046) - -

(10.033) (10.072) (1.816) (1.472)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κατανεμημένα σε:
Μετόχους της μητρικής (7.645) (6.950) (1.817) (1.474)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (2.477) (3.018) - -

(10.122) (9.968) (1.817) (1.474)

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

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

Όμιλος Εταιρεία

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 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 - - 9.885 (9.428) 457
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - 190 - 114 304
Συναλλαγματικές διαφορές - (421) - (120) (540)
Επίδραση σε μη ελέγχουσες συμμετοχές από μεταβολή ποσοστού 6 - - - (33.630) (33.630)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - (231) 9.885 (43.064) (33.410)
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων
 - Αξία υπηρεσιών - 130 (15) 5 120
Δωρεάν διανομή ιδίων μετοχών 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 - (30) 36 (7) -

3.102 101 (2.258) 49.784 50.728
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2009 377.148 186.968 (120.854) 42.541 485.805

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 377.148 186.224 (120.177) 57.300 500.495
Καθαρή ζημιά περιόδου - - (26.960) (10.418) (37.378)
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - (689) - (417) (1.106)
Συναλλαγματικές διαφορές - (267) - 90 (178)
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών - (661) - (576) (1.237)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - (1.617) (26.960) (11.321) (39.898)
Δωρεάν διανομή ιδίων μετοχών 10 4.622 - (3.955) 159 826
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων
-Αξία υπηρεσιών - 45 - - 45
Μεταβολή σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών - (5) (14) 5 (14)
Μέρισμα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - (2) (2)
Πώληση θυγατρικών 6 - 171 (171) (338) (338)
Μεταφορά - 1.575 (1.151) (424) -

4.622 1.786 (5.291) (600) 517
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2010 381.771 186.393 (152.428) 45.379 461.114

Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση 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 - - 1.345 1.345
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - 2 - 2
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - 2 1.345 1.347
Δωρεάν διανομή ιδίων μετοχών 3.102 - (2.010) 1.092
Μεταφορά - 614 (614) -

3.102 614 (2.624) 1.092
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2009 377.148 147.734 (42.193) 482.690

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 377.148 147.730 (56.617) 468.261
Καθαρή ζημιά περιόδου - - (4.125) (4.125)
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - (2) - (2)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - (2) (4.125) (4.127)
Δωρεάν διανομή ιδίων μετοχών 10 4.622 - (3.796) 826
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2010 381.771 147.728 (64.538) 464.961  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

Σημ 1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009 1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 16 28.443 11.558 (16.463) (1.061)
Καταβληθέντες τόκοι (15.763) (15.126) (762) (738)
Καταβληθής φόρος εισοδήματος (1.385) 1.729 (68) 5.076
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 11.296 (1.838) (17.293) 3.277

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (48.471) (44.150) (38) (68)
Αγορές επενδυτικών ακινήτων (396) - (2) -
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (17.696) (24.589) (2) -
Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 4.578 3.015 3.737 93
Πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων 969 22 969 22
Πωλήσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 940 - - -
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων - (118) - -
Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής / Ίδρυση θυγατρικής 6 60 49.823 (2.000) -
Αγορά επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - (8) - (8)
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων - 401 - -
Αγορά θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) 277 - - -
Πωλήσεις θυγατρικών / Μειώσεις κεφαλαίου θυγατρικών 6 415 - - -
Αγορά συνδεδεμένων (203) - - -
Μερίσματα εισπραχθέντα - - 200 1.500
Τόκοι που εισπράχθηκαν 1.023 829 190 226
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (58.504) (14.777) 3.055 1.765

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους (31) (74) (31) (74)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (2) (102) - -
Δάνεια αναληφθέντα 34.767 24.352 15.100 -
Αποπληρωμή δανεισμού (19.973) (30.331) (1.549) -
Επιχορηγήσεις για την περίοδο 5.757 11.640 - -
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (3.482) (2.535) (118) -
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 17.035 2.949 13.402 (74)

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (30.173) (13.666) (837) 4.968
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 64.641 58.682 10.146 11.064
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 34.467 45.016 9.309 16.032

Όμιλος Εταιρεία

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 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. 21). 

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 29 Νοεμβρίου 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 – 
30/9/2010.  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 
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καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που 
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.  
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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 
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. 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 
2011) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία ο Όμιλος έχει συνεχιζόμενη ανάμειξη.  
Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 
ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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.  
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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.  

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 1/1-30/9/2010 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 4.223 99.980 33.108 142.796 147.830 2.409 430.346
Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων - (3.410) (2) (7.029) (166) (2.023) (12.630)
Σύνολο Πωλήσεων 4.223 96.570 33.105 135.767 147.665 387 417.716

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

179 1.514 1.607 9.391 38.044 (5.890) 44.846  
 
Η πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα δραστηριότητας για την περίοδο 1/1-30/9/2009 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 10.478 101.805 33.481 154.631 109.854 4.443 414.692
Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων - (3.618) (5) (8.304) (148) (1.975) (14.050)
Σύνολο Πωλήσεων 10.478 98.188 33.476 146.327 109.706 2.468 400.642

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) (291) 5.372 2.459 8.255 43.668 2.902 62.366  
 

Στη στήλη «παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών» της περιόδου 1/1-30/9/2009 περιλαμβάνεται το κέρδος από 
τις μεταβολές στο ποσοστό της θυγατρικής εταιρείας Hellas online ύψους €33.630 (βλέπε σημ. 6). 
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Η συμφωνία μεταξύ αποτελεσμάτων προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(EBITDA) και ζημιές / κέρδη προ φόρων έχει ως εξής: 

1/1 - 30/9/2010 1/1-30/9/2009
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 44.846 62.366
Αποσβέσεις (60.795) (44.632)
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (14.477) (14.069)
Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (3.968) (501)
(Ζημίες)/ κέρδη προ Φόρων (34.395) 3.165  

Η αύξηση των ζημιών από συγγενείς επιχειρήσεις προέρχεται από την συγγενή εταιρεία Intracom ΑΕ 
Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων.  

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 38.602  25.049  - 63.651 
Πωλήσεις (4.912) - (1.538) (6.450)
Μεταφορά σε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού 
διακρατούμενα προς πώληση (σημ.9) - - (7.369) (7.369)
Αποσβέσεις (24.557) (19.586) (489) (44.632)
Μεταφορά (747) 3.009 (2.262) -
Λοιπές μεταβολές (101) (11) (1.081) (1.193)
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 342.138  56.489  50.387  449.014 

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2010 375.496 64.832 57.618 497.945
Προσθήκες 28.183 17.882 3.051 49.116
Πωλήσεις (2.297) (940) - (3.238)
Μεταφορά από περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού 
διακρατούμενα προς πώληση (σημ.9) - - 7.369 7.369
Αποσβέσεις (33.888) (26.415) (492) (60.795)
Μεταφορά (146) - 146 -
Λοιπές μεταβολές (39) (0) 74 34
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 367.309  55.358  67.765  490.432  
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Εταιρεία 

Ενσώματα πάγια 
περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 
περιουσιακά 

στοιχεία
Επενδύσεις σε 

ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2009 39.869  219  60.450  100.538 
Προσθήκες 68  - - 68 
Πωλήσεις (2.839) - (819) (3.659)
Αποσβέσεις (997) (158) (649) (1.804)
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 36.102  61  58.982  95.144 

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2010 29.190 8 64.009 93.207
Προσθήκες 38 2 2 42
Πωλήσεις (8) - - (8)
Αποσβέσεις (895) (3) (650) (1.547)
Μεταφορά (97) - 97 -

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 28.228  8  63.457  91.693  

Κατά το τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας περιόδου, η Εταιρεία προέβη στην πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου με 
αναπόσβεστη αξία στις 30/9/2010 €16.053, το οποίο περιλαμβάνεται στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 
Η επαναμίσθωση αποτελεί χρηματοδοτική μίσθωση με διάρκεια 12 έτη (βλ. σημ. 11).  

 

6. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

 Περίοδος 1/1-30/9/2010 

 
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 εταιρεία 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. Είχε προηγηθεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής από την οποία οι μη 
ελέγχουσες συμμετοχές μειώθηκαν κατά €56.  

Κατά το τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας περιόδου, έλαβε χώρα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής 
εταιρείας Databank κατά €2.042.  Από την εν λόγω μείωση, οι μη ελέγχουσες συμμετοχές μειώθηκαν κατά €204.             

Τον Ιούνιο 2010 ο όμιλος Ιντρακάτ ΑΕ εξαγόρασε πλήρως την εταιρεία Rominplot 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.   
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Τον Αύγουστο 2010, οι θυγατρικές εταιρείες Intrakat International Ltd και Intracom Construct SA απέκτησαν το 
υπόλοιπο 50% των μετοχών της εταιρείας SC Plurin Telecommunications SRL, έναντι του ποσού των €0,5. Έως 
τότε ο Όμιλος κατείχε το 50% της ανωτέρω εταιρείας, μέσω της θυγατρικής Intrakat International Ltd, και την 
ενσωμάτωνε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Μετά την απόκτηση του υπολοίπου 50% (η συμμετοχή ανέρχεται 
σε 99% για την Intrakat International Ltd και 1% για την Intracom Construct SA), η εταιρεία ενσωματώνεται 
πλέον ολικά. Η καθαρή θέση της εταιρείας την ημερομηνία εξαγοράς ήταν €139. Το τίμημα εξαγοράς, μείον τα 
ταμειακά διαθέσιμα της εξαγορασθείσας, ανήλθε σε €127, ενώ αναγνωρίσθηκε κέρδος στα αποτελέσματα της 
περιόδου ύψους €69.  Η επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου από την εξαγορά δεν ήταν σημαντική.   

Επίσης, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου στον υπό-όμιλο Ιντρακάτ, έλαβαν χώρα η ίδρυση της 
θυγατρικής εταιρείας Intrapower AE και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Fracasso 
Hellas AE. Ως αποτέλεσμα, οι μη ελέγχουσες συμμετοχές αυξήθηκαν κατά €15 και κατά €45 αντίστοιχα. 

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 1/1-30/9/2009 

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 

30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου/ χρήσης 12.562 13.287 9.520 9.514
Προσθήκες - 8 - 8
Πωλήσεις / διαγραφές (29) (615) (29) -
Μεταφορά 46 - - -
Ζημιές εύλογης αξίας (1.106) (119) (2) (2)

Υπόλοιπο τέλους περιόδου/ χρήσης 11.473 12.562 9.489 9.520

Όμιλος Εταιρεία

 

8. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Στο λογαριασμό «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό στον ισολογισμό της 
Εταιρείας της 30/9/2010 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.   
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9. Στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση 

Το ποσό των €7.369 το οποίο μεταφέρθηκε στα στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση στην περίοδο 1/1-
30/9/2009 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 1.080.836 - - 4.622 4.622
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2010 133.026.017 187.567 194.204 - 381.771  

Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και στις 30 Σεπτεμβρίου 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 1/1-30/9/2010, η Εταιρεία διέθεσε 1.080.836 δωρεάν ίδιες 
μετοχές σε απασχολούμενους σε αυτή και σε συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, η αξία κτήσης των οποίων 
ανερχόταν σε €4.622. Κατόπιν τούτου, στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.  

Το έξοδο από τη δωρεάν διάθεση των ιδίων μετοχών για τον Όμιλο και την Εταιρεία για την περίοδο 1/1-
30/9/2010 ανήλθε σε €826 και €183 αντίστοιχα. 

11. Δάνεια 

30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009

Τραπεζικά δάνεια 175.045 172.367 17.745 15.894
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 17.974 9.723 11.582 -
Ομολογιακά δάνεια 161.566 158.551 - -
Σύνολο δανείων 354.585 340.640 29.327 15.894

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 166.879 168.848 15.437 6.196
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 187.706 171.792 13.890 9.698

354.585 340.640 29.327 15.894

Όμιλος Εταιρεία

 

Η αύξηση των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ομίλου και της Εταιρείας την 30/9/2010 προέρχεται 
από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου κατά το τρίτο τρίμηνο (βλ. σημ. 5).  
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12. Άλλα λειτουργικά έσοδα 

Η αύξηση στα άλλα λειτουργικά έσοδα κατά €7.385 στον Όμιλο σε σχέση με την περσινή εννεάμηνη περίοδο 
προέρχεται κυρίως από αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων και από ασφαλιστικές αποζημιώσεις.  

 

13. Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά 

1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009 1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009
Χρηματοοικονομικά έξοδα
-Τραπεζικά δάνεια (6.266) (5.575) (665) (737)
-Ομολογιακά δάνεια (4.997) (5.762) - -
- Χρηματοδοτικές μισθώσεις (400) (399) (97) -
- Εγγυητικές και λοιπά έξοδα (1.547) (1.609) (0) (1)
- Καθαρά κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές 
διαφορές (152) (340) - -
- Λοιπά (2.425) (3.141) - (965)
Σύνολο (15.786) (16.825) (762) (1.703)
Μείον: Κεφαλαιοποιήσεις σε πάγια υπό κατασκευή - 775 - -
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (15.786) (16.050) (762) (1.703)

Χρηματοοοικονομικά έσοδα
Έσοδα τόκων 765 737 190 226
Λοιπά 545 1.244 286 392
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 1.309 1.981 476 619
Χρηματοοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα - καθαρά (14.477) (14.069) (286) (1.084)

Όμιλος Εταιρεία

 

14. Φόρος εισοδήματος 

1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009 1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009
Φόρος χρήσης 3.831 3.412 (20) 183
Αναβαλλόμενος φόρος (849) (704) (80) 332
Σύνολο 2.983 2.708 (100) 515

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 της 
περιόδου 1/1-30/9/2010. 

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%. 
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15. Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 

Βασικά/ απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 

1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009 1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009

(Ζημιές)/ κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (26.960) 9.885 (4.125) 1.345
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών (σε χιλ.) 132.286 131.345 132.286 131.345
Βασικά / απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (€ ανά 
μετοχή) (0,20) 0,08 (0,03) 0,01

Όμιλος Εταιρεία

 

 

16. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  

1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009 1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009

Καθαρές (ζημιές)/ κέρδη (37.378) 457 (4.125) 1.345
Προσαρμογές για:
Φόρο εισοδήματος 2.983 2.708 100 515
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 33.888 24.557 895 997
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 26.415 19.586 3 158
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 492 489 650 649
Απομειώσεις επενδυτικών ακινήτων - 928 - -

Ζημιές/ (κέρδη) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 218 (1.535) (0) (690)
Ζημιές εύλογης αξίας επενδύσεων μέσω αποτελεσμάτων 119 12 - -
Κέρδη από πώληση επενδύσεων μέσω αποτελεσμάτων - (92) - -
Κέρδη από πώληση επενδυτικών ακινήτων - (728) - (172)
Απομειώσεις επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 29 - 29 -
Kέρδος από μεταβολή ποσοστού σε θυγατρική - (33.630) - -
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών 45 120 - -
Κέρδη από πώληση συγγενών - (450) - (374)
Ζημιές από πώληση θυγατρικών 7 - - -
Έσοδα τόκων (1.309) (1.981) (476) (619)
Έξοδα τόκων 15.786 15.085 762 738
Έσοδα από μερίσματα - - (200) (1.500)
Δωρεάν διανομή ιδίων μετοχών 826 888 183 546
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (5.399) (2.708) - -
Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς επιχειρήσεις 3.943 501 - -
Συναλλαγματικές ζημιές / (κέρδη) 119 (309) - -
Αρνητική υπεραξία από απόκτηση θυγατρικής (193) - - -

40.592 23.896 (2.179) 1.593

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων 6.172 (107) - -
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων (31.043) (16.341) (13.162) 1.522
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 14.456 6.262 (1.087) (4.074)
Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων (2.040) (2.603) - -
Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης 305 451 (34) (101)

(12.149) (12.338) (14.283) (2.654)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 28.443 11.558 (16.463) (1.061)

Όμιλος Εταιρεία
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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:   

30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009

Εγγυητικές για προκαταβολές 58.503 78.088 65.280 71.330
Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 152.436 155.370 125.151 113.468
Εγγυητικές συμμετοχής σε διαγωνισμούς 21.283 15.495 7.690 6.236
Λοιπές 11.010 11.732 - 5.645

243.232 260.685 198.121 196.680

Όμιλος Εταιρεία

 

H Εταιρεία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών για δάνεια θυγατρικών της συνολικού ύψους €359.382.  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 εταιρεία 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. 
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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 21. Έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις ύψους €1.694 για τον Όμιλο, 
η οποία κρίνεται επαρκής. 

Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

18. Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού υπήρχαν κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις για ενσώματα πάγια στοιχεία ύψους  
€2.279 για τον Όμιλο (31/12/2009: €7.859).   



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

30 Σεπτεμβρίου 2010 
(Όλα τα ποσά σε €’000) 

 

 22

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

1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009 1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:

Προς θυγατρικές - - 1.803 1.975

Προς συγγενείς 2.323 2.365 220 327

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.011 2.133 10 2
3.334 4.498 2.034 2.304

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:

Από θυγατρικές - - 233 247

Από συγγενείς 6.804 9.752 - 41

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 108 773 29 -

6.912 10.525 262 288

Έσοδα ενοικίων:

Από θυγατρικές - - 1.237 1.238

Από συγγενείς 596 696 286 422

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 87 249 10 161

683 945 1.533 1.821

Όμιλος Εταιρεία

 
 

Αγορές παγίων:
Από θυγατρικές - - - 33
Από συγγενείς 15.351 16.337 - -
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη - 266 - -

15.351 16.603 - 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 €959 (1/1 - 
30/9/2009: €1.321), καθώς και χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους €1.388 (1/1 - 30/9/2009: €1.503). 

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: 

30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 

Από θυγατρικές - - 10.708 10.160

Από συγγενείς 8.977 8.451 2.747 2.443

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 4.445 15.510 1.034 4.423
13.422 23.961 14.489 17.027

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: 

Προς θυγατρικές - - 2.057 2.198

Προς συγγενείς 61.291 56.058 3.300 3.372

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 757 803 41 52

62.048 56.861 5.397 5.623

Όμιλος Εταιρεία

 

Παροχές προς τη διοίκηση  

Για την εννεάμηνη περίοδο έως 30 Σεπτεμβρίου 2010 καταβλήθηκαν από την Εταιρεία ως αμοιβές μελών Δ.Σ. και 
διευθυντικών στελεχών ποσά ύψους €1.536 (1/1-30/9/2009: €1.481). Στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, η υποχρέωση 
προς μέλη της Διοίκησης ανέρχεται σε €0 (31 Δεκεμβρίου 2009: €0).  

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

Παρακάτω, παρατίθενται στοιχεία για τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες του Ομίλου, καθώς και για τις 
κοινοπραξίες, κατά την 30 Σεπτεμβρίου 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
         -Rominplot SRL** Ρουμανία 96,54% 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 99%        
(βλ.σημ.2) Ολική

2008-2009

        -Alpha Mogilany Development SP Z.O.O Πολωνία 25,00% Καθαρή θέση 2008-2009
  - 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% Αναλογική 2007-2009

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

Ελλάδα 10,00% Αναλογική 2008-2009

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

      -Κ/Ξ Πρίσμα - Δομή ΑΤΕ - Μεσόγειος ES AE - (λειτουργία - συντήρηση 
βιολ.καθαρισμού Οίνοφυτων Σχηματαρίου)** Ελλάδα 25,00% Αναλογική -

-Intrapower A.E. Εταιρία Ενεργειακών Έργων** Ελλάδα 75,00% Ολική -
-ΙCC ΑΤΕ (εταιρεία τεχνικών - ηλεκτρονικών)** 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
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Αγωγοί Φυσικού Αερίου 2007 Αττικής 
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

 

 

Σημ. 2: Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην SC Plurin Telecommunications SRL ανέρχεται σε 100% μέσω 
συμμετοχής άλλης θυγατρικής.  
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Επωνυμία Χώρα εγκατάστασης Άμεσο ποσοστό 
συμμετοχής

Μέθοδος 
ενοποίησης

Ανέλεγκτες  Φορολογικά 
Χρήσεις

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 Nέας Mεσημβρίας** Ελλάδα 50,00% Αναλογική -
Κ/Ξ Ιντρακάτ - Φίλιππος ΑΕ - Έργο Ανθήπολης** Ελλάδα 50,00% Αναλογική -  

 

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 Σεπτεμβρίου 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 (1/1-30/9/2010) οι εταιρίες Unibrain Inc, Fornax RT, Fornax Integrator, Fornax Informatica 
Doo Croatia, Fornax Slovakia, Switchlink NV, Pebe s.a., Διάλογος ΑΕ και Moldovan Lottery. Ειδικότερα, η 
εταιρεία Moldovan Lottery συμμετείχε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έως την 7η Απριλίου 2009, 
ημερομηνία κατά την οποία μεταβιβάστηκε, ενώ η εταιρεία Διάλογος ΑΕ συμμετείχε στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις έως την 7η Ιουνίου 2010, ημερομηνία κατά την οποία μεταβιβάστηκε. Επίσης η  
Intracom Jordan μετονομάστηκε σε Intracom IT Services Middle East & Africa καθώς και η Razobeco 
Development SRL σε Rominplot SRL. 

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

 

 

 



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

30 Σεπτεμβρίου 2010 
(Όλα τα ποσά σε €’000) 
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Παιανία, 29 Νοεμβρίου 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 

 


