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Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας εγκρίθηκαν κατά την 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 30η Μαρτίου 2011. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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Α) Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  

 (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3556/2007) 

Οι  

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

2. Δημήτριος Χ. Κλώνης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων 

Σύμβουλος, 

3. Γεώργιος Α. Άννινος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

Εξ’ όσων γνωρίζουμε: 

α. οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01/2010 έως 31/12/2010 της Εταιρίας και του Ομίλου, που 
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 
ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της “ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο και  

β. η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση 
του εκδότη, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, 
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 

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 

 

 

 

Δ. Χ. ΚΛΩΝΗΣ 

Α.Δ.Τ. Ρ 539675 / 06.11.1995 

TO MEΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

 

Γ. Α. ΑΝΝΙΝΟΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΕ 550167 / 17.04.2007 
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Β) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΕΤΗΣΙΑ EΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2010-31/12/2010 

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

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Παρά τη δυσμενή συγκυρία, ο Όμιλος INTRACOM HOLDINGS κατά την οικονομική χρήση του 2010 
κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών του και μάλιστα πραγματοποιώντας κερδοφόρες πωλήσεις αφού 
αύξησε παράλληλα και τα μεικτά του αποτελέσματα.   

Οι Ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου το 2010 ανήλθαν σε  €575,4 εκατ. έναντι € 547,4 εκατ. το 2009, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5%. Η αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων του Ομίλου οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση κατά 25,2% των πωλήσεων του Ομίλου HOL (2010: € 200,5 εκατ., 2009: € 160,1 εκατ.), καθώς και 
στην αύξηση κατά 6,5%των πωλήσεων του Ομίλου ΙΤ Services (2010: € 148,4 εκατ., 2009: € 139,4 εκατ.).  

Ιδιαίτερα θετική είναι η μεταβολή του μεικτού αποτελέσματος το οποίο διαμορφώθηκε σε € 79,2 εκατ. έναντι € 
59,4 εκατ. το 2009, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 33%. Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου ακολουθώντας τη 
μεγέθυνση των πωλήσεών του αυξήθηκαν με αποτέλεσμα το EBITDA να διαμορφωθεί σε € 63,2 εκατ. έναντι € 
77,2 εκατ. το 2009. Επισημαίνεται ωστόσο ότι αν από τα αποτελέσματα του 2009 αφαιρεθεί η αναγνώριση 
λογιστικού κέρδους από την έμμεση πώληση ποσοστού της hellas online ύψους € 51,8 εκατ. που είναι έκτακτο 
και μη επαναλαμβανόμενο γεγονός, προκύπτει ότι το λειτουργικό αποτέλεσμα των εταιριών του Ομίλου είναι 
σαφέστατα βελτιωμένο σε σχέση με το 2009. 

Σε επίπεδο κερδών προ φόρων (ΕΒΤ) ο Όμιλος  καταγράφει ζημίες λόγω των υψηλών αποσβέσεων που 
απορρέουν από την έντονη επενδυτική δραστηριότητα των θυγατρικών του τα τελευταία χρόνια, με κύριο 
εκφραστή την hellas online. Τα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) του 2010 είναι ζημίες ύψους € 38,8 εκατ. 
έναντι ζημιών € 5,3 εκατ. το 2009.  Όπως προαναφέρθηκε, τα αποτελέσματα των δύο ετών δεν είναι 
συγκρίσιμα καθώς το προηγούμενο έτος περιελάμβανε έκτακτο έσοδο. 

Γενικότερα, η επίδοση των εταιριών του Ομίλου κρίνεται ως ιδιαίτερα ικανοποιητική δεδομένων των αντίξοων 
συνθηκών, καθώς αυτές στη μεγάλη τους πλειονότητα, είτε μείωσαν σημαντικά τις ζημιές τους – hellas online- 
είτε- όπως η περίπτωση του Ομίλου ΙΝΤΡΑΚΑΤ- αύξησαν την κερδοφορία τους.   

Σχετικά με τα Οικονομικά μεγέθη της Μητρικής Εταιρίας, παρατηρείται ελαφρά πτώση των πωλήσεων κατά € 
0,5 εκατ. , με σημαντική μείωση των ζημιών προ φόρων (2010: €-9,7 εκατ., 2009: € -12,4 εκατ.) που οφείλεται 
κυρίως στον περιορισμό των εξόδων διοίκησης κατά € 1,4 εκατ. και στην μεταβολή (μείωση) κατά € 1,3 εκατ. 
λοιπών αποτελεσματικών λογαριασμών. 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχεται στις 31/12/2010 σε € 452,8 εκατ. έναντι € 500,5 εκατ. 
την 31/12/2009. 

Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 1.166,7 εκατ. παρουσιάζοντας οριακή μεταβολή 
σε σχέση με την 31/12/2009 (€ 1.208,8 εκατ.) Το σύνολο του δανεισμού του Ομίλου την 31/12/2010 ανέρχεται 
σε € 351,1 εκατ. σημειώνοντας μικρή αύξηση σε σχέση με την 31/12/2009 (€ 340,6 εκατ.) 
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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                   40,2%     4,4% 

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων                                  63,4%             1207,5% 

Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό                                        81,5%  503,6% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις:  92,0%                 96,0% 

β.  Αριθμοδείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας      Ο ΟΜΙΛΟΣ        Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

EBITDA/Κύκλος Εργασιών                                                11,0%  -243,9%                    

Μικτά αποτελέσματα/Πωλήσεις                                          13,8%                     16,5% 

Πωλήσεις/Ίδια Κεφάλαια                                                127,07%                     0,63% 

 

Η εταιρία δεν έχει υποκαταστήματα δεδομένου ότι δραστηριοποιείται εκτός της έδρας αυτής μέσω των 
θυγατρικών της. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

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). Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο του 2010 η εταιρία έλαβε τη διάκριση του κορυφαίου 
«Service Partner» για το 2010 κατά τη διάρκεια του ετήσιου παγκόσμιου Συνέδριου Συνεργατών της Cisco. Η 
σημαντική αυτή διάκριση απονέμεται για πρώτη φορά σε Ελληνική εταιρία. 

Τον Μάιο του 2010 η εταιρία Northrop Grumman 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. Επιπλέον, μέσα στη 
χρονιά υπογράφηκε σύμβαση, ύψους $ 4,8 εκατ. που αφορά στην παραγωγή συγκροτημάτων των 
αντιαεροπορικών συστημάτων PATRIOT για κάλυψη αναγκών τρίτων χωρών. Η παρούσα συμφωνία είναι σε 
συνέχεια των προηγούμενων συμφωνιών ύψους $ 55,7 εκατ. και $ 25 εκατ. που υπεγράφησαν τον Σεπτέμβριο 
2009 και τον Μάιο 2010, αντίστοιχα. 
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Επίσης, 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 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. 

Τον Μάιο του 2010 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. 

Η INTRASOFT International επιλέχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), με 
έδρα το Ελσίνκι της Φινλανδίας, ως ένας από τους προτιμώμενους προμηθευτές για 4 από τα 10 Τμήματα 
διετούς ανταγωνιστικής σύμβασης-πλαισίου που αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
πληροφορικής και διαθέτει μέγιστο προϋπολογισμό 5,8 εκατ. ευρώ για το σύνολο προτιμώμενων προμηθευτών. 
Σύμφωνα με αρχική εκτίμηση, η INTRASOFT International θα λάβει το ένα τέταρτο  του συνολικού 
συμβατικού προϋπολογισμού. Το έργο αυτό θα ενισχύσει το διεθνές προφίλ της INTRASOFT International, 
επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της σε νέες γεωγραφικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Τέλος, η ΙΝΤΡΑΚΑΤ, τον Δεκέμβριο του 2010, υπέγραψε σύμβαση συνολικού ύψους 51,6 εκατ. ευρώ με την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Οδικού Τμήματος Ποτίδαια-
Κασσανδρεία του Οδικού Κυκλώματος Κασσάνδρας Ν.Χαλκιδικής». Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας, με 
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ  Επιπλέον, σύμβαση ύψους 5,5 εκατ. ευρώ υπεγράφη το τρίτο τρίμηνο του 2010 
μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας της INTRAKAT, ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας για 
την εκτέλεση του έργου «Παρακάμψεις Αρτεσιανού και Ριζοβουνίου στην Ε.Ο. Καρδίτσα-Τρίκαλα». 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Τον Φεβρουάριο του 2010 ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε 6μελές σώμα, μετά από 
τις παραιτήσεις των κ.κ. Κ. Δημητριάδη και Ν. Σ. Λαμπρούκου. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Οι βασικοί στόχοι του Ομίλου συνοψίζονται στους παρακάτω βασικούς άξονες: 

 εδραίωση και ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του 

 μεγέθυνση των πωλήσεων των υφιστάμενων δραστηριοτήτων μέσω οργανικής ανάπτυξης και 

στοχευμένων εξαγορών  

 ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του μέσω στρατηγικών συμμαχιών και έντονης επενδυτικής 

δραστηριότητας στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, τεχνολογιών και υποδομών 

 διεύρυνση του χαρτοφυλακίου του σε νέες δραστηριότητες 
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Στα πλαίσια αυτά, ο Όμιλος έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα προηγμένων προϊόντων, ολοκληρωμένων λύσεων 
και υπηρεσιών που φθάνουν στις αγορές 64 χωρών σε όλο τον κόσμο, ενώ οι εταιρίες του διατηρούν 
θυγατρικές ή συμμετοχές σε 21 χώρες. 

Ο Όμιλος IT Services, ο μεγαλύτερος Ελληνικός Όμιλος παροχής λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής, 
διαθέτει ισχυρότατο διεθνή προσανατολισμό έχοντας φυσική παρουσία σε 11 κράτη, ενώ παρέχει λύσεις και 
υπηρεσίες σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις σε 64 διαφορετικές χώρες. Η στρατηγική του ομίλου 
βασίζεται στο τρίπτυχο «διεθνής δραστηριότητα, εξειδίκευση, ποιότητα». Βασισμένος σε αυτούς τους άξονες 
και αξιοποιώντας τη δυναμική των θυγατρικών του, προωθεί κάθετες, εξειδικευμένες λύσεις σε 
συγκεκριμένους τομείς όπου διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία δίνοντας έμφαση στη συνεχή βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητάς του. Αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής είναι η διεκδίκηση σημαντικών έργων σε νέες 
αγορές όπως Νέα Ζηλανδία, Βιετνάμ, Μαλαισία, Βερμούδες, Αργεντινή, Κένυα, Ιράκ και οι Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής. Τέλος, στρατηγικές συμμαχίες όπως αυτή με την IΒΜ στο χώρο των τελωνείων προωθούν 
σημαντικά τον στόχο του Ομίλου μέσα στο επόμενα χρόνια να εδραιώσει μία ηγετική θέση σε παγκόσμιο 
επίπεδο αναφορικά με 2-3 κρίσιμες κάθετες αγορές και παράλληλα, να έχει σημαντική διεθνή παρουσία στις 
υπόλοιπες. 

Η INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS είναι ο κυριότερος κατασκευαστής Αμυντικών Ηλεκτρονικών 
στην Ελλάδα με έμφαση στις επικοινωνίες και τα Ηλεκτρονικά Συστήματα. Επιπλέον, η εταιρία συμμετέχει σε 
πολυεθνικά προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες αμυντικές εταιρίες και 
οργανισμούς και συμπεριλαμβάνεται στην επίσημη λίστα προμηθευτών του ΝΑΤΟ.  Επενδύοντας στην 
ανταγωνιστικότητά της, τη σύγχρονη υποδομή της και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της η εταιρία 
στοχεύει να εδραιωθεί ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης σε διεθνή προγράμματα. Δεδομένης της τρέχουσας 
οικονομικής συγκυρίας, οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρία χαρακτηρίζονται από καθυστερήσεις 
υλοποίησης προγραμμάτων και μείωση δαπανών, κυρίως για δημοσιονομικούς λόγους. Υπό το πρίσμα αυτό η 
εταιρία προβαίνει σε διορθωτικές επιλογές προκειμένου να προσαρμοστεί στις επικρατούσες οικονομικές 
συνθήκες με βασικό στόχο τη διατήρηση της κερδοφορίας καθώς και την ενδυνάμωση της διείσδυσης σε 
αγορές τρίτων χωρών. 

Η INTRAKAT, ο κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου INTRACOM, έχει επιδείξει σημαντικές 
αντιστάσεις στην κρίσιμη χρηματοοικονομική περίοδο που διανύουμε. Αυτό οφείλεται στο γεγονός του ότι από 
το 2003 έχουν υλοποιηθεί στρατηγικές επιλογές και προσεκτικός σχεδιασμός σε λογικές επενδύσεις με 
παράλληλη συνεχή διεύρυνση σε νέους τομείς δραστηριοποίησης. Για το επόμενο χρονικό διάστημα ο Όμιλος 
INTRAKAT με μοχλό ανάπτυξης την καινοτομία εστιάζει στην εντονότερη δραστηριοποίηση του στους τομείς 
των περιβαλλοντικών έργων (έργα διαχείρισης φυσικών πόρων και έργα πράσινης ανάπτυξης), της διαχείρισης 
απορριμμάτων (waste to energy) και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης-
εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων φωτοβολταϊκών πάρκων). Ειδικότερα στον τομέα των ΑΠΕ 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για την συμμετοχή σε αιολικά πάρκα. Επίσης σημαντική είναι η παρουσία του 
Ομίλου στο εξωτερικό (Ρουμανία, Πολωνία, Κύπρο, Αλβανία και Συρία) όπου υλοποιούνται σημαντικά έργα 
τεχνολογικής αιχμής. 

 
Ο Όμιλος της hellas online κατέχει πλέον ισχυρή θέση στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιακών παρόχων 
παρουσιάζει συνεχιζόμενη υγιή ανάπτυξη. Με μοχλούς ανάπτυξης το σταθερό ρυθμό προσέλκυσης νέων LLU 
πελατών, την αποτελεσματική λειτουργική διαχείριση, τις επικεντρωμένες επενδύσεις σε υποδομές και 
υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, η εταιρία κατόρθωσε να παρουσιάσει μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό 
περιβάλλον υψηλούς ρυθμούς αύξησης των εσόδων. Ο Όμιλος στοχεύει  στη δυνατότητα αύξησης της 
πελατειακής του βάσης, τη δυνατότητα εξασφάλισης  των αναγκαίων κεφαλαίων για την περαιτέρω ανάπτυξη 
του δικτύου και την προσφορά νέων προϊόντων, τη δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης, εκσυγχρονισμού και 
ανάπτυξης του τηλεπικοινωνιακού του δικτύου, τη χρήση τεχνολογίας IPTV και τη διάθεση νέων εμπορικών 
πακέτων που απευθύνονται σε μικρές εταιρίες. Παράλληλα, η εταιρία θα συνεχίσει να επενδύει περαιτέρω σε 
ανάπτυξη εναλλακτικών καναλιών πρόσβασης και στην ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση του προσωπικού της 
για να ανταποκριθεί στις ανάγκες εξυπηρέτησης της αυξανόμενης συνδρομητικής της βάσης. 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Ο Όμιλος ΙΝΤΡΑΚΟΜ  ως πολυεθνικός, εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς 
(μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές 
επιτοκίων και κίνδυνο τιμών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης 
κινδύνων του Ομίλου επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση της μεταβλητότητας 
των χρηματοπιστωτικών αγορών στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.  

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

Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διαχείριση 
επιτοκιακού ή συναλλαγματικού κινδύνου, καθώς σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική δεν επιτρέπεται η 
χρήση τους για κερδοσκοπία. 

Συνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω. 

Κίνδυνοι αγοράς 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

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

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

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

Κίνδυνος τιμής 

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

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

Ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο του δανεισμού του Ομίλου 
χρησιμοποιεί κυμαινόμενα επιτόκια. Κατά την τρέχουσα χρήση εκτιμάται ότι ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι 
περιορισμένος καθώς θεωρείται ότι οι περισσότερες πιθανότητες είναι να υπάρξει μικρή αύξηση των επιτοκίων 
στο βραχυπρόθεσμο μέλλον. Παράλληλα αξιοποιούνται εναλλακτικές προτάσεις  για μετατροπή μέρους του 
δανεισμού σε σταθερό επιτόκιο. 
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Πιστωτικός κίνδυνος 

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

Σε σχέση με πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται από τις τοποθετήσεις των διαθεσίμων, επισημαίνεται ότι η 
εταιρία συνεργάζεται μόνο με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που έχουν υψηλό δείκτη πιστοληπτικής 
ικανότητας.  

Κίνδυνος ρευστότητας 

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

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. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

(Άρθρο 2 απόφ. 7/448/11.10.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 

Οι σημαντικότερες συναλλαγές της εταιρίας με συνδεδεμένα με αυτή μέρη όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 24, αφορούν συναλλαγές  με τις θυγατρικές της  και συγγενείς εταιρίες (συνδεδεμένες 
κατά άρθρο 42ε Κ.Ν.2190/20), καθώς και εταιρίες στις οποίες συμμετέχει ο βασικός μέτοχος της INTRACOM 
HOLDINGS,  οι οποίες παρουσιάζονται στους  κατωτέρω πίνακες : 

 Έσοδα και Απαιτήσεις Περιόδου 1/1-31/12/2010
(Ποσά σε χιλ. €)

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΠΑΓΙΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 414 283 - - 1.476
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 71 - 8 - -
ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛ.ΥΠΟΚ/ΜΑ 781 64 - - 700
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤ. 316 - - 200 937
HELLAS ON LINE Α.Ε. 204 1.322 - - 3.577
ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 450 - - - 2.628
ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 2 2 - - 51

Σύνολο 2.238 1.671 8 200 9.369
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 285 287 - - 1.955
INTRACOM LTD SKOPJE - - - - 750

Σύνολο 285 287 0 0 2.705
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

INTRALOT - 153 - - 1.025
SPORTNEWS ΑΕ 13 10 - - 167
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - 3 - - 2

Σύνολο 13 166 0 0 1.194
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.536 2.124 8 200 13.268  

 Έσοδα και Απαιτήσεις Περιόδου 1/1-31/12/2009
(Ποσά σε χιλ. €)

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΠΑΓΙΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 335 265 - - 1.314
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 96 - 82 - 503
ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛ.ΥΠΟΚ/ΜΑ 814 51 - - 614
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥ 575 - - 1.500 2.948
HELLAS ON LINE Α.Ε. 258 1.346 1 - 2.658
ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 549 - - - 2.075
INTRACOM HOLDING INTERNATIONAL LTD - - - - -
INTRACOM TECHNOLOGIES LTD - - - - -
ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 2 2 - - 48

Σύνολο 2.629 1.664 83 1.500 10.160
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 411 562 - - 1.424
INTRACOM LTD SKOPJE - - - - 750
ΛΟΙΠΕΣ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ - - - - 270

Σύνολο 411 562 0 0 2.444
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

INTRALOT 2 142 4.505 - 4.274
SPORTNEWS ΑΕ - 22 - - 145
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - 3 - - 4

Σύνολο 2 167 4.505 0 4.423
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.042 2.393 4.588 1.500 17.027  
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Έξοδα και Υποχρεώσεις Περιόδου 1/1-31/12/2010
(Ποσά σε χιλ. €)

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΓΟΡΕΣ 
ΠΑΓΙΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

IN MAINT Α.Ε. 307 20 3 11
INTRADEVELOPMENT - - - 41
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 140 - - 705
HELLAS ON LINE Α.Ε. 7 - - 216

Σύνολο 454 20 3 973
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 6 - - 3.415
ΛΟΙΠΕΣ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ - - - 27

Σύνολο 6 0 0 3.442
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 26 - - 80
Σύνολο 26 0 0 80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 486 20 3 4.495  

Έξοδα και Υποχρεώσεις Περιόδου 1/1-31/12/2009
(Ποσά σε χιλ. €)

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΓΟΡΕΣ 
ΠΑΓΙΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - 100 - 630
IN MAINT Α.Ε. 309 45 - 190
INTRADEVELOPMENT - - - 40
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 141 - - 1.122
HELLAS ON LINE Α.Ε. 12 - - 215
ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ - - - 1

Σύνολο 462 145 0 2.198
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 67 - - 3.158
CONΚLIN - - - 175
ΛΟΙΠΕΣ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ - - - 39

Σύνολο 67 0 0 3.372
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 53 - - 53
Σύνολο 53 0 0 53

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 582 145 0 5.623  

Σχετικά με τις ανωτέρω συναλλαγές διευκρινίζονται τα ακόλουθα : 

Τα έσοδα της Εταιρίας, από παροχή υπηρεσιών, αφορούν κυρίως την παροχή διοικητικής λογιστικής, νομικής  
και μηχανογραφικής υποστήριξης. 

Οι αγορές από την  IN MAINT Α.Ε. αφορούν υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων και δικτύων και από την 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ την λήψη υπηρεσιών πληροφορικής και 
συντήρησης συστημάτων και λογισμικού Η/Υ . 

Οι συναλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. 
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Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης ανήλθαν κατά την χρήση 2010 σε € 2.103 χιλ. 
έναντι € 2.636 της προηγούμενης χρήσης. Δεν υπήρχαν απαιτήσεις ούτε υποχρεώσεις  στο τέλος της 
κλειόμενης χρήσης, προς τα μέλη της Διοίκησης . 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
Η Δήλωση αυτή αφορά στο σύνολο των αρχών που υιοθετεί η Εταιρία προκειμένου να διασφαλίσει την 
απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της καθώς και των μερών των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με 
εκείνα της Εταιρίας. 
 
1.1 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 
 
1.1.1 Δήλωση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρίας με Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
 
Στην Ελλάδα το πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης 
υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Ν. 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων 
εκτελεστικών μελών στα Διοικητικά Συμβούλια ελληνικών εταιριών των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται 
σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, τη θέσπιση και τη λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου και την 
υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Επιπλέον, πλήθος άλλων νομοθετικών πράξεων ενσωμάτωσαν 
στο ελληνικό δίκαιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, δημιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής 
διακυβέρνησης, όπως ο Ν. 3693/2008, που επιβάλλει τη σύσταση Επιτροπής ελέγχου καθώς και σημαντικές 
υποχρεώσεις γνωστοποίησης όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση μίας εταιρίας, ο  
Ν. 3884/2010 που αφορά σε δικαιώματα των μετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων 
προς τους μετόχους κατά το στάδιο προετοιμασίας μίας Γενικής Συνέλευσης και ο Ν. 3873/2010 που 
ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την υπ' αριθ. 2006/46/EC Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί 
ετησίων και ενοποιημένων λογαριασμών εταιριών ορισμένου τύπου. Τέλος, στην Ελλάδα ο Νόμος περί 
Ανωνύμων Εταιριών (Κ.Ν. 2190/20, τον οποίο τροποποιούν πολλές από τις παραπάνω διατάξεις νόμων 
κοινοτικής έμπνευσης) περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες διακυβέρνησής τους. 
 
Η Εταιρία, ως ανώνυμη εταιρία της οποίας οι μετοχές διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 
εφαρμόζει, χωρίς αποκλίσεις, τις αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές ορίζονται από το σχετικό 
νομοθετικό πλαίσιο, συμμορφούμενη πλήρως με τις επιταγές και τις ρυθμίσεις των ως ανωτέρω αναφερθέντων 
νομοθετικών κειμένων (ιδίως Κ.Ν. 2190/1920, Ν. 3016/2002 και Ν. 3693/2008), οι οποίες αποτελούν και το 
ελάχιστο περιεχόμενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
 
Στο πλαίσιο όμως συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Ν. 3873/2010, η Εταιρία δηλώνει ότι κατά το παρόν 
χρονικό σημείο υιοθετεί ως Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
που διαμορφώθηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (εφεξής καλούμενος ο «Κώδικας»), ο 
οποίος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του ΣΕΒ, στην διεύθυνση: 
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf. 
 
1.1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές διατάξεις του 

Κώδικα που δεν εφαρμόζει η Εταιρία και εξήγηση των λόγων της μη εφαρμογής 
 
Ως ήδη αναφέρθηκε, η Εταιρία εφαρμόζει χωρίς αποκλίσεις τις αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές 
ορίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (Κ.Ν. 2190/1920, Ν. 3016/2002 και Ν. 3693/2008), οι οποίες 
αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόμενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Σε σχέση όμως με τον 
ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που διαμορφώθηκε από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή ορισμένες αποκλίσεις για τις οποίες δεν υπάρχει 
μέχρι σήμερα σχετική νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση και η Εταιρία προτίθεται να επανεξετάσει την 
εναρμόνισή της.  
Οι αποκλίσεις αυτές έχουν ως ακολούθως: 
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Μέρος Α'- Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του 
 
Ι. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει προβεί στη σύσταση ξεχωριστής Επιτροπής που να προΐσταται στη 
διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο και να προετοιμάζει προτάσεις 
προς αυτό όσον αφορά τις αμοιβές των εκτελεστικών μελών και των βασικών ανώτατων στελεχών. 
 
ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Το ισχύον Δ.Σ. της Εταιρίας είναι πλέον 6μελές και αποτελείται από τρία (3) εκτελεστικά και τρία (3) μη 
εκτελεστικά μέλη εκ των οποίων δύο (2) μέλη είναι ανεξάρτητα. Η 6μελής σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου ανταποκρίνεται επαρκώς στην οργάνωση της Εταιρίας. 
 
 
ΙΙΙ. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Δε θεσπίζεται ρητή διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, ούτε 
κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία της διάκρισης αυτής ενόψει της οργανωτικής δομής και λειτουργίας της 
Εταιρίας. 
 
Το Δ.Σ. δε διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόμενο από τα ανεξάρτητα μέλη του, αλλά εκτελεστικό 
Αντιπρόεδρο, καθώς αξιολογείται ως προέχουσας σημασίας η συνδρομή εκ μέρους του Αντιπροέδρου, του 
Προέδρου του Δ.Σ. στην άσκηση των εκτελεστικών καθηκόντων του. 
 
IV. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Το Δ.Σ. δεν έχει υιοθετήσει ως μέρος του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Εταιρίας, πολιτικές 
διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων ανάμεσα στα μέλη του και στην Εταιρία. Ωστόσο, όπως προβλέπεται 
στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να γνωστοποιούν έγκαιρα στα υπόλοιπα 
μέλη του Δ.Σ. τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από τις συναλλαγές της Εταιρίας που 
εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρίας ή 
συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, που 
ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 
 
Δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελματικών δεσμεύσεων των μελών του Δ.Σ. 
(συμπεριλαμβανομένων σημαντικών μη εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρίες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα) 
πριν από το διορισμό τους στο Δ.Σ. 
 
V. Ανάδειξη υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της για πέντε χρόνων 
θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, 
η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την 6ετία.  
 
Δεν υφίσταται Επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. 
 
VI. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Δεν υφίσταται κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ., καθώς οι διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρίας 
θεωρούνται επαρκείς για την οργάνωση και λειτουργία του Δ.Σ. 
Το Δ.Σ. δεν υιοθετεί στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ημερολόγιο συνεδριάσεων και 12μηνο πρόγραμμα 
δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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σύγκληση και συνεδρίαση του Δ.Σ. είναι δυνατή, όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της Εταιρίας ή ο νόμος, χωρίς 
την ύπαρξη προκαθορισμένου προγράμματος δράσεως. 
 
Δεν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του Δ.Σ. κατά την άσκηση του έργου του από ικανό, εξειδικευμένο 
και έμπειρο εταιρικό γραμματέα. 
 
Δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση μεταξύ του Προέδρου του Δ.Σ. και 
των μη εκτελεστικών μελών του χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητείται η 
επίδοση και οι αμοιβές των τελευταίων. 
 
Δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα μέλη του Δ.Σ., αλλά 
και τη διαρκή επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση για τα υπόλοιπα μέλη, δεδομένου ότι προτείνονται 
προς εκλογή ως μέλη του Δ.Σ. πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγμένη εμπειρία και οργανωτικές -
διοικητικές ικανότητες  
 
VII. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Δεν υφίσταται θεσμοθετημένη διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. και των επιτροπών 
του, ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου του Δ.Σ. κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία προΐσταται 
ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 
 
Μέρος Β'- Εσωτερικός έλεγχος 
 
Ι. Εσωτερικός έλεγχος - Επιτροπή Ελέγχου 
 
Δεν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς τα βασικά 
καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της ως άνω επιτροπής, προδιαγράφονται επαρκώς από τις κείμενες διατάξεις .  
 
Μέρος Γ'- Αμοιβές 
 
Ι. Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών 
 
Δεν υφίσταται Επιτροπή αμοιβών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη γενικότερη πολιτική της Εταιρίας, 
περί αμοιβών. Η αμοιβή και οι τυχόν λοιπές αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου καθορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για 
τις συνεδριάσεις του και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται. 
 
Στις συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. δεν προβλέπεται ότι το Δ.Σ. μπορεί να απαιτήσει την 
επιστροφή όλου ή μέρους του bonus που έχει απονεμηθεί λόγω αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων 
προηγούμενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν 
για τον υπολογισμό του bonus αυτού, καθώς τα τυχόν δικαιώματα bonus ωριμάζουν μόνο μετά την οριστική 
έγκριση και έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. 
 
1.1.3 Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία επιπλέον των προβλέψεων του Νόμου 
 
Η Εταιρία εφαρμόζει πιστά τις προβλέψεις του κειμένου ως άνω νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την εταιρική 
διακυβέρνηση. Δεν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή εφαρμοζόμενες πρακτικές επιπλέον των ως 
άνω προβλέψεων. 
 
1.2 Διοικητικό Συμβούλιο & Επιτροπές που απαρτίζονται από μέλη αυτού 
 
1.2.1 Διοικητικό Συμβούλιο (Ρόλος - Σύνθεση και Λειτουργία) 
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1.2.1.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη 
στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρίας, εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. 
Επιπλέον, διασφαλίζει τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων της Εταιρίας. Πρώτιστη 
υποχρέωση και καθήκον των μελών του Δ.Σ. είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας 
οικονομικής αξίας της Εταιρίας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Απαγορεύεται στα μέλη 
του Δ.Σ. και σε κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ. αρμοδιότητές του, να επιδιώκουν 
ίδια οφέλη τα οποία αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας και να ωφελούνται επιχειρηματικά με πράξεις 
τους σε βάρος της Εταιρίας. Τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτος, στον οποίο έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ. 
αρμοδιότητές του, οφείλουν να γνωστοποιούν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα ίδια συμφέροντά τους 
που ενδέχεται να ανακύψουν από τις συναλλαγές της Εταιρίας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και 
κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά 
την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 
 
Τα μέλη υποχρεούνται σε εχεμύθεια και σε κάθε διασφάλιση αυτής, αναφορικά με τις συναλλαγές της 
Εταιρίας, τους πελάτες, συμβούλους, συνεργάτες, προμηθευτές της κ.λ.π. Κάθε σχετική πληροφορία πρέπει να 
χρησιμοποιείται από τα μέλη μόνο στα πλαίσια του έργου τους και όχι για προσωπικό όφελος ή για όφελος 
τρίτου σε βάρος της Εταιρίας. 
 
1.2.1.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της, αποτελείται 
από τρία (3) έως ένδεκα (11) Μέλη. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται 
εντός των ως άνω ορίων, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με απόλυτη 
πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, για θητεία πέντε (5) χρόνων που παρατείνεται 
αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως 
να περάσει την εξαετία.  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.. 
 
Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη είτε εκλέγουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), 
αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που αντικαθίστανται και ορίζουν την 
ιδιότητα του κάθε μέλους ως εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού, είτε συνεχίζουν τη διαχείριση και την 
εκπροσώπηση της Εταιρίας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών. Αν εκλεγεί από το Δ.Σ. μέλος 
σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο. Η εκλογή 
αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να 
αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά  την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον 
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Οι 
Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανέλθουν κατ’ ανώτατο αριθμό σε τέσσερις.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο και έναν Αναπληρωτή Διευθύνοντος 
Συμβούλου από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Καθήκοντα 
Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να ανατεθούν σε ένα και το αυτό πρόσωπο. 
 
1.2.1.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της 
Εταιρίας το απαιτούν, συγκαλούμενο προς τούτο με πρόσκληση από τον Πρόεδρο αυτού ή το νόμιμο 
αναπληρωτή του στην έδρα της Εταιρίας ή με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του 
Κ.Ν. 2190/20 καθώς και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον 
στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην 
πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία 
και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα μισά πλέον ενός του συνόλου των μελών 
του, όμως ο αριθμός των παρόντων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του 
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός εάν ο Νόμος ή το 
Καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου αυτού. Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις μόνο από άλλο Μέλος, κατόπιν 
γραπτής εξουσιοδοτήσεώς του.  
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Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους 
τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 
Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που 
μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο 
βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευομένων κατά τη συνεδρίαση 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον 
Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του. 
Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή το 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.  
 
Κάθε σύμβουλος οφείλει να επιδιώκει τη συμμετοχή του σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
1.2.1.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να προβαίνει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με οποιαδήποτε 
πράξη αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων και γενικά την επιδίωξη 
του σκοπού της, προασπίζοντας τα συμφέροντα των μετόχων της και του επενδυτικού κοινού. Ως σύνολο, 
διαθέτει επαρκείς γνώσεις και εμπειρία για τις δραστηριότητες της Εταιρίας, ώστε να έχει τη δυνατότητα 
άσκησης εποπτείας επί του συνόλου των λειτουργιών της. Για την αποφυγή περιπτώσεων σύγκρουσης 
καθηκόντων, η Εταιρία υιοθετεί τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης που αφορούν, ιδίως το διαχωρισμό των 
εκτελεστικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων των μελών του Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 
εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών υπάρχουν δύο τουλάχιστον 
ανεξάρτητα μέλη, τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής 
διακυβέρνησης. 
 
Υπό ίδια ευθύνη και με την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρία 
και αναπτύσσει το στρατηγικό προσανατολισμό της, έχοντας ως πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον τη διαρκή 
επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρίας και την προάσπιση του γενικού 
εταιρικού συμφέροντος. Προς τούτο κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του, λαμβάνει πρώτιστα υπόψη του το συμφέρον των μετόχων καθώς και των μερών των οποίων 
τα συμφέροντα συνδέονται με εκείνα της Εταιρίας όπως είναι οι πελάτες, οι πιστωτές, οι εργαζόμενοι και οι 
κοινωνικές ομάδες που επηρεάζονται άμεσα από τη λειτουργία της Εταιρίας στο βαθμό που δεν προκύπτει 
σύγκρουση με το εταιρικό συμφέρον. 
 
Κρίσιμες για την Εταιρία αποφάσεις, ιδίως η εξειδίκευση των σκοπών της και ο προσδιορισμός της 
στρατηγικής της, λαμβάνονται μόνο από το Δ.Σ. 
 
Προς το σκοπό εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, τα μέλη του Δ.Σ. έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης 
σε ορθή, ουσιώδη και έγκαιρη πληροφόρηση. 
 
1.2.1.5 Για την επίτευξη των εταιρικών στόχων και την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρίας, το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών 
διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή 
περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα 
πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους 
αυτών σε άλλα μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη 
σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν 
υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. 
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1.2.2 Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
1.2.2.1 Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι 6μελές και έχει ως ακολούθως: 
 
 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Ανάληψη 
καθηκόντων 

Λήξη θητείας 

Σωκράτης Π. Κόκκαλης Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων 
Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 28.06.2008 30.06.2013 

Δημήτριος Χρ. Κλώνης 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Αναπληρωτής 

Διευθύνων Σύμβουλος, 
Εκτελεστικό Μέλος 

03.02.2011 
(Ως Μέλος Δ.Σ. 
από 28.06.2008 

30.06.2013 

Γεώργιος Αρ. Αννινος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 28.06.2008 30.06.2013 

Κων/νος Γ. Αντωνόπουλος Σύμβουλος, 
Μη Εκτελεστικό Μέλος 28.06.2008 30.06.2013 

Σωτήριος Ν. Φίλος Σύμβουλος, 
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 04.06.2009 30.06.2013 

Δημήτριος Κ. Χατζηγρηγοριάδης Σύμβουλος, 
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 28.06.2008 30.06.2013 

 
Ειδικότερα, το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 
27ης Ιουνίου 2008 και ήταν 8 μελές αποτελούμενο από τους κ.κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Κωνσταντίνο Γ. 
Δημητριάδη, Δημήτριο Χρ. Κλώνη, Γεώργιο Αρ. Αννινο, Νικόλαο–Σωκράτη Δ. Λαμπρούκο, Κωνσταντίνο Γ. 
Αντωνόπουλο, Στυλιανό Αθ. Ζερβόπουλο και Δημήτριο Κ. Χατζηγρηγοριάδη. Ακολούθησε η από 04.06.2009 
εκλογή του  
κ. Σωτ. Φίλου, ως νέου Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος 
κ. Στ. Ζερβόπουλου, καθώς και οι από 31.01.2011 παραιτήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο των κ.κ.  
Κων. Γ. Δημητριάδη, Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και του κ.  
Νικ. Λαμπρούκου, Εκτελεστικού Μέλους, όπου στην από 03.02.2011 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρίας αποφασίστηκε η μη αντικατάσταση αυτών καθώς και η ανασυγκρότηση σε σώμα του 6μελούς 
πλέον Διοικητικού Συμβουλίου, ως ανωτέρω. Η θητεία αυτού είναι 5ετής, ισχύουσα μέχρι την 30.06.2013. 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010 πραγματοποιήθηκαν 80 συνολικά συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Εταιρίας. 
Σχετικά με τις συμμετοχές των 8 Μελών του Δ.Σ. ισχύουν τα ακόλουθα : 2 Μέλη παρέστησαν σε όλες τις 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 1 Μέλος παρέστη σε 79 συνεδριάσεις και 2 Μέλη παρέστησαν σε 
78 και 77 αντίστοιχα συνεδριάσεις, ενώ 3 Μέλη παρέστησαν σε 59, 6 και 3 συνεδριάσεις αντίστοιχα. 
 
Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατίθενται στην ιστοσελίδα της 
Εταιρίας (www.intracom.com) : 
 
 
1.2.3 Επιτροπή Ελέγχου 
 
1.2.3.1 Η Εταιρία, συμμορφούμενη πλήρως με τις προβλέψεις και τις επιταγές του Ν. 3693/2008, εξέλεξε κατά 
την Tακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2009, Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 
37 του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρίας κ.κ. Κων. Αντωνόπουλο, Σωτ. Φίλο και Δημ. Χατζηγρηγοριάδη εκ των οποίων τα δύο (2) τελευταία 
είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία της ως άνω Επιτροπής είναι 
τριετής. 
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1.2.3.2 Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι εξής: 
 
α) η παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 
β) η παρακολούθηση  της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του 

συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας 
του εσωτερικού ελεγκτή της Εταιρίας, 

γ) η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, 

δ) η επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της 
αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας της ελεγκτικής εταιρίας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ 
ΕΛΕΓΚΤΩΝ”, η οποία διενεργεί τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010, 
ή/και των ελεγκτών αυτής, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρία άλλων υπηρεσιών από το 
νόμιμο ελεγκτή ή την ελεγκτική εταιρία. 

 
1.2.3.3 Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την διάρκεια της χρήσης 2010 συνεδρίασε τέσσερις φορές  
 
1.2.3.4 Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας της παρεχόμενης προς το επενδυτικό κοινό 
και τους μετόχους της Εταιρίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η συμμόρφωση της Εταιρίας με το ισχύον 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η περιφρούρηση των επενδύσεων και  των περιουσιακών στοιχείων της 
Εταιρίας και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων. 
 
1.3 Γενική Συνέλευση των μετόχων 
 
1.3.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής 
 
1.3.1.1 Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο 
της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση  που αφορά την Εταιρία. Στη Γενική Συνέλευση, 
δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Οι νόμιμες αποφάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης διευκολύνουν την αποτελεσματική 
άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι ενημερώνονται για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη 
συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και των 
σχετικών δικαιωμάτων τους. 
 
1.3.1.2 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο από το Διοικητικό 
Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του 
νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 
τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη αυτής. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση όταν 
το κρίνει σκόπιμο ή εάν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενο 
ποσοστό. 
 
Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, 
πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίασή 
της, συνυπολογιζομένων και των μη εργάσιμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα 
της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση των μετόχων στη 
Γενική Συνέλευση, ορίζει τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον 
οποίο οι μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και ν' ασκήσουν τα δικαιώματά τους 
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αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται σε 
εμφανή θέση στην έδρα της Εταιρίας και δημοσιεύεται όπως επιβάλλουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
 
1.3.1.3 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας 
Διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν 
δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί για το σκοπό αυτό πριν 
από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 
έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως 
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 
 
1.3.1.4 Εξαιρετικώς, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται 
σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν 
τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: 
 
α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας  
β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας 
γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 

& 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με 
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 

δ) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 
2190/20, 

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν 
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών 
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας 
η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 
θ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και 
ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη 

Γ.Σ. απαιτείται η ως άνω αυξημένη απαρτία 
 
1.3.1.5 Εάν δε συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται 
πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που 
ματαιώθηκε, με προηγούμενη πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και 
συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ’ αυτήν εκπροσωπείται 
τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η 
απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση 
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της 
αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ’ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όλες οι αποφάσεις επί των ως άνω θεμάτων λαμβάνονται με 
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 
 
1.3.1.6 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής 
Επιτροπής, ο Εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρίας αλλά και οι εξωτερικοί ελεγκτές παρίστανται στη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί θεμάτων που τίθενται 
προς συζήτηση και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι μέτοχοι. 
 
1.3.2 Δικαιώματα των μετόχων και τρόπος άσκησής τους 
 
1.3.2.1 Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου 
 
1.3.2.1.1 Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος που εμφανίζεται με 
την ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας κατά την 
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έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση 
Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της 
Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης 
βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία 
του εν λόγω φορέα. Η, σύμφωνα με τα ανωτέρω, βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την 
μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση 
της Γενικής Συνέλευσης. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη 
δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την 
δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην 
ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κατά τα λοιπά η Εταιρία 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 (άρθρο 28α) 
 
1.3.2.1.2 Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 
αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα 
μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν 
ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς 
αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις 
μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που 
ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Η Εταιρία διαθέτει στην 
ιστοσελίδα της το έντυπο που οφείλει να χρησιμοποιεί ο μέτοχος για τον ορισμό του/των αντιπροσώπου/ων 
του. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της 
Εταιρίας ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της 
Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος οφείλει να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής των 
εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου και της παραλαβής τους από την Εταιρία. 
 
1.3.2.1.3 Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της 
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους 
μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των 
συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να 
προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της 
Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή 
άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) 
είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου 
νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι 
σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από  τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω 
περιπτώσεις (α) έως (γ). 
 
1.3.2.2 Δικαιώματα μειοψηφίας 
 
- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 
1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 
 
- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη 
συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 
 
- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το 
Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/20, 
έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα 
που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 
2α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 
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- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο 
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 
 
- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις 
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική 
Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
39 παρ. 4 εδάφιο 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα 
εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 
ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, 
καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε 
παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 39 παρ. 4 εδάφιο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος 
αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των 
αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η 
οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό 
Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών 
υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 5 του Κ.Ν. 
2190/1920, ως ισχύει. 
 
- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η 
λήψη αποφάσεων σε θέματα της Ημερησίας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 
 
- Σε όλες τις περιπτώσεις της παρούσας ενότητας οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική 
τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια 
απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 
2190/1920, ως ισχύει. 
 
- Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρίας, εάν 
πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού 
της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 
2190/1920, ως ισχύει. 
 
- Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 
δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τα οριζόμενα παραπάνω, έλεγχο της Εταιρίας, 
εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών 
υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παρ. 3 
του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 
 
- Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο τη μετοχική τους ιδιότητα και τον 
αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. 
 
1.3.2.3 Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες 
 
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης της 
Γενικής Συνέλευσης, της διαδικασίας για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, των εντύπων 
διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου, των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 
καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 2α, 4 
και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στην Εταιρία, από όπου οι μέτοχοι 
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μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Επίσης, όλα τα ανωτέρω έγγραφα, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων 
μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. 
 
1.4 Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνων 
 
1.4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.) 
 
Βασικό μέλημα της Εταιρίας αποτελεί η ανάπτυξη και η συνεχής αναβάθμιση, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο 
και σε επίπεδο Ομίλου, Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.) το οποίο αποτελεί σύνολο λεπτομερώς 
καταγεγραμμένων ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που τίθενται σε εφαρμογή από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, τη διοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρίας, καλύπτουν σε συνεχή βάση κάθε 
δραστηριότητα και συναλλαγή της και συντελούν στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη 
συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. 
 
Η Εταιρία έχει θεσπίσει Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου με σκοπό την περιφρούρηση των περιουσιακών 
στοιχείων της καθώς και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο έχει την τελική ευθύνη για τη διατήρηση του Συστήματος αυτού, τη διασφάλιση της επάρκειας και 
της αποτελεσματικότητάς του καθώς και για την παρακολούθηση και εποπτεία της αποτελεσματικής 
εφαρμογής του. Παράλληλα τα μέλη του Δ.Σ. αξιολογούν την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος σε ετήσια βάση. Υπεύθυνοι για την τήρηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι ο 
Εσωτερικός Ελεγκτής, η Επιτροπή Ελέγχου και η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. 
 
Εσωτερικός Ελεγκτής 
 
Ο Εσωτερικός Ελεγκτής ως όργανο εσωτερικού ελέγχου που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 
«Για την Εταιρική Διακυβέρνηση» κατά την άσκηση των καθηκόντων του, είναι ανεξάρτητος, δεν υπάγεται 
ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρίας πέραν της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και 
εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. 
 
Ο Εσωτερικός Ελεγκτής ορίζεται από το Δ.Σ. και δεν μπορεί να είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας ή 
διευθυντικό στέλεχος το οποίο έχει και άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρμοδιότητες ή συγγενής των 
παραπάνω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Είναι πρόσωπο με επαρκή προσόντα και 
εμπειρία και απασχολείται υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 
 
Ο Εσωτερικός Ελεγκτής κατά την άσκηση των καθηκόντων του δικαιούται να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε 
βιβλίου, εγγράφου, αρχείου και να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία αυτής. Για τη διευκόλυνση του 
έργου του Εσωτερικού Ελεγκτή, τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να συνεργάζονται και να του παρέχουν κάθε 
αναγκαία πληροφορία, η δε διοίκηση της Εταιρίας οφείλει να του παρέχει κάθε αναγκαίο προς τούτο μέσο. 
 
Η Εταιρία υποχρεούται να ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή στα πρόσωπα 
ή την οργάνωση του Εσωτερικού Ελέγχου εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτή. Ως προς την 
αξιολόγησή του ο εσωτερικός Ελεγκτής θεωρείται διευθυντικό στέλεχος. 
 
Επιτροπή Ελέγχου 
 
Το κύριο έργο της Επιτροπής Ελέγχου συνίσταται στη διαρκή παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας 
και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε ατομικό επίπεδο και επίπεδο ομίλου, με 
βάση τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες της Yπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, τις διαπιστώσεις και 
παρατηρήσεις των εξωτερικών ελεγκτών, καθώς και των εποπτικών αρχών. 
 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 
 



    ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
31 Δεκεμβρίου 2010  

(23) από (118) 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου συνιστά αυτόνομη και αυτοτελή υπηρεσία της Εταιρίας, η οποία εντάσσεται 
οργανικά και αναφέρεται απ' ευθείας και εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξειδικευμένες 
περιπτώσεις (με σχετική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου), ενεργεί για λογαριασμό του Προέδρου, του 
Διευθύνοντος Συμβούλου και των προϊσταμένων των υπηρεσιών. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 
στελεχώνεται από έναν τουλάχιστον εσωτερικό ελεγκτή. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι 
ανεξάρτητος, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρίας και εποπτεύεται από την 
Επιτροπή Ελέγχου. 
 
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου τηρεί απαρέγκλιτα την εν γένει εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και 
κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου θεσπίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, τις 
διαδικασίες και πολιτικές καθώς και το πλαίσιο διενέργειας οικονομικών, διοικητικών και λειτουργικών 
ελέγχων, τόσο της Εταιρίας όσο και των εταιριών του Ομίλου, με βάση τα οποία διακριβώνεται: 
 
• Η αξιοπιστία των λογιστικών και επιχειρηματικών δεδομένων, 
• Η διασφάλιση της εταιρικής περιουσίας από αξιόποινες πράξεις (απάτης, καταδολίευσης, υφαρπαγής) ή 

χρήσης σε άσχετους με τους εταιρικούς προορισμούς, 
• Η συμμόρφωση των υπηρεσιών της Εταιρίας με τα μέτρα διασφάλισης της νόμιμης δραστηριότητάς της 

και 
• Η εφαρμογή και η τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, του Καταστατικού της Εταιρίας, 

καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρία και ιδιαίτερα της χρηματιστηριακής νομοθεσίας 
και της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιριών. 

 
Πριν από τη διενέργεια των ως άνω ελέγχων, ο Εσωτερικός Ελεγκτής υποβάλει στην Επιτροπή Ελέγχου, 
πρόγραμμα με τα τμήματα / υπηρεσίες της Εταιρίας που πρόκειται να ελεγχθούν. Η εν λόγω υποβολή 
επιβάλλεται προκειμένου ο εσωτερικός ελεγκτής να λάβει τις κατάλληλες κατευθύνσεις και εξουσίες ελέγχου. 
 
Οι έλεγχοι της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, που σχετίζονται με το λογιστικό σύστημα, επιδιώκουν να 
διακριβώνεται ότι: 
 
• Οι εταιρικές συναλλαγές εκτελούνται σύμφωνα με τη γενική ή την ειδική εξουσιοδότηση της διοίκησης. 
• Όλες οι συναλλαγές καταχωρούνται με τα αληθή δεδομένα τους στους κατάλληλους λογιστικούς 

λογαριασμούς, στη χρήση που αφορούν, ώστε να διασφαλίζεται η αληθής κατάρτιση των λογιστικών 
καταστάσεων, στα πλαίσια αναγνωρισμένων λογιστικών μεθόδων και να διατηρείται η δυνατότητα 
λογιστικής παρακολούθησης των περιουσιακών στοιχείων. 

• Η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων επιτρέπεται μόνο ύστερα από εξουσιοδότηση της διοικήσεως ή 
σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις αυτής και 

• Τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων να συγκρίνονται σε λογικά διαστήματα με τα 
πραγματικά δεδομένα και σε περιπτώσεις διαφορών, να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, επιμελείται, εκτός των άλλων, τους ακόλουθους ελέγχους: 
 
• Τον έλεγχο τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Καταστατικού της Εταιρίας, ως 

εκάστοτε ισχύουν, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρία, ιδίως της νομοθεσίας περί 
ανωνύμων εταιριών και της χρηματιστηριακής, ειδικότερα δε της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 5/204/2000, ως τροποποιήθηκε και ισχύει 

• Τον έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία και τα επενδυτικά 
σχέδια της Εταιρίας σχετικά με την χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από το Χρηματιστήριο ή την 
ορθή ενημέρωση των εποπτικών αρχών και του επενδυτικού κοινού για τις τυχόν διαφοροποιήσεις τους. 

• Τον έλεγχο της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της διοικήσεως 
αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας. 

• Τον έλεγχο των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, κατά την 
έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και των σχέσεων της Εταιρίας με 
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εταιρείες, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη του Δ.Σ. ή μέτοχοι 
της Εταιρίας με ποσοστό τουλάχιστον 10%. 

• Τον έλεγχο των χρηματιστηριακών συναλλαγών επί τίτλων της Εταιρίας από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή πρόσωπα που κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση. 

 
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης 
των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της 
Εταιρίας με τα συμφέροντα αυτής, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων της. 
 
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, παρέχει, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου οποιαδήποτε 
πληροφορίες ζητηθεί εγγράφως από τις εποπτικές αρχές, συνεργάζεται με αυτές και διευκολύνει με κάθε 
δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου που αυτές ασκούν. 
 
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Ελέγχου 
τακτικές ενημερώσεις, τουλάχιστον άπαξ ανά τρίμηνο και παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων 
της Εταιρία 
 
1.4.2 Διαχείριση των κινδύνων της Εταιρίας και του Ομίλου σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων). 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποιεί επισκόπηση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών όσον αφορά τις 
οικονομικές καταστάσεις καθώς και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία έχει συντάξει η Εταιρία σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. Επανεξετάζει τις κυριότερες εκτιμήσεις και κρίσεις που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά 
τα οικονομικά αποτελέσματα ώστε να διασφαλίσει την πληρότητα, σαφήνεια και επαρκή πληροφόρηση των 
οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, στον έλεγχο που διενεργεί λαμβάνει υπόψη της τυχόν θέματα που 
μπορεί να έχουν προκύψουν από τον Τακτικό Έλεγχο που διενεργούν οι ορκωτοί ελεγκτές. 
 
1.5 Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρίας 
 
Δεν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή άλλα διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της 
Εταιρίας 
 
1.6 Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παρ. 1 στοιχεία γ), δ), στ), 

η) και θ) της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 
Οι απαιτούμενες πληροφορίες του στοιχείου (γ) της παρ. 1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ 
εμπεριέχονται ήδη σε άλλο τμήμα της Έκθεσης Διαχείρισης που αναφέρεται στις πρόσθετες πληροφορίες του 
άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007. 
 
Σχετικά με τις απαιτούμενες πληροφορίες του στοιχείου (δ) της παρ. 1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ, 
δεν υφίστανται κανενός είδους τίτλοι της Εταιρίας οι οποίοι να παρέχουν δικαιώματα ελέγχου. 
 
Σχετικά με τις απαιτούμενες πληροφορίες του στοιχείου (στ) της παρ. 1 του άρθρου 10 της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ, δεν υφίστανται κανενός είδους περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. 
 
Σχετικά με τις απαιτούμενες πληροφορίες του στοιχείου (η) της παρ. 1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ, 
σημειώνεται ότι: 
Η τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού προϋποθέτει τη λήψη σχετικής εγκριτικής απόφασης από τη Γ.Σ., 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Ν 2190/20. Σχετικά δε με την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, το Καταστατικό της Εταιρίας δεν διαφοροποιείται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920, ως 
ισχύει. 
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Οι απαιτούμενες πληροφορίες του στοιχείου (θ) της παρ. 1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ 
εμπεριέχονται ήδη σε άλλο τμήμα της Έκθεσης Διαχείρισης που αναφέρεται στις πρόσθετες πληροφορίες του 
άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007.
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

άρθρου 4 παρ. 7 & 8 του Ν. 3556/2007 

 

Ι Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι 
χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τρία Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (€ 187.566.683,97), διαιρούμενο σε εκατόν 
τριάντα τρία εκατομμύρια είκοσι έξι χιλιάδες δέκα επτά (133.026.017) Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος 
ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (€ 1,41) εκάστη.  

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι στο σύνολό τους εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών και από τις 29 Νοεμβρίου 2010 διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Μεσαίας & 
Μικρής Κεφαλαιοποίησης»  

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

• Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρίας. Ποσοστό 35% 

των καθαρών κερδών μετ’ αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού, ως ορίζεται στο άρθρο 3 του Ν. 

148/1967, διανέμεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα, ενώ η χορήγηση 

πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.  

Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι κατά την 
ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος 

Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στο μέτοχο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.  

Ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του μερίσματος ανακοινώνεται από την Εταιρία στο Ημερήσιο Δελτίο 
Τιμών και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.. Ως ημέρα πληρωμής δύναται να ορισθεί οποιαδήποτε ημέρα εντός 
διαστήματος τριών (3) εργασίμων ημερών από την αποστολή από την Ε.Χ.Α.Ε. του αρχείου 
προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του 
Σ.Α.Τ.  

Η αξίωση είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά 
την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Τακτική Γενική 
Συνέλευση. 

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

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

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

ανάληψη νέων μετοχών. 

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

λογιστών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 

• Το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, στην οποία κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα της ψήφου.  
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• Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά τη διάρκεια της 

εκκαθάρισης (σύμφωνα με την παρ.3  του άρθρου 33 του Καταστατικού της).  

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

ΙΙ Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας 

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ του Καταστατικού 
της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους.  

ΙΙΙ Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Ν. 3356/2007 (άρθρα 9-11) 

Οι μέτοχοι της Εταιρίας που στις 31.12.2010 κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνολικού αριθμού 
των μετοχών της και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα :  

Ονοματεπώνυμο   Ποσοστό 

Σωκράτης Π. Κόκκαλης   23,87% 

Κωνσταντίνος Γ. Δημητριάδης  10,24% 

Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την ως άνω ημερομηνία δεν κατείχε ποσοστό μεγαλύτερο του 
5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου.  

ΙV Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

V Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 

Δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρίας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.. 

VI Συμφωνίες μετόχων της Εταιρίας 

Δεν είναι γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται 
περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από 
τις μετοχές της. 

VII Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού 

Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρίας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δε διαφοροποιούνται από τα 
προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς. 

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

α) Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, κατά τη διάρκεια της πρώτης 
πενταετίας από τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία 
υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, το Διοικητικό 
Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) 
του συνόλου των μελών του, ν’ αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του 
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ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της ως άνω απόφασης 
από τη Γενική Συνέλευση.  

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με 
απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας 
που προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Δεν έχει 
ληφθεί τέτοια απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.  

β) Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο 
αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, εκδίδοντας νέες μετοχές στο πλαίσιο υλοποίησης 
εγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση Προγραμμάτων παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης (Stock 
Options Plan), για την απόκτηση μετοχών της Εταιρίας από τους δικαιούχους. 

Η Εταιρία, με απόφαση της από 28.06.2000 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, έχει 
θεσπίσει, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20, ως αυτό ίσχυε πριν από την τροποποίησή 
του από το  
Ν. 3604/2007, ευρύ Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τη διοίκηση της Εταιρίας, υπό 
τη μορφή παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option), κατά τους, από την πιο 
πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, εγκριθέντες όρους και συμφωνίες, οι οποίοι ακολούθως 
τροποποιήθηκαν με απόφαση των από 18.07.2001 και 12.06.2002 Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων 
της Εταιρίας, ορίζοντας τον ανώτατο αριθμό των μετοχών που δύνανται τελικά να εκδοθούν, εάν οι 
δικαιούχοι ασκήσουν τα χορηγούμενα σε αυτούς δικαιώματα προαίρεσης, σε 8.125.489 μετοχές.  

Ο ακριβής αριθμός των χορηγούμενων, ανά δικαιούχο, δικαιωμάτων προαίρεσης ορίζεται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τα χορηγούμενα δικαιώματα ασκούνται, ολικά ή 
τμηματικά, μέσα σε περίοδο 5 ετών από την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία άσκησης, πάντοτε 
όμως το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους. Παρερχομένης 
απράκτου της πιο πάνω προθεσμίας, το δικαίωμα αποσβέννυται.  Μερική άσκηση του δικαιώματος 
δεν απαγορεύεται.  

Κατά τη φετινή περίοδο άσκησης (1.12.2010–15.12.2010), δε χορηγήθηκαν καινούργια δικαιώματα 
και ουδείς εκ των δικαιούχων των, σε ισχύ, παλαιότερων επιμέρους προγραμμάτων που είχαν τη 
δυνατότητα να ασκήσουν, ολικά ή τμηματικά, τα χορηγηθέντα από τα εν λόγω προγράμματα, αλλά μη 
ασκηθέντα, δικαιώματα προαίρεσης, άσκησε κάποιο δικαίωμα. 

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, , η Εταιρία δύναται να 
αποκτήσει ίδιες μετοχές, μόνο μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, μέχρι το 1/10 του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες του ως 
άνω άρθρου..  

Η Εταιρία, σε εκτέλεση των αποφάσεων των από 30.06.2005 και 28.06.2006 Τακτικών Γενικών 
Συνελεύσεων των μετόχων της και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20, ως αυτό ίσχυε πριν 
από την αντικατάστασή του από το Ν. 3604/2007, απέκτησε συνολικά 1.680.836 ίδιες μετοχές (1,26% 
επί του μετοχικού κεφαλαίου).  Εκ των ως άνω μετοχών, 365.726 ίδιες μετοχές (0,27% επί του 
μετοχικού κεφαλαίου), αποκτήθηκαν σε εκτέλεση της απόφασης της από 30.06.2005 Τ.Γ.Σ., ενώ οι 
υπόλοιπες 1.315.110 ίδιες μετοχές (0,99% επί του μετοχικού κεφαλαίου), σε εκτέλεση της απόφασης 
της από 28.06.2006 Τ.Γ.Σ.  

Η Εταιρία, με απόφαση Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της, προέβη στη δωρεάν διανομή ιδίων 
μετοχών της σε απασχολούμενους στην Εταιρία ή και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες. Ειδικότερα : 
α) με απόφαση της από 20.03.2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης διένειμε δωρεάν 815.000 ίδιες 
μετοχές εκ των οποίων 215.000 διανεμήθηκαν κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσης, ενώ 600.000 
είχαν ήδη διανεμηθεί την προηγούμενη χρήση και β) με απόφαση της από 05.03.2010 Έκτακτης 
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Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία διένειμε δωρεάν κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 865.815 
ίδιες μετοχές.  

IX Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής 
ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης 

Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 
αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης.  

X Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρίας 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό 
της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης 
χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 
Οι σχηματισμένες προβλέψεις της Εταιρίας για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία, συνεπεία και της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3371/2005, ανήλθαν την 31.12.2010 στο 
ποσό των τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εικοσιτεσσάρων  Ευρώ (€ 335.024,00). 

 

 

Παιανία, 30 Μαρτίου 2011 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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Γ) Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

 

Προς τους Μετόχους της “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 
“ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”  και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από 
τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2010, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις 
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές 
και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που 
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της 
εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”  και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 και τη χρηματοοικονομική τους 
επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, 
η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 
2190/1920. 

β)  Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα 
πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 

 

 

Μαρία Ν. Χαρίτου 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 15161 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 
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31 Δεκεμβρίου 2010  

(32) από (118) 

Δ) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 
31 Δεκεμβρίου 2010 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

(35) από (118) 

Ισολογισμός   

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 6 362.394 375.496 25.425 29.190
Υπεραξία 7 68.387 65.788 - -
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 8 56.604 64.832 7 8
Επενδύσεις σε ακίνητα 9 68.368 57.618 65.768 64.009
Επενδύσεις σε θυγατρικές 10 - - 250.098 237.088
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 11 110.844 113.316 115.900 115.900
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 13 11.191 12.562 9.470 9.520
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 14 5.236 7.310 - -
Μακροπρόθεσμα δάνεια 15 8.706 8.385 8.706 8.385
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 16 6.009 15.824 39 36

697.740 721.130 475.411 464.136
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 17 44.166 47.140 - -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 16 367.125 332.553 17.900 22.058
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 18 12.374 21.618 - -
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 19 187 298 - -
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 10.166 11.142 - -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 20 34.994 64.641 4.048 10.146

469.012 477.392 21.948 32.204
Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται προς πώληση 37 - 10.291 - -

469.012 487.683 21.948 32.204
Σύνολο ενεργητικού 1.166.752 1.208.813 497.359 496.340

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 21 381.771 377.148 381.771 377.148
Αποθεματικά 30.409 66.047 77.551 91.113

412.180 443.195 459.322 468.261

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 40.637 57.300 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 452.817 500.495 459.322 468.261

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 23 158.328 168.848 13.699 6.196
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 14 3.089 2.853 1.140 1.071
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 24 5.215 4.881 335 298
Επιχορηγήσεις 25 20.888 21.382 - -
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 26 1.241 436 - -
Προβλέψεις 27 1.939 3.631 - -
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 28 13.387 16.744 - -

204.087 218.776 15.174 7.565
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 28 291.457 284.285 7.456 9.248
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 5.175 2.723 - -
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 18 8.190 18.057 - -
Δάνεια 23 192.805 171.792 13.840 9.698
Επιχορηγήσεις 25 5.432 3.168 - -
Προβλέψεις 27 6.790 6.921 1.568 1.568

509.848 486.945 22.864 20.514
Υποχρεώσεις περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται προς πώληση 37 - 2.596 - -

509.848 489.541 22.864 20.514
Σύνολο υποχρεώσεων 713.935 708.317 38.037 28.078
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.166.752 1.208.813 497.359 496.340

Όμιλος Εταιρεία

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 40 έως 112 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 
31 Δεκεμβρίου 2010 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

(36) από (118) 

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος 

Σημείωση 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

Πωλήσεις 575.384 547.414 2.898 3.392
Κόστος πωληθέντων 29 (496.163) (488.021) (2.421) (2.944)

Μεικτό κέρδος 79.220 59.393 477 448
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών 29 (43.250) (39.814) (123) (157)
Έξοδα διοίκησης 29 (67.694) (61.983) (8.927) (10.355)

Άλλα λειτουργικά έσοδα 31 17.824 9.327 3.130 4.702

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά 32 (2.170) (4.632) (3.685) (6.833)
Kέρδος από μεταβολή ποσοστού μη ελεγχουσών συμμετοχών/ πώληση 
δικαιωμάτων σε μετοχές 10 - 51.771 - 764

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (16.069) 14.061 (9.127) (11.430)
Χρηματοοικονομικά έξοδα 33 (21.626) (21.558) (1.153) (1.764)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 33 1.018 2.264 608 755
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (20.608) (19.294) (545) (1.009)
Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις 11 (2.127) (78) - -

Ζημιές προ φόρων (38.804) (5.311) (9.672) (12.438)
Φόρος εισοδήματος 34 (7.077) 2.733 (88) (594)

Καθαρές ζημιές χρήσης (45.881) (2.577) (9.761) (13.032)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα:
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση, μετά φόρων 13 (1.376) (119) (5) (2)
Συναλλαγματικές διαφορές, μετά φόρων (169) (967) - -
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 26 (805) (436) - -

Επίδραση από μεταβολή ποσοστού μη ελεγχουσών συμμετοχών 10 - (51.007) - -

Λοιπά συνολικά εισοδήματα, μετά φόρων (2.350) (52.529) (5) (2)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης (48.231) (55.107) (9.766) (13.034)

Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής (30.530) 10.497 (9.761) (13.032)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (15.351) (13.075) - -

(45.881) (2.577) (9.761) (13.032)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κατανεμημένα σε:
Μετόχους της μητρικής (32.100) 9.406 (9.766) (13.034)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (16.131) (64.513) - -

(48.231) (55.107) (9.766) (13.034)

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

Βασικά 35 (0,23) 0,08 (0,07) (0,10)
Απομειωμένα 35 (0,23) 0,08 (0,07) (0,10)

Όμιλος Εταιρεία

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 40 έως 112 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 
31 Δεκεμβρίου 2010 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

(37) από (118) 

 

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων - Όμιλος 
 

Σημείωση
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 
νέον

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 374.046 187.099 (128.481) 35.822 468.487
Καθαρή ζημιά χρήσης - - 10.497 (13.075) (2.577)
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 13 - (75) - (44) (119)
Συναλλαγματικές διαφορές - (730) - (237) (967)
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 26 - (286) - (150) (436)

Επίδραση από μεταβολή ποσοστού μη ελεγχουσών συμμετοχών 10 - - - (51.007) (51.007)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης - (1.091) 10.497 (64.513) (55.107)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 10 - - - 83.957 83.957
Δωρεάν διανομή ιδίων μετοχών 21 3.102 - (2.123) 65 1.044
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων - - - - -

-Αξία υπηρεσιών 21 - - 175 5 180
Μερίσματα καταβληθέντα - - - (204) (204)
Εξαγορά θυγατρικής - - - 2.138 2.138
Μεταφορά 22 - 216 (246) 30 -

3.102 216 (2.194) 85.991 87.116
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 377.148 186.224 (120.177) 57.300 500.495

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 377.148 186.224 (120.177) 57.300 500.495
Καθαρή ζημιά χρήσης - - (30.530) (15.351) (45.881)
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 13 - (859) - (518) (1.376)
Συναλλαγματικές διαφορές - (280) - 112 (168)
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 26 - (430) - (375) (805)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης - (1.568) (30.530) (16.132) (48.231)
Δωρεάν διανομή ιδίων μετοχών 21 4.622 (3.955) 159 826
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων

-Αξία υπηρεσιών 21 - 45 - - 45
Μερίσματα καταβληθέντα - - - (2) (2)
Επίπτωση αλλαγών σε ποσοστό συμμετοχής σε θυγατρικές 10 - (5) (55) 81 21
Πώληση θυγατρικών 10 - 171 (171) (338) (338)
Μεταφορά - 1.485 (1.054) (431) -

4.622 1.696 (5.234) (532) 552
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 381.771 186.352 (155.942) 40.636 452.817

Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

 
 

Ανάλυση των λοιπών αποθεματικών παρουσιάζεται στη σημείωση 22. 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 40 έως 112 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 
31 Δεκεμβρίου 2010 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

(38) από (118) 

 

 

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Εταιρεία 

Σημείωση
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 374.046 147.118 (40.913) 480.251
Καθαρή ζημιά χρήσης - - (13.032) (13.032)

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 13 - (2) - (2)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης - (2) (13.032) (13.034)

Ίδιες μετοχές 21 3.102 - (2.058) 1.044

Μεταφορά - 614 (614) -
3.102 614 (2.672) 1.044

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 377.148 147.730 (56.617) 468.261

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 377.148 147.730 (56.617) 468.261
Καθαρή ζημιά χρήσης - - (9.761) (9.761)
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 13 - (5) - (5)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης - (5) (9.761) (9.766)
Ίδιες μετοχές 21 4.622 - (3.796) 826

4.622 - (3.796) 826
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 381.771 147.725 (70.174) 459.322  

 

 

 

 

 

 

Ανάλυση των λοιπών αποθεματικών παρουσιάζεται στη σημείωση 22. 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 40 έως 112 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 
31 Δεκεμβρίου 2010 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

(39) από (118) 

Κατάσταση ταμειακών ροών 

 

Σημείωση 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 36 55.045 45.545 (5.923) (2.264)
Καταβληθέντες τόκοι (21.669) (21.384) (1.153) (1.764)
Καταβληθής φόρος εισοδήματος (1.484) 3.647 (95) 5.075

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 31.891 27.808 (7.171) 1.047

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (55.332) (68.933) (58) (373)
Αγορές επενδυτικών ακινήτων (396) - (2) -
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (28.165) (29.443) (2) (33)
Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 5.585 5.045 3.737 1.093
Πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων 3.269 22 969 22
Πωλήσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 942 53 - 53
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 19 - (118) - -
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 13 (52) (8) - (8)
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων - 401 - -
Πωλήσεις επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - 470 - -
Αγορά θυγατρικών/ επιχειρήσεων μείον διαθέσιμά τους 38 (1.013) (896) - (1.000)
Πωλήσεις θυγατρικών 10 415 - - -
Ίδρυση θυγατρικών/Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικών 10 95 49.823 (15.589) -
Αγορά συγγενούς επιχείρησης 11 (297) - - -
Μερίσματα εισπραχθέντα - 12 200 1.500
Τόκοι που εισπράχθηκαν 626 1.004 216 255

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (74.321) (42.568) (10.528) 1.509

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής (43) (75) (43) (75)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (2) (204) - -
Δάνεια αναληφθέντα 42.822 64.362 15.100 -
Αποπληρωμή δανεισμού (30.618) (59.397) (3.098) (3.400)
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις 25 5.764 20.924 - -
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (5.140) (4.892) (357) -

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 12.783 20.718 11.602 (3.475)

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (29.647) 5.958 (6.097) (919)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 64.641 58.682 10.146 11.064

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 20 34.994 64.641 4.048 10.146

Όμιλος Εταιρεία

                                

                     

                                                                                                                                                                                                                     

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 40 έως 112 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
1. Γενικά 

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών  με διακριτικό τίτλο “Intracom Holdings” ιδρύθηκε στην 
Ελλάδα και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Ο Όμιλος ΙΝΤΡΑΚΟΜ δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών και λοιπών συνδεδεμένων εταιρειών στο 
σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, πιστοποίηση, εγκατάσταση και υποστήριξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας 
και ηλεκτρονικών συστημάτων για τις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική, στην παραγωγή αμυντικών 
ηλεκτρονικών συστημάτων, στον κατασκευαστικό τομέα, καθώς και στην παροχή τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών. H μητρική εταιρεία δραστηριοποιείται ως εταιρεία συμμετοχών. 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, Η.Π.Α, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και σε άλλες χώρες του 
εξωτερικού. 

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

Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας την 30 Μαρτίου 2011 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

 

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

Πλαίσιο κατάρτισης  

Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών («η Εταιρεία») και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
και των θυγατρικών της (μαζί «ΙΝΤΡΑΚΟΜ», ή «ο Όμιλος»), για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 
2010, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), όπως έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.    

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

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών 
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών 
αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά 
την ηµεροµηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη 
διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή 
γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσµατα μπορεί 
τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και 
εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις 
οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη σημείωση 4. 
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Οι λογιστικές αρχές που έχουν εφαρμοστεί στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών και 
συγγενών επιχειρήσεων, καθώς και των κοινοπραξιών, είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από 
την Εταιρεία. 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας 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 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. 

ΕΔΔΠΧΑ 15 – Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (σύμφωνα με την υιοθέτηση από την ΕΕ, 
εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010) 

Η διερμηνεία αναφέρεται στους υφιστάμενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς για τις πωλήσεις 
ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύμφωνα με το ΔΛΠ 18 (δηλ. 
όταν μεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το 
έσοδο  ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 11. Η διερμηνεία 
διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση.  Η διερμηνεία 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 
Απρίλιο 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.   
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ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»  

Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές μιας επιχείρησης για τη σύσταση μίας κοινοπραξίας και οι 
συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2.  

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.  

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 
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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 περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 2011 και 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) 

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 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012) 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων 
φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά 
ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». 
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, η επιμέτρηση της αναβαλλόμενης φορολογίας εξαρτάται από τον τρόπο που η 
οικονομική οντότητα αναμένει να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο: μέσω της χρήσης του ή μέσω της 
πώλησης.  Λόγω της δυσκολίας και υποκειμενικότητας στον καθορισμό του τρόπου ανάκτησης της αξίας όταν 
το επενδυτικό ακίνητο επιμετράται σε εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή εισαγάγει την 
υπόθεση ότι το επενδυτικό ακίνητο θα ανακτηθεί εξ’ολοκλήρου μέσω της πώλησης.  Αυτή η υπόθεση 
καταρρίπτεται εάν το επενδυτικό ακίνητο αποσβένεται και αποτελεί μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου 
όπου ο σκοπός είναι να ανακτηθούν τα οικονομικά οφέλη που εμπερικλείονται στο επενδυτικό ακίνητο μέσω 
της χρήσης του και όχι μέσω της πώλησης.  Η υπόθεση αυτή δεν καταρρίπτεται για γήπεδα που είναι 
επενδυτικά ακίνητα, επειδή η αξία των γηπέδων μπορεί να ανακτηθεί μόνο μέσω πώλησης.   Η τροποποίηση 
αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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 
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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.  

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.  
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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.  

Ενοποίηση 

(α) Επιχειρηματικές συνενώσεις και θυγατρικές 

Θυγατρικές είναι όλες οι επιχειρήσεις στις οποίες ο όμιλος ασκεί έλεγχο επί των χρηματοοικονομικών και 
λειτουργικών τους πολιτικών ο οποίος, συνήθως, συνδυάζεται με την κατοχή περισσότερο από 50% του 
μετοχικού κεφαλαίου τους με δικαίωμα ψήφου. Η ενδεχόμενη ύπαρξη δικαιωμάτων ψήφου τα οποία είτε 
θεμελιώνουν δικαίωμα εξάσκησης κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων είτε δύνανται να 
θεμελιώσουν τέτοιο δικαίωμα λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί εάν η μητρική ασκεί έλεγχο 
επί μιας εταιρείας. Οι θυγατρικές ενοποιούνται με ολική ενοποίηση από την ημερομηνία που αποκτάται ο 
έλεγχος επί αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου εξαγοράς. Το τίμημα της εξαγοράς 
υπολογίζεται ως η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται, των υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνονται και των μετοχών που εκδίδονται από τον Όμιλο. Τα έξοδα που σχετίζονται με την εξαγορά 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
που μεταφέρονται σε μία επιχειρηματική συνένωση επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία 
της εξαγοράς.  Ανά περίπτωση εξαγοράς, ο Όμιλος αναγνωρίζει τυχόν μη ελέγχουσα συμμετοχή της 
θυγατρικής είτε στην εύλογη αξία, είτε στην αξία του μεριδίου της μη ελέγχουσας συμμετοχής στην καθαρή 
θέση της θυγατρικής. 

Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος εξαγοράς και της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία της εξαγοράς του 
μεριδίου της καθαρής θέσης της θυγατρικής που αποκτήθηκε, αναγνωρίζεται ως υπεραξία. Αν το συνολικό 
τίμημα της εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά 
αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα.  

Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης 
μείον απομείωση.   Επιπλέον, το κόστος κτήσης προσαρμόζεται ώστε να αντανακλά τις μεταβολές στο τίμημα 
που προκύπτουν από τυχόν τροποποιήσεις του ενδεχόμενου τιμήματος. 

Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών 
του Ομίλου απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές επίσης απαλείφονται εκτός εάν η συναλλαγή 
παρέχει ενδείξεις απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές που διέπουν 
τις θυγατρικές έχουν μεταβληθεί όπου κρίθηκε αναγκαίο ώστε να εναρμονιστούν με εκείνες που έχουν 
υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 

Συναλλαγές με κατόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών 

O Όμιλος χειρίζεται τις συναλλαγές με τους κατόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών με τον ίδιο τρόπο που 
χειρίζεται τις συναλλαγές με τους κύριους μετόχους του Ομίλου. Όσον αφορά τις αγορές που 
πραγματοποιούνται από κατόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που 
καταβλήθηκε και της λογιστικής αξίας του αποκτηθέντος μεριδίου των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής 
καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια. Κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από την πώληση σε κατόχους μη 
ελεγχουσών συμμετοχών καταχωρούνται επίσης στα ίδια κεφάλαια.  
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Όταν ο Όμιλος παύσει να έχει έλεγχο ή σημαντική επιρροή, το εναπομένον ποσοστό συμμετοχής επιμετράται 
εκ νέου στην εύλογη αξία του, ενώ τυχόν διαφορές που προκύπτουν καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 
Κατόπιν, το περιουσιακό αυτό στοιχείο αναγνωρίζεται ως συγγενής επιχείρηση, κοινοπραξία ή 
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αυτή αξία. Επιπροσθέτως, σχετικά ποσά που είχαν 
προηγουμένως καταχωρηθεί απευθείας στην καθαρή θέση λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο που θα 
ακολουθούνταν σε περίπτωση πώλησης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ήτοι 
μεταφέρονται στα αποτελέσματα. 

(β) Κοινοπραξίες 

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

Ο Όμιλος αναγνωρίζει το μερίδιο των κερδών ή ζημιών από πωλήσεις από τον Όμιλο προς τις κοινοπραξίες 
που αναλογεί στους άλλους εταίρους της κοινοπραξίας.  Ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει το μερίδιό του επί των 
κερδών ή ζημιών των κοινοπραξιών που προέκυψε από αγορές του Ομίλου από τις κοινοπραξίες μέχρι τα 
στοιχεία που αγοράσθηκαν να πωληθούν σε τρίτο μέρος.  Ζημία από τέτοια συναλλαγή αναγνωρίζεται αμέσως 
εάν καταδεικνύει μείωση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας στοιχείων κυκλοφορούντος ενεργητικού ή 
απομείωση.  

Οι λογιστικές αρχές των κοινοπραξιών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν 
υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 

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

(γ) Συγγενείς επιχειρήσεις 

Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όμιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο γενικά 
ισχύει όταν τα ποσοστά συμμετοχής κυμαίνονται μεταξύ 20% και 50% των δικαιωμάτων ψήφου. Οι επενδύσεις 
σε συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά αναγνωρίζονται στο 
κόστος κτήσεως.  Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις περιλαμβάνουν και την υπεραξία που προέκυψε 
κατά την εξαγορά (μειωμένη με τυχόν ζημίες απομείωσης). 

Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συγγενών επιχειρήσεων μετά την εξαγορά αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών των αποθεματικών μετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα 
αποθεματικά.  Οι συσσωρευμένες μεταβολές μετά την εξαγορά επηρεάζουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων 
σε συγγενείς επιχειρήσεις.  Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των 
συγγενών επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις.  
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης του 
μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου.  Στην περίπτωση που το μερίδιο του Ομίλου επί των ζημιών μιας 
συγγενούς υπερβεί την αξία της επένδυσης στην επιχείρηση, δεν αναγνωρίζονται επιπλέον ζημιές, εκτός εάν 
έχουν γίνει πληρωμές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσμεύσεις για λογαριασμό της συγγενούς. 

Σε περίπτωση μείωσης του ποσοστού συμμετοχής σε συγγενή επιχείρηση όπου, όμως, ο Όμιλος συνεχίζει να 
ασκεί σημαντική επιρροή, μόνο μια αναλογία των ποσών που είχαν προηγουμένως καταχωρηθεί απευθείας 
στην καθαρή θέση θα αναταξινομηθεί με μεταφορά στα αποτελέσματα. 

Οι λογιστικές αρχές των συγγενών επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που 
έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 

Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις σε 
κόστος κτήσεως μείον απομείωση. 
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Πληροφόρηση κατά τομέα 
Οι τομείς καθορίζονται με βάση την εσωτερική πληροφόρηση που λαμβάνει η Διοίκηση του Ομίλου και 
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση.  

Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του 
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»).  Οι 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το 
νόμισμα παρουσίασης της μητρικής Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την 
τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των νομισματικών 
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται 
όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

(γ) Εταιρίες του Ομίλου 

Η μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου (καμία εκ των οποίων δεν έχει 
νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας), οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόμισμα από το νόμισμα 
παρουσίασης του Ομίλου γίνεται ως εξής: 

(1) Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού, 

(2) Τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με τις μέσες ισοτιμίες της περιόδου (εκτός εάν η μέση 
ισοτιμία δεν είναι λογική προσέγγιση της συσσωρευμένης επίδρασης των ισοτιμιών που ίσχυαν 
κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών, στην οποία περίπτωση τα έσοδα και έξοδα μετατρέπονται 
με τις ισοτιμίες που ίσχυαν τις ημερομηνίες των συναλλαγών) και 

(3) Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων 
και μεταφέρονται στα αποτελέσματα με την πώληση των επιχειρήσεων αυτών. 

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή της καθαρής επένδυσης σε επιχείρηση 
εξωτερικού καθώς και του δανεισμού που έχει χαρακτηριστεί ως αντιστάθμιση της επένδυσης αυτής, 
καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια.  Κατά την πώληση επιχείρησης εξωτερικού, οι συσσωρευμένες 
συναλλαγματικές διαφορές μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσεως ως μέρος του κέρδους ή ζημίας από τη 
πώληση. 

Η υπεραξία και οι προσαρμογές των εύλογων αξιών που προκύπτουν από την εξαγορά επιχειρήσεων στο 
εξωτερικό, αντιμετωπίζονται ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης εξωτερικού και 
μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας ισολογισμού. 

Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα, που περιλαμβάνουν κυρίως γη και γραφεία, κατέχονται από τον Όμιλο για 
μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενοικίου και δε χρησιμοποιούνται από αυτόν.  Οι επενδύσεις σε ακίνητα 
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παρουσιάζονται σε κόστος μείον αποσβέσεις. Όταν οι λογιστικές αξίες των επενδύσεων σε ακίνητα 
υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα 
αποτελέσματα. 

H Εταιρεία ταξινομεί στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις τα ακίνητα που μισθώνονται σε θυγατρικές, ως 
επενδυτικά ακίνητα. 

Τα οικόπεδα που συμπεριλαμβάνονται στις επενδύσεις σε ακίνητα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των 
κτιρίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, που είναι 33-34 έτη. 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση.  Το 
κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων. 

Επιπλέον δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται ως ξεχωριστό 
πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στον Όμιλο και το κόστος τους 
μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα της 
χρήσεως που πραγματοποιούνται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.  Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με 
τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους ως εξής: 

- Κτίρια 33-34 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη 

- Μεταφορικά μέσα 5-7 έτη 

- Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις 5-10 έτη 

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5-10 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων θα υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
τέλος χρήσεως. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά 
(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

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

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως με την πραγματοποίησή τους. 

Μισθώσεις 

(α) Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Οι μισθώσεις παγίων όπου ο Όμιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας 
ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.  Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη 
της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των 
ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών 
εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. 
Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις 
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υποχρεώσεις.  Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν με 
χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μεγαλύτερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων 
στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους, εκτός όπου δεν υπάρχει λογική βεβαιότητα ότι ο Όμιλος θα 
αποκτήσει κυριότητα των παγίων στη λήξη της μίσθωσης. 

(β) Λειτουργικές μισθώσεις 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές 
από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης 
αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Υπεραξία 

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

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

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

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

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

α) Λογισμικά: Τα αγοραζόμενα λογισμικά προγράμματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις 
αποσβέσεις.  Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των 
στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 8 χρόνια.  Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση 
λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται.  Οι δαπάνες που 
αναλαμβάνονται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων λογισμικών προγραμμάτων τα οποία κατέχονται από τον 
Όμιλο (ιδιοπαραγώμενο λογισμικό) αναγνωρίζονται ως μέρος των άϋλων περιουσιακών στοιχείων.  Τέτοιες 
δαπάνες περιλαμβάνουν κυρίως αναλώσεις υλικών,  αμοιβές προσωπικού και αναλογία γενικών εξόδων.  Το 
ιδιοπαραχθέν λογισμικό αποσβένεται στην ωφέλιμη ζωή του η οποία κυμαίνεται από 5-10 χρόνια. 

β) Κόστος απόκτησης πελατών: αφορά εφάπαξ τέλη ενεργοποίησης καινούργιων πελατών καθώς και 
προμήθειες απόκτησης καινούριων πελατών της θυγατρικής εταιρείας Hellas online, και αποσβένονται εντός 12 
μηνών που είναι η διάρκεια της σύμβασης με τον πελάτη.  
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γ) Πελατειακές σχέσεις: αφορούν στοιχεία που αναγνωρίστηκαν κατά την εξαγορά των θυγατρικών εταιρειών 
Hellas online ΑΕ, Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ και ΙΤ Services Denmark A/S και αποσβένονται σε περίοδο 9, 
10 και 10 ετών αντίστοιχα.  
 
δ) Επωνυμία: αφορά κυρίως άυλο περιουσιακό στοιχείο που αναγνωρίστηκε κατά την εξαγορά της θυγατρικής 
εταιρείας Hellas online ΑΕ και έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής.   

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

(i) Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

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

(ii) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

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

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

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

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

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες.  Η 
ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση.  Η Διοίκηση προσδιορίζει την 
ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης. 
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(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους 
με μεταβολές στα αποτελέσματα 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με σκοπό την πώληση σε 
σύντομο χρονικό διάστημα ή που έχουν ταξινομηθεί σε αυτή την κατηγορία από τη Διοίκηση.  Τα παράγωγα 
ταξινομούνται ως κατεχόμενα για εμπορία.  Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο 
κυκλοφορούν ενεργητικού εάν κατέχονται για εμπορία ή αναμένεται να πουληθούν εντός 12 μηνών από την 
ημερομηνία ισολογισμού. 

(β) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, 
τα οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους.  Περιλαμβάνονται 
στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία 
ισολογισμού.  Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.   

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

(γ) Επενδύσεις κατεχόμενες ως τη λήξη 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες πληρωμές 
και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα κρατήσει ως τη λήξη 
τους.  Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Όμιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

(δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 
την κατηγορία, είτε δε μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 
12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι 
και η ημερομηνία που ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο.  Οι επενδύσεις αρχικά 
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής, με εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.  Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα 
στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους 
τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα 
στοιχεία αυτά πωληθούν ή υποστούν απομείωση.  Κατά την πώληση ή απομείωση, τα κέρδη ή οι ζημιές 
μεταφέρονται στα αποτελέσματα.  Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν 
αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. 

Τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της 
εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με 
μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε 
χρηματιστηριακές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές αγοράς.  Για τα στοιχεία τα οποία δε 
διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών 
αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και 
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προεξόφληση ταμειακών ροών. Στις περιπτώσεις που η εύλογη αξία δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα 
αποτιμάται στο κόστος κτήσης.   

Παράγωγα και αντισταθμιστική λογιστική 
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για την αντιστάθμιση κινδύνων που απορρέουν 
από τις μεταβολές των επιτοκίων. Αυτά τα παράγωγα καταχωρούνται στον ισολογισμό αρχικά στην εύλογη 
αξία τους την ημερομηνία της συναλλαγής και αποτιμώνται μεταγενέστερα στην εκτιμημένη εύλογη αξία τους. 
Η εκτιμημένη εύλογη αξία υπολογίζεται με βάση τις τρέχουσες τιμές και αναλύσεις προεξοφλημένων 
ταμειακών ροών. 
 
Τα παράγωγα παρουσιάζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν η εκτιμημένη εύλογη αξία τους είναι θετική και 
ως υποχρεώσεις όταν η εκτιμημένη εύλογη αξία τους είναι αρνητική. 
 
Ο Όμιλος εφαρμόζει αντισταθμιστική λογιστική για παράγωγα τα οποία πληρούν τα σχετικά κριτήρια. Για 
παράγωγα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια για αντισταθμιστική λογιστική, κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν 
από μεταβολές στην εύλογη αξία καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
Για σκοπούς χρήσης αντισταθμιστικής λογιστικής, οι αντισταθμίσεις ταξινομούνται ως εξής: 
 
• Αντισταθμίσεις εύλογης αξίας (fair value hedges) όταν χρησιμοποιούνται έναντι μεταβολών στην εύλογη 

αξία ενός αναγνωρισμένου περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ή εταιρικής δέσμευσης. 
• Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών (cash flow hedges) όταν χρησιμοποιούνται έναντι της διακύμανσης των 

ταμειακών ροών σε σχέση με ένα αναγνωρισμένο περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, ή σε σχέση με το 
συναλλαγματικό κίνδυνο μίας εταιρικής δέσμευσης. 

• Αντισταθμίσεις της καθαρής επένδυσης σε μία ξένη δραστηριότητα. 
 
Για αντισταθμίσεις εύλογης αξίας οι οποίες πληρούν τα κριτήρια για αντισταθμιστική λογιστική, κέρδη ή 
ζημιές από την επανεκτίμηση του παραγώγου στην εύλογη αξία καταχωρούνται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. Κέρδη ή ζημιές στο αντισταθμισμένο μέσο που οφείλονται στον αντισταθμιζόμενο κίνδυνο, 
αναπροσαρμόζουν τη λογιστική αξία του αντισταθμισμένου μέσου και καταχωρούνται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. 
 
Για αντισταθμίσεις ταμειακών ροών οι οποίες πληρούν τα κριτήρια για αντισταθμιστική λογιστική, η αναλογία 
του κέρδους ή της ζημιάς από το παράγωγο που προσδιορίζεται ως ενεργός αντιστάθμιση, καταχωρείται 
κατευθείαν στα αποθεματικά και η αναλογία που προσδιορίζεται ως μη ενεργός αντιστάθμιση καταχωρείται 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
Για αντισταθμίσεις ταμειακών ροών, κέρδη ή ζημιές που είχαν καταχωρηθεί κατευθείαν στα αποθεματικά 
μεταφέρονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στην ίδια περίοδο κατά την οποία η 
αντισταθμιζόμενη συναλλαγή επηρεάζει τα αποτελέσματα. 
 
Η αντισταθμιστική λογιστική διακόπτεται όταν το αντισταθμίζον μέσο εκπνέει ή πωλείται, τερματίζεται ή 
ασκείται, ή όταν η αντιστάθμιση δεν πληροί πλέον τα κριτήρια για αντισταθμιστική λογιστική. Στην περίπτωση 
που μια αντισταθμιζόμενη συναλλαγή δεν αναμένεται πλέον να πραγματοποιηθεί, τα καθαρά συσσωρευμένα 
κέρδη ή ζημιές που είχαν καταχωρηθεί στα αποθεματικά μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2010 περιλαμβάνουν συμβάσεις 
ανταλλαγής επιτοκίων (IRS) και συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων με υπό αίρεση ανώτατο επιτόκιο (Cap) για 
τα οποία εφαρμόζεται αντισταθμιστική λογιστική ταμειακών ροών. 
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Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης 
αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το κόστος των ετοίμων 
προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει τα έξοδα σχεδιασμού, το κόστος των υλικών, το άμεσο 
εργατικό κόστος και αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής.  Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με 
βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων 
και των τυχόν εξόδων πώλησης και προκειμένου για ημιτελή των εκτιμώμενων εξόδων για την ολοκλήρωσή 
τους. 

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

Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης.  Οι 
ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να 
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους.  Το ποσό της ζημιάς απομείωσης 
είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 
μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης 
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Διακανονισμοί πρακτορείας απαιτήσεων (Factoring) 

Τα ποσά που έχουν προεισπραχθεί από εταιρείες πρακτόρευσης, χωρίς δικαίωμα αναγωγής, μειώνουν τις 
απαιτήσεις από πελάτες. 

Ταμειακά διαθέσιμα  

Τα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 
μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου.   

Στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού που κατέχονται προς πώληση και 
διακοπείσες δραστηριότητες 

Ο Όμιλος ταξινομεί ένα μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων σαν στοιχεία που κατέχονται προς πώληση, αν η αξία τους αναμένεται να ανακτηθεί κατά κύριο 
λόγο μέσω διάθεσης των στοιχείων και όχι μέσω της χρήσης τους. 

Οι βασικές προϋποθέσεις για να ταξινομηθεί ένα μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα στοιχείων 
(περιουσιακών και υποχρεώσεων) σαν στοιχεία που κατέχονται προς πώληση, είναι το περιουσιακό στοιχείο ή 
η ομάδα να είναι διαθέσιμα προς άμεση πώληση στην παρούσα τους κατάσταση, η δε ολοκλήρωση της 
πώλησης να εξαρτάται μόνο από συνθήκες που είναι συνήθεις και τυπικές για πωλήσεις τέτοιων στοιχείων και 
η πώληση θα πρέπει να είναι εξαιρετικά πιθανή. 

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

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

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

• η προσφερόμενη τιμή πώλησης θα πρέπει να είναι σε λογική συσχέτιση με την τρέχουσα αγοραία 
αξία των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων ή της ομάδας περιουσιακών στοιχείων. 
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• η πώληση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ημέρα που το περιουσιακό 
στοιχείο ή ομάδα στοιχείων ταξινομήθηκαν σαν κατεχόμενα προς πώληση εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, και 

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

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

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

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

Μετοχικό κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές μετοχές περιλαμβάνονται στα 
ίδια κεφάλαια. 

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε 
μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση 
επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

Το κόστος κτήσεως ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, έως ότου οι 
ίδιες μετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν.  Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα 
για τη συναλλαγή έξοδα και φόρους, περιλαμβάνεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια. 

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

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

Τρέχων φόρος εισοδήματος 

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

Εμπορικές υποχρεώσεις  

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

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων.  Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 
αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία 
όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.   

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 
αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία 
του ισολογισμού. 

Παροχές στο προσωπικό 

(α) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο 
και προγράμματα καθορισμένων παροχών.   

Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο 
που αφορά. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η 
παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων 
του προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και 
ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από 
ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit 
credit method).  

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και 
είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα 
μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος 
προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του 
προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το 
κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. 
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(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 
συνταξιοδοτήσεως. Ο Όμιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την 
απασχόληση εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα 
απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές 
τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
προεξοφλούνται. 

Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης και όπου υπάρχει αδυναμία στον προσδιορισμό του αριθμού 
εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση 
αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 

(γ) Σχέδιο παροχών δικαιωμάτων προαίρεσης 

Ο Όμιλος έχει σε ισχύ ένα πρόγραμμα παροχών συμμετοχικών τίτλων (μετοχών) της μητρικής Εταιρείας. Η 
εύλογη αξία των υπηρεσιών των εργαζομένων, στους οποίους παρέχονται δωρεάν μετοχές σύμφωνα με 
δικαίωμα προαίρεσης, καταχωρείται ως έξοδο. Το σύνολο του εξόδου καταχωρείται κατά τη διάρκεια της 
περιόδου ωρίμανσης αυτών των δικαιωμάτων και προσδιορίζεται με βάση την εύλογη αξία των δικαιωμάτων 
που παρέχονται. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος επανεξετάζει τις εκτιμήσεις του για τον αριθμό 
των δικαιωμάτων που αναμένεται ν’ ασκηθούν και καταχωρεί την τυχόν υπάρχουσα προσαρμογή, στα 
αποτελέσματα με αντίστοιχη επίδραση στα ίδια κεφάλαια. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τα ποσά που 
εισπράττονται, αφαιρουμένων των εξόδων συναλλαγής, καταχωρούνται στο μετοχικό κεφάλαιο (ονομαστική 
αξία) και στο υπέρ το άρτιο. 

Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, καταχωρούνται σε μεταβατικούς λογαριασμούς και 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να 
αποζημιώσουν.  Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσωμάτων παγίων, 
περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως κρατικές επιχορηγήσεις επόμενων χρήσεων και 
μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού  αποτελεσμάτων με τη σταθερή μέθοδο σύμφωνα με την 
αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

Άλλες προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

- Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων 

- Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης 

- Το απαιτούμενα ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

(α) Εγγυήσεις 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη που αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της εκτιμώμενης υποχρέωσης για την 
επισκευή ή αντικατάσταση προϊόντων υπό εγγύηση ή σχετικά με την παράδοση έργων/ παροχή υπηρεσιών 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  Η πρόβλεψη αυτή υπολογίζεται βάσει ιστορικών δεδομένων επί των 
επισκευών και αντικαταστάσεων. 
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(β) Δικαίωμα αδείας 

Τα δικαιώματα της ετήσιας αδείας και της αδείας μακροχρόνιας υπηρεσίας των εργαζομένων αναγνωρίζονται 
όταν αυτά προκύπτουν.  Αναγνωρίζεται πρόβλεψη για την εκτιμώμενη υποχρέωση της ετήσιας αδείας και της 
αδείας μακροχρόνιας υπηρεσίας ως αποτέλεσμα υπηρεσιών που προσφέρθηκαν έως την ημερομηνία του 
ισολογισμού. 

(γ) Ζημιογόνα συμβόλαια 

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

Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Τα ενδοεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο απαλείφονται 
πλήρως.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

(β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Το στάδιο 
ολοκλήρωσης υπολογίζεται με βάση τα συνολικά κόστη μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού ως ποσοστό 
των συνολικών υπολογιζόμενων κόστων για κάθε συμβόλαιο.  Τα κόστη αναγνωρίζονται στην περίοδο την 
οποία πραγματοποιούνται.  Όταν το αποτέλεσμα μιας σύμβασης δεν μπορεί να υπολογιστεί με αξιοπιστία, 
εισοδήματα αναγνωρίζονται μόνο στο βαθμό που τα έξοδα τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί είναι πιθανό να 
ανακτηθούν. 

(γ) Κατασκευαστικά συμβόλαια 

Τα έσοδα που προέρχονται από κατασκευαστικά συμβόλαια προκαθορισμένου τιμήματος (fixed price 
contracts) αναγνωρίζονται, εφόσον το αποτέλεσμα της σύμβασης μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα, με βάση το 
ποσοστό ολοκλήρωσης, που αναφέρεται στο ποσοστό των εργατικών ωρών που έχουν λάβει χώρα έως την 
ημερομηνία του ισολογισμού σε σχέση με τις υπολογιζόμενες συνολικά εργατικές ώρες που αφορούν κάθε 
συμβόλαιο. 

Τα έσοδα που προέρχονται από κατασκευαστικά συμβόλαια προκαθορισμένου κόστους (κόστους πλέον 
κέρδους) (cost plus contracts) αναγνωρίζονται με βάση τα κόστη που έλαβαν χώρα μέσα στην περίοδο και 
μπορούν να ανακτηθούν συν τις αμοιβές που εισπράχθηκαν, τα οποία υπολογίζονται βάσει των συνολικών 
εξόδων μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού σε σχέση με τα συνολικά υπολογιζόμενα κόστη του 
συμβολαίου.    

(δ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 
Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το 
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οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό 
πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας 
λογιστικής) αξίας. 

(ε) Μερίσματα 

Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

Διανομή μερισμάτων 

Διανομή μερίσματος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των 
μετόχων. 

Κέρδη ανά μετοχή 

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

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

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

Στρογγυλοποιήσεις 

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

 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ως μια ελληνική πολυεθνική εταιρία, εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως 
κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης 
αξίας από μεταβολές επιτοκίων και κίνδυνο τιμών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό 
πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση 
της μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.  

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

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διαχείριση 
επιτοκιακού ή συναλλαγματικού κινδύνου, καθώς σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική δεν επιτρέπεται η 
χρήση τους για κερδοσκοπία. 

 
Συνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

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

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

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

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών αποτελεσμάτων του Ομίλου σε 
πιθανές αυξομειώσεις της ισοτιμίας συναλλάγματος για τις χρήσεις 2010 και 2009. Για την ανάλυση αυτή 
λήφθηκαν υπόψη ο δανεισμός και τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου, καθώς και οι εμπορικές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις σε USD στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και 2009 αντίστοιχα. 

Αύξηση 
Ισοτιμίας 

EUR/USD Κατά

Επίδραση στα 
καθαρά 

αποτελέσματα 
31/12/2010

Επίδραση στα 
καθαρά 

αποτελέσματα 
31/12/2009

3,00% 323 54
6,00% 647 108
9,00% 970 161

12,00% 1.293 215  

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών αποτελεσμάτων της Εταιρίας σε 
πιθανές αυξομειώσεις της ισοτιμίας συναλλάγματος για τις χρήσεις 2010 και 2009. Για την ανάλυση αυτή 
λήφθηκαν υπόψη ο δανεισμός και τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας καθώς και οι εμπορικές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις σε USD στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και 2009 αντίστοιχα. 
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Αύξηση 
Ισοτιμίας 

EUR/USD Κατά

Επίδραση στα 
καθαρά 

αποτελέσματα 
31/12/2010

Επίδραση στα 
καθαρά 

αποτελέσματα 
31/12/2009

3,00% (2) (29)
6,00% (4) (57)
9,00% (7) (86)

12,00% (9) (114)  

 

Κίνδυνος τιμής 

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

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

Ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο του δανεισμού του Ομίλου 
χρησιμοποιεί κυμαινόμενα επιτόκια. Κατά την τρέχουσα χρήση εκτιμάται ότι ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι 
περιορισμένος καθώς θεωρείται ότι οι περισσότερες πιθανότητες είναι να υπάρξει μικρή αύξηση των επιτοκίων 
στο βραχυπρόθεσμο μέλλον. Παράλληλα, αξιοποιούνται εναλλακτικές προτάσεις για μετατροπή μέρους του 
δανεισμού σε σταθερό επιτόκιο. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών αποτελεσμάτων του Ομίλου σε 
πιθανές αυξομειώσεις των επιτοκίων για τις χρήσεις 2010 και 2009. Για την ανάλυση αυτή λήφθηκαν υπόψη ο 
δανεισμός και τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και 2009 αντίστοιχα. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε Eυρώ 

Αύξηση 
Επιτοκίων 
(Μονάδες 
Βάσης)

Επίδραση στα 
καθαρά 

αποτελέσματα 
31/12/2010

Επίδραση στα 
καθαρά 

αποτελέσματα 
31/12/2009

25,00 (813) (702)
50,00 (1.626) (1.404)
75,00 (2.439) (2.107)

100,00 (3.252) (2.809)  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε USD 

Αύξηση 
Επιτοκίων 
(Μονάδες 
Βάσης)

Επίδραση στα 
καθαρά 

αποτελέσματα 
31/12/2010

Επίδραση στα 
καθαρά 

αποτελέσματα 
31/12/2009

25,00 6 8
50,00 12 16
75,00 18 24

100,00 24 31  
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Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών αποτελεσμάτων της Εταιρείας σε 
πιθανές αυξομειώσεις των επιτοκίων για τις χρήσεις 2010 και 2009. Για την ανάλυση αυτή λήφθηκαν υπόψη ο 
δανεισμός και τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και 2009 αντίστοιχα. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε Eυρώ 

Αύξηση 
Επιτοκίων 
(Μονάδες 
Βάσης)

Επίδραση στα 
καθαρά 

αποτελέσματα 
31/12/2010

Επίδραση στα 
καθαρά 

αποτελέσματα 
31/12/2009

25,00 (61) (26)
50,00 (122) (52)
75,00 (183) (78)

100,00 (244) (105)  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε USD 

Αύξηση 
Επιτοκίων 
(Μονάδες 
Βάσης)

Επίδραση στα 
καθαρά 

αποτελέσματα 
31/12/2010

Επίδραση στα 
καθαρά 

αποτελέσματα 
31/12/2009

25,00 - 3
50,00 - 7
75,00 1 10

100,00 1 14  

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

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

Σε σχέση με πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται από τις τοποθετήσεις των διαθεσίμων, επισημαίνεται ότι ο 
Όμιλος συνεργάζεται μόνο με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που έχουν υψηλό δείκτη πιστοληπτικής 
ικανότητας. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

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

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 
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πιστώσεις προς τον Όμιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών 
διαθεσίμων. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 55% (2009: 51%) και ο 
μακροπρόθεσμος σε 45% (2009: 49%) αντίστοιχα του συνολικού δανεισμού. Η αύξηση του βραχυπρόθεσμου 
δανεισμού οφείλεται στην ωρίμανση μέρους των μεσοπρόθεσμων ομολογιακών δανείων που συνάφθηκαν κατά 
τις προηγούμενες χρήσεις. Επισημαίνεται ότι γίνονται ενέργειες για τη σύναψη νέων μεσοπρόθεσμων 
ομολογιακών δανείων σε εταιρείες του Ομίλου όπου ο δανεισμός τους είναι αποκλειστικά βραχυπρόθεσμος και 
δεν έχουν γίνει προγενέστερες ενέργειες μετατροπής του. 

Διαχείριση κεφαλαίου 

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

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

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009
Σύνολο δανεισμού (σημ. 23) 351.133 340.640 27.539 15.894
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (σημ. 20) (34.994) (64.641) (4.048) (10.146)
Καθαρός δανεισμός 316.140 275.999 23.491 5.748
Ίδια κεφάλαια 452.817 500.495 459.322 468.261
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 768.957 776.495 482.812 474.010
Συντελεστής μόχλευσης 41,11% 35,54% 4,87% 1,21%

Όμιλος Εταιρεία

 

 

Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2009 ο Όμιλος έχει υιοθετήσει το τροποποιημένο ΔΠΧΑ 7 για χρηματοοικονομικά μέσα 
που επιμετρούνται στον ισολογισμό σε εύλογη αξία.  Η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά με την 
επιμέτρηση της εύλογης αξίας μέσω μιας ιεράρχησης τριών επιπέδων. 
 
Την 31 Δεκεμβρίου 2010 ο Όμιλος είχε: 
- Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €187 τα οποία κατατάσσονται στο 
Επίπεδο 1. 
- Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ύψους €1.241 τα οποία κατατάσσονται στο Επίπεδο 2. 
- Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση από τα οποία ποσό ύψους €847 κατατάσσεται στο 
Επίπεδο 1 και ποσό ύψους €10.344 κατατάσσεται στο Επίπεδο 3. 
 
Την 31 Δεκεμβρίου 2009 ο Όμιλος είχε: 
- Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €298 τα οποία κατατάσσονται στο 
Επίπεδο 1. 
- Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ύψους €436 τα οποία κατατάσσονται στο Επίπεδο 2. 
- Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση από τα οποία ποσό ύψους €2.222 κατατάσσεται στο 
Επίπεδο 1 και ποσό ύψους €10.340 κατατάσσεται στο Επίπεδο 3. 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 
31 Δεκεμβρίου 2010 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

(63) από (118) 

 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές προσδιορίζεται 
από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού («Επίπεδο 1»).   

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δε διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές 
προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού («Επίπεδο 2»). 

Εάν η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δε διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές 
προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που δεν στηρίζονται κυρίως σε δεδομένα της 
αγοράς, αυτά κατατάσσονται στο Επίπεδο 3.  Οι επενδύσεις σε μετοχές που δεν είναι εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο και για τις οποίες δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία παρουσιάζονται σε κόστος 
κτήσης μείον απομείωση.  Δεν υπήρχαν σημαντικές μεταβολές στα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στο 
Επίπεδο 3 κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι 
εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις 
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής: 

 Ο Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών του σε διάφορες χώρες, οι δε θυγατρικές 
υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς της κάθε χώρας.  Για τον 
προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος απαιτείται να ασκηθεί κρίση από τη Διοίκηση.  
Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου 
είναι αβέβαιος.  Εάν το τελικό αποτέλεσμα της φορολογικής εκκαθάρισης ή του φορολογικού ελέγχου 
είναι διαφορετικό από την πρόβλεψη που είχε αρχικά αναγνωρισθεί, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο 
εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της χρήσης. 

 Ο Όμιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη που αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της εκτιμώμενης υποχρέωσης 
για την επισκευή ή αντικατάσταση προϊόντων υπό εγγύηση ή σχετικά με την παράδοση έργων/ παροχή 
υπηρεσιών κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  Η πρόβλεψη αυτή υπολογίζεται βάσει ιστορικών 
δεδομένων επί των επισκευών και αντικαταστάσεων. 

 Για την αναγνώριση των εσόδων από κατασκευαστικά συμβόλαια και από παροχή υπηρεσιών ο 
Όμιλος χρησιμοποιεί τη μέθοδο του ποσοστού ολοκλήρωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 11.  Σύμφωνα με 
αυτή τη μέθοδο υπολογίζεται σωρευτικά το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου έως την εκάστοτε 
ημερομηνία ισολογισμού με βάση το ποσοστό που προκύπτει προσαρμόζοντας τα τιμολογηθέντα 
έσοδα σε σχέση με το συνολικό αναθεωρημένο συμβατικό τίμημα.  Οι πιθανές αναθεωρήσεις του 
συνολικού συμβατικού κόστους και τιμήματος λαμβάνονται υπ’όψη στην περίοδο κατά την οποία 
προκύπτουν τα αναθεωρητικά γεγονότα οπότε και τακτοποιούνται τα σχετικά κονδύλια κόστους και 
εσόδων. 

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

Στις 31 Δεκεμβρίου 2010, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε πέντε κύριους τομείς: 

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

 

Η πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα δραστηριότητας για τη χρήση 2010 αναλύεται ως εξής: 

Τηλεπικοινωνίες

Ολοκληρωμένες 
λύσεις 

πληροφορικής, 
δημοσίου τομέα 
και τραπεζών 

Αμυντικά Κατασκευαστικά Παροχή τηλεπ/κών 
υπηρεσιών Λοιπά Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 5.407 148.183 43.292 191.833 200.497 3.032 592.244
Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων - (5.978) (8) (8.360) (268) (2.245) (16.860)
Σύνολο Πωλήσεων 5.407 142.205 43.284 183.473 200.228 787 575.384

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 124 3.921 414 8.826 (19.953) (9.401) (16.069)

Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 175 6.778 2.540 12.166 48.789 (7.294) 63.154
Αποσβέσεις (σημ.29) (51) (2.857) (2.126) (3.341) (68.742) (2.107) (79.223)
Απομείωση απαιτήσεων  (σημ. 29) (12) (1.475) - (4.626) (9.294) - (15.407)
Απομείωση αποθεμάτων (σημ. 29) (8) (225) (440) - - - (673)

Απομείωση επενδυτικών ακινήτων και άυλων παγίων (σημ.32) - (496) - - - - (496)
Χρηματοοικονομικό έσοδο (σημ.33) 20 - 111 266 5 616 1.018
Χρηματοοικονομικό έξοδο (σημ. 33) (3) (3.968) 23 (5.013) (11.505) (1.159) (21.626)
(Ζημιές)/ κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις (1.888) - - (239) - - (2.127)
Φόρος εισοδήματος (17) (2.941) (433) (2.912) (643) (130) (7.077)

Σύνολο ενεργητικού 109.282 158.050 111.099 245.556 404.176 138.589 1.166.752
Το σύνολο ενεργητικού περιλαμβάνει:
Επενδύσεις σε συγγενείς (σημ. 11) 109.802 - - 1.042 - - 110.844
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό* 153 31.700 51.686 60.219 310.732 101.264 555.754

Προσθήκες σε μη κυκλοφορούν ενεργητικό* (σημ. 6, 7, 8 και 9) 83 7.645 514 6.893 55.418 62 70.616

Σύνολο υποχρεώσεων 645 118.872 44.780 148.747 363.151 37.739 713.935  
* Περιλαμβάνει ενσώματα πάγια, επενδυτικά ακίνητα, άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία. 
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Η πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα δραστηριότητας για τη χρήση 2009 αναλύεται ως εξής: 

Τηλεπικοινωνίες
Ολοκληρωμένες λύσεις 
πληροφορικής, δημοσίου 
τομέα και τραπεζών 

Αμυντικά Κατασκευαστικά Παροχή τηλεπ/κών 
υπηρεσιών Λοιπά Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 13.391 137.425 43.237 210.162 157.993 5.683 567.890
Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων - (7.583) (7) (9.965) (209) (2.712) (20.476)
Σύνολο Πωλήσεων 13.391 129.842 43.230 200.197 157.784 2.970 547.414

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (1.702) 7.491 1.042 4.027 20.472 (17.269) 14.061

Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων (EBITDA) (1.332) 10.126 3.345 7.893 53.669 3.522 77.223
Αποσβέσεις (σημ.29) (370) (2.635) (2.303) (3.866) (50.574) (3.415) (63.162)
Απομείωση απαιτήσεων  (σημ. 29) (149) (267) - (2.400) (3.239) (112) (6.166)
Απομείωση αποθεμάτων (σημ. 29) - - (543) - (239) - (783)
Απομείωση επενδυτικών ακινήτων και 
άυλων παγίων (σημ.32) - (928) - - (2.285) (1.579) (4.791)
Χρηματοοικονομικό έσοδο (σημ. 33) 110 57 51 361 132 1.552 2.264

Χρηματοοικονομικό έξοδο (σημ. 33) (155) (3.485) (469) (5.389) (10.281) (1.779) (21.558)

(Ζημιές)/ κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις (2.130) - - 2.059 - (6) (78)
Φόρος εισοδήματος - (1.239) (287) (1.020) 6.256 (976) 2.733

Σύνολο ενεργητικού 116.694 156.657 119.948 250.493 422.110 142.911 1.208.812
Το σύνολο ενεργητικού περιλαμβάνει:
Επενδύσεις σε συγγενείς (σημ. 11) 112.412 - - 904 - - 113.316
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό* 130 28.359 53.305 54.444 326.653 100.842 563.733
Προσθήκες σε μη κυκλοφορούν 
ενεργητικό* (σημ. 6, 7, 8 και 9) 64 7.766 903 10.186 123.490 1.712 144.121

Σύνολο υποχρεώσεων 3.236 114.610 33.480 170.920 359.861 26.210 708.317  
* Περιλαμβάνει ενσώματα πάγια, επενδυτικά ακίνητα, άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία. 

 
 
Οι δραστηριότητες της μητρικής εταιρείας Intracom Holdings AE, καθώς και τα στοιχεία ενεργητικού και 
υποχρεώσεις περιλαμβάνονται στη στήλη «Λοιπά». Τα στοιχεία ενεργητικού αποτελούνται κυρίως από 
ενσώματα πάγια και επενδυτικά ακίνητα. 
 

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

1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009
Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων (EBITDA) 63.154 77.223
Αποσβέσεις (79.223) (63.162)
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (σημ. 33) (20.608) (19.294)
Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (2.127) (78)
Ζημίες προ Φόρων (38.804) (5.311)  

Μεταβιβάσεις και συναλλαγές μεταξύ τομέων πραγματοποιούνται με πραγματικούς εμπορικούς όρους και 
συνθήκες, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν για συναλλαγές με τρίτους.  
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Πληροφόρηση ανά γεωγραφική περιοχή: 

Πωλήσεις 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

Ελλάδα 406.920 369.382
Ευρωπαϊκή κοινότητα 136.003 143.471
Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 846 3.099
Τρίτες χώρες 31.614 31.461

Σύνολο 575.384 547.414  

 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό * 31/12/2010 31/12/2009

Ελλάδα 636.720 665.823
Ευρωπαϊκή κοινότητα 26.979 6.463
Τρίτες χώρες 2.899 4.763
Σύνολο 666.598 677.049  

* Περιλαμβάνει ενσώματα πάγια, επενδυτικά ακίνητα, άυλα περιουσιακά στοιχεία, υπεραξία και επενδύσεις σε συγγενείς. 

Οι πωλήσεις αναφέρονται στη χώρα που είναι εγκατεστημένοι οι πελάτες.  Τα περιουσιακά στοιχεία 
αναφέρονται στην τοποθεσία τους.  

 
Πωλήσεις ανά κατηγορία 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

Πωλήσεις προϊόντων 2.777 56.951
Πωλήσεις εμπορευμάτων 65.973 7.823
Έσοδα από υπηρεσίες 357.869 305.800
Έσοδα από συμβάσεις κατασκευής έργων 148.765 176.839
Σύνολο 575.384 547.414  

Το έσοδο της χρήσης από πωλήσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται στο ποσό των €88.966. 
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6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Όμιλος 

Οικόπεδα - 
κτίρια

Μηχ/κός 
εξοπλισμός

Μεταφορικά 
μέσα  

Τηλεπικοινωνι
ακός 

εξοπλισμός και 
εγκαταστάσεις

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός

Προκαταβολές 
για αγορά 
παγίων και 
πάγια υπό 
κατασκευή Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 139.654 43.203 3.838 201.036 32.521 19.003 439.255
Συναλλαγματικές διαφορές (71) 34 (41) (16) (9) (8) (109)
Προσθήκες 398 3.461 168 19.950 564 31.140 55.681
Αγορές θυγατρικών/ επιχειρήσεων 692 2.526 1 28.429 21 1.150 32.819
Πωλήσεις (3.485) (6.953) (834) (500) (2.583) (33) (14.388)
Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα (σημ. 9) (5.332) - - - - - (5.332)
Ανακατανομές 999 2.307 - 44.305 (2.159) (45.451) -
Μεταφορά σε στοιχεία που κατέχονται προς 
πώληση (σημ. 37) (333) (643) (94) - (118) (0) (1.188)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 132.522 43.935 3.037 293.204 28.237 5.801 506.737

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 132.522 43.935 3.037 293.204 28.237 5.801 506.737
Συναλλαγματικές διαφορές (14) (4) 2 36 29 (2) 48
Προσθήκες 168 1.242 97 20.645 1.632 14.118 37.903
Πωλήσεις (237) (3.124) (247) (322) (505) (105) (4.539)
Αγορές θυγατρικών/ επιχειρήσεων (σημ. 38) - - - - - 34 34
Πωλήσεις θυγατρικών (18) (12) - - (220) - (250)
Ανακατανομές 681 118 (2) 12.471 250 (13.518) -
Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα (σημ. 9) (6.340) - - - - - (6.340)
Μεταφορά από επενδυτικά ακίνητα (σημ. 9) 1.522 - - - - - 1.522
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 128.284 42.155 2.887 326.035 29.423 6.330 535.114

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 20.837 21.726 1.727 35.943 25.169 - 105.401
Συναλλαγματικές διαφορές (5) 42 (16) (8) (2) - 10
Αποσβέσεις 2.486 3.698 447 26.363 1.946 - 34.941
Αγορές θυγατρικών - - - - - - -
Πωλήσεις (555) (4.122) (707) (449) (2.491) - (8.324)
Ανακατανομές - 1.717 - 59 (1.776) - -
Μεταφορά από/ (σε) επενδυτικά ακίνητα (σημ. 9) (16) - - - - - (16)
Μεταφορά σε στοιχεία που κατέχονται προς 
πώληση (σημ. 37) (16) (608) (59) - (89) - (771)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 22.732 22.454 1.392 61.907 22.756 - 131.241

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 22.732 22.454 1.392 61.907 22.756 - 131.241
Συναλλαγματικές διαφορές (2) (3) - 21 18 - 34
Αποσβέσεις 2.379 3.248 406 36.975 1.700 - 44.708
Πωλήσεις - (1.422) (182) (181) (488) - (2.274)
Πωλήσεις θυγατρικών (18) (4) - (0) (176) - (198)
Ανακατανομές - - - (152) 152 -
Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα (σημ. 9) (829) - - - - - (829)
Μεταφορά από επενδυτικά ακίνητα (σημ. 9) 37 - - - - - 37
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 24.299 24.272 1.617 98.570 23.962 - 172.720

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2009 109.790 21.481 1.645 231.297 5.481 5.801 375.496
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2010 103.985 17.883 1.271 227.465 5.461 6.330 362.394  
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Στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνεται μισθωμένος μηχανολογικός εξοπλισμός βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης 
ως ακολούθως: 

Κτίρια
Τηλεπικοινωνιακός 

εξοπλισμός
Μηχ/κός 
εξοπλισμός

Μεταφορικά 
μέσα  

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο
31/12/2009
Κόστος 601 15.620 5.171 934 - 22.325
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (41) (2.679) (1.591) (268) - (4.579)
Αναπόσβεστη αξία 559 12.941 3.580 665 - 17.746

31/12/2010
Κόστος 601 15.620 4.592 757 988 22.557
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (62) (3.838) (1.485) (276) (50) (5.712)
Αναπόσβεστη αξία 539 11.782 3.107 481 937 16.845  

Επίσης, κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρεία προέβη στην πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου με 
αναπόσβεστη αξία στις 31/12/2010 €15.963, το οποίο περιλαμβάνεται στα ενσώματα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία. Η επαναμίσθωση αποτελεί χρηματοδοτική μίσθωση με διάρκεια 12 έτη (βλ. σημ. 23).  

Εταιρεία 

Οικόπεδα - 
κτίρια

Μηχ/κός 
εξοπλισμός

Μεταφορικά 
μέσα  

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός

Προκαταβολές 
για αγορά 
παγίων και 
πάγια υπό 
κατασκευή Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 43.096 898 131 8.603 - 52.728
Προσθήκες 324 2 8 5 33 373
Πωλήσεις (3.348) (10) (11) (225) (33) (3.627)
Μεταφορά από επενδυτικά ακίνητα (σημ. 9) (6.721) - - - - (6.721)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 33.351 891 128 8.383 - 42.753

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 33.351 891 128 8.383 - 42.753
Προσθήκες 7 - 33 4 14 58
Πωλήσεις - - (2) (23) - (25)
Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα (σημ. 9) (3.180) - - - - (3.180)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 30.178 891 159 8.364 14 39.606

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 6.301 792 100 5.667 - 12.859
Αποσβέσεις 756 31 15 619 - 1.421
Πωλήσεις (514) (10) (7) (186) - (717)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 6.543 813 107 6.100 - 13.564

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 6.543 813 107 6.100 - 13.564
Αποσβέσεις 613 25 17 506 - 1.160
Πωλήσεις - - (2) (15) - (17)
Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα (σημ. 9) (526) - - - - (526)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 6.630 839 122 6.591 - 14.181

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2009 26.808 78 21 2.282 - 29.190
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2010 23.548 52 37 1.773 14 25.425  
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Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρεία προέβη στην πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου με αναπόσβεστη 
αξία στις 31/12/2010 €15.963, το οποίο περιλαμβάνεται στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Η 
επαναμίσθωση αποτελεί χρηματοδοτική μίσθωση με διάρκεια 12 έτη (βλ. σημ. 23).  

 

7. Υπεραξία 

Όμιλος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 58.259
Εξαγορές θυγατρικών/ επιχειρήσεων 7.529
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 65.788

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 65.788
Αγορές μέσω θυγατρικών (σημ. 38) 2.600
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 68.388  

Η υπεραξία προέρχεται από την εξαγορά των κάτωθι εταιρειών και κατανέμεται σε μονάδες δημιουργίας 
ταμειακών ροών («ΜΔΤΡ») ως εξής: 

31/12/2010 31/12/2009
Intrasoft International SA 11.361 11.361
Hellas online AE 30.219 30.219
Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ 18.107 18.107
IT Services Denmark A/S 2.212 2.212
Intrakat AE- κατασκευαστικοί κλάδοι 3.562 3.562
Πρίσμα - Δομή ΑΤΕ 326 326
AMBTILA Enterprises Ltd (σημ. 38) 2.600 -

68.388 65.788  

Ο Όμιλος, προκειμένου να προσδιορίσει αν υφίσταται θέμα απομείωσης της υπεραξίας κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2010, διενήργησε τους σχετικούς ελέγχους απομείωσης επί των μονάδων δημιουργίας ταμειακών 
ροών στις οποίες έχει επιμερισθεί η υπεραξία, σε επίπεδο Ομίλου, και με βάση τους διενεργηθέντες ελέγχους 
δεν προέκυψε ζημία απομείωσης.   

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

Ο προσδιορισμός του ανακτήσιμου ποσού της υπεραξίας από Hellas online ΑΕ υπολογίστηκε με βάση τις τιμές 
μετοχής που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο.  

Για τον προσδιορισμό του ανακτήσιμου ποσού της υπεραξίας από Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. και από 
Intrakat ΑΕ χρησιμοποιήθηκε η αξίας χρήσεως (value in use). Η αξία χρήσεως προκύπτει ως η παρούσα αξία 
προβλεπόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών της ΜΔΤΡ προεξοφλημένες σε επιτόκιο που αντικατοπτρίζει τη 
χρονική αξία του χρήματος και τον κίνδυνο που σχετίζεται με τη ΜΔΤΡ. Ως ΜΔΤΡ ορίστηκαν οι 
δραστηριότητες των θυγατρικών.  
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8. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Όμιλος 

Λογισμικό
Ιδιοπαραχθέν 
Λογισμικό

Κόστος 
απόκτησης 
πελατών

Επωνυμία (trade 
name)

Πελατειακές 
σχέσεις Λοιπά Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 59.140 2.532 16.126 7.671 14.719 1.037 101.224
Συναλλαγματικές διαφορές (28) (1) - 2 (11) (37)
Προσθήκες 8.079 3.583 23.989 - 1.705 1 37.357
Πωλήσεις (1.103) (33) - - - - (1.137)
Απομείωση (4.576) - - - - - (4.576)
Προσθήκες από εξαγορές 9.460 - - - - - 9.460

Μεταφορά σε στοιχεία που κατέχονται προς πώληση (σημ.37) (1.422) - - - - (699) (2.121)
Ανακατανομές (432) 434 10 - - (12) -
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 69.117 6.514 40.126 7.672 16.424 317 140.170

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 69.117 6.514 40.126 7.672 16.424 317 140.170
Συναλλαγματικές διαφορές (4) 5 - (1) 2 - 2
Προσθήκες 2.189 4.677 20.162 - - - 27.028
Πωλήσεις (968) (12) - - - - (980)
Ανακατανομές 796 (796) - - - - -
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 71.130 10.388 60.288 7.671 16.426 317 166.221

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 38.756 1.462 9.154 - 2.823 1.000 53.196
Συναλλαγματικές διαφορές (15) (1) - (10) (25)
Αποσβέσεις 6.893 17 18.892 - 1.840 18 27.660
Πωλήσεις (1.083) - - - - - (1.083)
Απομείωση (2.291) - - - - - (2.291)

Μεταφορά σε στοιχεία που κατέχονται προς πώληση (σημ.37) (1.419) - - - - (699) (2.118)
Ανακατανομές 541 (540) 10 - - (12) -
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 41.382 939 28.057 - 4.663 298 75.338

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 41.382 939 28.057 - 4.663 298 75.338
Συναλλαγματικές διαφορές (1) 2 - - - - 1
Αποσβέσεις 9.438 74 22.449 - 1.840 17 33.818
Πωλήσεις (25) (12) - - - - (37)
Απομείωση 496 - - - - - 496
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 51.289 1.003 50.506 - 6.503 315 109.617

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2009 27.735 5.576 12.069 7.672 11.761 19 64.832

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2010 19.841 9.385 9.782 7.671 9.923 2 56.604  
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Εταιρεία 

Λογισμικό Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 2.134 2.134

Πωλήσεις (161) (161)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 1.973 1.973

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 1.973 1.973

Προσθήκες 2 2

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 1.975 1.975

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 1.915 1.915
Αποσβέσεις 191 191
Πωλήσεις (141) (141)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 1.964 1.964

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 1.964 1.965
Αποσβέσεις 4 4

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 1.968 1.968

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2009 8 8
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2010 7 7  
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9. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Όμιλος Εταιρεία
Κόστος 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 67.837 68.941
Συναλλαγματικές διαφορές (108) -
Προσθήκες από εξαγορά 1.275 -
Μεταφορά σε στοιχεία που κατέχονται προς πώληση (7.369) -
Πωλήσεις (1.683) (960)
Απομείωση (2.506) (1.579)
Μεταφορά από ενσώματα πάγια (σημ.6) 5.332 6.721
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 62.777 73.123

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 62.777 73.123
Συναλλαγματικές διαφορές 139 -
Προσθήκες 396 2
Αγορά θυγατρικών (σημ.38) 2.655 -

Μεταφορά από στοιχεία που κατέχονται προς πώληση (σημ.37) 7.369 -
Πωλήσεις (3.220) -
Μεταφορά σε ενσώματα πάγια (σημ.6) (1.522) -
Μεταφορά από ενσώματα πάγια (σημ.6) 6.340 3.180
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 74.934 76.305

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 4.712 8.491
Συναλλαγματικές διαφορές 11 -
Μεταφορά σε ενσώματα πάγια (σημ.6) 16 -
Αποσβέσεις 561 764
Πωλήσεις (141) (141)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 5.160 9.114

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 5.160 9.114
Συναλλαγματικές διαφορές 26 -
Μεταφορά σε ενσώματα πάγια (σημ.6) (37) -
Μεταφορά από ενσώματα πάγια (σημ.6) 829 526
Αποσβέσεις 696 897
Πωλήσεις (109) -
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 6.565 10.537

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2009 57.618 64.009
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2010 68.368 65.768  

Τα ενοίκια από ακίνητα για το 2010 ανέρχονται σε €1.918 και €2.930 για τον Όμιλο και την Εταιρεία 
αντίστοιχα (2009: €2.072 και €3.180 για Όμιλο και Εταιρεία αντίστοιχα). 
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10. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Οι μεταβολές στις συμμετοχές σε θυγατρικές αναλύονται ως ακολούθως: 

31/12/2010 31/12/2009

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 237.088 247.019
Αυξήσεις κεφαλαίου 15.891 1.000
Ίδιες μετοχές (σημ.21) 643 498
Απομείωση (3.524) (11.430)
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 250.098 237.088

Εταιρεία

 

Τα ποσοστά συμμετοχής στις άμεσες θυγατρικές εταιρείες και οι λογιστικές αξίες αυτών κατά την 31η 
Δεκεμβρίου αναλύονται ως ακολούθως: 

Επωνυμία
Χώρα 

εγκατάστασης

Ποσοστό 
άμεσης 

συμμετοχής
Λογιστική αξία

Ποσοστό 
άμεσης 

συμμετοχής

Λογιστική 
αξία

Ίντρακομ Α.Ε. Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών Ελλάδα 100% 52.407 100% 52.269

Ίντρακομ Α.Ε. Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ελλάδα 100% 71.151 100% 71.013
Ιντρακάτ ΑΕ Ελλάδα 62,24% 22.030 62,24% 21.892
Intracom Holdings International Ltd Κύπρος 100% 7.132 100% 6.829
Intracom Group USA Inc ΗΠΑ 2,91% (**) 65 - -
Hellas on Line SA Ελλάδα 49,25% (*) 97.313 49,25% 85.084

250.098 237.088

31/12/200931/12/2010

 

(*)  Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ανέρχεται σε 53,40% μέσω θυγατρικών 
εταιρειών του Ομίλου. 

(**)  Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ανέρχεται σε 100% μέσω θυγατρικών 
εταιρειών του Ομίλου. 

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

 
Χρήση 2010 

Hellas online AE 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010 η Intracom Holdings κατέβαλε ποσά ύψους €12.000 στη θυγατρική εταιρεία 
Hellas online AE («HoL») έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.  H από 21.12.2010 Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της θυγατρικής αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η εν 
λόγω αύξηση εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.   
 
Κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
θυγατρικής είναι σε εξέλιξη. 
 
 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 
31 Δεκεμβρίου 2010 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

(74) από (118) 

Intracom Holdings International Ltd 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010 η θυγατρική εταιρεία Intracom Holdings International Ltd προέβη σε 
αύξηση κεφαλαίου ύψους €3.826, στην οποία συμμετείχε η Intracom Holdings. Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 η 
Εταιρεία προέβη σε έλεγχο απομείωσης της συμμετοχής της στη θυγατρική και καταχώρησε ζημιά ύψους 
€3.524. 

Intracom Group USA 
 
Τον Δεκέμβριο του 2010 η θυγατρική εταιρεία Intracom Group USA, στην οποία συμμετέχει η Intracom 
Holdings International Ltd., προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €65, στην οποία συμμετείχε 
απευθείας η Intracom Holdings. 
 
Fornax RT 
 
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. Η δραστηριότητα της 
εταιρείας καθώς και το αποτέλεσμα της πώλησης δεν ήταν σημαντικά για τον Όμιλο. Η καθαρή ταμειακή 
εισροή από την πώληση ανήλθε σε €200. Η μείωση στις μη ελέγχουσες συμμετοχές ήταν €11. 
 
Unibrain Inc 
 
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. Η δραστηριότητα της 
εταιρείας καθώς και το αποτέλεσμα της πώλησης δεν ήταν σημαντικά για τον Όμιλο. Η καθαρή ταμειακή 
εκροή από την πώληση ανήλθε σε €171. 
 
Διάλογος ΑΕ 
 
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. Η 
δραστηριότητα της εταιρείας καθώς και το αποτέλεσμα της πώλησης δεν ήταν σημαντικά για τον Όμιλο. Η 
καθαρή ταμειακή εισροή από την πώληση ανήλθε σε €143. Η μείωση στις μη ελέγχουσες συμμετοχές ήταν 
€327. 
 
Eurokat ATE 
 
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 €246. Είχε προηγηθεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής από την οποία οι μη 
ελέγχουσες συμμετοχές μειώθηκαν κατά €56. 
 
Databank AE 
 
Κατά το τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, 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. 
 
Υπο-όμιλος Intrakat AE 
 
Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης στον υπό-όμιλο Ιντρακάτ, έλαβε χώρα η αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Fracasso Hellas AE. Ως αποτέλεσμα, οι μη ελέγχουσες συμμετοχές 
αυξήθηκαν κατά €45. 
 
Για τις επιχειρηματικές συνενώσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης βλέπε Σημείωση 38. 
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Χρήση 2009 

Hellas online AE 

(α) Στις 10 Μαρτίου 2009 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας 
HoL με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12/12/2008, 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. 

Πριν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στην HoL ήταν 84,17%. Μετά 
την αύξηση κεφαλαίου, το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου διαμορφώθηκε συνολικά σε 63,13% επί του 
συνόλου των μετοχών της Hellas online AE, εκ του οποίου άμεσα ποσοστό 60,43% και έμμεσα ποσοστό 2,7%, 
μέσω της, κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας, Intracom IT Services. 

Από τη μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής, ο Όμιλος καταχώρησε κέρδος ύψους €33.630 στα αποτελέσματα 
της χρήσης 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. 
 
(β) Στο τελευταίο τρίμηνο του 2009 ο Όμιλος απέκτησε ποσοστό 2,39% στη θυγατρική Hellas online 
μέσω εξαγοράς εταιρείας από θυγατρική του Ομίλου.  Η συναλλαγή αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
μη ελεγχουσών συμμετοχών κατά €398 και την αναγνώριση υπεραξίας ύψους €7.203. 
 
(γ) Στις 28 Δεκεμβρίου 2009 εγκρίθηκε η εισφορά του κλάδου της Vodafone που αφορά στο δίκτυο 
σταθερών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών 
υπηρεσιών (DSL) στη θυγατρική εταιρεία HoL, από την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε στης 2 Φεβρουαρίου 2010 και οι 
αντιστοιχούσες στον κλάδο 28,775,838 νέες μετοχές της HoL, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 18.5% επί 
του νέου μετοχικού κεφαλαίου της, διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την ημερομηνία αυτή. 

Η Διοίκηση έκρινε ότι η ημερομηνία απόκτησης του κλάδου ήταν η 28 Δεκεμβρίου 2009.  Η εύλογη αξία των 
μετοχών κατά την ημερομηνία αυτή ανήλθε σε €34.531. Το ποσό αυτό έχει αυξήσει τις μη ελέγχουσες 
συμμετοχές στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων. 

Μετά την αύξηση κεφαλαίου, το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου διαμορφώθηκε συνολικά σε 53,40% επί του 
συνόλου των μετοχών της HoL, εκ του οποίου άμεσα ποσοστό 49,25% και έμμεσα ποσοστό 4,14%, μέσω 
θυγατρικών του Ομίλου. 

Από τη μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής, ο Όμιλος καταχώρησε κέρδος ύψους €17.377 στα αποτελέσματα 
της χρήσης 2009 με ανάλογη μεταβολή στις μη ελέγχουσες συμμετοχές.   

Intracom Holdings International Ltd 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009 η θυγατρική εταιρεία Intracom Holdings International Ltd προέβη σε 
αύξηση κεφαλαίου ύψους €1.000, στην οποία συμμετείχε η Intracom Holdings, καταβάλλοντας το ποσό αυτό. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 η Εταιρεία προέβη σε έλεγχο απομείωσης της συμμετοχής της στη θυγατρική και 
καταχώρησε ζημιά ύψους €11.430. 
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11. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις  

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 113.316 116.397 115.900 116.175
Προσθήκες 297 - - -
Πωλήσεις - (200) - (276)
Μεταφορά σε θυγατρική (70) - -
Μερίδιο ζημιάς (1.998) (2.322) - -
Επίδραση φόρου, μερισμάτων και 
συναλλαγματικών διαφορών (702) (560) - -
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 110.844 113.316 115.900 115.900

Όμιλος Εταιρεία

 

Η άμεση συμμετοχή της Εταιρείας σε συγγενείς είναι η Intracom AE Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων. 

Πληροφορίες για τις συγγενείς επιχειρήσεις του Ομίλου παρατίθενται πιο κάτω: 

2010 

Επωνυμία
Χώρα 

εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις Καθαρή Θέση Έσοδα Κέρδη/ (ζημιές) Ποσοστό 
συμμετοχής

INTRACOM Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 552.456 322.427 230.029 256.409 (5.145) 49,00%
ALPHA MOGILANY ΠΟΛΩΝΙΑ 6.846 4.484 2.363 - (263) 25,00%

I.C.C. Ανώνυμη Τεχνική Εργοληπτική Εταιρεία ΕΛΛΑΔΑ 2.847 2.334 513 1.196 (295) 50,00%
562.149 329.244 232.904 257.605 (5.703)  

Την 22 Ιουνίου 2010 η θυγατρική εταιρεία Intrakat AE απέκτησε έναντι συνολικού τιμήματος €297 το 50% του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας I.C.C. Ανώνυμη Τεχνική Εργοληπτική Εταιρεία Τεχνικών-Ηλεκτρονικών. 
Η παραπάνω επένδυση, λόγω μη απόκτησης ελέγχου, ταξινομήθηκε στις επενδύσεις σε συγγενείς και 
ενοποιείται με την μέθοδο της καθαρής θέσης. Η επίδραση του γεγονότος στα αποτελέσματα του Ομίλου δεν 
ήταν σημαντική. 

2009 

Επωνυμία

Χώρα 
εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις Καθαρή Θέση Έσοδα Κέρδη/ (ζημιές) Ποσοστό 

συμμετοχής

INTRACOM Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 561.083 324.399 236.684 297.514 (4.018) 49,00%
ALPHA MOGILANY ΠΟΛΩΝΙΑ 6.884 4.339 2.546 17 (322) 25,00%
SC PLURIN srl ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1.029 883 146 524 123 50,00%

568.996 329.620 239.376 298.056 (4.216)  

Στις 7 Απριλίου 2009, η Εταιρεία πώλησε όλη τη συμμετοχή της (32,85%) στη συγγενή εταιρεία «Moldovan 
Lottery». Από την πώληση προέκυψε κέρδος για την Εταιρεία και τον Όμιλο ύψους €374 και €450 αντίστοιχα 
που περιλαμβάνεται στα «Λοιπά κέρδη – καθαρά» (σημ.32). Το έσοδο από την πώληση ύψους €650 δεν έχει 
εισπραχθεί και περιλαμβάνεται στις λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις.  

 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 
31 Δεκεμβρίου 2010 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

(77) από (118) 

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

31/12/2010 31/12/2009
Απαιτήσεις:
Mη κυκλοφορούν ενεργητικό 1.508 3.500
Κυκλοφορούν ενεργητικό 27.106 28.150

28.613 31.649

Yποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 30 286
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 32.117 33.882

32.146 34.168
Καθαρή θέση (3.533) (2.518)

Έσοδα 49.489 43.890
Έξοδα (48.409) (43.782)
Κέρδη (μετά φόρων) 1.080 108  
 

Πληροφορίες για τις κοινοπραξίες του Ομίλου παρατίθενται στη Σημείωση 43.  

 

13. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 12.562 13.287 9.520 9.514
Προσθήκες 52 8 - 8
Πωλήσεις - (615) - -
Κέρδη/ (ζημιές) εύλογης αξίας (1.376) (119) (5) (2)
Απομείωση (46) - (46) -
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 11.191 12.562 9.470 9.520

Όμιλος Εταιρεία

 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009
Εισηγμένοι τίτλοι
- Συμμετοχικοί τίτλοι 847 2.221 6 11
Μη εισηγμένοι τίτλοι
- Συμμετοχικοί τίτλοι 10.344 10.340 9.464 9.510

11.191 12.562 9.470 9.520

Όμιλος Εταιρεία

 

Οι επενδύσεις σε μετοχές που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης 
μείον απομείωση. 

Οι επενδύσεις σε εισηγμένους τίτλους αφορούν εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες 
παρουσιάζονται στη χρηματιστηριακή τους αξία την ημερομηνία  ισολογισμού. 
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14. Αναβαλλόμενη φορολογία 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα να 
συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και 
όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  Τα συμψηφισμένα ποσά είναι 
τα παρακάτω: 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (5.236) (7.310) - -

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 3.089 2.853 1.140 1.071

(2.148) (4.457) 1.140 1.071

Όμιλος Εταιρεία

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

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες (13.200) (13.890) (75) (67)
Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών (5.534) (4.375) (14) (26)

(18.734) (18.265) (89) (93)
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Πληρωτέες μετά από 12 μήνες 12.417 10.028 1.225 1.164
Πληρωτέες εντός 12 μήνες 4.170 3.780 4 1

16.587 13.808 1.228 1.165

(2.148) (4.457) 1.140 1.071

Όμιλος Εταιρεία

 
 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης (4.457) 3.325 1.071 660
Συναλλαγματικές διαφορές (22) (31) - -
Χρέωση/ (πίστωση) κατάστασης αποτελεσμάτων (σημ. 34) 2.238 (7.271) 68 411
Πίστωση στα ίδια κεφάλαια - (3) - -

Εξαγορά θυγατρικής - (478) - -
Πωλήσεις θυγατρικών 93 - - -

Υπόλοιπο τέλους χρήσης (2.148) (4.457) 1.140 1.071

Όμιλος Εταιρεία
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Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι 
παρακάτω: 

Όμιλος 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

Προβλέψεις/ Ζημιές 
απομείωσης

Φορολογικές 
ζημίες Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 (3.219) (4.045) (5.117) (12.382)
Συναλλαγματικές διαφορές 4 (40) (45) (81)
Πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων (680) (4.822) 289 (5.213)
Πίστωση στα ίδια κεφάλαια - - (3) (3)
Εξαγορά θυγατρικής (19) (18) (549) (586)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 (3.914) (8.926) (5.425) (18.265)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 (3.914) (8.926) (5.425) (18.265)
Συναλλαγματικές διαφορές - 1 (23) (21)
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 739 (1.233) (71) (565)
Πώληση θυγατρικής - - 117 117
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 (3.174) (10.158) (5.402) (18.734)  

 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Επωνυμία και 
πελατειακές 

σχέσεις
Δεδουλευμένο 

εισόδημα

Επιταχυνόμενες 
φορολογικές 
αποσβέσεις Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 4.355 2.747 4.689 3.917 15.707
Συναλλαγματικές διαφορές - - 50 50
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (369) - (140) (1.549) (2.058)
Εξαγορά θυγατρικής - - 108 - 108
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 3.986 2.747 4.657 2.418 13.808

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 3.986 2.747 4.657 2.418 13.808
Συναλλαγματικές διαφορές - - (1) (0) (1)
Πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων (357) 881 142 2.137 2.803
Πώληση θυγατρικής - - - (23) (23)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 3.629 3.628 4.799 4.531 16.587  
 

Εταιρεία 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

Προβλέψεις Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 (308) (308)

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 215 215

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 (93) (93)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 (93) (93)

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 5 5

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 (89) (89)  
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Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Επιταχυνόμενες 

φορολογικές 
αποσβέσεις Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 855 114 968
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 309 (113) 196

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 1.164 1 1.165

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 1.164 1 1.165
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 1 63 64

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 1.165 64 1.228  

 

Η Εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στις ζημιές των προηγούμενων χρήσεων 
και της τρέχουσας χρήσης, οι οποίες ανέρχονται σε €23.390.  

 

15. Μακροπρόθεσμα δάνεια 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008, η Εταιρεία συμμετείχε στην έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης 
εξασφάλισης (subordinated bonds) συνολικού ύψους €55.000 της εταιρείας Μωρέας ΑΕ, στην οποία η 
Intracom Holdings συμμετέχει με ποσοστό 13,33%. Η Εταιρεία συμμετείχε στην κάλυψη του ομολογιακού 
δανείου μέχρι το ποσοστό συμμετοχής της (13,33%), καταβάλλοντας ποσό ύψους €7.332.  Το δάνειο είναι 
κυμαινόμενου επιτοκίου (1m Euribor πλέον περιθωρίου 4,0%).  

Το ποσό που εμφανίζεται στον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2010 αποτελείται από το αρχικό κεφάλαιο και 
τους κεφαλαιοποιημένους τόκους των χρήσεων 2008-2010.   
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16. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Πελάτες 240.607 228.515 809 637
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (37.625) (23.053) - -

Τελικές εμπορικές απαιτήσεις 202.982 205.462 809 637
Προκαταβολές 23.554 14.090 - -
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημ.41) 17.678 23.961 13.268 17.027
Προπληρωμές εξόδων 9.663 3.304 24 -
Δεδουλευμένα έσοδα 57.028 47.927 36 61
Λοιπές απαιτήσεις 62.230 53.633 3.801 4.369

Σύνολο 373.134 348.377 17.938 22.094

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 6.009 15.824 39 36
Κυκλοφορούν ενεργητικό 367.125 332.553 17.900 22.058

373.134 348.377 17.938 22.094

Όμιλος Εταιρεία

 

Oι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2010 περιλαμβάνουν ΦΠΑ εισπρακτέο ύψους €20 εκ. 
περίπου (2009: €25 εκ.). 

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

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Σύνολο 202.982 205.462 809 637

Μη ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού 107.035 104.861 161 145

Είναι απομειωμένες κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού 39.002 23.635 - -

Έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη για το ποσό των: (37.625) (23.053) - -
1.377 582 - -

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

< 90 μέρες 21.346 20.728 4 61
90-180 μέρες 14.702 20.226 101 95
180-270 μέρες 11.075 9.713 4 -
270-365 μέρες 8.315 11.009 98 95
1- 2 έτη 22.107 22.907 296 241
>2 έτη 17.025 15.437 145 -

94.570 100.019 647 492

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων 202.982 205.462 809 637

Όμιλος Εταιρεία
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Οι εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου οι οποίες είναι ληξιπρόθεσμες για πάνω από 1 έτος περιλαμβάνουν 
απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ύψους περίπου €21 εκ. (31 Δεκεμβρίου 2009: €20 εκ. περίπου).  

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

Όμιλος Εταιρεία

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 20.453 -
Συναλλαγματικές διαφορές (6) -
Πρόβλεψη απομείωσης (σημ.29) 6.166 -
Διαγραφή εισπρακτέων μέσα στη χρήση (2.892) -
Εξαγορά θυγατρικών 1.162

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν (1.831) -
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 23.053 -

Συναλλαγματικές διαφορές 5 -
Πρόβλεψη απομείωσης (σημ.29) 15.407 -
Διαγραφή εισπρακτέων μέσα στη χρήση (778) -

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν (62) -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 37.625 -
 

 

Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νομίσματα:  

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Ευρώ (EUR) 329.112 309.695 17.938 22.094
Δολλάριo (USD) 24.359 16.552 - -
Ζλότι Πολωνίας (PLN) 7.998 10.461 - -
Λέι Ρουμανίας (RON) 3.757 8.460 - -
Δηνάριο Ιορδανίας (JOD) 5.407 2.444 - -
Κορώνα Δανίας (DKK) 1.389 - - -
Λοιπά 1.113 764 - -

373.134 348.377 17.938 22.094

Όμιλος Εταιρεία
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17. Αποθέματα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 24.504 27.980 - -
Ημιτελή προϊόντα 7.498 8.532 - -
Ετοιμα προϊόντα 8.598 9.194 - -
Παραγωγή σε εξέλιξη 1.219 818 - -
Εμπορεύματα 4.337 2.133 - -

Λοιπά 318 304 - -
Σύνολο 46.473 48.960 - -

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα  και κατεστραμμένα αποθέματα:
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 1.566 146 - -
Ημιτελή προϊόντα 370 1.057 - -
Ετοιμα προϊόντα 359 414 - -
Παραγωγή σε εξέλιξη - 13 - -
Εμπορεύματα 12 191 - -

2.307 1.820 - -

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 44.166 47.140 - -

ΕταιρείαΌμιλος

 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης έχει ως εξής: 

Όμιλος Εταιρεία

Υπόλοιπο 1 Δεκεμβρίου 2009 1.390 -
Πρόβλεψη απομείωσης 543 -
Κλείσιμο πρόβλεψης μέσα στη χρήση (113)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 1.820 -

Πρόβλεψη απομείωσης 673 -
Κλείσιμο πρόβλεψης μέσα στη χρήση (187) -
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 2.307 -  
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18. Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009
Απαιτήσεις
Συμβάσεις σε εξέλιξη την ημερομηνία Ισολογισμού:
Aπαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια 12.374 21.618 - -

Σύνολο 12.374 21.618 - -

Υποχρεώσεις
Συμβάσεις σε εξέλιξη την ημερομηνία Ισολογισμού:
Υποχρεώσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια 8.190 18.057 - -

Σύνολο 8.190 18.057 - -

Σωρευμένο κόστος έργων πλέον σωρευμένα 
καταχωρημένα κέρδη μείον σωρευμένες 
καταχωρημένες ζημίες 533.926 582.630 - -

Μείον : Συνολικές τιμολογήσεις (529.742) (579.070) - -

Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 4.184 3.561 - -

ΕταιρείαΌμιλος

 

 

19. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 298 552 - -
Προσθήκες - 118 - -
Πωλήσεις - (308) - -
Αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία (σημ. 32) (111) (65) - -
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 187 298 - -

ΕταιρείαΌμιλος

 

 

To σύνολο των επενδύσεων αφορά εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
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20. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

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

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 23.914 30.327 489 1.875
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 11.079 34.313 3.559 8.270

Σύνολο 34.994 64.641 4.048 10.146

Όμιλος Εταιρεία

 

Το πραγματικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών καταθέσεων για την Εταιρεία ήταν 1,99% (2009: 
1,74%).   

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στα εξής νομίσματα: 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Ευρώ (EUR) 21.664 51.040 372 2.557
Δολλάριo (USD) 4.986 5.811 97 1.136
Ιαπωνικό Γιέν (JPY) 3.100 6.420 3.100 6.420
Λέι Ρουμανίας (RON) 4.205 496 474 -
Λεβ Βουλγαρίας (BGN) 424 331 - -
Λοιπά 615 543 5 32

34.994 64.641 4.048 10.146

Όμιλος Εταιρεία

 

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

 

21. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Αριθμός 
μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο 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 1.080.815 - - 4.622 4.622

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 133.025.996 187.567 194.204 - 381.771  
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Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται 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 χρήσης 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 31 Δεκεμβρίου 2010 η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.  

Το έξοδο από τη δωρεάν διάθεση των ιδίων μετοχών για τον Όμιλο και την Εταιρεία για τη χρήση 2010 ανήλθε 
σε €826 και €183 αντίστοιχα (2009: €1044 και €546 αντίστοιχα). 

Δικαιώματα προαίρεσης 

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

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

Δικαιώματα προαίρεσης 2010 2009
Εν ενεργεία την 1 Ιανουαρίου 99.160 121.790
Που έχουν λήξει (84.860) (22.630)
Εν ενεργεία την 31 Δεκεμβρίου 14.300 99.160  

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

Κατά τη χρήση 2007, θυγατρική του Ομίλου παραχώρησε 220 δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών σε 
στελέχη της τα οποία βασίζονται στην αξία της μετοχής της, δίνοντας το δικαίωμα στα στελέχη να 
ανταλλάξουν τα δικαιώματα προαίρεσης με καθορισμένο αριθμό μετοχών σε καθορισμένη τιμή στο τέλος της 
περιόδου κατοχύρωσης του δικαιώματος (31 Μαρτίου 2010).  Οι παροχές αυτές λογιστικοποιήθηκαν εν μέρει 
ως υποχρέωση και εν μέρει μέσω καθαρής θέσης. 

Η συνολική χρέωση στα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης είναι €183 (υποχρέωση €138 και καθαρή θέση 
€45). Για το 2009 η συνολική χρέωση στα ενοποιημένα αποτελέσματα ήταν €767 (υποχρέωση €587 και 
καθαρή θέση €180). 

Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τα ποσά που εισπράττονται, αφαιρουμένων των εξόδων συναλλαγής, 
καταχωρούνται στο μετοχικό κεφάλαιο (ονομαστική αξία) και στο υπέρ το άρτιο. 

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

Όμιλος 

Τακτικό 
αποθεματικο

Ειδικά 
αποθεματικά

Αφορολόγητα 
αποθεματικά

Έκτακτα 
αποθεματικά

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποθεματικά 
εύλογης 
αξίας Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 29.956 8.099 121.804 56.797 (28.901) (655) 187.099
Ζημιά εύλογης αξίας επενδύσεων διαθέσιμων 
προς πώληση - - - - - (75) (75)
Συναλλαγματικές διαφορές - - - - - (730) (730)
Ζημιά εύλογης αξίας αντιστάθμισης ταμειακών 
ροών - - - - - (286) (286)
Μεταφορές μεταξύ αποθεματικών 255 - 962 - (920) (81) 216
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 30.211 8.099 122.765 56.797 (29.822) (1.826) 186.224

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 30.211 8.099 122.765 56.797 (29.822) (1.826) 186.224
Ζημιά εύλογης αξίας επενδύσεων διαθέσιμων 
προς πώληση - - - - - (859) (859)
Συναλλαγματικές διαφορές - - - - - (280) (280)
Ζημιά εύλογης αξίας αντιστάθμισης ταμειακών 
ροών - - - - - (430) (430)
Πώληση θυγατρικών - 206 - - (35) - 171
Μεταφορές μεταξύ αποθεματικών 263 - 1.720 - 812 (1.315) 1.480
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών - - - - 45 - 45
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 30.474 8.305 124.485 56.797 (29.000) (4.710) 186.351  

 

Εταιρεία 

Τακτικό 
αποθεματικο

Ειδικά 
αποθεματικά

Αφορολόγητα 
αποθεματικά

Έκτακτα 
αποθεματικά

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 26.719 8.069 55.376 56.981 (27) 147.118
Ζημιά εύλογης αξίας επενδύσεων διαθέσιμων 
προς πώληση - - - - (2) (2)
Μεταφορά - - 614 - - 614
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 26.719 8.069 55.990 56.981 (28) 147.730

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 26.719 8.069 55.990 56.981 (28) 147.730
Ζημιά εύλογης αξίας επενδύσεων διαθέσιμων 
προς πώληση - - - - (5) (5)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 26.719 8.069 55.990 56.981 (34) 147.725  

 

(α) Τακτικό αποθεματικό 

Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.2190/20, 
άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) κερδών, 
είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του 
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών 
μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δε μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  
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(β) Έκτακτα αποθεματικά 

Τα έκτακτα αποθεματικά περιλαμβάνουν ποσά αποθεματικών τα οποία έχουν δημιουργηθεί με αποφάσεις  
Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, δεν έχουν ειδικό προορισμό και δύναται να χρησιμοποιηθούν για 
οποιοδήποτε σκοπό κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ποσά αποθεματικών τα 
οποία έχουν σχηματιστεί βάσει διατάξεων της Ελληνικής Νομοθεσίας. Τα ανωτέρω έκτακτα αποθεματικά 
έχουν σχηματιστεί από φορολογηθέντα κέρδη  και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε περαιτέρω φορολόγηση σε 
περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους. 

(γ) Αφορολόγητα αποθεματικά 

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 

Παρακολουθούνται τα αποθεματικά που σχηματίζονται από καθαρά κέρδη, τα οποία με βάση ειδικές διατάξεις 
αναπτυξιακών νόμων, που ισχύουν κάθε φορά, δεν φορολογούνται, γιατί χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση 
νέου πάγιου παραγωγικού εξοπλισμού. Δηλαδή, σχηματίζονται από καθαρά κέρδη για τα οποία δεν 
υπολογίζεται και δεν καταβάλλεται φόρος. 

Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο 

Περιλαμβάνεται το μέρος των αδιανέμητων καθαρών κερδών κάθε χρήσης που προέρχεται από 
απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της 
φορολογικής υποχρέωσης. 

Τα ανωτέρω αποθεματικά μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν (αφού ληφθούν υπόψη οι 
περιορισμοί που μπορεί να ισχύουν κάθε φορά) με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.  
Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος με τον τρέχοντα φορολογικό 
συντελεστή. 

(δ) Αποθεματικά εύλογης αξίας 

Περιλαμβάνεται ποσό €1.241 το οποίο αφορά τις ζημιές εύλογης αξίας για αντιστάθμιση ταμειακών ροών, 
ποσό €641 το οποίο αφορά ζημιές εύλογης αξίας επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση, καθώς και 
συναλλαγματικές διαφορές. 
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23. Δάνεια 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικά δάνεια 4.772 9.514 3.098 6.196
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 13.272 4.783 10.601 -
Ομολογιακά δάνεια 140.284 154.551 - -

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 158.328 168.848 13.699 6.196

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια 169.376 162.853 13.098 9.698
Ομολογιακά δάνεια 19.589 3.999 - -
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 3.840 4.940 742 -

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 192.805 171.792 13.840 9.698

Σύνολο δανείων 351.133 340.640 27.539 15.894

Όμιλος Εταιρεία

 

 

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

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Ευρώ 345.556 334.484 27.539 15.894
Δολλάριο (USD) 2.587 2.718 - -
Κορώνα Δανίας (DKK) 1.410 1.093 - -
Ζλότι Πολωνίας 1.574 2.226 - -
Λοιπά 6 118 - -

351.133 340.640 27.539 15.894

Όμιλος Εταιρεία

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

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Μεταξύ 1 και  2 ετών 31.198 28.783 3.176 3.376

Μεταξύ 2 και  3 ετών 36.691 33.709 - 3.217

Μεταξύ 3 και 5 ετών 91.702 127.209 - -

Πάνω από 5 έτη - 1.235 - -
159.591 190.936 3.176 6.594

Όμιλος Εταιρεία

 

Την 31η Δεκεμβρίου 2010 οι θυγατρικές εταιρείες είχαν ομολογιακά δάνεια με μέσο σταθμικό κυμαινόμενο 
επιτόκιο 4,27% (2009: 3,61%).  

Το σταθμισμένο επιτόκιο των λοιπών δανείων για τον Όμιλο και την Εταιρεία για το 2010 κυμάνθηκε στο 
4,60% και 5,26% αντίστοιχα (2009: 4,02% και 3,47% αντίστοιχα). 
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O μακροπρόθεσμος δανεισμός στον Όμιλο προέρχεται κυρίως από το κοινοπρακτικό δάνειο της θυγατρικής 
εταιρείας Hellas online AE ύψους € 144,5 εκ.  Η πληρωμή του δανείου θα  γίνει σε 8 δόσεις, εκ των οποίων οι 
πρώτες 7 θα είναι προς εξόφληση του 50% του συνολικού ποσού του δανείου και η τελευταία θα είναι 
καταβλητέα την ημερομηνία λήξης του δανείου προς εξόφληση του υπολοίπου.  Η πρώτη δόση είναι 
καταβλητέα τον Απρίλιο 2011 και η τελευταία τον Οκτώβριο 2014. 

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

 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης- ελάχιστα 
μισθώματα
Μέχρι 1 έτος 4.585 5.414 1.293 -
Από 2 έως 5 έτη 7.884 5.245 5.179 -
Πέραν των 5 ετών 8.681 - 8.484 -
Σύνολο 21.150 10.659 14.957 -
Μείον: Mελλοντικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικών μισθώσεων (4.038) (936) (3.614) -
Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 17.112 9.723 11.343 -

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής 
μίσθωσης έχει ως εξής:
Μέχρι 1 έτος 3.840 4.940 742 -
Από 2 έως 5 έτη 5.864 4.783 3.373 -
Πέραν των 5 ετών 7.408 - 7.228 -
Σύνολο 17.112 9.723 11.343 -

Όμιλος Εταιρεία

 

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρεία προέβη στην πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου.  Από τη 
συναλλαγή αυτή εισέπραξε €11.700 τα οποία εμφανίζονται στην κατάσταση ταμειακών ροών στη γραμμή 
«Δάνεια αναληφθέντα».  

24. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Υποχρεώσεις ισολογισμού για :
Αποζημιώσεις αποχωρήσεων 5.215 4.881 335 298

Χρεώσεις στα αποτελέσματα
Αποζημιώσεις αποχωρήσεων (σημ. 30) 2.840 2.143 123 483

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

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 6.164 5.476 427 387

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) (949) (595) (92) (90)

Υποχρέωση στον ισολογισμό 5.215 4.881 335 298

Όμιλος Εταιρεία

 

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

1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 908 979 47 41
Χρηματοοικονομικό κόστος 306 275 22 29
Καθαρές αναλογιστικές ζημιές που καταχωρήθηκαν στη 
χρήση 545 92 3 -
Κόστος προϋπηρεσίας 3 - - -
Επίπτωση από περικοπές 1.078 797 52 413
Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε 
εργαζομένους 2.840 2.143 123 483

Όμιλος Εταιρεία

 

Η συνολική χρέωση έχει κατανεμηθεί ως εξής: 

1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009
Κόστος πωλήσεων 1.666 959 - -
Έξοδα διάθεσης 524 303 - -
Έξοδα διοίκησης 650 881 123 483

2.840 2.143 123 483

Όμιλος Εταιρεία

 

Η μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό έχει ως εξής: 

1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009

Yπόλοιπο έναρξης χρήσης 4.880 4.480 298 504
Συναλλαγματικές διαφορές 3 - -
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 2.840 2.143 123 483
Πληρωθείσες εισφορές (2.448) (1.746) (86) (689)
Πώληση θυγατρικής (58) - - -

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 5.214 4.880 335 298

Όμιλος Εταιρεία

 

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

2010 2009 2010 2009

Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,60% 5,60% - 6,00% 5,60% 5,60%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 4,00% 0,50% - 4,50% 4,00% 4,50%

Όμιλος Εταιρεία
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25. Επιχορηγήσεις 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 24.549 12.624 - -
Προσθήκες 11.485 16.911 - -
Αποσβέσεις στα αποτελέσματα (σημ. 31) (9.714) (4.986) - -

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 26.320 24.549 - -

Βραχυπρόθεσμο μέρος 5.432 3.168 - -
Μακροπρόθεσμο μέρος 20.888 21.382 - -

Σύνολο 26.320 24.549 - -

Όμιλος Εταιρεία

 

Οι επιχορηγήσεις που έχουν χορηγηθεί μέσα στις χρήσεις 2009 και 2010 αφορούν κυρίως την επιδότηση έργων 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Αναπτυξιακού νόμου προς τη θυγατρική εταιρεία Hellas online για 
ανάπτυξη του τηλεπικοινωνιακού της δικτύου. Ποσό ύψους €5.721, το οποίο περιλαμβάνεται στις προσθήκες 
της χρήσης 2010 δεν είχε εισπραχθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010. 

 

26. Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών: Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις
Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου 948 192 29.875 29.875
Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου με υπό αίρεση 
ανώτατο επιτόκιο (cap) 293 244 44.375 44.375
Σύνολο 1.241 436 74.250 74.250

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.241 436
1.241 436

Όμιλος Ονομαστική αξία

 
 
Δεν αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων ποσό που να αφορά μη ενεργό αντιστάθμιση.  
 
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό/μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις όταν η υπολειπόμενη περίοδος μέχρι τη λήξη τους υπερβαίνει τους 12 μήνες, και ως κυκλοφορούν 
ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όταν η υπολειπόμενη περίοδος μέχρι τη λήξη τους είναι μικρότερη 
των  12 μηνών.  
 
Κέρδη και ζημιές που αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια (σημ.22) από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων κατά 
την 31 Δεκεμβρίου 2010, θα μεταφέρονται σταδιακά στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως μέχρι την 
αποπληρωμή των σχετικών δανειακών υποχρεώσεων.  
 
Η ζημιά για τη χρήση ανήλθε σε €805 (2009: €436). 
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27. Προβλέψεις 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.790 6.921 1.568 1.568
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.939 3.631 - -

Σύνολο 8.729 10.551 1.568 1.568

Όμιλος Εταιρεία

 

Όμιλος 

Εγγυήσεις
Μη ληφθείσες 

άδειες

Ανέλεγκτες 
φορολογικά 

χρήσεις Λοιπά Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 4.838 767 1.748 7.375 14.727
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως - 727 605 4.499 5.831
Αντιλογισμός προβλέψεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν (1.951) - (34) (2.465) (4.449)
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως (1.833) (667) (546) (2.536) (5.582)
Εξαγορά θυγατρικής - - - 46 46
Πώληση θυγατρικής - - - (21) (21)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 1.054 826 1.773 6.898 10.551

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 1.054 826 1.773 6.898 10.551
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 420 825 540 3.498 5.282
Αντιλογισμός προβλέψεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν - - - (158) (158)
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως (696) (759) (654) (4.807) (6.917)
Πώληση θυγατρικής - - (29) - (29)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 778 892 1.629 5.430 8.729  

Το ποσό των €5.430 στις λοιπές προβλέψεις την 31 Δεκεμβρίου 2010 περιλαμβάνει ποσό ύψους €1.020 που 
αφορά αναγνώριση ζημιών για ζημιογόνα έργα και ποσό ύψους €2.148 για προβλέψεις δεδουλευμένων 
παροχών προς το προσωπικό. Το αντίστοιχο ποσό στις λοιπές προβλέψεις την 31 Δεκεμβρίου 2009 
περιλαμβάνει ποσό ύψους €579 που αφορά αναγνώριση ζημιών για ζημιογόνα έργα και ποσό ύψους €3.613 για 
προβλέψεις δεδουλευμένων παροχών προς το προσωπικό. 

Εταιρεία 

Μη Ληφθείσες 
Άδειες Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 68 1.574 1.642

Αντιλογισμός προβλέψεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν - (74) (74)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 68 1.500 1.568

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 68 1.500 1.568

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 68 1.500 1.568  
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28. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Προμηθευτές 129.746 134.159 1.246 1.299

Προκαταβολές πελατών 56.412 58.761 - -

Έσοδα επομένων χρήσεων 20.199 12.589 - -
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (σημ.41) 62.305 56.861 4.495 5.623
Δεδουλευμένα έξοδα 11.457 15.199 138 1.081
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι / τέλη 7.204 7.763 570 451
Λοιπές υποχρεώσεις 17.521 15.696 1.007 794

Σύνολο 304.844 301.030 7.456 9.248

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 13.387 16.744 - -
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 291.457 284.285 7.456 9.248

304.844 301.030 7.456 9.248

Όμιλος Εταιρεία

 

Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2010 περιλαμβάνεται ποσό €13.387 που αφορά έσοδα 
επομένων χρήσεων (31 Δεκεμβρίου 2009: €4.058). 

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

 

Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στα εξής νομίσματα:  

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Ευρώ (EUR) 259.479 268.749 7.381 9.010
Δολλάριo (USD) 37.536 18.345 22 186
Λέι Ρουμανίας (RON) 1.274 6.680 - -
Ζλότι Πολωνίας (PLN) 1.534 3.824 - -
Λεβ Βουλγαρίας (BGN) 578 766 - -
Δηνάριο Ιορδανίας (JOD) 3.492 1.379 - -
Λοιπά 951 1.287 53 52

304.844 301.030 7.456 9.248

Όμιλος Εταιρεία
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29. Έξοδα ανά κατηγορία 

Σημείωση

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

Παροχές σε εργαζομένους 30 133.401 134.064 4.470 5.609

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο στο κόστος πωληθέντων 81.784 89.372 - -
Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 6 44.708 34.941 1.160 1.421
Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα 9 696 561 897 764
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 8 33.818 27.660 4 191
Απομείωση αποθεμάτων 673 783 - -
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων 2.619 7.360 382 427
Μισθώματα βάσει λειτουργικών μισθώσεων 9.040 6.965 - -
Υπεργολαβίες 100.835 128.191 - -
Απομείωση για επισφαλείς απαιτήσεις 16 15.407 6.166 - -
Τηλεπικοινωνιακά κόστη 104.794 91.592 - -
Μεταφορικά και έξοδα ταξιδίων 6.505 6.806 881 911
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 28.012 29.038 1.080 1.425
Έξοδα προβολής και διαφήμισης 9.945 12.231 245 372
Λοιπά 34.870 14.089 2.351 2.334

Σύνολο 607.107 589.819 11.471 13.455

Κατανομή ανά λειτουργία:
  Κόστος πωληθέντων 496.163 488.021 2.421 2.944
  Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών 43.250 39.814 123 157
  Έξοδα διοίκησης 67.694 61.983 8.927 10.355

607.107 589.819 11.471 13.455

Ανάλυση αποσβέσεων ανά λειτουργία:
  Κόστος πωληθέντων 64.323 50.729 227 317
  Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών 1.036 1.347 5
  Έξοδα διοίκησης 13.864 11.086 1.834 2.054

79.223 63.162 2.061 2.376

Όμιλος Εταιρεία

 

 

30. Παροχές σε εργαζομένους 

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

Μισθοί και ημερομίσθια 104.907 106.110 3.754 4.120
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 23.438 23.316 354 396
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές και έξοδα 1.022 1.229 56 64
Δικαιώματα προαίρεσης/ ίδιες μετοχές (σημ.21) 1.009 1.811 183 546
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών 606 480 - -
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών (σημ. 24) 2.840 2.143 123 483
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους μετά την συνταξιοδότηση 1.319 1.300 - -
Μείον: Κεφαλαιοποιήσεις σε πάγια υπό κατασκευή (1.740) (2.324) - -

Σύνολο 133.401 134.064 4.470 5.609

Όμιλος Εταιρεία

 
 

Η θυγατρική εταιρεία Hellas online στη χρήση του 2010 έχει κεφαλαιοποιήσει αμοιβές και έξοδα προσωπικού 
ύψους €1.740 (2009: €2.324) που αφορούν στην κατασκευή του τηλεπικοινωνιακού της δικτύου.  

 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 
31 Δεκεμβρίου 2010 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

(96) από (118) 

31. Άλλα λειτουργικά έσοδα  

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

Έσοδα από μερίσματα 2 12 200 1.500
Έσοδα από ενοίκια 1.918 2.072 2.930 3.180
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων (σημ.25) 9.714 4.986 - -
Λοιπά έσοδα επιχορηγήσεων 76 183 1 22
Ασφαλιστικές αποζημιώσεις 2.626 - - -
Λοιπά 3.487 2.073 - -

Σύνολο 17.824 9.327 3.130 4.702

Όμιλος Εταιρεία

 

 

32. Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) – καθαρά 

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (410) 1.479 1 681

Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση επενδυτικών ακινήτων (811) 724 - 172

Απομείωση επενδυτικών ακινήτων - (2.506) - (1.579)

Ζημιές εύλογης αξίας λοιπών χρηματοοικονομικών 
στοιχείων μέσω αποτελεσμάτων (111) (65) - -

Κέρδη από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων μέσω 
αποτελεσμάτων - 92 - -
Ζημιές από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 
διαθεσίμων προς πώληση - (145) - -
Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς 
πώληση (46) - (46) -

Απομείωση άυλων περιουσιακών στοιχείων (496) (2.285) - -

Ζημιές από πώληση θυγατρικών (7) - - -

Κέρδη από πώληση συγγενών (σημ. 11) - 450 - 374

Απομείωση θυγατρικών (σημ. 10) - - (3.524) (11.430)
Εισπράξεις απαιτήσεων - 7.304 - 6.034
Διαγραφές/ προβλέψεις απομείωσης λοιπών απαιτήσεων - (9.482) - -
Aρνητική υπεραξία από εξαγορά επιχειρήσεων (σημ.38) 193 - - -
Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές (18) 121 15 -
Λοιπά (464) (320) (130) (1.085)

Σύνολο (2.170) (4.632) (3.685) (6.833)

Όμιλος Εταιρεία
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33. Χρηματοοικονομικά έξοδα/ (έσοδα) - καθαρά 

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

Χρηματοοικονομικά έξοδα

Τόκοι και συναφή έξοδα
-Τραπεζικά δάνεια 8.880 7.365 862 887
-Ομολογιακά δάνεια 6.835 8.083 - -
- Χρηματοδοτικές μισθώσεις 709 516 291 -
- Εγγυητικές 2.222 2.157
- Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές (305) 3.543 - -
- Λοιπά 3.284 794 - 876

21.626 22.459 1.153 1.764

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Έσοδα τόκων (610) (386) (216) (255)
Έσοδα τόκων από δάνεια  (392) (500) (392) (500)
Λοιπά (16) (1.378) -

(1.018) (2.264) (608) (755)
Μείον: Κεφαλαιοποιήσεις σε πάγια υπό κατασκευή - 901 - -

Χρηματοοικονομικά έξοδα/ (έσοδα) - καθαρά 20.608 19.294 545 1.009

Όμιλος Εταιρεία

 

 

34. Φόρος εισοδήματος 

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

Φόρος χρήσης 4.839 4.538 20 183
Αναβαλλόμενος φόρος (σημ.14) 2.238 (7.271) 68 411

Σύνολο 7.077 (2.733) 88 594

Όμιλος Εταιρεία

 

Στις 6 Μαΐου 2010 η Ελληνική Κυβέρνηση έθεσε σε ισχύ το νόμο περί «Έκτακτης Εφάπαξ Εισφοράς 
Κοινωνικής Ευθύνης» (Νόμος 3845/2010). Η εισφορά αυτή που επιβάλλεται αναδρομικά στο συνολικό καθαρό 
εισόδημα της χρήσης 2009, ανήλθε σε €609 για τον Όμιλο και καταχωρήθηκε στο φόρο τρέχουσας χρήσης. 

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%. 

Ο φόρος, επί των ζημιών προ φόρων του Ομίλου και της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα 
προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών/ζημιών των 
ενοποιημένων εταιρειών. Η διαφορά έχει ως εξής: 
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1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

Ζημιές προ φόρων (38.804) (5.311) (9.672) (12.438)

Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες 
φορολογικούς συντελεστές στην Ελλάδα (9.313) (1.328) (2.321) (3.110)
Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο (879) (15.759) (56) (1.706)
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς 11.766 7.792 615 25
Διαφορές φορολογικών συντελεστών 830 1.746 - -
Χρήση προηγουμένων μη αναγνωρισμένων ζημιών 
από φόρους (49) (638) - -
Επίδραση φόρου σε ζημιές προηγούμενων χρήσεων 
που δεν μεταφέρονται 749 - - -
Ζημιές χρήσης για τις οποίες δεν υπολογίστηκε 
αναβαλλόμενη φορολογία 2.543 4.839 1.851 5.202
Φόροι προηγούμενων χρήσεων 615 - - -
Έκτακτη εισφορά Ν.3845/2010 609 - - -
Λοιπά 206 615 - 183

Φόροι 7.077 (2.733) 88 594

Όμιλος Εταιρεία

 
 

 

35. Κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή 

Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους / (ζημιάς) που αναλογεί στους 
μετόχους της μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της χρήσης, 
εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που αγοράσθηκαν από την εταιρεία (σημ. 21). 

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

Κέρδη/ (ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (30.530) 10.497 (9.761) (13.032)
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών (σε χιλ.) 131.648 131.648 132.472 131.648
Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) (0,23) 0,08 (0,07) (0,10)

Όμιλος Εταιρεία

 

 

Απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 

Τα απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται με προσαρμογή του σταθμισμένου μέσου αριθμού 
των κοινών μετοχών υποθέτοντας την μετατροπή σε κοινές μετοχές, όλων των δυνητικών τίτλων, όπως 
δικαιώματα προαίρεσης μετοχών.  Για τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών γίνεται ένας υπολογισμός για να 
προσδιορισθεί ο αριθμός των μετοχών που θα μπορούσε να αποκτηθεί στην εύλογη αξία (προσδιοριζόμενη με 
την μέση ετήσια αγοραία τιμή της μετοχής), με βάση την νομισματική αξία των δικαιωμάτων που αφορούν 
δικαιώματα προαίρεσης. Ο ως άνω υπολογιζόμενος αριθμός των μετοχών, συγκρίνεται με τον αριθμό των 
μετοχών που θα είχαν εκδοθεί υποθέτοντας την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης. 
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1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

Κέρδη/ (ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (30.530) 10.497 (9.761) (13.032)

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών για απομειωμένα κέρδη 
ανά μετοχή (σε χιλ.) 131.648 131.648 132.472 131.648

Απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) (0,23) 0,08 (0,07) (0,10)

Όμιλος Εταιρεία

 

 

Από τον υπολογισμό του σταθμισμένου μέσου αριθμού μετοχών για τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή δεν 
έχει προκύψει διαφορά σε σχέση με τον υπολογισμό για τα βασικά κέρδη ανά μετοχή. 

 

36. Λειτουργικές ταμειακές ροές  

Σημείωση 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

Καθαρές ζημιές (45.881) (2.577) (9.761) (13.032)
Προσαρμογές για:
Φόρο εισοδήματος 7.077 (2.733) 88 594
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 6 44.708 34.941 1.160 1.421
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 8 33.818 27.660 4 191
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 9 696 561 897 764
Απομείωση επενδυτικών ακινήτων 32 - 2.506 - 1.579
Απομείωση άυλων περιουσιακών στοιχείων 32 496 2.285 - -
(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 32 410 (1.479) - (681)
(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση επενδυτικών ακινήτων 32 811 (724) - (172)
Ζημιές εύλογης αξίας επενδύσεων μέσω αποτελεσμάτων 32 111 65 - -
(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση επενδύσεων μέσω αποτελεσμάτων 32 - (92) - -
Ζημιές από πώληση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 32 - 145 - -
Απομειώσεις επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 32 46 - 46 -
Απομείωση θυγατρικών 32 - - 3.524 11.430
Ζημιές από πώληση θυγατρικών 32 7 - - -
Κέρδη από πώληση συγγενών επιχειρήσεων 32 - (450) - (374)
Κέρδη από μεταβολή ποσοστού σε θυγατρική 10 - (51.007) - -
Αρνητική υπεραξία από εξαγορά θυγατρικών 32 (193) - - -
Δωρεάν διανομή ιδίων μετοχών 21 826 1.044 183 546
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών 21 45 183 - -
Έσοδα τόκων 33 (1.018) (2.264) (608) (755)
Έξοδα τόκων 33 21.626 21.558 1.153 1.764
Έσοδα από μερίσματα 31 - (12) (200) (1.500)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 31 (9.714) (4.986) - -
Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 11 1.998 2.322 - -
Συναλλαγματικά (κέρδη)/ ζημιές 253 (194) - -

56.124 26.750 (3.513) 1.774

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Μείωση αποθεμάτων 2.773 1.996 - -
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων (14.889) 6.665 (513) 39
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 12.438 13.908 (1.934) (3.797)
Μείωση προβλέψεων (1.793) (4.175) - (74)
Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης 392 400 37 (206)

(1.079) 18.795 (2.409) (4.039)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 55.045 45.545 (5.923) (2.264)

Όμιλος Εταιρεία
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37. Στοιχεία που κατέχονται προς πώληση 

Ιντρακάτ ΑΕ 

Το ποσό των €7.369 το οποίο μεταφέρθηκε στα στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση στη χρήση 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. 

Fornax RT 

Στις 26 Φεβρουαρίου 2010 η θυγατρική εταιρεία Intracom Technologies Ltd προέβη στην πώληση του συνόλου 
της συμμετοχής της (67%) στη θυγατρική εταιρεία Fornax RT («όμιλος Fornax») έναντι τιμήματος €350.000.  
Οι διαπραγματεύσεις για την πώληση είχαν ξεκινήσει στο τελευταίο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης.  Από την 
πώληση έχει προκύψει οριακό κέρδος για τον  Όμιλο.     

Τα στοιχεία ενεργητικού ύψους €2.922 και υποχρεώσεων ύψους €2.596 κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009, όπως 
αναλύονται στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάστηκαν σε ξεχωριστές γραμμές στον ισολογισμό.   

Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού 31/12/2009
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 417
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 2.213
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 222
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 67

2.922

Υποχρεώσεις
Δάνεια 1.218
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.358
Προβλέψεις 21

2.596  
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38. Επιχειρηματικές συνενώσεις 
 
Intrapower Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών Έργων (Υπο-όμιλος Intakat AE) 
 
Την 8 Απριλίου 2010 ιδρύθηκε η εταιρεία Intrapower Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών Έργων με έδρα την 
Ελλάδα και αντικείμενο την προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών πάρκων 
και λοιπών ενεργειακών ή περιβαλλοντολογικών έργων. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €60 
διαιρούμενο σε 6.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €10 ανά μετοχή. Η Intrakat κατέχει 4.500 μετοχές της 
νέας εταιρείας, ήτοι ποσοστό 75%. Η επίδραση της ίδρυσης στα αποτελέσματα του Ομίλου δεν ήταν 
σημαντική. 
 
Rominplot srl (Υπο-όμιλος Intakat AE) 
 
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 εύλογη αξία των στοιχείων 
ενεργητικού και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία της εξαγοράς ήταν ως ακολούθως: 

Ενεργητικό Εύλογη αξία
Επενδύσεις σε ακίνητα 2.655
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 151
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 4

2.810
Υποχρεώσεις
Δάνεια 2.600
Λοιπά στοιχεία υποχρεώσεων 86

2.686
Καθαρή θέση 123
Τίμημα εξαγοράς 0
Αρνητική υπεραξία (123)

Ταμειακές εκροές
Τίμημα εξαγοράς (0)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα εξαγοραζόμενης 151

151  

Από την εξαγορά προέκυψε αρνητική υπεραξία ύψους €123, η οποία αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα 
χρήσης, στη γραμμή «Λοιπά κέρδη/ (ζημιές)» (σημ.32). 

Η επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου από την εξαγορά δεν ήταν σημαντική.   

SC Plurin (Υπο-όμιλος Intakat AE) 

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 εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων κατά την 
ημερομηνία της εξαγοράς ήταν ως ακολούθως: 
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Ενεργητικό Εύλογη αξία
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 127
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 28

155
Υποχρεώσεις
Λοιπά στοιχεία υποχρεώσεων 16

16
Καθαρή θέση 139
Ποσοστό 50% 70
Τίμημα εξαγοράς 1
Αρνητική υπεραξία (69)

Ταμειακές εκροές
Τίμημα εξαγοράς (1)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα εξαγοραζόμενης 127

126  

Από την εξαγορά προέκυψε αρνητική υπεραξία ύψους €69, η οποία αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα χρήσης, 
στη γραμμή «Λοιπά κέρδη/ (ζημιές)» (σημ.32). 

Η επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου από την εξαγορά δεν ήταν σημαντική.   

Ambtila Enterprises Limited (Υπο-όμιλος Intrakat AE) 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2010, μέσω της θυγατρικής Intrakat International, αποκτήθηκε το 100% του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας Ambtila Enterprises Limited με έδρα την Κύπρο, η οποία έχει ως μοναδική 
δραστηριότητα την κατοχή του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Α. Κατσέλης Ενεργειακή Α.Ε. Η 
παραπάνω εξαγορά έχει στόχο την κατασκευή και ανάπτυξη αιολικού πάρκου στο Νομό Βοιωτίας από την Α. 
Κατσέλης Ενεργειακή Α.Ε., η οποία έχει στην κατοχή της άδεια παραγωγής αιολικής ενέργειας συνολικής 
ισχύος 20,7 MW. 

Οι εύλογες αξίες των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του ομίλου κατά την εξαγορά παρατίθενται 
κατωτέρω: 

Ενεργητικό Εύλογη αξία
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 34
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 7

45
Υποχρεώσεις
Λοιπά στοιχεία υποχρεώσεων 57

57
Καθαρή θέση (13)
Τίμημα εξαγοράς 2.588
Υπεραξία 2.600

Ταμειακές εκροές
Τίμημα εξαγοράς που καταβλήθηκε (1.294)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα εξαγοραζόμενης 4

(1.290)  



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 
31 Δεκεμβρίου 2010 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

(103) από (118) 

Το συνολικό τίμημα εξαγοράς αποτελείται από μετρητά που καταβλήθηκαν ύψους €1.294 και από οφειλόμενη 
δόση ύψους € 1.294. Από την εξαγορά προέκυψε υπεραξία για τον Όμιλο ύψους €2.600. Η επίδραση της 
εξαγοράς στα αποτελέσματα του Ομίλου δεν ήταν σημαντική. 
 
Intra-Phos (Υπο-όμιλος Intakat AE) 
 
Την 23 Σεπτεμβρίου 2010 ιδρύθηκε η εταιρεία Intra-Phos Ανώνυμη Εταιρεία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
με έδρα την Ελλάδα και αντικείμενο κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στην ενέργεια. Το μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €60 διαιρούμενο σε 6.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €10 ανά 
μετοχή. Η Intrakat κατέχει 2.520 μετοχές της νέας εταιρείας, ήτοι ποσοστό 42% και έχει έλεγχο στη Διοίκηση 
της εταιρείας. Για το λόγο αυτό κατατάχθηκε στις επενδύσεις σε θυγατρικές και ενοποιείται με την μέθοδο της 
πλήρους ενοποίησης. Η επίδραση της ίδρυσης στα αποτελέσματα του Ομίλου δεν ήταν σημαντική. 
 
 
 

39. Δεσμεύσεις 

Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού υπήρχαν κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις για ενσώματα πάγια στοιχεία 
ύψους €8.253 για τον Όμιλο (2009: €7.859) 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Έως 1 έτος 3.984 2.684 313 327
Από 2-5 έτη 7.018 4.749 227 354
Πέραν των 5 ετών 4.651 992 - -

15.653 8.426 540 681

Όμιλος Εταιρεία

 

 

40. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/ Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα 
θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας ως ακολούθως:   

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Εγγυητικές για προκαταβολές 50.360 78.088 47.229 71.330
Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 167.089 155.370 152.113 113.468
Εγγυητικές συμμετοχής σε διαγωνισμούς 23.479 15.495 10.126 6.236
Λοιπές 14.588 11.732 9.775 5.645

255.516 260.685 219.243 196.680

Όμιλος Εταιρεία

 

H Εταιρεία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών για δάνεια θυγατρικών της συνολικού ύψους €362.976. 

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

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 .  

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 31 Δεκεμβρίου 2010 
ποσό €2.825 για το οποίο έχει σχηματιστεί αντίστοιχη πρόβλεψη.  

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

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:

Προς θυγατρικές - - 2.237 2.629

Προς συγγενείς 3.032 3.472 285 411

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 6.389 2.943 13 2
9.421 6.415 2.536 3.042

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:

Από θυγατρικές - - 457 462

Από συγγενείς 8.809 10.637 6 67

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 140 853 26 53

8.948 11.490 489 581

Έσοδα ενοικίων:

Από θυγατρικές - - 1.671 1.664

Από συγγενείς 722 941 287 562

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 306 288 166 167

1.028 1.229 2.124 2.393

Έσοδα από μερίσματα:

Από θυγατρικές - - 200 1.500

Όμιλος Εταιρεία

 

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009
Αγορές παγίων:
Από θυγατρικές - - 20 145
Από συγγενείς 19.423 24.583 - -
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη - 531 - -

19.423 25.114 20 145

Πωλήσεις παγίων:
Προς θυγατρικές - - 8 83
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη - 4.505 - 4.505

4.505 8 4.588

Όμιλος Εταιρεία

 

 

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύμφωνα 
με τους τιμοκαταλόγους που ισχύουν για μη συνδεδεμένα μέρη.  Τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως 
σε συγγενείς εταιρείες και εταιρείες στις οποίες συμμετέχει και ασκεί ουσιώδη επιρροή ο βασικός μέτοχος της 
Εταιρείας. 
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Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 

Από θυγατρικές - - 9.369 10.160

Από συγγενείς 7.908 8.451 2.705 2.443

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 9.770 15.510 1.195 4.423
17.678 23.961 13.268 17.027

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: 

Προς θυγατρικές - - 973 2.198

Προς συγγενείς 61.571 56.058 3.442 3.372

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 734 803 80 52

62.305 56.861 4.495 5.623

Όμιλος Εταιρεία

 

Παροχές προς τη διοίκηση  

Για τη χρήση του 2010, ποσό ύψους €2.103 καταβλήθηκε ως αμοιβή μελών Δ.Σ. και διευθυντικών στελεχών 
στην Εταιρεία (2009: €2.636).  Το υπόλοιπο της υποχρέωσης προς τα μέλη της Διοίκησης είναι €0 την 31η 
Δεκεμβρίου 2010 (2009: €0).  

 

42. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
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43. Θυγατρικές εταιρείες  

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

31 Δεκεμβρίου 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 online ανέρχεται σε 53,40% μέσω συμμετοχής 
θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. 
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Επωνυμία
Χώρα εγκατάστασης Άμεσο ποσοστό 

συμμετοχής
Μέθοδος 
ενοποίησης

Ανέλεγκτες  Φορολογικά 
Χρήσεις

* Ιντρακάτ ΑΕ Ελλάδα 62,24% 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 100,00% Ολική 2007-2009

         -Rominplot SRL** Ρουμανία 99,99%        
(βλ.σημ.2) 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.3) Ολική

2008-2009

        -Alpha Mogilany Development SP Z.O.O Πολωνία 25,00% Καθαρή θέση 2008-2009
        -Αmbtila Enterprises Limited ** Κύπρος 100,00% Ολική 2006-2009
               -Α. Κατσέλης Ενεργειακή Α.Ε.** Ελλάδα 50,00% Αναλογική 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 -
-Ιntra - Phos A.E. Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ** Ελλάδα 42,00% 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
 

Σημ. 2: Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην Rominplot SRL ανέρχεται σε 100% μέσω συμμετοχής άλλης 
θυγατρικής. 

Σημ. 3: Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην SC Plurin Telecommunications SRL ανέρχεται σε 100% μέσω 
συμμετοχής άλλης θυγατρικής. 
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Άμεσο ποσοστό 
συμμετοχής

Μέθοδος 
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Ανέλεγκτες  Φορολογικά 
Χρήσεις

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 Nέας Mεσημβρίας** Ελλάδα 50,00% Αναλογική -
Κ/Ξ Ιντρακάτ - Φίλιππος ΑΕ - Έργο Αμφίπολης** Ελλάδα 50,00% Αναλογική -
Κ/Ξ Εκτέρ Α.Ε. - Ερτέκα Α.Ε. - Θεμέλη Α.Ε. - Ιντρακάτ (δίκτυα 
περιοχής Φιλοθέης Κηφισσίας)** Ελλάδα 24,00% 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 95,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2009  

 

* Άμεσες συμμετοχές 

Κατά την τρέχουσα χρήση 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 στη χρήση του 2009 και δεν ενσωματώθηκαν στην τρέχουσα χρήση οι 
εταιρίες Unibrain Inc, Fornax RT, Fornax Integrator, Fornax Informatica Doo Croatia, Fornax Slovakia, 
Switchlink NV και Διάλογος ΑΕ. Ειδικότερα, 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. 
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31 Δεκεμβρίου 2009 

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
  - Unibrain Inc ΗΠΑ 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2009

* Intracom Holdings International Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2009
  - Intracom Technologies Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2009
      - Fornax RT Ουγγαρία 67,00% Ολική 2003, 2006-2009
          - Fornax Integrator Ουγγαρία 100,00% Ολική 2001-2009
                   - Fornax Informatika Doo Croatia Κροατία 100,00% Ολική 2005-2009
          - Fornax Slovakia Σλοβακία 100,00% Ολική 2005-2009
  - 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
  - Διάλογος ΑΕ Ελλάδα 39,50% Ολική 2007-2009
  - Τράπεζα πληροφοριών και Περιεχομένου Α.Ε. Ελλάδα 90,00% Ολική 2009
  - Intracom Jordan Ltd 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
      - Switchlink NV Βέλγιο 65,16% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2009  

 

Σημ. 1: Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην Hellas online ανέρχεται σε 53,40% μέσω συμμετοχής 
θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου.  
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* Ιντρακάτ ΑΕ Ελλάδα 62,24% Ολική 2008 - 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 100,00% Ολική 2007-2009
  - Eurokat SA Ελλάδα 94,38% Ολική 2007-2009
        -Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - LOBBE TZILALIS - EUROKAT ATE (Διαχείριση Ιλύος 
Κ.Ε.Λ) Ελλάδα 31,46% 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
  - 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
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 50,00% 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 2007-2008
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  
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Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 
31 Δεκεμβρίου 2010 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

(112) από (118) 

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 95,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2009  

 

* Άμεσες συμμετοχές 

 

 

 

 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 
31 Δεκεμβρίου 2010 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

(113) από (118) 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
31 Δεκεμβρίου 2010 

 

(114) από (118) 

Ε) Πληροφορίες Άρθρου 10 του Ν.3401/ 2005 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 

18/01/2010 Δελτίο Τύπου – To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναθέτει στην Intrasoft 
International δύο συμβάσεις αξίας € 68 εκατ. 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

25/01/2010 Δελτίο Τύπου – Ο Όμιλος Ιntracom It Services υπέγραψε σύμβαση 
συνολικού ύψους € 8,5 εκατ. με το ΙΚΑ 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

26/01/2010 Δελτίο Τύπου – Νέα Εξαγωγική επιτυχία της Intracom Defense 
Electronics σε Πρόγραμμα του ΝΑΤΟ ύψους € 10 εκατ. 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

11/02/2010 Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 
05.03.2010 

 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

17/02/2010 Δελτίο Τύπου – Νέες εξαγωγικές συμβάσεις για την Ιntracom  Defense 
Electronics. Οι εξαγωγές ξεπέρασαν το 70% του κύκλου εργασιών το 
2009 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

03/03/2010 Δελτίο Τύπου – O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της 
Αεροπλοΐας ανέθεσε στην Intrasoft International σύμβαση αξίας € 4 
εκατ. 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

05/03/2010 Αποφάσεις της από 05.03.2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της Εταιρίας  

www.ase.gr 

www.intracom.gr

29/03/2010 Oικονομικό ημερολόγιο έτους 2010 www.ase.gr 

www.intracom.gr 

31/03/2010 Ετήσια Οικονομική Έκθεση (01.01.2009 – 31.12.2009).  

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01.01.2009 - 31.12.2009. 

Δελτίο Τύπου – Αποτελέσματα για τη χρήση 2009 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
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31 Δεκεμβρίου 2010 

 

(115) από (118) 

31/03/2010 Ανακοίνωση για τη δωρεάν διανομή ιδίων μετοχών www.ase.gr 

www.intracom.gr 

31/03/2010 Γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεων προσώπων σύμφωνα με το 
Νόμο 3340/2005  

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

12/04/2010 Δελτίο Τύπου – Η Intrasoft International ολοκλήρωσε με επιτυχία την 
υλοποίηση του SAP Business All–in–One for Professional Services 
στη European Profiles 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

26/04/2010 Δελτίο Τύπου – Επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου 
Ιntracom It Services στη μέση Ανατολή 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

03/05/2010 Δελτίο Τύπου – H Raytheon επεκτείνει τη συνεργασία της με την 
Intracom Defense Electronics 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

19/05/2010 Δελτίο Τύπου – Αναβάθμιση του Κεντρικού Τραπεζικού Συστήματος 
της Geniki Bank στη νέα έκδοση PROFITS ν. 7.0 από τον Όμιλο 
Ιntracom It Services  

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

31/05/2010 Δελτίο Τύπου – Intracom Defense Electronics: Nέα σύμβαση για 
Ηλεκτρονικά των Ραντάρ των Αεροσκαφών F -16 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

31/05/2010 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το 
Δ.Λ.Π. 34 για την περίοδο από 01.01.2010 - 31.03.2010.  

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01.01.2010 – 31.03.2010. 

Δελτίο Τύπου – Αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2010  

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

01/06/2010 Ανακοίνωση - Eτήσια ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά 
αποτελέσματα χρήσης 2009 – Παρουσίαση 

 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

02/06/2010 Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 
25.06.2010 

 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 
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09/06/2010 Δελτίο Τύπου – Στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ιntracom Telecom 
και της SoftAthome στο χώρο του IPTV 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

25/06/2010 

 

 

Τ.Γ.Σ. 25.06.2010: Αποφάσεις, Δελτίο Τύπου www.ase.gr 

www.intracom.gr 

28/06/2010 Διευκρινιστική Ανακοίνωση για την έκτακτη εισφορά του άρθρου 5 
του Ν. 3845/2010 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

01/07/2010 Δελτίο Τύπου – Η Ιntracom Telecom υπογράφει Σύμβαση Πλαίσιο με 
την Rolaware 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

06/07/2010 Δελτίο Τύπου – Συνεργασία της Intracom Defense Electronics με την 
Τhales 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

12/07/2010 Έντυπο Παροχής Πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1, περ.(ε) 
του Ν.3401/2005 για τη δωρεάν διανομή ιδίων μετοχών σε 
απασχολούμενους στην Εταιρία ή/και σε συνδεδεμένες με αυτήν 
εταιρίες 

  

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

19/07/2010 Δελτίο Τύπου – Η Ιntracom Telecom ανέλαβε έργο στην Γκάνα www.ase.gr 

www.intracom.gr 

22/07/2010 Δελτίο Τύπου – Η Intrasoft International σε πρόγραμμα € 5,8 εκατ. στη 
Φινλανδία 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

30/07/2010 

 

Ανακοίνωση για τη δωρεάν διανομή ιδίων μετοχών 
(Ε.Γ.Σ. 05.03.2010) 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

30/07/2010 Γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεων προσώπων σύμφωνα με το 
Νόμο 3340/2005 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 
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31/08/2010 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (01.01.2010 – 30.06.2010). 

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01.01.2010 – 30.06.2010. 

Δελτίο Τύπου – Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2010 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

17/09/2010 Ανακοίνωση για την παραγραφή του μερίσματος, χρήσης 2004 www.ase.gr 

www.intracom.gr 

12/10/2010 Δελτίο Τύπου – 3η Σύμβαση σ΄ ένα χρόνο για την Intracom Defense 
Electronics για τα PATRIOT 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

19/10/2010 Δελτίο Τύπου – Intracom Defense Electronics: Eξαγωγή Συστημάτων 
Αυτοπροστασίας Αεροσκαφών F-16 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

10/11/2010 

 

Δελτίο Τύπου – O Όμιλος Ιntracom It Services ανέλαβε το έργο 
αλλαγής της τεχνολογικής πλατφόρμας λειτουργίας του Κεντρικού  
Τραπεζικού Συστήματος της Geniki Bank 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

12/11/2010 Ανακοίνωση για την άσκηση χορηγηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης www.ase.gr 

www.intracom.gr 

30/11/2010 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το 
Δ.Λ.Π. 34 για την περίοδο από 01.01.2010 - 30.09.2010.  

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01.01.2010 – 30.09.2010. 

Δελτίο Τύπου – Αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

15/12/2010 Ανακοίνωση για τo αποτέλεσμα της ετήσιας εφαρμογής των επιμέρους 
Προγραμμάτων παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών 
(Stock Option Plan) 

www.ase.gr 

www.intracom.gr 

 

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και οι εκθέσεις του 
διοικητικού συμβουλίου των εταιριών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρίας, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μας www.intracom.com.   
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ΣΤ) Στοιχεία και Πληροφορίες 

 

 



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 362.394 375.496 25.425 29.190
Επενδύσεις σε ακίνητα 68.368 57.618 65.768 64.008
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 124.992 130.619 7 8
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 141.986 157.397 384.211 370.930
Αποθέµατα 44.166 47.140 -- --
Απαιτήσεις από πελάτες 220.590 229.423 7.676 8.551
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 204.256 200.829 14.272 23.653
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση -- 10.291 -- --
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.166.752 1.208.813 497.359 496.340

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 187.567 187.567 187.567 187.567
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 224.613 255.628 271.755 280.694
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 412.180 443.195 459.322 468.261
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 40.637 57.300 -- --
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 452.817 500.495 459.322 468.261
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 158.328 168.848 13.699 6.196
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 45.759 49.928 1.475 1.369
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 192.805 171.792 13.840 9.698
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 317.043 315.154 9.023 10.816
Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση -- 2.596 -- --
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 713.935 708.318 38.037 28.079
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 1.166.752 1.208.813 497.359 496.340

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

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 την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι
οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρµόδια Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆/νση Α.Ε. & Πίστεως
∆ιεύθυνση διαδικτύου : www.intracom.com
Ηµεροµηνία έγκρισης από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων: 30/03/2011

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος - εκτελεστικό µέλος: Σωκράτης Π. Κόκκαλης
Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής 
∆/νων Σύµβουλος - εκτελεστικό µέλος :                     ∆ηµήτριος Χ. Κλώνης, 
Σύµβουλος - εκτελεστικό µέλος:                                 Γεώργιος Αρ. Άννινος, 
Μη εκτελεστικό µέλος:                                               Κων/νος Γ. Αντωνόπουλος, 
Ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη:                               Σωτήριος Ν. Φίλος, ∆ηµήτριος Κ. Χατζηγρηγοριάδης.

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

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

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας και του Οµίλου.
2. O αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανέρχονταν για την Εταιρία σε 42 άτοµα  (2009, 43 άτοµα)

και για τον  Όµιλο σε 5.487 άτοµα (2009, 5.761 άτοµα).
3. ∆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. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηµατιστεί έως την 
31.12.2010 ανέρχονται σε ευρώ 1.568 χιλ. για την Εταιρία και ευρώ 7.100 χιλ. για τον Όµιλο. ∆εν υπάρχουν προβλέψεις για ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις για την Εταιρία, ενώ για τον  Όµιλο έχουν σχηµατισθεί προβλέψεις ευρώ 1.629 χιλ. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές προβλέψεις 
για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές στον 'Οµιλο και στην Εταιρία.

4. 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 10.448 4.868
β) Έξοδα 28.372 509
γ) Απαιτήσεις 17.678 13.268
δ) Υποχρεώσεις 62.305 4.495
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 2.103 2.103
στ) Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης -- --
ζ) Υποχρεώσεις προς τα  διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης -- --

5. Στη σηµείωση 43 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 31.12.2010. Στην σηµείωση 43 επίσης γίνεται αναφορά στις µεταβολές που αφορούν την σύνθεση της ενοποίησης. ∆εν 
υπάρχουν µεταβολές στην µέθοδο ενσωµάτωσης των Εταιριών που ενοποιούνται, ούτε Εταιρίες που δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. 

6. Η Εταιρία έχει ελεγθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2007. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του οµίλου παρατίθενται
αναλυτικά στην σηµείωση 43 των οικονοµικών καταστάσεων.

7. Στο τέλος της χρήσης δεν υπάρχουν µετοχές της µητρικής Εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές της Εταιρίες.
8. Κατά την τρέχουσα χρήση, για την Εταιρία, καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στην Καθαρή Θέση (αποθεµατικά εύλογης αξίας) έξοδα ευρώ 5 χιλ. 

που αφορούν αποτίµηση χρηµατοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση. Στον  Όµιλο  καταχωρήθηκαν ποσά  ευρώ 2.349 χιλ. που 
αφορούν ζηµίες ευρώ 1.376 χιλ. από αποτίµηση στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση, ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές ευρώ 168 χιλ., και 
ζηµίες εύλογης αξίας αντιστάθµισης ταµειακών ροών ευρώ 805 χιλ. 

9. 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 2 των Οικονοµικών καταστάσεων).

10. Αναταξινοµήθηκε ποσό ευρώ 189.581 χιλ. στην χρήση 2009 µεταξύ των λογαριασµών της κατάστασης οικονοµικής θέσης «µετοχικό κεφάλαιο» 
και «λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων» στην Εταιρία και στον Όµιλο σε σχέση µε τα δηµοσιευµένα κατά την προηγούµενη χρήση χωρίς καµία 
µεταβολή στο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µητρικής.

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων (από συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -38.804 -5.311 -9.672 -12.438
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 79.223 63.162 2.061 2.376
Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 496 4.791 -- 1.579
Προβλέψεις -1.401 -3.776 37 -280
Συναλλαγµατικές διαφορές 253 -195 -- --
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας -6.671 -57.257 2.945 8.493
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 21.626 21.558 1.153 1.764
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 2.773 1.996 -- --
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -14.889 6.668 -513 39
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 12.438 13.908 -1.934 -3.797
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -21.669 -21.384 -1.153 -1.764
Καταβεβληµένοι φόροι -1.484 3.647 -95 5.075
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 31.891 27.807 -7.171 1.047
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -1.267 -151 -15.588 -1.008
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής -- 49.823 -- --
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων -83.893 -98.376 -62 -406
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων 9.798 5.120 4.706 1.168
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικής 415 -- -- --
Τόκοι εισπραχθέντες 626 1.004 216 255
Μερίσµατα εισπραχθέντα -- 12 200 1.500
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -74.321 -42.568 -10.528 1.509
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 48.586 85.287 12.002   --   
Εξοφλήσεις δανείων -30.618 -59.397 -- -3.400
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -5.140 -4.892 -357 --   
Μερίσµατα πληρωθέντα -45 -278 -43 -75
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 12.783 20.720 11.602 -3.475
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
χρήσης (α) + (β) + (γ) -29.647 5.959 -6.097 -919
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 64.641 58.682 10.145 11.064
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 34.994 64.641 4.048 10.145

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως 
(1/1/2010 και 1/1/2009 αντίστοιχα) 500.495 468.487 468.261 480.251
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -48.230 -55.107 -9.766 -13.034
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου -- 83.957 -- --
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -2 -204 -- --
Επίπτωση µεταβολής ποσοστού µειοψηφίας σε θυγατρικές 21 -- -- --
Πώληση θυγατρικών -339 -- -- --
Εξαγορά θυγατρικής -- 2.138 -- --
∆ικαιώµατα προαίρεσης µετοχών 45 181 -- --
Αγορές / Πωλήσεις ιδίων µετοχών 827 1.043 827   1.044   
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
(31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα) 452.817 500.495 459.322 468.261

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/ 2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Έµµεση µέθοδος 01/01- 31/12/2010 01/01 - 31/12/2009 01/01 - 31/12/2010 01/01- 31/12/2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
01/01- 31/12/2010 01/01 - 31/12/2009 01/01 - 31/12/2010 01/01- 31/12/2009

Παιανία, 30 Μαρτίου 2011

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

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

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:               Μαρία Χαρίτου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15161)                 

Ελεγκτική Εταιρία:                               Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη

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

19 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 ∆εκεµβρίου 2010

(δηµοσιευόµενα βάσει του κωδ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΑ)

Κύκλος εργασιών 575.384 547.414 2.898 3.392
Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 79.220 59.393 477 448
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων -16.069 14.061 -9.128 -11.430
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -38.804 -5.311 -9.672 -12.438
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -45.881 -2.577 -9.761 -13.032

-Ιδιοκτήτες µητρικής -30.530 10.497 -9.761 -13.032
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας -15.351 -13.074 -- --

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -2.349 -52.530 -5 -2
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) -48.230 -55.107 -9.766 -13.034

-Ιδιοκτήτες µητρικής -32.099 9.406 -9.766 -13.034
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας -16.131 -64.513 -- --

Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) -0,2305  0,0797  -0,0737  -0,0990  
Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 63.154 77.223 -7.067 -9.054


