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Α) Γειώζεηο Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

 (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ λ. 3556/2007) 

Οη  

1. σθξάηεο Π. Κφθθαιεο, Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο, 

2. Γεκήηξηνο Υ. Κιψλεο, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο, 

3. Γεψξγηνο Α. Άλληλνο, Μέινο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ΓΖΛΩΝΟΤΜΔ ΟΣΗ 

Δμ’ φζσλ γλσξίδνπκε: 

α. νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Α’ Δμακήλνπ 2011 ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ, πνπ θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα 

κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ, ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο πεξηφδνπ, ηεο “ΙΝΣΡΑΚΟΜ 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ”, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ λ. 3556/2007 θαη 

β. ε Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3556/2007. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. &  

ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

 

 

. Π. ΚΟΚΚΑΛΗ 

Α.Γ.Σ. AI 091040 / 05.10.2009 

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. &  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

 

 

Γ. Υ. ΚΛΩΝΗ 

Α.Γ.Σ. Ρ 539675 / 06.11.1995 

 

TO ΜEΛΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

 

Γ. Α. ΑΝΝΙΝΟ 

Α.Γ.Σ. ΑΔ 550167 / 17.04.2007 
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Β) Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΣΗ «ΙΝΣΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ» 

ΓΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟ 1
Η

 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ – 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 

( ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3556/2007) 

 

1. Κύξηα γεγνλόηα Α’ Δμακήλνπ 2011 

 

Ζ INTRASOFT INTERNATIONAL κέινο ηνπ Οκίινπ INTRACOM IT Services βξαβεχηεθε κε ηελ ηηκεηηθή 

δηάθξηζε Ruban d’ Honneur ζηελ θαηεγνξία Customer Focus ζηα European Business Awards 2010, ηα νπνία 

δηνξγαλψζεθαλ κε ηε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ απφ 15.000 εηαηξηψλ απφ 30 ρψξεο. Ζ  INTRASOFT 

INTERNATIONAL κε απηή ηε δηάθξηζε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο 10 θαιχηεξεο εηαηξίεο παλεπξσπατθά, αλάκεζα 

ζε δηάζεκα νλφκαηα. 

ηε ζπλέρεηα ηνλ Μάξηην ηνπ 2011 ε INTRASOFT INTERNATIONAL ππέγξαςε ζχκβαζε χςνπο € 9 εθαη. 

γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ ζην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ζχκβαζε είλαη 

ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο θαη είλαη ε πξψηε πνπ ππνγξάθεη ε εηαηξία κε ην ζπκβνχιην. 

Σέινο, ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 ε INTRASOFT INTERNATIONAL επηιέρζεθε λα παξέρεη ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή επξχ θάζκα ππεξεζηψλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο ε αμία ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη λα αλέιζεη 

ζηα € 30 εθαη. κέζα ζηα επφκελα 4 ρξφληα. Σν έξγν εληάζζεηαη ζηε ζχκβαζε πιαίζην ESP DESIS II, ε νπνία 

απνηειεί  ηε ζεκαληηθφηεξε ζχκβαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηνλ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο. 

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ ηξαηφ ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ, ε INTRACOM Defense Electronics επειέγε γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνληθψλ ππνζπζηεκάησλ 

ησλ Patriot. Ζ πξψηε ζχκβαζε είλαη αμίαο $ 1 εθαη. θαη έρεη δηάξθεηα 12 κήλεο ελψ αλακέλνληαη επηπιένλ 

παξαγγειίεο. Δπίζεο, ζπλερίζηεθαλ νη αλαζέζεηο ζπκβάζεσλ απφ ηελ Northrop Grumman γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ξαληάξ γηα ηα αεξνζθάθε F-16. Ζ λέα αλάζεζε αθνξά ζε έξγν χςνπο $ 2,2 

εθαη. θαη ζα πινπνηεζεί κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2012. Πξνβιέπεηαη επίζεο επέθηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο κέρξη 

ην ηέινο ηνπ 2012 κε πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ έξγνπ ζε $ 5,3 εθαη. Σέινο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ε εηαηξία 

αλέιαβε απφ ηελ Raytheon έξγν χςνπο $ 30,1 εθαη. γηα ηελ θαηαζθεπή νινθιεξσκέλσλ ππνζπζηεκάησλ ησλ 

Patriot. 

 

Σνλ Μάην ηνπ 2011 ε INTRACOM TELECOM αλαθνίλσζε ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ Magyar Telekom, ην 

κεγαιχηεξν πάξνρν θηλεηήο ηειεθσλίαο ηεο Οπγγαξίαο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αζχξκαησλ πνιπζεκεηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ηεο. Δπίζεο, ε εηαηξία ππέγξαςε δχν λέεο ζπκβάζεηο $ 60 εθαη. κε ηελ MTS Ρσζίαο. Σν πξψην 

ζπκβφιαην αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηεο πιαηθφξκαο OmniBAS θαη ησλ ξαδηνζπζηεκάησλ 

INTRALINK. Σν δεχηεξν ζπκβφιαην αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο γεληάο δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο ηεο 
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MTS ρξεζηκνπνηψληαο εμνπιηζκφ απφ ηελ Tellabs. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ άζθεζε ηνπ put option γηα ηελ 

πψιεζε ηνπ 49% ησλ κεηνρψλ ηεο INTRACOM TELECOM ζηελ JSC Concern Sitronics, φπσο αλαθνίλσζε 

ε εηαηξία ε πεξίνδνο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο παξαηάζεθε απφ ηελ 30/6/2011 ζηελ 30/6/2012. 

 

 

2. Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

 

Οη Δλνπνηεκέλεο πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ INTRACOM HOLDINGS γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2011 αλήιζαλ ζε 

€ 257,5 εθαη. έλαληη € 289,1 εθαη. ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2010, παξνπζηάδνληαο κείσζε ησλ πσιήζεψλ 

ηνπ θαηά 10,9%. 

 

Σε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηηο ελνπνηεκέλεο πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ ηελ έρεη ν Όκηινο ηεο Hellas Online, κε 

ελνπνηεκέλν θχθιν εξγαζηψλ € 109,8 εθαη., παξνπζηάδνληαο επηπιένλ αχμεζε πσιήζεσλ θαηά 12,2% (Ζ1 

2010: €97,9 εθαη.) Ο Όκηινο INTRAKAT δηακφξθσζε ελνπνηεκέλν θχθιν εξγαζηψλ € 67,5 εθαη. έλαληη € 

102,5 εθαη. ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2010. 

 

Σα κεηθηά θέξδε ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζε € 32,4 εθαη. έλαληη € 33,9 εθαη. ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010, πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη φηη ην κεηθηφ πεξηζψξην ηνπ Οκίινπ βειηηψζεθε απφ 11,7% ην Ζ1 2010 ζε 12,6% ην Ζ1 2011. 

 

Σα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα (EBITDA) δηακνξθψζεθαλ ζε € 30,0 εθαη. έλαληη € 25,4 εθαη. ην αληίζηνηρν 

δηάζηεκα ηνπ 2010, παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο θαηά 18,1%.  

 

Σα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ηνπ Οκίινπ γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2011 δηακνξθψζεθαλ ζε 

δεκίεο € -28,3 εθαη. έλαληη δεκηψλ € -24,5 εθαη. ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2010. Ζ αχμεζε ησλ δεκηψλ πξν 

θφξσλ παξά ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο, νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε ησλ δεκηψλ 

ηνπ Οκίινπ INTRACOM TELECOM πνπ ελζσκαηψλνληαη θαηά 49% ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (Ζ1 2011: 

- € 4,7 εθαη. Ζ1 2010: -€ 1,1 εθαη.)  

 

Σν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ αλέξρεηαη ζε € 424,2 εθαη. έλαληη € 452,8 εθαη. ηελ 31/12/2010.  

Σν ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθε ζηηο 30/6/2011 ζε € 1.102,5 εθαη. παξνπζηάδνληαο 

νξηαθή κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ηελ 31/12/2010. Σν ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ ηελ 30/6/2011 αλέξρεηαη 

ζε € 352,1 εθαη.  
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Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο πνπ εκθαλίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο ζε ζηαηηθή 

κνξθή είλαη νη παξαθάησ: 

 

α.  Αξηζκνδείθηεο Οηθνλνκηθήο Γηάξζξωζεο               Ο ΟΜΙΛΟ        Η ΔΣΑΙΡΙΑ  

 

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ/χλνιν Δλεξγεηηθνχ                      38,8%  4,4% 

Ίδηα Κεθάιαηα/χλνιν Τπνρξεψζεσλ                                     62,5%  1118,9% 

Ίδηα Κεθάιαηα/Πάγην Δλεξγεηηθφ                                            79,1%  506,8% 

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ/Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο:    89,6%  89,5% 

 

β.  Αξηζκνδείθηεο Απόδνζεο θαη Απνδνηηθόηεηαο      Ο ΟΜΙΛΟ        Η ΔΣΑΙΡΙΑ 

 

EBITDA/Κχθινο Δξγαζηψλ                                                 11,7%  -110,1% 

Μηθηά απνηειέζκαηα/Πσιήζεηο                                          12,6%  16,8% 

Πσιήζεηο/Ίδηα Κεθάιαηα                                                     60,7%  0,25% 

 

 

3. ηόρνη, Πξννπηηθέο 

 

Αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο αλάπηπμεο ηνπ Οκίινπ παξακέλεη φια απηά ηα ρξφληα ε ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο ηνπ 

παξνπζίαο. Ο Όκηινο ΗΝΣΡΑΚΟΜ εδξαηψζεθε κέζσ ησλ δηεζλψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλεξγαζηψλ, θαη 

ηδηαίηεξα ζηηο κέξεο καο κε δεδνκέλε ηελ βαζηά θξίζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ν δηεζλήο πξνζαλαηνιηζκφο 

είλαη ε κφλε πξννπηηθή ησλ εηαηξηψλ καο.  

 

Δηδηθφηεξα, 

 

Ο Όκηινο INTRACOM IT SERVICES ζηνρεχεη ζε πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ 

ζπλεξγαζηψλ κε ηνπο παγθφζκηνπο ηερλνινγηθνχο θνινζζνχο IBM & Oracle, δεκηνπξγία θαη επέθηαζε 

δξαζηεξηφηεηαο ζε λέεο αγνξέο (Νέα Εειαλδία, Βηεηλάκ, Μαιαηζία θαη Ηλδνλεζία), πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη 

δηεζλή πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Οκίινπ. 

 

Ζ INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS έρεη ζέζεη σο θχξηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηελ ελίζρπζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηεο ζε πθηζηάκελεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο 

ζε λέεο αγνξέο κέζσ ηεο πξνψζεζεο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ ηδίαο αλάπηπμεο. Δπίζεο, ηελ επέθηαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ. ε απηφ ην πιαίζην εληάζζεηαη ην έξγν χςνπο $ 30 

εθαη. γηα ηελ θαηαζθεπή νινθιεξσκέλσλ ππνζπζηεκάησλ ησλ PATRIOT  πνπ αλέιαβε ε εηαηξία κέζα ζηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2011. 
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Ο Όκηινο ΙΝΣΡΑΚΑΣ έρεη σο θχξηνπο άμνλεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηελ αλάιεςε έξγσλ ππνδνκήο ζηα 

νπνία ζα αμηνπνηείηαη ε θαηάθηεζε ηεο αλψηαηεο 7εο ηάμεο ζηελ νπνία έρεη θαηαηαγεί ε εηαηξία απφ ην 2009, 

ηε ζπκκεηνρή ζε Πεξηβαιινληνινγηθά - Δλεξγεηαθά Έξγα (Waste to Energy, Φσηνβνιηατθά, Αηνιηθά), θαζψο 

θαη ζε Απηνρξεκαηνδνηνχκελα Έξγα θαη ΓΗΣ (πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα). Ζ ζηφρεπζε ζε 

ηνκείο Δμεηδίθεπζεο (Οπηηθέο Ίλεο, Φπζηθφ Αέξην, Δηδηθέο Μεηαιιηθέο Καηαζθεπέο θιπ) ζπγθαηαιέγεηαη 

αλάκεζα ζηνπο βαζηθνχο άμνλεο αλάπηπμεο ηνπ Οκίινπ. Δπηπξφζζεηα, ε ΗΝΣΡΑΚΑΣ ζηνρεχεη ζηελ πεξαηηέξσ 

δηεζλή δξαζηεξηνπνίεζε θαη ζηελ αλάπηπμε Real Estate ζηελ Διιάδα, ηελ Πνισλία θαη ηε Ρνπκαλία. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ Hellas Online, νη επηκέξνπο ζηφρνη γηα ην 2011 ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ: αλάπηπμε ηεο 

ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο (EBITDA) κε αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο, κεηαζηξνθή ησλ πσιήζεσλ 

νηθηαθψλ παθέησλ θαηά 70% ζε θαλάιηα ειεγρφκελα απφ ηελ εηαηξία ζε κεγάιν βαζκφ - in house call center & 

VF shops, πεξαηηέξσ εθκεηάιιεπζε ηεο εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηε VF παξέρνληαο νινθιεξσκέλεο ιχζεηο 

ζηαζεξήο-θηλεηήο θαη internet ζε εηαηξηθνχο πειάηεο, εθκεηάιιεπζε ησλ CRM ζπζηεκάησλ ζηα νπνία 

επέλδπζε ε εηαηξεία κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε πειαηψλ θαη ηε κηθξφηεξε δπλαηή απψιεηα πειαηψλ. 

Σέινο, έκθαζε ζα δνζεί ζε εηαηξηθέο ππεξεζίεο FAP θαη Cloud. 

 

Σέινο, ην ηξηεηέο πξφγξακκα ηεο INTRACOM TELECOM, ζπλεπέο κε ηελ γεληθφηεξε εμσζηξέθεηα ηνπ 

Οκίινπ, πεξηιακβάλεη πεξαηηέξσ άλνηγκα ζηηο αγνξέο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ηεο Αθξηθήο & ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο θαη Λ. Ακεξηθήο ζπλερίδνληαο ηηο επελδχζεηο ζηνπο ηνκείο Wireless Network Systems 

& Telco Software.  

 

Κνηλφο ηφπνο γηα φιεο ηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ πέξαλ ηεο εμσζηξέθεηαο είλαη  ε ζπλερήο εμεηδίθεπζε, ε 

απφθηεζε αληαγσληζηηθήο ηερλνγλσζίαο θαη ε ζπλερήο ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο.  

 

4. Κίλδπλνη θαη Αβεβαηόηεηεο Β΄εμακήλνπ 2011  

 

ρεηηθά κε ηελ χπαξμε θαη δηαρείξηζε παξαγφλησλ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ επηζεκαίλνληαη ηα θάησζη: 

 

- πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ είλαη λα ρξεζηκνπνηεί, γηα ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εμσηεξηθνχ, ησλ νπνίσλ ε 

θαζαξή ζέζε είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, ζαλ αληηζηαζκηζηηθφ κέζν, δαλεηζκφ ζην 

αληίζηνηρν λφκηζκα – εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ. 

 

- Κίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιώλ εύινγεο αμίαο ιόγω κεηαβνιώλ ηωλ 

επηηνθίωλ 

Ζ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζην θίλδπλν κεηαβνιήο επηηνθίσλ ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα είλαη ρακειφο δεδνκέλνπ φηη 

δελ δηαθξαηεί ζεκαληηθά ηακεηαθά δηαζέζηκα, αιιά ηα ρξεζηκνπνηεί γηα κείσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 
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Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Οκίινπ απνηειείηαη απφ νκνινγηαθά δάλεηα, βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα 

δάλεηα, κε θπκαηλφκελν επηηφθην. Πξνθεηκέλνπ λα κεηξηαζηεί ν θίλδπλνο κεηαβνιήο επηηνθίσλ, ππάξρεη 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα. 

 

- Πηζηωηηθόο θίλδπλνο 

Ο Όκηινο δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο πξνέξρνληαη απφ 

κηα επξεία πειαηεηαθή βάζε. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ παξαθνινπζείηαη δηαξθψο απφ ηηο 

εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ. 

Όηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην, δεηείηαη επηπιένλ θάιπςε σο εγγχεζε ηεο πίζησζεο. 

ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ε Γηνίθεζε ζεψξεζε φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο, πνπ λα 

κελ θαιχπηεηαη ήδε απφ θάπνηα εμαζθάιηζε ή απφ πξφβιεςε επηζθαινχο απαηηήζεσο. 

 

- Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο 

Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ ξεπζηψλ 

δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. 

Ο Όκηινο δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ έιιεηςε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο 

θξνληίδνληαο λα ππάξρνπλ πάληα εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ρξήζε. 

Οη ππάξρνπζεο δηαζέζηκεο αρξεζηκνπνίεηεο εγθεθξηκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ηνλ Όκηιν, είλαη επαξθείο 

ψζηε λα αληηκεησπηζηεί νπνηαδήπνηε πηζαλή έιιεηςε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ. 

 

- Κίλδπλνο Σηκήο 

Ο Όκηινο δελ ππφθεηηαη ζε νπζηψδε θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο αμίαο ησλ ρξενγξάθσλ πνπ θαηέρεη θαη ηα νπνία 

έρνπλ θαηαηαρζεί σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ 

εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ. Σα πθηζηάκελα ρξεφγξαθα αθνξνχλ κεηνρέο εηαηξηψλ εηζεγκέλσλ θαη κε 

ζην Υ.Α.  

 

5. εκαληηθέο ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίζζεθαλ κεηαμύ ηνπ εθδόηε θαη ηωλ ζπλδεδεκέλωλ κε απηώλ 

πξνζώπωλ. 

 

Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξίαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κε απηή πξφζσπα ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ ηεο ρξήζεο 2011, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηνπο ζπλήζεηο  φξνπο ηεο αγνξάο ρσξίο κεηαβνιέο νη 

νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ νπζηαζηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή ηηο επηδφζεηο ηεο 

εηαηξίαο .  

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ σο αθνινχζσο : 
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Γηα ηνπο έμη κήλεο έσο 30 Ηνπλίνπ 2011 θαηαβιήζεθαλ απφ ηελ Δηαηξία θαη ηνλ Όκηιν σο ακνηβέο κειψλ Γ.., 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ινηπψλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ πνζά χςνπο € 665 ρηι. θαη € 822 ρηι. αληίζηνηρα.  

 

Παηαλία, 30 Απγνχζηνπ 2011 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

 

 Έζνδα θαη Απαηηήζεηο Πεξηόδνπ 1/1-30/6/2011

(Ποσά σε τιλ. €)

ΘΤΓΑΣΡΙΚΔ  ΔΣΑΙΡΙΔ

ΠΑΡΟΥΗ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΔΝΟΙΚΙΑ

ΠΩΛΗΔΙ 

ΠΑΓΙΩΝ

ΔΟΓΑ ΑΠΟ 

ΜΔΡΙΜΑΣΑ 
ΑΠΑΙΣΗΔΙ

ΗΝΣΡΑΚΟΜ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 218 145 - - 1.492

ΗΝΣΡΑΚΟΜ Α.Δ. ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡ/ΚΖ 6 110 - - 7

ΗΝΣΡΑΟΦΣ ΗΝΣΔΡΝΑΗΟΝΑΛ ΔΛΛ.ΤΠΟΚ/ΜΑ 346 33 - - 427

ΗΝΣΡΑΚΟΜ Α.Δ. ΑΜΤΝΣΗΚΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΤΣ. 82 - - - 1.038

HELLAS ON LINE Α.Δ. 135 689 - - 3.734

ΑΣΣΗΚΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 128 - - - 2.785

ΛΟΗΠΔ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ 1 1 - - 53

χλνιν 916 978 0 0 9.536

ΤΓΓΔΝΔΙ  ΔΣΑΙΡΙΔ

ΗΝΣΡΑΚΟΜ Α.Δ. ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΩΝ ΛΤΔΩΝ 64 2 - - 1.980

INTRACOM LTD SKOPJE - - - - 750

χλνιν 64 2 0 0 2.730

ΛΟΙΠΑ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΗ

INTRALOT - 63 - - 1.089

SPORTNEWS ΑΔ 2 1 - - 170

ΛΟΗΠΑ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ - 2 - - 4

χλνιν 2 66 0 0 1.263

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 982 1.046 0 0 13.529

Έμνδα θαη Τπνρξεώζεηο Πεξηόδνπ 1/1-30/6/2011

(Ποσά σε τιλ. €)

ΘΤΓΑΣΡΙΚΔ  ΔΣΑΙΡΙΔ

ΠΑΡΟΥΗ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΑΓΟΡΔ 

ΠΑΓΙΩΝ

ΛΟΙΠΔ 

ΑΓΟΡΔ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

IN MAINT Α.Δ. 196 45 - 73

INTRADEVELOPMENT - - - 41

ΗΝΣΡΑΚΟΜ Α.Δ. ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡ/ΚΖ - - - 705

HELLAS ON LINE Α.Δ. 4 - - 217

ΛΟΗΠΔ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ 5 - - -

χλνιν 205 45 0 1.036

ΤΓΓΔΝΔΗ  ΔΣΑΗΡΗΔ

ΗΝΣΡΑΚΟΜ Α.Δ. ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΩΝ ΛΤΔΩΝ - - - 2.804

ΛΟΗΠΔ  ΤΓΓΔΝΔΗ - - - 27

χλνιν 0 0 0 2.831

ΛΟΗΠΑ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ

ΛΟΗΠΑ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ - - - 9

χλνιν 0 0 0 9

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 205 45 0 3.876
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Γ) Έθζεζε Δπηζθόπεζεο Δλδηάκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθόξεζεο 

Πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο “ΙΝΣΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ” 

Εισαγωγή 
Δπηζθνπήζακε ην ζπλεκκέλν  εηαηξηθφ θαη ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ηεο  ΗΝΣΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ (ε Δηαηξεία) θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2011 θαη ηηο ζρεηηθέο 

εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθψλ 

ξνψλ ηεο εμάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηήλ ηελ εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο 

ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.3556/2007.  Ζ Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα 

ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκφδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Λνγηζηηθφ 

Πξφηππν «ΓΛΠ» 34). Γηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε ζπκπέξαζκα επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο 

ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο. 

 

Εύρος Επισκόπησης 
Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 «Δπηζθφπεζε 

ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή ηεο νληφηεηαο». 

Ζ επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ 

εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο. Σν εχξνο ηεο επηζθφπεζεο είλαη νπζησδψο 

κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ θαη ζπλεπψο, δελ 

καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο φια ηα 

ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζε έλαλ έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ παξνχζα 

δελ δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ. 

 

Σσμπέρασμα 
Με βάζε ηελ επηζθφπεζή καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο νδεγνχζε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 34. 

 

Αναυορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 
Ζ επηζθφπεζή καο δελ εληφπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 5 ηνπ Ν.3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο, κε ηε ζπλεκκέλε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. 

 

 

Αζήλα, 30 Απγνύζηνπ 2011 

 

Η  Οξθωηόο  Διεγθηήο  Λνγηζηήο 

 

 

 

Μαξία Ν. Υαξίηνπ 

Α.Μ. ΟΔΛ 15161 

 

πλεξγαδόκελνη Οξθωηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. 

κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φωθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα 

Αξ Μ ΟΔΛ 125 
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3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 23 

4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεωο 23 

5. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 24 

6. Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο 25 

7. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο 26 

8. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 27 

9. Μεηνρηθό θεθάιαην 27 

10. Γάλεηα 28 

11. Υξεκαηννηθνλνκηθά (έμνδα) / έζνδα - θαζαξά 28 

12. Φόξνο εηζνδήκαηνο 29 

13. Κέξδε/ (δεκηέο) αλά κεηνρή 29 

14. Λεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο 30 

15. Κεθαιαηνπρηθέο δεζκεύζεηο 30 

16. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο/ Δθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο 30 

17. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 32 

18. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 33 

19. Θπγαηξηθέο εηαηξείεο 34 
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Ιζνινγηζκόο 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 19 έσο 37 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ εκ 30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010
Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6 359.238 362.394 23.083 25.425
Τπεξαμία 68.386 68.387 - -
Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6 50.221 56.604 5 7
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 6 58.609 68.368 67.003 65.768
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο 7 - - 250.098 250.098
Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 106.897 110.844 115.900 115.900

Υξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 8 10.790 11.191 9.622 9.470
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 5.471 5.236 - -
Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα 9.591 8.706 9.591 8.706
Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 6.022 6.009 39 39

675.224 697.740 475.340 475.411

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Απνζέκαηα 38.294 44.166 - -
Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 338.463 367.125 17.882 17.900
πκβάζεηο θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ 15.740 12.374 - -
Υξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα ζε εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ 187 187 - -
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 7.706 10.166 - -
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 26.918 34.994 4.131 4.048

427.308 469.012 22.012 21.948

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 1.102.532 1.166.752 497.352 497.359

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο
Μεηνρηθφ θεθάιαην 9 187.567 187.567 187.567 187.567
Aπνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην 9 194.204 194.204 194.204 194.204
Λνηπά απνζεκαηηθά 5.475 30.409 74.779 77.551

387.245 412.180 456.549 459.322

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 36.969 40.637 - -

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ 424.214 452.817 456.549 459.322

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Γάλεηα 10 158.670 158.328 14.863 13.699
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 2.609 3.089 1.130 1.140
Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία 4.923 5.215 212 335
Δπηρνξεγήζεηο 19.233 20.888 - -
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 977 1.241 - -
Πξνβιέςεηο 2.045 1.939 - -
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 12.722 13.387 - -

201.179 204.087 16.206 15.174

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 264.817 291.457 7.215 7.456
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 4.125 5.175 - -
πκβάζεηο θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ 3.122 8.190 - -
Γάλεηα 10 193.429 192.805 16.315 13.840
Δπηρνξεγήζεηο 4.413 5.432 - -
Πξνβιέςεηο 7.231 6.790 1.068 1.568

477.138 509.848 24.597 22.864

ύλνιν ππνρξεώζεωλ 678.317 713.935 40.803 38.038

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ θαη ππνρξεώζεωλ 1.102.532 1.166.752 497.352 497.359

Όκηινο Δηαηξεία
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Καηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο – 1/1 - 30/6/2011 

 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 19 έσο 37 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Σεκ
1/1 - 30/6/2011 1/1/ - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2011 1/1/ - 30/6/2010

Πσιήζεηο 5 257.466 289.091 1.150 1.577

Κόζηνο πσιεζέλησλ (225.086) (255.213) (957) (1.329)

Μεηθηό θέξδνο 32.380 33.878 193 248

Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα 6.371 3.959 1.681 1.720

Λνηπά θέξδε/ (δεκηέο) - θαζαξά 49 (196) - 87

Έμνδα δηάζεζεο θαη έμνδα εξεπλώλ (19.023) (19.577) (66) (66)

Έμνδα δηνίθεζεο (28.952) (33.368) (4.003) (4.146)

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο (9.176) (15.302) (2.194) (2.157)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 11 (15.160) (9.788) (823) (438)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 11 593 851 235 348

Φξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/ (έμνδα) - θαζαξά (14.567) (8.937) (588) (90)

Εεκηέο από ζπγγελείο επηρεηξήζεηο (4.571) (223) - -

Εεκηέο πξν θόξωλ (28.314) (24.462) (2.782) (2.247)

Φόξνο εηζνδήκαηνο 12 (225) (2.883) 9 (62)

Καζαξέο δεκηέο πεξηόδνπ (28.539) (27.344) (2.772) (2.309)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα:

Απνηίκεζε επελδύζεσλ δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε, κεηά θόξσλ 8 (266) (888) (1)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, κεηά θόξσλ 165 (449) - -

Αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ 264 (1.095) - -

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα, κεηά θόξωλ 163 (2.432) - (1)

Σπγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα γηα ηελ πεξίνδν (28.376) (29.776) (2.772) (2.310)

Καζαξέο δεκηέο θαηαλεκεκέλεο ζε :

Μεηόρνπο ηεο κεηξηθήο (25.102) (19.225) (2.772) (2.309)

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (3.437) (8.119) - -

(28.539) (27.344) (2.772) (2.309)

Σπγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα θαηαλεκεκέλα ζε:

Μεηόρνπο ηεο κεηξηθήο (24.887) (20.932) (2.772) (2.310)

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (3.489) (8.844) - -

(28.376) (29.776) (2.772) (2.310)

Εεκηέο αλά κεηνρή πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο γηα ηελ 

πεξίνδν (εθθξαζκέλα ζε € αλά κεηνρή)

Βαζηθά 13 (0,19) (0,15) (0,02) (0,02)

Απνκεησκέλα 13 (0,19) (0,15) (0,02) (0,02)

Όκηινο Δηαηξεία



ΙΝΣΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 

Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ην ΓΛΠ 34  

30
 
Ινπλίνπ 2011 

(Όια ηα πνζά ζε €’000) 

 

15 

Καηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο – 1/4 - 30/6/2011 

 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 19 έσο 37 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

1/4 - 30/6/2011 1/4 - 30/6/2010 1/4 - 30/6/2011 1/4 - 30/6/2010

Πσιήζεηο 124.985 149.675 618 758

Κόζηνο πσιεζέλησλ (110.110) (132.460) (519) (633)

Μεηθηό θέξδνο 14.875 17.215 99 125

Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα 4.083 2.295 1.247 969

Λνηπά θέξδε/ (δεκηέο) - θαζαξά 458 (102) - 33

Έμνδα δηάζεζεο θαη έμνδα εξεπλώλ (8.759) (7.779) (34) (32)

Έμνδα δηνίθεζεο (14.948) (17.403) (2.047) (2.076)

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο (4.292) (5.774) (735) (981)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (9.159) (5.938) (469) (251)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 337 553 119 144

Φξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/ (έμνδα) - θαζαξά (8.822) (5.385) (350) (107)

Κέξδε από ζπγγελείο επηρεηξήζεηο (1.128) 634 - -

Εεκηέο πξν θόξωλ (14.241) (10.525) (1.085) (1.088)

Φόξνο εηζνδήκαηνο 358 (860) 8 (32)

Καζαξέο δεκηέο πεξηόδνπ (13.884) (11.385) (1.077) (1.120)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα:

Απνηίκεζε επελδύζεσλ δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε, κεηά θόξσλ (552) (621) (1) -

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, κεηά θόξσλ (160) (667) - -

Αληηζηάζκηζε ηακεηαθώλ ξνώλ (241) (331) - -

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα, κεηά θόξωλ (953) (1.619) (1) -

Σπγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα γηα ηελ πεξίνδν (14.837) (13.004) (1.078) (1.120)

Καζαξέο δεκηέο θαηαλεκεκέλεο ζε :

Μεηόρνπο ηεο κεηξηθήο (12.609) (8.058) (1.077) (1.120)

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (1.275) (3.327) - -

(13.884) (11.385) (1.077) (1.120)

Σπγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα θαηαλεκεκέλα ζε:

Μεηόρνπο ηεο κεηξηθήο (13.210) (9.283) (1.078) (1.120)

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (1.627) (3.721) - -

(14.837) (13.004) (1.078) (1.120)

Εεκηέο αλά κεηνρή πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο 

κεηξηθήο γηα ηελ πεξίνδν (εθθξαζκέλα ζε € αλά κεηνρή)

Βαζηθά (0,09) (0,06) (0,01) (0,01)

Απνκεησκέλα (0,09) (0,06) (0,01) (0,01)

Όκηινο Δηαηξεία
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Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίωλ θεθαιαίωλ – Όκηινο 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 19 έσο 37 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Σεκ.

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Λνηπά 

απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα  εηο 

λένλ Σύλνιν

Υπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2010 377.148 186.224 (120.177) 443.195 57.300 500.495

Καζαξή δεκηά πεξηφδνπ - - (19.225) (19.225) (8.119) (27.344)

Απνηίκεζε επελδχζεσλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε - (553) - (553) (335) (888)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - (569) - (569) 120 (449)

Αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ - (585) - (585) (510) (1.095)

Σπγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα γηα ηελ πεξίνδν - (1.707) (19.225) (20.932) (8.844) (29.776)

Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο κεηνρψλ εξγαδνκέλσλ

 - Αμία ππεξεζηψλ - 45 - 45 - 45

Γσξεάλ δηαλνκή ηδίσλ κεηνρψλ 1.112 - (989) 122 107 229

Μεηαβνιή ζε πνζνζηά κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ - (5) (14) (19) 164 145

Μέξηζκα ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο - - - - (2) (2)

Πψιεζε ζπγαηξηθψλ - 171 (171) - (338) (338)

Μεηαθνξά - 1.508 (1.162) 346 (346) -

1.112 1.719 (2.336) 494 (416) 79

Υπόινηπν 30 Ινπλίνπ 2010 378.260 186.236 (141.738) 422.758 48.040 470.798

Υπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 381.771 186.351 (155.942) 412.180 40.637 452.817

Καζαξή δεκηά πεξηφδνπ - - (25.102) (25.102) (3.437) (28.539)

Απνηίκεζε επελδχζεσλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε - (166) - (166) (100) (266)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - 239 - 239 (74) 165

Αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ - 141 - 141 123 264

Σπγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα γηα ηελ πεξίνδν - 215 (25.102) (24.887) (3.489) (28.376)

Μέξηζκα ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο - - - - (2) (2)

Πψιεζε ζπγαηξηθψλ 7 - (10) 10 - (225) (225)

Μεηαθνξά - 1.209 (1.257) (48) 48 -

- 1.198 (1.247) (48) (179) (227)

Υπόινηπν 30 Ινπλίνπ 2011 381.771 187.764 (182.290) 387.245 36.969 424.214

Με 

ειέγρνπζεο 

ζπκκεηνρέο

Σύλνιν ηδίωλ 

θεθαιαίωλ

Απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο
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Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίωλ θεθαιαίωλ – Δηαηξεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 19 έσο 37 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Λνηπά 

απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα  

εηο λένλ

Σύλνιν 

ηδίωλ 

θεθαιαίωλ

Υπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2010 377.148 147.730 (56.617) 468.261

Καζαξή δεκηά πεξηφδνπ - - (2.309) (2.309)

Απνηίκεζε επελδχζεσλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε - (1) - (1)

Σπγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα γηα ηελ πεξίνδν - (1) (2.309) (2.310)

Γσξεάλ δηαλνκή ηδίσλ κεηνρψλ 1.112 - (883) 229

Υπόινηπν 30 Ινπλίνπ 2010 378.260 147.729 (59.809) 466.180

Υπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 381.771 147.725 (70.174) 459.322

Καζαξή δεκηά πεξηφδνπ - - (2.772) (2.772)

Σπγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα γηα ηελ πεξίνδν - - (2.772) (2.772)

Υπόινηπν 30 Ινπλίνπ 2011 381.771 147.725 (72.946) 456.549
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Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 

 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 19 έσο 37 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Σεκ 1/1 - 30/6/2011 1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2011 1/1 - 30/6/2010

Τακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 14 29.372 17.963 (1.850) (15.046)

Καηαβιεζέληεο ηόθνη (15.263) (10.547) (823) (438)

Δηζπξαρζήο / (θαηαβιεζήο) θόξνο εηζνδήκαηνο (670) (1.771) (27) (20)

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 13.439 5.645 (2.700) (15.504)

Τακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξέο ελζώκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (19.140) (46.635) (40) (2)

Αγνξέο επελδπηηθώλ αθηλήησλ (4) (396) (5) (2)

Αγνξέο άϋισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (11.046) (13.494) - -

Πσιήζεηο ελζώκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 378 4.256 - 3.737

Πσιήζεηο επελδπηηθώλ αθηλήησλ 1.692 969 - 969

Πσιήζεηο άϋισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ - 941 - -

Αύμεζε θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο / Ίδξπζε ζπγαηξηθήο - 15 - (2.000)

Αγνξά επελδύζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε (152) - (152) -

Αγνξά ζπγαηξηθώλ (κείνλ ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ ζπγαηξηθήο) 7 99 151 - -

Πσιήζεηο ζπγαηξηθώλ / Μεηώζεηο θεθαιαίνπ ζπγαηξηθώλ 7 151 359 - -

Αγνξά ζπγγελώλ επηρεηξήζεσλ - (147) - -

Σόθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 362 666 4 163

Γάλεηα ρνξεγεζέληα (645) - (645) -

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (28.305) (53.315) (838) 2.865

Τακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κεηόρνπο (19) (31) (19) (31)

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (2) (2) - -

Γάλεηα αλαιεθζέληα 11.666 26.223 4.000 10.900

Απνπιεξσκή δαλεηζκνύ (8.335) (14.136) - (1.549)

Δπηρνξεγήζεηο πνπ εηζπξάρζεθαλ 5.721 - - -

Πιεξσκέο θεθαιαίνπ ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ (2.241) (2.473) (361) -

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 6.790 9.580 3.620 9.320

Καζαξή αύμεζε/(κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα (8.076) (38.090) 83 (3.319)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ 34.994 64.641 4.048 10.146

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 26.918 26.551 4.131 6.826

Όκηινο Δηαηξεία
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εκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή 

Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

1. Γεληθά 

Ζ ΗΝΣΡΑΚΟΜ Αλψλπκε Δηαηξεία πκκεηνρψλ  κε δηαθξηηηθφ ηίηιν “Intracom Holdings” ηδξχζεθε ζηελ 

Διιάδα θαη νη κεηνρέο ηεο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

Ο Όκηινο ΗΝΣΡΑΚΟΜ δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ινηπψλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ζην 

ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε, παξαγσγή, πηζηνπνίεζε, εγθαηάζηαζε θαη ππνζηήξημε πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο 

θαη ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηελ πιεξνθνξηθή, ζηελ παξαγσγή ακπληηθψλ 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη ζηελ παξνρή ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ππεξεζηψλ. Ζ κεηξηθή Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη σο εηαηξεία ζπκκεηνρψλ. 

Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα, Ζ.Π.Α, Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία, θαζψο θαη ζε άιιεο ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. 

Ζ Δηαηξεία εδξεχεη ζηελ Διιάδα, Ννκφ Αηηηθήο, ζην Γήκν Παηαλίαο, ζην 19 ρικ Λεσθφξν Μαξθνπνχινπ 

Παηαλίαο.  Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο είλαη www.intracom.com.  

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο απηέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ εγθξηζεί πξνο 

δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 30 Απγνχζηνπ 2011. 

 

2. Πιαίζην θαηάξηηζεο θαη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 

Οη παξνχζεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο ΗΝΣΡΑΚΟΜ Αλψλπκε Δηαηξεία πκκεηνρψλ («ε Δηαηξεία») θαη ηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο (καδί «ΗΝΣΡΑΚΟΜ», ή «ν Όκηινο»), γηα ηελ 

πεξίνδν 1/1 – 30/6/2011. Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην 

Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 34 «Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο». 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε ζπλδπαζκφ µε ηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε 2010, πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οκίινπ κε  

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.intracom.com. 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εηνηκαζία θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπλνπηηθψλ 

ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζπλεπείο µε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε 

ζχληαμε θαη παξνπζίαζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ γηα ηε ρξήζε 

πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε 

βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ θαη ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία, ηα νπνία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία. 

πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη 

ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. 

Ζ εθηίκεζε ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 

 

http://www.intracom.com/
http://www.intracom.com/


ΙΝΣΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 

Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ην ΓΛΠ 34  

30
 
Ινπλίνπ 2011 

(Όια ηα πνζά ζε €’000) 

 

20 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεωηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε  

ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλωζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλωλ κεξώλ»  
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα 

κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. 

πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη 

απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηε γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο 

φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 

 

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε»  
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δηθαηψκαηα πξέπεη 

λα ηαμηλνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ 

απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο 

ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 19 «Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεωλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο»  
Ζ Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη ζπκκεηνρηθνχο 

ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ππνρξέσζε. Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

   

ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ Καζνξηζκέλωλ Παξνρώλ, Διάρηζην 

Απαηηνύκελν ρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο»  
Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη ζε 

ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα θάιπςε 

απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα 

αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη 

εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 

Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ γηα ην 2010 ηνπ 

ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) 

 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο 

επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ 

Μάην 2010. Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 

 

ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεωλ» 
Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε: (α) ζπκθσλίεο ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κε εκεξνκελίεο απφθηεζεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

ΓΠΥΑ 3 (2008), (β) ηελ επηκέηξεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, θαη (γ) ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ απνηεινχλ κέξνο κηαο επηρεηξεκαηηθήο 

ζπλέλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβξαβεχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ δελ 

αληηθαηαζηάζεθαλ ή εθνχζηα αληηθαηαζηάζεθαλ.  

 

ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλωζηνπνηήζεηο» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.  
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ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε 

ζηηο ζεκεηψζεηο.  

 

ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28 θαη ΓΛΠ 31 πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθά.  

 

ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά»  

Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε 

ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε επηκεηξήζεηο ζηελ 

εχινγε αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πην πξφζθαηε 

εηήζηα έθζεζε.  

 

ΔΓΓΠΥΑ 13 «Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην πιαίζην ηεο επηκέηξεζεο ηεο 

επηβξάβεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ. 

 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεωηηθέο από πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από 1 Ιαλνπαξίνπ 2012 

θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί λωξίηεξα από ηνλ Όκηιν   

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλωζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 2011) 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ’νινθιήξνπ θαζψο θαη γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ’νινθιήξνπ αιιά γηα ηα νπνία ν Όκηινο έρεη ζπλερηδφκελε 

αλάκεημε. Παξέρεη επίζεο θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε 

απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2012) 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά 

αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2012) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, κε βάζε ην αλ απηά ζην κέιινλ είλαη πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ 

ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή φρη. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (θαηάξγεζε ηεο κεζφδνπ 

ηνπ πεξηζσξίνπ), θαζψο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο φισλ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο. Οη βαζηθέο αιιαγέο 

αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο 

πξνυπεξεζίαο/ πεξηθνπψλ, ζηελ επηκέηξεζε ηνπ εμφδνπ ζπληάμεσλ, ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο, ζην 

ρεηξηζκφ ησλ εμφδσλ θαη ησλ θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαζψο θαη 
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ζηε δηάθξηζε κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί 

αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα 

επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή 

αληηζηάζκηζεο. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο 

ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 

λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.  

 

ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο 

γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ 

δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια 

πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ 

επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην 

νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη 

θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν 

ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Οκάδα πξνηύπωλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη από θνηλνύ ζπκθωλίεο (εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο: ΓΠΥΑ 10, 

ΓΠΥΑ 11, ΓΠΥΑ 12, ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε), ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε). Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη ζηηο 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2013. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε 

εθαξκνγή ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε απηά πξφηππα. Σα πξφηππα δελ έρνπλ 

πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο 

ησλ λέσλ πξνηχπσλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ είλαη νη 

εμήο:  

 

ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»  
Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελνπνίεζε, πνπ 

παξέρνληαη ζην ΓΛΠ 27 θαη ζην SIC 12. Σν λέν πξφηππν αιιάδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ 

παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί εάλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ελνπνηείηαη. Σν πξφηππν 

παξέρεη εθηεηακέλεο δηεπθξηλίζεηο πνπ ππαγνξεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο κία 

νηθνλνκηθή νληφηεηα (επελδπηήο) κπνξεί λα ειέγρεη κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα (επέλδπζε). Ο 

αλαζεσξεκέλνο νξηζκφο ηνπ ειέγρνπ εζηηάδεη ζηελ αλάγθε λα ππάξρεη ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα (ε δπλαηφηεηα 

λα θαηεπζχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο) θαη νη κεηαβιεηέο απνδφζεηο 

(ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή θαη ηα δχν) πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έιεγρνο. Σα λέν πξφηππν παξέρεη επίζεο 

δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα άζθεζεο βέην (protective rights), θαζψο 

επίζεο θαη αλαθνξηθά κε ζρέζεηο πξαθηφξεπζεο / πξαθηνξεπνκέλνπ. 

 

ΓΠΥΑ 11 «Από θνηλνύ πκθωλίεο»  
Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ εζηηάδνληαο ζηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: 

απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη 

πιένλ επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο 

θαζαξήο ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ 

θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη 
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επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ 

έιεγρνο. 

 

ΓΠΥΑ 12 «Γλωζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο»  
Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη 

κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην 

ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28. 

 

ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»  

Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα 

αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 «Ενοποιημένερ και Αηομικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 

νξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, 

θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Παξάιιεια, ην πκβνχιην κεηέθεξε ζην ΓΛΠ 27 φξνπο ηνπ ΓΛΠ 28 «Επενδύζειρ ζε Σςγγενείρ επισειπήζειρ» 

θαη ηνπ ΓΛΠ 31 «Σςμμεηοσέρ ζε Κοινοππαξίερ» πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» 

Σν ΓΛΠ 28 «Επενδύζειρ ζε Σςγγενείρ επισειπήζειρ και Κοινοππαξίερ» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Επενδύζειρ ζε 

Σςγγενείρ επισειπήζειρ». Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε 

ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο 

θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11. 

 

ηξνγγπινπνηήζεηο 

Γηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ πνζψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ 

ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 

3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ  

Γελ ππήξραλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ απφ ηνλ Όκηιν νχηε θαη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010.   

4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεωο 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη 

πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. Σα πξαγκαηηθά πνζά 

πηζαλφλ λα δηαθέξνπλ απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο. 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εηνηκαζία θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ 

ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζπλεπείο µε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε θαη παξνπζίαζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη 

ηνπ Οκίινπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. 
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5. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

ηηο 30 Ηνπλίνπ 2011, ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πέληε θχξηνπο ηνκείο: 

(1) Σειεπηθνηλσλίεο 

(2) Οινθιεξσκέλεο ιχζεηο πιεξνθνξηθήο, δεκνζίνπ ηνκέα θαη ηξαπεδψλ 

(3) Ακπληηθά 

(4) Καηαζθεπαζηηθά 

(5) Παξνρή ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ 

Ζ πιεξνθφξεζε αλά ιεηηνπξγηθφ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 30/6/2011 αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

Ζ πιεξνθφξεζε αλά ιεηηνπξγηθφ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 30/6/2010 αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 

Ζ ζπκθσλία κεηαμχ απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνζβέζεσλ (EBITDA) θαη δεκηψλ πξν θφξσλ έρεη σο εμήο: 

 

 

Μεηαβηβάζεηο θαη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνκέσλ πξαγκαηνπνηνχληαη κε πξαγκαηηθνχο εκπνξηθνχο φξνπο θαη 

ζπλζήθεο, ζχκθσλα κε απηά πνπ ηζρχνπλ γηα ζπλαιιαγέο κε ηξίηνπο. 

Τειεπηθνηλωλίεο

Οινθιεξωκέλεο 

ιύζεηο 

πιεξνθνξηθήο, 

δεκνζίνπ ηνκέα 

θαη ηξαπεδώλ

Ακπληηθά
Καηαζθεπα-

ζηηθά

Παξνρή 

ηειεπ/θώλ 

ππεξεζηώλ

Λνηπά Σύλνιν

πλνιηθέο κεηθηέο πσιήζεηο αλά ηνκέα 2.122 63.356 20.177 67.465 109.792 1.177 264.089

Δζσηεξηθέο πσιήζεηο κεηαμύ ηνκέσλ - (1.812) (6) (1.901) (1.832) (1.070) (6.622)

Σύλνιν Πωιήζεωλ 2.122 61.543 20.171 65.563 107.960 106 257.466

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA)
87 (5.037) (1.187) 4.897 32.568 (1.291) 30.037

Τειεπηθνηλωλίεο

Οινθιεξωκέλεο 

ιύζεηο 

πιεξνθνξηθήο, 

δεκνζίνπ ηνκέα 

θαη ηξαπεδώλ

Ακπληηθά
Καηαζθεπα-

ζηηθά

Παξνρή 

ηειεπ/θώλ 

ππεξεζηώλ

Λνηπά Σύλνιν

πλνιηθέο κεηθηέο πσιήζεηο αλά ηνκέα 2.707 69.122 23.244 102.467 97.875 1.642 297.058

Δζσηεξηθέο πσιήζεηο κεηαμύ ηνκέσλ - (2.880) (1) (3.711) (128) (1.246) (7.966)

Σύλνιν Πωιήζεωλ 2.707 66.242 23.243 98.756 97.747 396 289.091

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 111 (415) 1.298 6.264 22.928 (4.801) 25.385

1/1 - 30/6/2011 1/1 - 30/6/2010

Απνηειέζκαηα πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη απνζβέζεωλ 

(EBITDA) 30.037 25.385

Απνζβέζεηο (39.213) (40.687)

Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο - θαζαξό (14.567) (8.937)

Εεκηέο από ζπγγελείο επηρεηξήζεηο (4.571) (223)

Εεκίεο πξν Φόξωλ (28.314) (24.462)
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6. Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο 

Όκηινο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δλζώκαηα πάγηα 

πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία

Άϋια 

πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία

Δπελδύζεηο ζε 

αθίλεηα ύλνιν

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 1 Ιαλνπαξίνπ 2010 375.496 64.832 57.618 497.945

Πξνζζήθεο 17.770 13.003 3.051 33.824

Πσιήζεηο (1.976) (941) - (2.916)

Μεηαθνξά απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε - - 7.369 7.369

Απνζβέζεηο (22.528) (17.831) (328) (40.687)

Μεηαθνξά (203) - 203 -

Λνηπέο κεηαβνιέο (21) 2 272 254

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 30 Ινπλίνπ 2010 368.539 59.065 68.184 495.788

Δλζώκαηα πάγηα 

πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία

Άϋια 

πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία

Δπελδύζεηο ζε 

αθίλεηα ύλνιν

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 362.394 56.604 68.368 487.367

Πξνζζήθεο 12.384 11.046 4 23.434

Πσιήζεηο/Γηαγξαθέο (735) (1.156) (1.413) (3.304)

Απνζβέζεηο (22.697) (16.268) (248) (39.213)

Μεηαθνξά 7.955 - (7.955) -

Λνηπέο κεηαβνιέο (63) (5) (147) (216)
Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 30 Ινπλίνπ 2011 359.238 50.221 58.609 468.068
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Δηαηξεία 

 

 

7. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο 

Πεξίνδνο 1/1 – 30/6/2011  

Σελ 5 Ηαλνπαξίνπ 2011 ε ζπγαηξηθή εηαηξεία Ηληξαθάη ΑΔ πξνέβε ζηελ πψιεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηεο (51%) ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία ΚΔΠΑ Αηηηθήο ΑΔ έλαληη ηηκήκαηνο €214. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο 

θαζψο θαη ην απνηέιεζκα ηεο πψιεζεο δελ ήηαλ ζεκαληηθά γηα ηνλ Όκηιν. Ζ θαζαξή ηακεηαθή εηζξνή απφ ηελ 

πψιεζε αλήιζε ζε €151. Ζ κείσζε ζηηο κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο ήηαλ €225. 

Σελ 1 Απξηιίνπ 2011 κεηαβηβάζηεθε ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο Ηληξαθάη ΑΔ Eurokat ATE ην πνζνζηφ 50% 

ηεο θνηλνπξαμίαο "ΔΛΣΔΡ-ΗΝΣΡΑΚΑΣ ΗΟΝΗΟ ΚΛΗΝΗΚΖ" απφ ηελ ΔΛΣΔΡ ΑΣΔ. Ζ θαζαξή ηακεηαθή 

εηζξνή απφ ηελ κεηαβίβαζε αλήιζε ζε €99, ελψ ε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ γηα ηελ πεξίνδν 1 

Απξηιίνπ κε 30 Ηνπλίνπ 2011 δελ ήηαλ ζεκαληηθή.  

Δλζώκαηα 

πάγηα 

πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία

Άϋια 

πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία

Δπελδύζεηο 

ζε αθίλεηα ύλνιν

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 1 Ιαλνπαξίνπ 2010 29.190 8 64.009 93.207

Πξνζζήθεο 2 - 2 4

Πσιήζεηο (8) - - (8)

Απνζβέζεηο (597) (2) (433) (1.033)

Μεηαθνξά (97) - 97 -

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 30 Ινπλίνπ 2010 28.490 6 63.674 92.171

Δλζώκαηα 

πάγηα 

πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία

Άϋια 

πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία

Δπελδύζεηο 

ζε αθίλεηα ύλνιν

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 25.425 7 65.768 91.200

Πξνζζήθεο 40 - 5 45

Πσιήζεηο/Γηαγξαθέο (226) - - (226)

Απνζβέζεηο (466) (2) (460) (928)

Μεηαθνξά (1.691) - 1.691 -

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 30 Ινπλίνπ 2011 23.083 5 67.003 90.091
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8. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 

 

ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011 ζπκπεξηιακβάλεηαη ζπκκεηνρή 

κε πνζνζηφ 3,44% ζηελ Διιεληθή Δλέξγεηα θαη Αλάπηπμε Α.Δ. πνζνχ €2.197 θαη ζπκκεηνρή κε πνζνζηφ 

13,33% ζηελ Μσξέαο Α.Δ. πνζνχ €6.751. 

9. Μεηνρηθό θεθάιαην 

 

 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε €187.567 

δηαηξνχκελν ζε 133.025.996 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €1,41 ε θαζεκία.    

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2010 ε Δηαηξεία δηέζεζε ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ κεηνρψλ θαη απφ ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2010 ε Δηαηξεία δελ θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο. 

 

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Υπόινηπν έλαξμεο πεξηόδνπ/ ρξήζεο 11.191 12.562 9.470 9.520

Πξνζζήθεο 152 52 152 -

Εεκηέο εύινγεο αμίαο (266) (1.376) - (5)

Απνκείσζε (287) (46) - (46)

Τπόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ/ ρξήζεο 10.790 11.191 9.622 9.470

Όκηινο Δηαηξεία

Αξηζκόο 

κεηνρώλ

Κνηλέο 

κεηνρέο

Υπέξ ην 

άξηην

Ίδηεο 

κεηνρέο Σύλνιν

Υπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2010 131.945.181 187.567 194.204 (4.622) 377.148

Ίδηεο κεηνρέο 1.080.815 - - 4.622 4.622

Υπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 133.025.996 187.567 194.204 - 381.771

Υπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 133.025.996 187.567 194.204 - 381.771

Υπόινηπν 30 Ινπλίνπ 2011 133.025.996 187.567 194.204 - 381.771
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10. Γάλεηα 

 

ηηο 2 Απγνχζηνπ 2011 κε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ νκνινγηνχρσλ απνθαζίζζεθε ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Hellas online ΑΔ χςνπο €144,5 εθ. Γηα λα 

νινθιεξσζεί ε αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε εθθξεκεί ε αληηθαηάζηαζε ησλ ηίηισλ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε αιιάδνπλ 

νη φξνη απνπιεξσκήο, κε ηελ ηειεπηαία δφζε λα ιήγεη ηελ 27 Οθησβξίνπ 2014, ελψ ην πεξηζψξην επηηνθίνπ 

απμάλεηαη απφ 3% ζε 5% κε ηζρχ απφ 27 Απξηιίνπ 2011. 

 

11. Υξεκαηννηθνλνκηθά (έμνδα) / έζνδα - θαζαξά 

 

 

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Σξαπεδηθά δάλεηα 180.242 174.148 20.196 16.196

Τπνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 14.896 17.112 10.982 11.343

Οκνινγηαθά δάλεηα 156.961 159.873 - -

Σύλνιν δαλείωλ 352.099 351.133 31.178 27.539

Μαθξνπξόζεζκνο δαλεηζκόο 158.670 158.328 14.863 13.699

Βξαρππξόζεζκνο δαλεηζκόο 193.429 192.805 16.315 13.840

352.099 351.133 31.178 27.539

Όκηινο Δηαηξεία

1/1 - 30/6/2011 1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2011 1/1 - 30/6/2010

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

-Σξαπεδηθά δάλεηα (5.615) (4.075) (532) (438)

-Οκνινγηαθά δάλεηα (4.247) (3.320) - -

- Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (455) (215) (291) -

- Δγγπεηηθέο (1.433) (937) - -

- Λνηπά έμνδα (3.230) - - -
- Καζαξά θέξδε / (δεκηέο) από ζπλαιιαγκαηηθέο 

δηαθνξέο (180) 318 - -

- Λνηπά - (1.560) - -

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδωλ (15.160) (9.788) (823) (438)

Υξεκαηνννηθνλνκηθά έζνδα

- Έζνδα ηόθσλ 349 651 4 163

- Έζνδα ηόθσλ από δάλεηα 231 - - -

- Λνηπά 13 200 231 185

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδωλ 593 851 235 348

Υξεκαηνννηθνλνκηθά (έμνδα) / έζνδα - θαζαξά (14.567) (8.937) (588) (90)

Όκηινο Δηαηξεία
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12. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 

Σελ 31 Μαξηίνπ 2011 ηέζεθε ζε ηζρχ ν λένο θνξνινγηθφο λφκνο 3943/2011 ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν 

ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο δηακνξθψλεηαη ζε 20% γηα ηηο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011. 

 

13. Κέξδε/ (δεκηέο) αλά κεηνρή 

Βαζηθά / απνκεηωκέλα θέξδε / (δεκηέο) αλά κεηνρή 

 

1/1 - 30/6/2011 1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2011 1/1 - 30/6/2010

Φόξνο ρξήζεο 1.001 3.315 - 20

Αλαβαιιόκελνο θόξνο (776) (432) (9) 42

Σύλνιν 225 2.883 (9) 62

Όκηινο Δηαηξεία

1/1 - 30/6/2011 1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2011 1/1 - 30/6/2010

Εεκηέο πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο (25.102) (19.225) (2.772) (2.309)

ηαζκηζκέλνο κέζνο όξνο ηνπ αξηζκνύ κεηνρώλ (ζε ρηι.) 133.026 132.053 133.026 132.053

Βαζηθά / απνκεηωκέλα θέξδε / (δεκηέο) αλά κεηνρή (€ 

αλά κεηνρή) (0,19) (0,15) (0,02) (0,02)

Όκηινο Δηαηξεία



ΙΝΣΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 

Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ην ΓΛΠ 34  

30
 
Ινπλίνπ 2011 

(Όια ηα πνζά ζε €’000) 

 

30 

14. Λεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο  

 

 

15. Κεθαιαηνπρηθέο δεζκεύζεηο 

Γελ ππάξρνπλ δεζκεχζεηο γηα ηελ αγνξά ελζψκαησλ παγίσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ γηα ηνλ 

Όκηιν (2010: €8.253). 

16. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο/ Δθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο 

Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξεία έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια 

ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο σο αθνινχζσο:   

 

1/1 - 30/6/2011 1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2011 1/1 - 30/6/2010

Καζαξέο δεκηέο (28.539) (27.344) (2.772) (2.309)
Πξνζαξκνγέο γηα:
Φόξν εηζνδήκαηνο 225 2.883 (9) 62
Απνζβέζεηο ελζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 22.697 22.528 466 597
Απνζβέζεηο άϋισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 16.268 17.831 2 2
Απνζβέζεηο επελδπηηθώλ αθηλήησλ 248 328 460 433
Εεκηέο από πώιεζε ελζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 345 218 226 -
Zεκηέο εύινγεο αμίαο επελδύζεσλ κέζσ απνηειεζκάησλ 1 97 - -
Κέξδε από πώιεζε επελδπηηθώλ αθηλήησλ (278) - - -
Απνκεηώζεηο επελδύζεσλ δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε 287 - - -
Γηθαηώκαηα πξναίξεζεο κεηνρώλ - 45 - -
Εεκηέο από πώιεζε ζπγαηξηθώλ 20 7 - -
Έζνδα ηόθσλ (593) (851) (235) (348)
Έμνδα ηόθσλ 15.160 9.788 823 438
Έζνδα από κεξίζκαηα - - - (200)
Γσξεάλ δηαλνκή ηδίσλ κεηνρώλ - 229 - -
Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ (2.674) (1.600) - -
Μεξίδην απνηειέζκαηνο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 4.571 199 - -
πλαιιαγκαηηθέο δεκηέο / (θέξδε) (224) 453 - -
Αξλεηηθή ππεξαμία από απόθηεζε ζπγαηξηθήο (185) (123) - -

27.329 24.688 (1.039) (1.324)

Μεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο
Μείσζε απνζεκάησλ 5.872 1.958 - -
(Αύμεζε)/ κείσζε απαηηήζεσλ 22.846 (38.620) 35 (11.788)
Αύμεζε/ (κείσζε) ππνρξεώζεσλ (26.933) 30.860 (223) (1.935)
Αύμεζε/ (κείσζε) πξνβιέςεσλ 550 (1.111) (500) -
Αύμεζε/ (κείσζε) ππνρξέσζεο παξνρώλ ζην πξνζσπηθό ιόγσ 

ζπληαμηνδόηεζεο (292) 189 (123) -

2.043 (6.725) (811) (13.722)

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 29.372 17.963 (1.850) (15.046)

Όκηινο Δηαηξεία

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Δγγπεηηθέο γηα πξνθαηαβνιέο 32.360 50.360 30.716 47.229

Δγγπεηηθέο θαιήο εθηέιεζεο 164.309 167.089 145.327 152.113

Δγγπεηηθέο ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνύο 19.242 23.479 16.054 10.126

Λνηπέο 9.051 14.588 6.224 9.775

224.961 255.516 198.321 219.243

Όκηινο Δηαηξεία
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Ζ Δηαηξεία έρεη εγγπεζεί έλαληη ηξαπεδψλ γηα δάλεηα ζπγαηξηθψλ ηεο ζπλνιηθνχ χςνπο €363.742. 

Δπίζεο, ε Δηαηξεία έρεη εγγπεζεί ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζπγγελνχο εηαηξείαο πνπ απνξξένπλ απφ 

ζπκβάζεηο απηήο. 

Δθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο 

Καηά ζπγαηξηθήο εηαηξείαο εθθξεκνχζε απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο (ΤΔΝ) ππφζεζε γηα 

θεξφκελεο παξαβάζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε έξγνπ ην νπνίν έρεη νινθιεξσζεί θαη παξαδνζεί ζε παιαηφηεξε 

ρξήζε ζην ΤΔΝ. Σν ζχλνιν ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ θαη επηβαξχλζεσλ πνπ αξρηθά είραλ θαηαινγηζζεί 

κεηψζεθαλ ζε €9 εθ. θαηφπηλ ζρεηηθψλ πξνζθπγψλ ηεο Δηαηξείαο θαη Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ.  ηε ζπλέρεηα 

κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηψο νη αλσηέξσ επηβαξχλζεηο αθπξψζεθαλ.  Ζ αλαίξεζε πνπ έρεη 

αζθεζεί απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηψο δελ έρεη 

αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα θαη θαηά ηελ άπνςε ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ ηεο εηαηξείαο δελ ζα επδνθηκήζεη θαη 

ζπλαθφινπζα δελ ζα πξνθχςεη επηβάξπλζε ηεο εηαηξείαο. Δπηπξφζζεηα, πξνο δηαζθάιηζε ηεο αμίσζεο ηεο 

εηαηξείαο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ ηνπ  ηηκήκαηνο ηνπ έξγνπ (€ 4 εθαη. πεξίπνπ) απφ ηπρφλ πξνβνιή εθ 

κέξνπο ηνπ Γεκνζίνπ έλζηαζεο παξαγξαθήο ε εηαηξεία θαηέζεζε πξνζθπγή θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ .  

πγθεθξηκέλνη βαζηθνί κέηνρνη ηεο Teledome Α.Δ. άζθεζαλ ζηηο 4 Μαξηίνπ 2008 αγσγή θαηά ηεο Intracom 

Holdings, ηεο Hellas online θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο, δεηψληαο κεηαμχ άιισλ λα θεξπρζνχλ άθπξεο νη 

απνθάζεηο νξγάλσλ (Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ θαη Γεληθψλ πλειεχζεσλ) εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ δηα ησλ 

νπνίσλ καηαηψζεθαλ νη ζρεδηαδφκελεο ζπγρσλεχζεηο ηεο Hellas online, ηεο Unibrain θαη ηεο ελάγνπζαο 

Teledome. Γηα ηεο αλσηέξσ αγσγήο δεηείηαη λα θαηαβάινπλ ε κεηξηθή θαη ε ζπγθεθξηκέλε ζπγαηξηθή 

απνδεκηψζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο €141 εθ. πεξίπνπ, γηα απνζεηηθέο δεκηέο θαη απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο 

πνπ θέξεηαη φηη ππέζηεζαλ νη ελάγνληεο. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ θαη νη λνκηθνί ζχκβνπινη εθηηκνχλ φηη νη 

πηζαλφηεηεο λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο επηβαξχλζεηο γηα ηνλ Όκηιν απφ ηελ ελ ιφγσ αγσγή είλαη ειάρηζηεο.  

Ο φκηινο Hellas online βξίζθεηαη ζε δηαθσλία, ε νπνία είλαη ππφ θξίζε απφ ηελ ΔΔΣΣ, κε ηνλ ΟΣΔ Α.Δ. 

ζρεηηθά κε ρξεψζεηο ηνπ. ε ζρέζε κε ηηο ππνζέζεηο απηέο ε εηαηξία ακθηζβεηνχζε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011 πνζφ 

€2.825 γηα ην νπνίν έρεη ζρεκαηηζηεί αληίζηνηρε πξφβιεςε.  

Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. 
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17. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Οη θαησηέξσ ζπλαιιαγέο, αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε: 

 

 

Οη ππεξεζίεο απφ θαη πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε, θαζψο θαη νη πσιήζεηο θαη αγνξέο αγαζψλ, γίλνληαη ζχκθσλα 

κε ηνπο ηηκνθαηαιφγνπο πνπ ηζρχνπλ γηα κε ζπλδεδεκέλα κέξε.  Σα ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε αθνξνχλ θπξίσο 

ζε ζπγγελείο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη θαη αζθεί νπζηψδε επηξξνή ν βαζηθφο κέηνρνο ηεο 

Δηαηξείαο. 

  

1/1 - 30/6/2011 1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2011 1/1 - 30/6/2010

Πωιήζεηο ππεξεζηώλ θαη αγαζώλ:

Πξνο ζπγαηξηθέο - - 1.026 334

Πξνο ζπγγελείο 1.525 1.823 64 157

Πξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 984 1.146 2 7

2.509 2.969 1.092 498

Αγνξέο  ππεξεζηώλ θαη αγαζώλ:

Από ζπγαηξηθέο - - 205 150

Από ζπγγελείο 4.166 6.041 - -

Από ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 79 201 - -

4.245 6.242 205 150

Έζνδα ελνηθίωλ:

Από ζπγαηξηθέο - - 868 827

Από ζπγγελείο 165 502 2 285

Από ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 66 81 66 6

231 582 936 1.118

Όκηινο Δηαηξεία

Πωιήζεηο θαη αγνξέο παγίωλ

Αγνξέο παγίωλ:

Από ζπγαηξηθέο - - 45 -

Από ζπγγελείο 5.272 9.709 - -

5.272 9.709 45 -

Πωιήζεηο παγίωλ:

Πξνο ζπγαηξηθέο - - - 8

- - - 8
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Σα ππφινηπα ηέινπο πεξηφδνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ σο εμήο: 

 

Παξνρέο πξνο ηε δηνίθεζε  

Γηα ηελ εμάκελε πεξίνδν έσο 30 Ηνπλίνπ 2011, θαηαβιήζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν ζπλνιηθέο 

ακνηβέο κειψλ Γ.., δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ινηπψλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ χςνπο €665 θαη €822 αληίζηνηρα  

(1/1 – 30/6/2010: €1.037 θαη €1.183 αληίζηνηρα). Καηά ηελ 30
ε
 Ηνπλίνπ 2011 δελ ππάξρνπλ ππφινηπα 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ απφ θαη πξνο ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο.  

 

18. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

  

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε: 

Από ζπγαηξηθέο - - 9.535 9.369

Από ζπγγελείο 9.847 7.908 2.731 2.705

Από ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 3.349 9.770 1.263 1.194

13.196 17.678 13.529 13.268

Υπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε: 

Πξνο ζπγαηξηθέο - - 1.036 973

Πξνο ζπγγελείο 61.235 61.571 2.831 3.442

Πξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 672 734 9 80

61.907 62.305 3.876 4.495

Όκηινο Δηαηξεία
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19. Θπγαηξηθέο εηαηξείεο  

Παξαθάησ, παξαηίζεληαη νη εηαηξείεο θαη Κνηλνπξαμίεο ηνπ Οκίινπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο θαη ηα άκεζα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο θαηά ηελ 30
ε
 Ηνπλίνπ 2011. 

 

 

εκ. 1: Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ Hellas online αλέξρεηαη ζε 53,40% κέζσ ζπκκεηνρήο 

ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ. 

 

Δπωλπκία

Φώξα 

εγθαηάζηαζεο

Άκεζν 

πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο

Μέζνδνο 

ελνπνίεζεο

Αλέιεγθηεο  Φνξνινγηθά 

Φξήζεηο

* Ίληξαθνκ Α.Δ. Ακπληηθώλ Ζιεθηξνληθώλ πζηεκάησλ Διιάδα 100,00% Οιηθή 2010

* HELLAS ON LINE Διιάδα

49,25%     

(βι.ζεκ.1) Οιηθή 2007- 2010

  - Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ Διιάδα 100,00% Οιηθή 2008-2010

* Intracom Holdings International Ltd Κύπξνο 100,00% Οιηθή Από ηδξύζεσο κέρξη 2010

  - Intracom Technologies Ltd Κύπξνο 100,00% Οιηθή Από ηδξύζεσο κέρξη 2010

  - Intracom Operations Ltd Κύπξνο 100,00% Οιηθή Από ηδξύζεσο κέρξη 2010

      - Intracom Group USA ΖΠΑ 100,00% Οιηθή Από ηδξύζεσο κέρξη 2010

  - Duckelco Holdings Ltd Κύπξνο 100,00% Οιηθή Από ηδξύζεσο κέρξη 2010

      - Ingrelenco Trading Co. Ltd Κύπξνο 100,00% Οιηθή Από ηδξύζεσο κέρξη 2010

* Ίληξαθνκ Α.Δ. Παξνρήο Τπεξεζηώλ Πιεξνθνξηθήο Διιάδα 100,00% Οιηθή 2005- 2010

  - Global Net Solutions Ltd Βνπιγαξία 100,00% Οιηθή Από ηδξύζεσο κέρξη 2010

  - Σξάπεδα πιεξνθνξηώλ θαη Πεξηερνκέλνπ Α.Δ. Διιάδα 90,00% Οιηθή 2010

  - Intracom IT Services Middle East & Africa Ηνξδαλία 80,00% Οιηθή 2010

  - Intracom IT Services Denmark AS Γαλία 100,00% Οιηθή 2008 - 2010

  - Intracom Exports Ltd Κύπξνο 100,00% Οιηθή Από ηδξύζεσο κέρξη 2010

      - Intracom Cyprus Ltd Κύπξνο 100,00% Οιηθή Από ηδξύζεσο κέρξη 2010

  - Intrasoft International SA Λνπμεκβνύξγν 99,76% Οιηθή 2008-2010

      - Intrasoft SA Διιάδα 99,00% Οιηθή 2008-2010

      - Intrasoft International Belgium Βέιγην 100,00% Οιηθή 2004-2010
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εκ. 2: Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ Rominplot SRL αλέξρεηαη ζε 100% κέζσ ζπκκεηνρήο άιιεο 

ζπγαηξηθήο. 

εκ. 3: Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ SC Plurin Telecommunications SRL αλέξρεηαη ζε 100% κέζσ 

ζπκκεηνρήο άιιεο ζπγαηξηθήο. 

Δπωλπκία

Φώξα 

εγθαηάζηαζεο

Άκεζν 

πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο

Μέζνδνο 

ελνπνίεζεο

Αλέιεγθηεο  Φνξνινγηθά 

Φξήζεηο

* Ηληξαθάη ΑΔ Διιάδα 62,24% Οιηθή 2010

  - Inmaint SA Διιάδα 62,00% Οιηθή 2010

  - Intracom Construct SA Ρνπκαλία 96,54% Οιηθή 2009-2010

         -Oikos Properties SRL. Ρνπκαλία 100,00% Οιηθή 2007-2010

         -Rominplot SRL** Ρνπκαλία
99,99%        

(βι.ζεκ.2) Οιηθή
2010

  - Eurokat SA Διιάδα 54,38% Οιηθή 2010

        -Κ/Ξ ΑΚΣΩΡ ΑΣΔ - LOBBE TZILALIS - EUROKAT ATE 

(Γηαρείξηζε Ηιύνο Κ.Δ.Λ)
Διιάδα 18,00% Αλαινγηθή 2010

        -Κ/Ξ EUROKAT ATE- Πξσηέαο (Γίθηπα απνξξνήο όκβξπσλ 

πδάησλ δήκνπ Παηαλίαο)**
Διιάδα 27,19% Αλαινγηθή -

  - Intrakat International Ltd Κύπξνο 100,00% Οιηθή 2008-2010

        -SC Plurin Telecommunications SRL Ρνπκαλία
99%        

(βι.ζεκ.3) Οιηθή
2008-2010

        -Alpha Mogilany Development SP Z.O.O Πνισλία 25,00% Καζαξή ζέζε 2008-2010

        -Αmbtila Enterprises Limited ** Κύπξνο 100,00% Οιηθή 2007-2010

               -Α. Καηζέιεο Δλεξγεηαθή Α.Δ.** Διιάδα 50,00% Αλαινγηθή 2009-2010

  - Intradevelopment SA Διιάδα 100,00% Οιηθή 2010

  - Fracasso Hellas AE ρεδηαζκόο & θαηαζθεύε ζπζηεκάησλ 

νδηθήο αζθάιεηαο
Διιάδα 55,00% Οιηθή 2010

  -Πξίζκα - Γνκή ΑΣΔ Διιάδα 50,00% Οιηθή 2010

        -Κ/Ξ Αζελαηθή Σερληθή ΑΔ -"Κ/Ξ Αξρηξoδνλ Διιάο ΑΣΔ-

Πξίζκα Γνκή ΑΣΔ"    Δθηειέζηξηα (Γεληθό Καηάζηεκα Κξάηεζεο 

Αλαη.Μαθεδνλίαο & Θξάθεο)

Διιάδα 10,00% Αλαινγηθή 2010

       -Κ/Ξ ΒΗΟΣΔΡ ΑΔ-Πξίζκα Γνκή ΑΣΔ  Δθηειέζηξηα 

(Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγ. ιπκάησλ & ππνβξύρηνο αγσγόο δηάζεζεο 

ηνπ δήκνπ Αγ. Θενδώξσλ)

Διιάδα 10,00% Αλαινγηθή 2010

       -Κ/Ξ NOEΛ ΑΔ-Πξίζκα Γνκή ΑΣΔ -( εγθαηαζηάζεηο 

Αηνιηθνύ πάξθνπ ζηε ζέζε "Γξπνπε" )
Διιάδα 17,50% Αλαινγηθή 2010

      -Κ/Ξ Πξίζκα - Γνκή ΑΣΔ - Μεζόγεηνο ES AE - (ιεηηνπξγία - 

ζπληήξεζε βηνι.θαζαξηζκνύ Οίλνθπησλ ρεκαηαξίνπ)**
Διιάδα 25,00% Αλαινγηθή 2010

-Intrapower A.E. Δηαηξία Δλεξγεηαθώλ Έξγσλ Διιάδα 75,00% Οιηθή 2010

-Ηntra - Phos A.E. Αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ** Διιάδα 42,00% Οιηθή -

-ΗCC ΑΣΔ (εηαηξεία ηερληθώλ - ειεθηξνληθώλ) Διιάδα 50,00% Καζαξή ζέζε 2006-2010

Κ/Ξ Μνριόο - Intrakat (Αληηζθαίξ.) Διιάδα 50,00% Καζαξή ζέζε 2010

Κ/Ξ Μνριόο - Intrakat (Κνιύκβ.) Διιάδα 50,00% Καζαξή ζέζε 2010

Κ/Ξ Παλζεζζαιηθνύ ηαδίνπ Διιάδα 15,00% Καζαξή ζέζε 2008-2010

Κ/Ξ Διηέξ-Intrakat (ΔΠΑ Αεξίνπ) Διιάδα 45,00% Καζαξή ζέζε 2010

Κ/Ξ Intrakat - Γαληδνύιαο Διιάδα 50,00% Καζαξή ζέζε 2004-2010

Κ/Ξ Διηέξ-Intrakat-Δλέξγεηα Διιάδα 40,00% Καζαξή ζέζε 2005-2010

Κ/Ξ "ΑΘ.Σερληθή-Πξίζκα Γνκή"-Ηntrakat Διιάδα 57,50% Καζαξή ζέζε 2005-2010

Κ/Ξ Intrakat-Δξγθαδ-ALGAS Διιάδα 33,33% Καζαξή ζέζε 2007-2010

Κ/Ξ Intrakat - Διηεξ (πληήξεζε  Β.Σνκέα) Διιάδα 50,00% Αλαινγηθή 2006-2010

Κ/Ξ Intrakat - ΑΣΣΗΚΑΣ (Δγλαηία Οδόο) Διιάδα 50,00% Αλαινγηθή 2010

Κ/Ξ Intrakat - Διηέξ (Αγσγόο Αιεμ/πνιεο) Διιάδα 50,00% Αλαινγηθή 2009-2010

Κ/Ξ Intrakat - Διηέξ (Δξγν Ξεξία) Διιάδα 50,00% Αλαινγηθή 2010

Κ/Ξ Intrakat - Διηέξ (Δξγν Παξάθακςεο Αξηαο) Διιάδα 30,00% Αλαινγηθή 2010

Κ/Ξ Intrakat - Διηέξ (Δξγν Δγθ/ζεο Φπζ.Αεξίνπ ρνιείσλ) Διιάδα 30,00% Αλαινγηθή 2010

Κ/Ξ Intrakat - Διηέξ (Δξγν Δγθ/ζεο Φπζ.. Αεξίνπ Αηηηθήο Βνξεηάλ. 

& Νόηηα)
Διιάδα 49,00% Αλαινγηθή 2010

Κ/Ξ Intrakat - Intracom Telecom (Γίθηπα ΓΔΠΑ) Διιάδα 70,00% Αλαινγηθή 2007-2010
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Φξήζεηο

Κ/Ξ Intrakat - Διηέξ (Δπξηδσληθά  Γίθηπα ΔΣΒΑ ΒΗΠΔ) Διιάδα 50,00% Αλαινγηθή 2007-2010

Κ/Ξ Intrakat - Διηέξ (ύλδεζε Φπζηθνύ Αεξίνπ ρνιείσλ ΔΠΑ 3) Διιάδα 50,00% Αλαινγηθή 2010

Κ/Ξ Intrakat - Διηέξ (Αγσγνί Φπζηθνύ Αεξίνπ 2007 Αηηηθήο 

Βνξεηαλαηνιηθή  Πεξηνρή-ΔΠΑ 4)
Διιάδα 50,00%

Αλαινγηθή
2010

Κ/Ξ Intrakat - Διηέξ (Δπέθηαζε Γηθηπώλ Γηαλνκήο Φπζ. Αεξίνπ 

Ξάλζε έξξεο Κνκνηελή)
Διιάδα 50,00%

Αλαινγηθή
2007-2010

Κ/Ξ ΑΚΣΩΡ ΑΣΔ  - Intrakat (Κ/Ξ Μσξεάο) Διιάδα 13,33% Αλαινγηθή 2008-2010

Κ/Ξ Intrakat - Διηέξ (ΔΠΑ 5) - Δγθαη.Φπζηθνύ Αεξίνπ Κεληξηθή 

Πεξηνρή
Διιάδα 50,00% Αλαινγηθή 2010

Κ/Ξ Intrakat - Διηέξ (ΔΠΑ 6) - Δγθαη.Φπζηθνύ Αεξίνπ Νόηηα  

Πεξηνρή
Διιάδα 50,00% Αλαινγηθή 2010

Κ/Ξ Intrakat - Διηέξ (Ννζνθνκείν Καηεξίλεο) Διιάδα 50,00% Αλαινγηθή 2008-2010

Κ/Ξ Intrakat - Διηέξ (Ννζνθνκείν  Κέξθπξαο) Διιάδα 50,00% Αλαινγηθή 2008-2010

Κ/Ξ Ηληξαθάη Διηέξ (ΔΠΑ 7) - Γηθη.Γηαλ.θπζηθνύ αεξίνπ Αηηηθήο 

Νόηηα Πεξηνρή
Διιάδα 49,00% Αλαινγηθή 2010

Κ/Ξ Ηληξαθάη Διηέξ - Γηαλ.Φπζ.Αεξίνπ Λακία-Θήβα-Υαιθίδα Διιάδα 50,00% Αλαινγηθή 2010

Κ/Ξ Διηέξ Αηε - Ηληξαθάη (Ηόληνο Κιηληθή) Διιάδα 77,19% Αλαινγηθή 2010

Κ/Ξ Ηληξαθάη - Δηβν -Καηαζθεπή θηηξίνπ θεληξηθήο βηβιηνζήθεο 

Αλώηαηεο ζρνιήο θαιώλ ηερλώλ
Διιάδα 70,00% Αλαινγηθή 2008-2010

Κ/Ξ Αλαζηεισηηθή - Γεηεκ - Δηεζ - Ηληξαθάη (κνπζείν Πάηξαο) Διιάδα 25,00% Αλαινγηθή 2010

Κ/Ξ Αλαζηεισηηθή - Γεηεκ - Ηληξαθάη (θξάγκα Πείξνπ-

Παξαπείξνπ)
Διιάδα 33,30% Αλαινγηθή 2006-2010

Κ/Ξ Ηληξαθάη - Διηεξ - (θαηαζθεπή θξάγκαηνο ζηε ιεθάλε 

Φηιηαηξίλνπ)
Διιάδα 50,00% Αλαινγηθή 2010

Κ/Ξ Ηληξαθάη - Κ.Παλαγησηίδεο & ΗΑ Δ.Δ. (έξγν γξακκώλ 

κεηαθνξάο 1)
Διιάδα 60,00% Αλαινγηθή 2010

Κ/Ξ Αιηεθ - Ηληξαθάη - Αλαζηεισηηθή (αεξνιηκέλ. Θεζζαινλίθεο) Διιάδα 46,90% Αλαινγηθή 2010

Κ/Ξ Διηέξ Αηε - Ηληξαθάη - Έξγν Nέαο Mεζεκβξίαο Διιάδα 50,00% Αλαινγηθή -

Κ/Ξ Ηληξαθάη - Φίιηππνο ΑΔ - Έξγν Ακθίπνιεο** Διιάδα 50,00% Αλαινγηθή 2010

Κ/Ξ Δθηέξ Α.Δ. - Δξηέθα Α.Δ. - Θεκέιε Α.Δ. - Ηληξαθάη (δίθηπα 

πεξηνρήο Φηινζέεο Κεθηζζίαο)**
Διιάδα 24,00%

Αλαινγηθή
-

Κ/Ξ Iληξαθάη  -Μαπξίδεο (αλέγεξζε ππεξαγνξάο ηξνθίκσλ 

Carefour Υαιθηδηθήο)**
Διιάδα 99,00%

Αλαινγηθή
-

Κ/Ξ Ηληξαθάη -Γ.Γ.Κ. Σερληθή Δ.Π.Δ. "Κ/Ξ Δθηέιεζεο Έξγνπ 

Φξάγκαηνο Φηιηαηξίλνπ"**
Διιάδα 70,00%

Αλαινγηθή
-

Δπωλπκία
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* Intracom A.E. Σειεπηθνηλσληαθώλ Λύζεσλ Διιάδα 49,00% Καζαξή ζέζε 2009-2010

  -Intracom Bulgaria S.A. Βνπιγαξία 100,00% Οιηθή 1998-2010

  -Intracom Svyaz Ltd. Ρσζία 100,00% Οιηθή Από ηδξύζεσο κέρξη 2010

  -Intracom Doo Skopje Π.Γ.Γ.Μ. 100,00% Οιηθή 2006-2010

  -Intralban Sha Αιβαλία 95,00% Οιηθή 2005-2010

  -Intrarom S.A. Ρνπκαλία 66,70% Οιηθή 2004-2010

  -Sitronics Intracom India PL Ηλδία 100,00% Οιηθή Από ηδξύζεσο κέρξη 2010

  -Intracom Telecom Holdings International Ltd Κύπξνο 100,00% Οιηθή Από ηδξύζεσο κέρξη 2010

       - Intracom Middle East L.L.C. Ζλ.Αξ.Δκηξάηα 100,00% Οιηθή Γελ εθαξκόδεηαη ε Φ.Δ

       - Connklin Corporation ΖΠΑ 100,00% Οιηθή 2001-2010

       - Intracom Telecom solutions S.R.L. Μνιδαβία 100,00% Οιηθή Από ηδξύζεσο κέρξη 2010

       - Intracom doo Belgrade εξβία 100,00% Οιηθή Από ηδξύζεσο κέρξη 2010

               - Δ-Teleserv doo Belgrade εξβία 100,00% Οιηθή -

       - Intracom doo Armenia Αξκελία 100,00% Οιηθή 2008 -2010

       - Intracom Telecom Technologies Ltd. Κύπξνο 100,00% Οιηθή Από ηδξύζεσο κέρξη 2010

       - Intracom Telecom Operations Ltd. Κύπξνο 100,00% Οιηθή Από ηδξύζεσο κέρξη 2010

       - Intracom Telecom Solutions Saudi Arabia ανπδηθή Αξαβία 95,00% Οιηθή Από ηδξύζεσο κέρξη 2010
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* Άκεζεο ζπκκεηνρέο 

Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30
ε
 Ηνπλίνπ 2011, ελζσκαηψζεθαλ γηα πξψηε θνξά ελψ δελ είραλ 

ελζσκαησζεί ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2010 φιεο νη παξαπάλσ αλαθεξφκελεο εηαηξείεο ηνπ πίλαθα κε ην 

ζπλνδεπηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ (**) ζηνλ ηίηιν ηνπο. 

Αληηζηξφθσο είρε ελζσκαησζεί ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2010 θαη δελ ελζσκαηψζεθε ζηελ ηξέρνπζα 

πεξίνδν ηνπ 2011 (1/1 – 30/6/2011) ε εηαηξία ΚΔΠΑ Αηηηθήο ΑΔ. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δελ ππάξρεη κεηαβνιή ζηε κέζνδν ελζσκάησζεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Παηαλία, 30 Απγνύζηνπ 2011 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ 

ΤΜΒΟΤΛΟ 

 

 

 

 

 

. Π. ΚΟΚΚΑΛΗ 

Α.Γ.Σ. ΑΗ 091040/05.10.2009 

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

& ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

 

 

 

 

 

Γ. Υ. ΚΛΩΝΗ 

Α.Γ.Σ. Ρ 539675/06.11.1995 

 

 

 

 

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ 

 

 

 

 

 

 

Ι. Κ. ΣΟΤΜΑ 

Α.Γ.Σ. ΑΕ 505361/10.12.2007 

ΑΡ. ΑΓΔΗΑ 637 Α’ ΣΑΞΖ 
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Δ) ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο 

 



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 359.238 362.394 23.083 25.425
Επενδύσεις σε ακίνητα 58.609 68.368 67.003 65.768
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 118.607 124.992 5 7
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 138.771 141.986 385.249 384.211
Αποθέµατα 38.294 44.166 -- --
Απαιτήσεις από πελάτες 201.103 220.590 8.230 7.676
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 187.910 204.256 13.782 14.272
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.102.532 1.166.752 497.352 497.359

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 187.567 187.567 187.567 187.567
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 199.678 224.613 268.983 271.755
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 387.245 412.180 456.550 459.322
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 36.969 40.637 -- --
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 424.214 452.817 456.550 459.322
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 158.670 158.328 14.863 13.699
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 42.509 45.759 1.342 1.475
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 193.429 192.805 16.315 13.840
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 283.710 317.043 8.282 9.023
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 678.318 713.935 40.802 38.037
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 1.102.532 1.166.752 497.352 497.359

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30 Ιουν 2011 31 ∆εκ 2010 30 Ιουν 2011 31 ∆εκ 2010

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της INTRACOM HOLDINGS και του ΟΜΙΛΟΥ
INTRACOM HOLDINGS.  Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι
οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης  του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
∆ιεύθυνση διαδικτύου : www.intracom.com 
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων :   30 Αυγούστου 2011
Νόµιµη Ελεγκτής : Μαρία Χαρίτου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15161) 
Ελεγκτική Εταιρία : Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύµφωνη γνώµη

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

Κύκλος εργασιών 257.466 289.091 124.985 149.674
Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 32.380 33.878 14.875 17.215
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων -9.176 -15.302 -4.292 -5.773
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -28.314 -24.462 -14.241 -10.525
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -28.539 -27.344 -13.884 -11.384

-Ιδιοκτήτες µητρικής -25.102 -19.225 -12.609 -8.058
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας -3.437 -8.119 -1.275 -3.326

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 163 -2.432 -953 -1.620
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) -28.376 -29.776 -14.837 -13.004

-Ιδιοκτήτες µητρικής -24.887 -20.932 -13.210 -9.283
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας -3.489 -8.844 -1.627 -3.721

Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) -0,1887  -0,1456  -0,0948  -0,0610  
Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 30.037 25.385 15.552 14.586

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ
1 Ιαν - 30 Ιουν 2011 1 Ιαν - 30 Ιουν 2010 1 Απρ - 30 Ιουν 2011 1 Απρ - 30 Ιουν 2010

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές που περιγράφονται στις ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2010.
2. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας και του Οµίλου.
3. O αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονταν για την Εταιρία σε 29 άτοµα (A' εξάµηνο 2010,

44 άτοµα) και για τον Όµιλο σε 5.089 άτοµα (A' εξάµηνο 2010,  5.651 άτοµα).
4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική 

επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και του Οµίλου. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές προβλέψεις για επίδικες ή υπό 
διαιτησία διαφορές στον 'Οµιλο και στην Εταιρία. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηµατιστεί έως την 30.6.2011 ανέρχονται σε ευρώ 1.068 
χιλ. για την Εταιρία και ευρώ 7.541 χιλ. για τον Όµιλο. ∆εν υπάρχουν προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την Εταιρία, ενώ για 
τον  Όµιλο έχουν σχηµατισθεί προβλέψεις ευρώ 1.735  χιλ.  

5. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών  σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων  
στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει, για την Εταιρία και τον Όµιλο, από συναλλαγές µε συνδεδεµένα κατά την έννοια του  
∆.Λ.Π. 24 προς αυτήν µέρη, έχουν ως εξής:
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Όµιλος Εταιρία
α) Έσοδα 2.740 2.028
β) Έξοδα 9.517 250
γ) Απαιτήσεις 13.196 13.529
δ) Υποχρεώσεις 61.908 3.876
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 822 665
στ) Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης --- ---
ζ) Υποχρεώσεις προς τα  διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης --- ---

6. Στη σηµείωση 19 των οικονοµικών καταστάσεων γίνεται αναλυτική περιγραφή των εταιριών και των κοινοπραξιών, (επωνυµία, χώρα καταστατικής
έδρας και ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρίας στο µετοχικό της κεφάλαιο) καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσης που εφαρµόστηκε κατά 
την ενοποίηση τους την 30.06.11. Στην σηµείωση 19 επίσης γίνεται αναφορά στις µεταβολές που αφορούν την σύνθεση της ενοποίησης.

7. Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2007. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του οµίλου παρατίθενται
αναλυτικά στην σηµείωση 19 των οικονοµικών καταστάσεων.

8. Στο τέλος της χρήσης δεν υπάρχουν µετοχές της µητρικής Εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές της Εταιρίες.
9. Κατά την τρέχουσα περίοδο, για την εταιρία, δεν προέκυψε ποσό το οποίο καταχωρήθηκε απ' ευθείας στην Καθαρή Θέση. Στον Όµιλο 

καταχωρήθηκαν ποσά ευρώ 163 χιλ. που αφορούν ζηµιές ευρώ 266  χιλ. από αποτίµηση στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση, κέρδη ευρώ 165 
χιλ. από συναλλαγµατικές διαφορές και κέρδη ευρώ 264 χιλ. από αντιστάθµιση ταµειακών ροών.

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων -28.314 -24.462 -2.781 -2.246
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις 39.213 40.687 928 1.032
Προβλέψεις 259 -922 -623 --
Συναλλαγµατικές διαφορές -224 452 -- --
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 1.493 -1.779 -9 -548
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 15.160 9.788 823 438
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 5.872 1.958 -- --
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 22.846 -38.620 35 -11.788
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -26.933 30.860 -223 -1.935
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -15.263 -10.547 -823 -438
Καταβεβληµένοι φόροι -670 -1.771 -27 -20
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 13.439 5.644 -2.700 -15.505
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -698 19 -797 -2.000
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων & επενδυτικών ακινήτων -30.190 -60.525 -45 -4
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
& επενδυτικών στοιχείων 2.070 6.166 -- 4.706
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικής /µείωση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 151 359 -- --
Τόκοι εισπραχθέντες 362 666 4 163
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -28.305 -53.315 -838 2.865
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια & επιχορηγήσεις 17.387 26.224 4.000 10.900
Εξοφλήσεις δανείων -8.335 -14.136 -- -1.549
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -2.241 -2.473 -361 --
Μερίσµατα πληρωθέντα -21 -34 -18 -31
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 6.790 9.581 3.621 9.320
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) -8.076 -38.090 83 -3.320

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 34.994 64.641 4.048 10.146
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 26.918 26.551 4.131 6.826

Κύκλος εργασιών 1.150 1.577 618 758
Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 193 248 99 125
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων -2.194 -2.157 -735 -981
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -2.781 -2.246 -1.085 -1.088
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -2.772 -2.309 -1.077 -1.120

-Ιδιοκτήτες µητρικής -2.772 -2.309 -1.077 -1.120
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -- -1 -1 --
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) -2.772 -2.310 -1.078 -1.120

-Ιδιοκτήτες µητρικής -2.772 -2.310 -1.078 -1.120
Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) -0,0208  -0,0175  -0,0081  -0,0085  
Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -1.266 -1.125 -271 -465

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΕΤΑΙΡΙΑ
1 Ιαν - 30 Ιουν 2011 1 Ιαν - 30 Ιουν 2010 1 Απρ - 30 Ιουν 2011 1 Απρ - 30 Ιουν 2010

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
(01.01.2011 και 01.01.2010) 452.817 500.495 459.322 468.261
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -28.376 -29.776 -2.772 -2.310
Επίπτωση µεταβολής ποσοστών µειοψηφίας -- 145 -- --
Πώληση θυγατρικών -225 -338 -- --
∆ικαιώµατα προαίρεσης µετοχών θυγατρικής -- 45 -- --
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -2 -2 -- --
Αγορές / Πωλήσεις ιδίων µετοχών -- 229 -- 229
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(30.06.2011 και 30.06.2010) 424.214 470.798 456.550 466.180

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30 Ιουν 2011 30 Ιουν 2010 30 Ιουν 2011 30 Ιουν 2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Έµµεση µέθοδος 1 Ιαν - 30 Ιουν 2011 1 Ιαν - 30 Ιουν 2010 1 Ιαν - 30 Ιουν 2011 1 Ιαν - 30 Ιουν 2010

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

19 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 30 Ιουνίου 2011

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

Παιανία, 30 Αυγούστου 2011

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

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
& ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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