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Ισολογισμός 

*Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλέπε σημείωση 
18).

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ 30/09/2013 31/12/2012* 30/09/2013 31/12/2012*
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 6 287.510 306.000 15.448 15.892
Υπεραξία 68.387 68.385 - -
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6 32.213 36.374 1 1
Επενδύσεις σε ακίνητα 6 53.562 53.715 65.488 66.207
Επενδύσεις σε θυγατρικές 7 - - 265.206 263.118
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 77.307 82.623 94.700 94.700
Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 8 17.092 10.560 10.950 9.624
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 11.710 10.290 - -
Μακροπρόθεσμα δάνεια 10.784 10.348 10.784 10.348
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11.339 7.139 1.080 1.280

569.904 585.435 463.657 461.171
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 51.687 48.909 - -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 255.195 254.511 8.912 11.540
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 30.147 22.488 - -

Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων 209 278 - -
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 5.146 6.296 - -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 60.227 53.253 1.408 4.588

402.611 385.735 10.320 16.128
Σύνολο ενεργητικού 972.515 971.170 473.977 477.299

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Κοινές μετοχές 9 187.567 187.567 187.567 187.567
Aποθεματικό υπέρ το άρτιο 9 194.204 194.204 194.204 194.204
Λοιπά αποθεματικά 186.362 186.936 147.555 147.727
Αποτελέσματα εις νέον (272.389) (258.734) (110.781) (107.410)

295.743 309.973 418.544 422.089
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 36.847 37.537 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 332.590 347.509 418.544 422.089

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 10 147.254 147.944 16.340 18.104
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.368 2.232 932 966

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 7.556 6.986 242 264
Επιχορηγήσεις 18.525 19.630 - -
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 1.048 1.445 - -
Προβλέψεις 1.090 973 - -
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15.066 11.497 - -

192.909 190.707 17.514 19.334
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 263.162 256.456 10.009 11.821
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 2.597 2.071 - -
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 2.960 2.539 - -
Δάνεια 10 171.799 164.060 27.742 23.887
Επιχορηγήσεις 1.909 2.447 - -
Προβλέψεις 4.590 5.381 168 168

447.017 432.953 37.919 35.876

Σύνολο υποχρεώσεων 639.925 623.660 55.433 55.210
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 972.515 971.170 473.977 477.299

Όμιλος Εταιρεία
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος – 1/1 - 30/9/2013 

*Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλέπε σημείωση 
18).

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ
1/1 - 30/09/2013 1/1 - 30/09/2012* 1/1 - 30/09/2013 1/1 - 30/09/2012*

Πωλήσεις 5 377.461 394.934 1.755 1.583

Κόστος πωληθέντων (311.683) (329.994) (1.513) (1.355)

Μεικτό κέρδος 65.778 64.939 243 228

Άλλα λειτουργικά έσοδα 5.066 5.943 2.211 2.401

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά (1.422) (545) (365) (1)

Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (24.716) (26.616) - -

Έξοδα διοίκησης (34.199) (42.119) (3.850) (4.437)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 10.507 1.602 (1.762) (1.810)

Χρηματοοικονομικά έξοδα 11 (20.109) (23.565) (1.996) (2.147)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 11 974 1.595 351 535

Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (19.135) (21.969) (1.646) (1.613)

Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (4.714) (5.509) - -
Ζημιές προ φόρων (13.342) (25.876) (3.408) (3.423)

Φόρος εισοδήματος 12 (625) 45 36 (43)

Καθαρές ζημιές περιόδου (13.967) (25.831) (3.372) (3.465)

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Ποσά τα οποία μεταφέρονται στα αποτελέσματα

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση, μετά φόρων 8 (771) (114) (173) 3

Συναλλαγματικές διαφορές, μετά φόρων (540) (221) - -

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 292 258 - -

Ποσά τα οποία δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές), μετά φόρων - 162 - 6
Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά φόρων (1.019) 85 (173) 9
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο (14.986) (25.746) (3.545) (3.456)

Καθαρές ζημιές κατανεμημένες σε :

Μετόχους της μητρικής (13.139) (21.009) (3.372) (3.465)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (828) (4.822) - -
(13.967) (25.831) (3.372) (3.465)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κατανεμημένα σε:

Μετόχους της μητρικής (13.976) (21.025) (3.545) (3.456)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (1.010) (4.721) - -

(14.986) (25.746) (3.545) (3.456)

Ζημιές ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της 

μητρικής για την περίοδο (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)

Βασικά 13 (0,10) (0,16) (0,03) (0,03)

Απομειωμένα 13 (0,10) (0,16) (0,03) (0,03)

Όμιλος Εταιρεία
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος – 1/7 - 30/9/2013 

*Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλέπε σημείωση 
18).

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 

1/7 - 30/9/2013 1/7 - 30/9/2012* 1/7 - 30/9/2013 1/7 - 30/9/2012*

Πωλήσεις 131.271 137.044 588 482

Κόστος πωληθέντων (108.898) (117.008) (496) (419)

Μεικτό κέρδος 22.374 20.035 92 63

Άλλα λειτουργικά έσοδα 1.029 1.643 700 886

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά 290 (401) (5) (1)

Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (6.921) (8.292) - -

Έξοδα διοίκησης (9.705) (12.543) (1.320) (1.443)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 7.067 441 (533) (494)

Χρηματοοικονομικά έξοδα (7.161) (7.814) (682) (742)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 344 92 112 184

Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (6.817) (7.722) (570) (558)
Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (3.205) (3.054) - -
Ζημιές προ φόρων (2.956) (10.334) (1.103) (1.053)

Φόρος εισοδήματος (1.762) 366 124 (82)

Καθαρές ζημιές περιόδου (4.719) (9.968) (979) (1.134)

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Ποσά τα οποία μεταφέρονται στα αποτελέσματα

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση, μετά φόρων (615) (2) (171) (2)

Συναλλαγματικές διαφορές, μετά φόρων 22 97 - -

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 63 9 - -

Ποσά τα οποία δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές), μετά φόρων - 54 - 2
Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά φόρων (530) 159 (171) -
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο (5.249) (9.809) (1.150) (1.134)

Καθαρές ζημιές κατανεμημένες σε :

Μετόχους της μητρικής (4.677) (8.374) (979) (1.134)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (42) (1.594) - -
(4.719) (9.968) (979) (1.134)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κατανεμημένα σε:

Μετόχους της μητρικής (5.094) (8.231) (1.150) (1.134)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (155) (1.578) - -

(5.249) (9.809) (1.150) (1.134)

Ζημιές ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της 

μητρικής για την περίοδο (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)

Βασικά (0,04) (0,06) (0,01) (0,01)

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

Όμιλος Εταιρεία
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Όμιλος 

*Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλέπε σημείωση 
18).

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ.

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 

νέον Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 381.771 186.732 (215.157) 353.345 43.954 397.299

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής* - - (540) (540) 48 (492)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 (αναμορφωμένο) 381.771 186.732 (215.698) 352.805 44.002 396.807

Καθαρή ζημιά περιόδου - - (21.009) (21.009) (4.821) (25.831)

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - (69) - (69) (45) (114)

Συναλλαγματικές διαφορές - (324) - (324) 104 (221)

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών - 148 - 148 110 258

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές), μετά φόρων - - 230 230 (69) 162

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - (246) (20.779) (21.025) (4.721) (25.746)

Μεταβολή σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών - (2) (2) 2 -

Eισφορά μη ελεγχουσών συμμετοχών σε μετοχικό 

κεφάλαιο θυγατρικής - - - - 340 340

Μεταφορά (0) 213 (215) (2) 2

(0) 213 (217) (4) 344 340

Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2012* 381.771 186.699 (236.694) 331.776 39.625 371.401

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 381.771 186.936 (258.314) 310.392 37.577 347.969

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής* - - (420) (420) (40) (460)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 (αναμορφωμένο) 381.771 186.936 (258.734) 309.973 37.537 347.509

Καθαρή ζημιά περιόδου - - (13.139) (13.139) (829) (13.968)

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 8 - (542) - (542) (229) (771)

Συναλλαγματικές διαφορές - (461) - (461) (78) (540)

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών - 167 - 167 125 292

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - (837) (13.139) (13.976) (1.011) (14.986)

Εκκαθάριση θυγατρικής - 3 - 3 2 5

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 7 - - (257) (257) 238 (19)

Πώληση θυγατρικών 7 - - - - 82 82

Μεταφορά - 260 (260) - - -

- 263 (517) (254) 322 67

Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2013 381.771 186.362 (272.389) 295.743 36.847 332.590

Μη 

ελέγχουσες 

συμμετοχές

Σύνολο 

ιδίων 

κεφαλαίων

Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Εταιρεία 

*Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλέπε σημείωση 
18).

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ.

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα  

εις νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 381.771 147.725 (89.447) 440.048

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής* - - 17 17

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 (αναμορφωμένο) 381.771 147.725 (89.430) 440.065

Καθαρή ζημιά περιόδου - - (3.465) (3.465)

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - 3 - 3

Αναλογιστικά κέρδη, μετά φόρων - - 6 6

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - 3 (3.459) (3.456)

Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2012* 381.771 147.728 (92.889) 436.609

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 381.771 147.727 (107.435) 422.063

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής* - - 26 26

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 (αναμορφωμένο) 381.771 147.727 (107.409) 422.089

Καθαρή ζημιά περιόδου - - (3.372) (3.372)

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 8 - (173) - (173)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - (173) (3.372) (3.545)
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2013 381.771 147.555 (110.781) 418.544
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ 1/1 - 30/09/2013 1/1 - 30/09/2012 1/1 - 30/09/2013 1/1 - 30/09/2012

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 14 57.319 52.448 (2.124) (211)

Καταβληθέντες τόκοι (15.932) (20.854) (1.361) (1.969)
Καταβληθής φόρος εισοδήματος (156) (2.345) (59) (36)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 41.231 29.249 (3.544) (2.216)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (21.605) (15.110) (47) (4)

Αγορές επενδυτικών ακινήτων (101) - (128) -
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (13.831) (12.798) - -

Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 2.946 299 - -

Πωλήσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 13 1 - -

Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων - (110) - -
Αγορά επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 8 (7.304) - (1.499) -
Αύξηση  κεφαλαίου θυγατρικών - - (70) -

Πωλήσεις θυγατρικών 91 80 - -

Αύξηση κεφαλαίου συγγενών - (61) - -

Πωλήσεις / διαγραφές συγγενών και κοινοπραξιών 183 9 - -
Τόκοι που εισπράχθηκαν 642 1.225 18 13

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (38.968) (26.465) (1.726) 9

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου θυγατρικών (26) - - -

Eισφορά μη ελεγχουσών συμμετοχών σε μετοχικό κεφάλαιο θυγατρικής - 340 - -
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους - (22) - (22)
Δάνεια αναληφθέντα 25.622 10.585 3.500 4.000
Αποπληρωμή δανεισμού (18.687) (23.909) (550) (2.000)
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (2.198) (1.884) (860) (662)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 4.711 (14.890) 2.090 1.317

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.974 (12.106) (3.180) (890)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 53.253 42.852 4.588 5.504
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 60.227 30.746 1.408 4.614

Όμιλος Εταιρεία
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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. Η μητρική Εταιρεία δραστηριοποιείται ως εταιρεία συμμετοχών. 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, Λουξεμβούργο, 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 ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές αυτές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν εγκριθεί προς 
δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 28 Νοεμβρίου 2013. 

2. Πλαίσιο κατάρτισης και λογιστικές πολιτικές 

Οι παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές 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 την 
περίοδο 1/1 – 30/9/2013. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το 
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις». 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό µε τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2012, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου με  
ηλεκτρονική διεύθυνση www.intracom.com.

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των συνοπτικών 
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
σύνταξη και παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, με εξαίρεση τις αλλαγές που προέκυψαν από την υιοθέτηση νέων ή 
αναθεωρημένων προτύπων όπως περιγράφεται παρακάτω. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές 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. 

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 παρατίθεται παρακάτω. 

http://www.intracom.com/
http://www.intracom.com/
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα 
λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν στα 
αποτελέσματα χρήσεως ή όχι. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» 

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των 
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του 
περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν 
κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ 
περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των 
εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση 
μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών. Η επίδραση από την υιοθέτηση του τροποποιημένου 
ΔΛΠ 19 και οι σχετικές αναπροσαρμογές παρουσιάζονται στη σημείωση 18. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» 

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». Η τροποποίηση δεν έχει 
εφαρμογή στον Όμιλο. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» 

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 
διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 
πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την 
επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο 
γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα 
τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα 
χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα 
βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την 
επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για συμψηφισμό που 
σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση 
της οικονομικής οντότητας. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2011 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 
2012. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
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ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική 
πληροφόρηση όταν μια οικονομική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισμό είτε (α) όπως απαιτείται από 
το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισμός συντήρησης ταξινομούνται ως 
ενσώματα πάγια και όχι ως αποθέματα όταν πληρούν τον ορισμό των ενσώματων παγίων, δηλαδή όταν 
χρησιμοποιούνται για περισσότερες από μία περίοδο. 

ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τη διανομή αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα και ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση 
αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των 
τομέων στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 2014

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2015)

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 
αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα 
επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της 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 2015. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Λογιστική αντιστάθμισης και τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 7 
και ΔΛΠ 39» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2015)

Το ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης, την 
τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης του ΔΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής 
αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 
39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα οι αλλαγές στην 
εύλογη αξία μίας υποχρέωσης της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου της ίδιας 
της οντότητας και η τρίτη τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015)

Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά την μετάβαση από το ΔΛΠ 39 στο ΔΠΧΑ 9. Η 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις 
για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση 
οικονομικής θέσης. 

Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)

Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 
11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους 
μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης 
της επίδρασης των νέων προτύπων στις ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των 
προτύπων είναι οι εξής:  

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που 
παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού 
παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο 
παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία 
οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο 
αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα να 
κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις 
(θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 
αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και 
αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες» 

Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού 
ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. 
Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι 
οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο 
λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα 
περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 
σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» 

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων 
σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να 
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της 
οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές 
οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις 
παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 
10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. 
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ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν 
το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το 
λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, 
κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. 
Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και 
του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις.  

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις 
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής 
θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του 
ΔΠΧΑ 11. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, από κοινού 
συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: Οδηγίες μετάβασης» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)

H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες 
μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις 
γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την περίοδο που προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά 
την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε μη 
ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)

Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρεση από την ενοποίηση. 
Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των εταιρειών επενδύσεων 
εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις 
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν 
τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία επενδύσεων. 

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή 
μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης και 
β) λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν  έχει 
αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η 
ανακτήσιμη αξία όταν μία ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή 
και δεν υπάρχει απομείωση. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2014)

Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από τη 
κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάση του 
οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση 
υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία 
προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της 
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υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως 
αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει 
οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονισμών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτή η 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στρογγυλοποιήσεις 

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

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου από τον Όμιλο ούτε και 
σημαντικές αλλαγές στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2012. 

Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

Ο Όμιλος παρέχει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μέσω μιας 
ιεράρχησης τριών επιπέδων.  

Την 30 Σεπτεμβρίου 2013 ο Όμιλος είχε: 

- Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €209 τα οποία κατατάσσονται στο 
Επίπεδο 1. 

- Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ύψους €1.048 τα οποία κατατάσσονται στο Επίπεδο 2. 

- Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση από τα οποία ποσό ύψους €3.139 κατατάσσεται στο 
Επίπεδο 1 και ποσό ύψους €13.953 κατατάσσεται στο Επίπεδο 3. 

Την 31 Δεκεμβρίου 2012 ο Όμιλος είχε: 

- Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €278 τα οποία κατατάσσονται στο 
Επίπεδο 1. 

- Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ύψους €1.445 τα οποία κατατάσσονται στο Επίπεδο 2. 

- Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση από τα οποία ποσό ύψους €351 κατατάσσεται στο 
Επίπεδο 1 και ποσό ύψους €10.209 κατατάσσεται στο Επίπεδο 3. 

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»).   
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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 και ομόλογα τα οποία δεν 
διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά (Χρηματιστήριο) και για τα οποία 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 περιόδου. 

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. Τα πραγματικά ποσά 
πιθανόν να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 

Την 1η Ιανουαρίου 2013 η θυγατρική εταιρεία Hellas On Line επανεξέτασε την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων 
και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η εκτίμηση έλαβε υπόψη τα ανάλογα επιχειρησιακά δεδομένα και 
μελλοντικά σχέδια της εταιρείας κατά την ημερομηνία επανεξέτασης καθώς και τις συνθήκες της αγοράς. Στα 
πλαίσια αυτά επανεξετάστηκε η κατηγοριοποίηση των στοιχείων αυτών στο μητρώο παγίων και αναθεωρήθηκε 
η ωφέλιμη ζωή τους, οδηγώντας σε ανάλογη αύξηση ή μείωση των συντελεστών απόσβεσης. 

Η αλλαγή στην εκτίμηση είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους των αποσβέσεων κατά €2.900 για την 
περίοδο 01/01/2013-30/09/2013 (συγκρινόμενα με τους προηγούμενους συντελεστές απόσβεσης), και κατ’ 
επέκταση τη βελτίωση των αποτελεσμάτων μετά φόρων του Ομίλου κατά €2.200 περίπου. 

Οι λοιπές εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία και την 
παρουσίαση των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές 
που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη και παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας 
και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 
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5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, 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 την περίοδο 1/1 – 30/9/2013 αναλύεται ως εξής: 

Η πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα δραστηριότητας για την περίοδο 1/1 – 30/9/2012 αναλύεται ως εξής: 

Οι δραστηριότητες της μητρικής εταιρείας Intracom Holdings AE περιλαμβάνονται στη στήλη «Λοιπά». 

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

Μεταβιβάσεις και συναλλαγές μεταξύ τομέων πραγματοποιούνται με πραγματικούς εμπορικούς όρους και 
συνθήκες, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν για συναλλαγές με τρίτους. 

Τηλεπικοινωνίες

Ολοκληρωμένες 

λύσεις 

πληροφορικής, 

δημοσίου τομέα 

και τραπεζών

Αμυντικά
Κατασκευα-

στικά

Παροχή 

τηλεπ/κών 

υπηρεσιών

Λοιπά Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 3.016 95.879 36.393 78.337 167.056 2.602 383.283

Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων - (810) (5) (2.855) (196) (1.957) (5.822)
Σύνολο Πωλήσεων 3.016 95.069 36.388 75.482 166.860 645 377.461

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
330 1.907 2.445 1.060 53.409 (384) 58.768

Τηλεπικοινωνίες

Ολοκληρωμένες 

λύσεις 

πληροφορικής, 

δημοσίου τομέα 

και τραπεζών

Αμυντικά
Κατασκευα-

στικά

Παροχή 

τηλεπ/κών 

υπηρεσιών

Λοιπά Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 2.937 93.864 38.728 83.163 178.088 2.919 399.699

Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων - (381) (0) (2.170) (162) (2.052) (4.765)
Σύνολο Πωλήσεων 2.937 93.483 38.727 80.993 177.925 867 394.934

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
440 4.041 702 3.700 49.468 (449) 57.902

1/1 - 30/09/2013 1/1 - 30/09/2012

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) 58.768 57.902

Αποσβέσεις (48.261) (56.300)

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (19.135) (21.969)

Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (4.714) (5.509)

Ζημίες προ Φόρων (13.342) (25.876)
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6. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

Όμιλος 

Εταιρεία 

Ενσώματα 

πάγια 

περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Επενδύσεις 

σε ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2012 345.038 44.890 54.773 444.701

Προσθήκες 9.484 12.798 - 22.282

Πωλήσεις (263) (1) - (264)

Αποσβέσεις (34.969) (20.989) (342) (56.300)

Μεταφορά 44 - (44) -

Λοιπές μεταβολές (23) (2) (148) (173)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 319.311 36.696 54.239 410.246

Ενσώματα 

πάγια 

περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Επενδύσεις 

σε ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2013 306.000 36.374 53.715 396.089

Προσθήκες 14.190 13.831 101 28.123

Πωλήσεις (2.558) (13) - (2.570)

Αποσβέσεις (29.695) (18.084) (483) (48.261)

Μεταφορά (395) 99 296 -

Λοιπές μεταβολές (33) 5 (67) (95)
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 287.510 32.213 53.562 373.285

Ενσώματα 

πάγια 

περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Επενδύσεις 

σε ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2012 22.211 3 66.952 89.166

Προσθήκες 4 - - 4

Πωλήσεις (2) - - (2)

Αποσβέσεις (691) (2) (695) (1.388)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 21.522 1 66.256 87.780

Ενσώματα 

πάγια 

περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Επενδύσεις 

σε ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2013 15.892 1 66.207 82.101

Προσθήκες 47 - 128 175

Αποσβέσεις (492) - (847) (1.339)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 15.448 1 65.488 80.937
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7. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Την 21η Ιουνίου 2013 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της Ίντρακατ ΑΕ Πρίσμα Δομή ΑΤΕ με 
κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς την Ίντρακατ ΑΕ με αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής σε 
67,43%. Η αύξηση στις μη ελέγχουσες συμμετοχές ήταν €238 ενώ η συνολική επίδραση στον Όμιλο ήταν €19. 

Την 9η Αυγούστου 2013 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας της 
Ίντρακατ ΑΕ Intraphos Ανώνυμη Εταιρεία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά το ποσό των €200 με 
κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Η εταιρεία Ίντρακατ ΑΕ δεν συμμετείχε 
στην εν λόγω αύξηση με συνέπεια το ποσοστό συμμετοχής να διαμορφωθεί σε 9,7%. Την ίδια ημερομηνία 
ολοκληρώθηκε η πώληση της παραπάνω συμμετοχής έναντι τιμήματος €91. Η καθαρή ταμειακή εισροή από 
την πώληση ήταν €91. Η μεταβολή στις μη ελέγχουσες συμμετοχές ήταν €82. 

8. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

Στα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση την 30 Σεπτεμβρίου 2013 συμπεριλαμβάνεται 
συμμετοχή με ποσοστό 3,44% στην Ελληνική Ενέργεια και Ανάπτυξη Α.Ε. ποσού €2.197 και συμμετοχή με 
ποσοστό 13,33% στην Μωρέας Α.Ε. ποσού €6.751. 

Η προσθήκη στον Όμιλο και στην Εταιρεία αφορά την συμμετοχή σε τραπεζικές κοινές ονομαστικές μετοχές 
και τραπεζικές ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές. Το σύνολο των μετοχών και ομολογιών 
που αποκτήθηκαν είναι 24.343.658 ομολογίες και μετοχές των €0,30 έκαστη, εκ των οποίων 4.995.590 
κατέχονται από την Εταιρεία. 

9. Μετοχικό κεφάλαιο 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 
€187.567 διαιρούμενο σε 133.025.996 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,41 η καθεμία. 

30/09/2013 31/12/2012 30/09/2013 31/12/2012

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 10.560 10.838 9.624 9.621

Προσθήκες 7.304 - 1.499 -

Κέρδη / (ζημιές) εύλογης αξίας (771) (278) (173) 3

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 17.092 10.560 10.950 9.624

Όμιλος Εταιρεία

Αριθμός 

μετοχών

Κοινές 

μετοχές

Υπέρ το 

άρτιο Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 133.025.996 187.567 194.204 381.771

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 133.025.996 187.567 194.204 381.771

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 133.025.996 187.567 194.204 381.771

Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2013 133.025.996 187.567 194.204 381.771
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10. Δάνεια 

11. Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα - καθαρά 

30/09/2013 31/12/2012 30/09/2013 31/12/2012

Τραπεζικά δάνεια 160.268 143.914 21.146 18.196

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 13.510 15.580 12.936 13.796

Ομολογιακά δάνεια 135.275 142.510 - -

Λοιπά δάνεια 10.000 10.000 10.000 10.000

Σύνολο δανείων 319.053 312.004 44.082 41.992

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 147.254 147.944 16.340 18.104

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 171.799 164.060 27.742 23.887
319.053 312.004 44.082 41.992

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 30/09/2013 1/1 - 30/09/2012 1/1 - 30/09/2013 1/1 - 30/09/2012

Χρηματοοικονομικά έξοδα

-Τραπεζικά δάνεια (7.584) (8.602) (974) (1.079)

-Ομολογιακά δάνεια (6.224) (7.244) - -

- Λοιπά δάνεια (593) (548) (593) (548)

- Χρηματοδοτικές μισθώσεις (531) (672) (430) (520)
- Εγγυητικές (2.896) (2.359) - -
- Λοιπά (2.146) (3.351) - -
- Καθαρά κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές 

διαφορές (241) (398) - -
Σύνολο (20.214) (23.174) (1.996) (2.147)

- Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων: αντιστάθμιση 

ταμειακών ροών, μεταφορά από την καθαρή θέση 106 (391) - -
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (20.109) (23.565) (1.996) (2.147)

Χρηματοοοικονομικά έσοδα

- Έσοδα τόκων 382 1.201 1 13

- Έσοδα τόκων από δάνεια 350 350 350 350

- Λοιπά 242 44 - 171
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 974 1.595 351 535

Χρηματοοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα - καθαρά (19.135) (21.969) (1.646) (1.613)

Όμιλος Εταιρεία
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12. Φόρος εισοδήματος 

Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο 4110/2013 που τέθηκε σε ισχύ την 23 Ιανουαρίου 2013, ο συντελεστής 
φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα ορίζεται στο 26% για τη χρήση 2013 και έπειτα και 
ο παρακρατούμενος φόρος επί της διάθεσης μερισμάτων που εγκρίνονται μετά την 1 Ιανουαρίου 2014 ορίζεται 
σε 10%. Η επίδραση από τον επαναϋπολογισμό των αναβαλλόμενων φόρων με βάση το νέο συντελεστή για τον 
Όμιλο ήταν θετική και ανήλθε σε περίπου €2.545 ενώ για την Εταιρεία ήταν αρνητική και ανήλθε σε περίπου 
€244.

Στις 30/09/2013 ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους €11.710 (31/12/12: 
€10.290). Ο Όμιλος εκτιμά ότι θα έχει επαρκή φορολογικά κέρδη στα επόμενα χρόνια για τη χρησιμοποίηση 
των προσωρινών διαφορών που δημιουργούν την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Για τη χρήση 2012 η μητρική εταιρία, καθώς και εταιρίες του Ομίλου στην Ελλάδα οι οποίες έχουν υπαχθεί 
στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 
παρ.5 Ν.2238/1994 έλαβαν Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν ουσιαστικές 
διαφορές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη που είχε αναγνωριστεί στις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις του 2012. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η οικονομική χρήση 2012 θα πρέπει να 
θεωρείται οριστική για σκοπούς φορολογικού ελέγχου μετά από δεκαοχτώ μήνες από την υποβολή της 
Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης προς το Υπουργείο Οικονομικών. 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010 ενώ οι χρήσεις για τις οποίες οι θυγατρικές της δεν 
έχουν ελεγχθεί παρουσιάζονται στη σημείωση 20. 

13. Κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή 

Βασικά / απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 

1/1 - 30/09/2013 1/1 - 30/09/2012 1/1 - 30/09/2013 1/1 - 30/09/2012

Φόρος χρήσης (1.842) (1.465) - (60)

Αναβαλλόμενος φόρος 1.217 1.510 36 17

Σύνολο (625) 45 36 (43)

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 30/09/2013 1/1 - 30/09/2012 1/1 - 30/09/2013 1/1 - 30/09/2012

Ζημιές που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (13.139) (21.009) (3.372) (3.465)

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών (σε χιλ.) 133.026 133.026 133.026 133.026

Βασικά / απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (€ 

ανά μετοχή) (0,10) (0,16) (0,03) (0,03)

Όμιλος Εταιρεία
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14. Λειτουργικές ταμειακές ροές  

15. Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού υπήρχαν κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις για ενσώματα πάγια στοιχεία 
ύψους €4.159 για τον Όμιλο (2012: €3.600). 

1/1 - 30/09/2013 1/1 - 30/09/2012 1/1 - 30/09/2013 1/1 - 30/09/2012

Καθαρές ζημιές (13.968) (25.831) (3.372) (3.465)

Προσαρμογές για:

Φόρο εισοδήματος 625 (45) (36) 43

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 29.695 34.969 492 691

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 18.084 20.989 - 2

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 483 342 847 695

(Κέρδη) / Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (388) (37) - 1

(Κέρδη) / Ζημιές εύλογης αξίας επενδύσεων μέσω 

αποτελεσμάτων 69 (6) - -

Ζημιές από πώληση συγγενών 165 - - -

Ζημιές από πώληση θυγατρικών (151) - - -

Έσοδα τόκων (974) (1.595) (351) (535)

Έξοδα τόκων 20.109 23.565 1.996 2.147

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (1.643) (2.329) - -

Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς επιχειρήσεις 4.709 5.853 - -

Συναλλαγματικές ζημιές / (κέρδη) (253) (1.476) - -

56.561 54.399 (423) (420)

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων (2.777) (3.059) - -

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων (12.568) (13.005) 713 (26)

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 16.208 14.409 (2.393) 238

Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων (674) (857) - -

Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 

συνταξιοδότησης 570 561 (21) (3)

758 (1.951) (1.701) 209

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 57.319 52.448 (2.125) (211)

Όμιλος Εταιρεία
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16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/ Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 

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

Η Εταιρεία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών για δάνεια θυγατρικών της συνολικού ύψους €293.461. 

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

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. 

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. 

Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

30/09/2013 31/12/2012 30/09/2013 31/12/2012

Εγγυητικές για προκαταβολές 16.139 31.877 23.932 26.892

Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 165.024 158.707 130.741 140.519

Εγγυητικές συμμετοχής σε διαγωνισμούς 12.421 31.954 9.549 25.745

Λοιπές 22.850 21.229 10.179 11.119

216.433 243.767 174.401 204.275

Όμιλος Εταιρεία
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17. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

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. 

1/1 - 30/09/2013 1/1 - 30/09/2012 1/1 - 30/09/2013 1/1 - 30/09/2012

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:

Προς θυγατρικές - - 1.567 1.591

Προς συγγενείς 1.259 978 85 23

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.047 1.183 - -

2.306 2.161 1.652 1.613

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:

Από θυγατρικές - - 205 219

Από συγγενείς 9.083 7.687 -

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 146 116 25 -

9.229 7.802 229 219

Έσοδα ενοικίων:

Από θυγατρικές - - 1.804 1.816

Από συγγενείς 77 63 - -

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 206 208 100 99

283 271 1.904 1.914

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 30/09/2013 1/1 - 30/09/2012 1/1 - 30/09/2013 1/1 - 30/09/2012

Αγορές παγίων:

Από θυγατρικές - - 61 -

Από συγγενείς 1.343 4.600 - -

1.343 4.600 61 -

Όμιλος Εταιρεία
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Τα υπόλοιπα τέλους περιόδου που προέρχονται από τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

Παροχές προς τη διοίκηση

Για τους εννέα μήνες έως 30 Σεπτεμβρίου 2013, καταβλήθηκαν από την Εταιρεία και τον Όμιλο συνολικές 
αμοιβές μελών Δ.Σ., διευθυντικών στελεχών και λοιπών συνδεδεμένων μερών ύψους €751 και €1.442 
αντίστοιχα (1/1 – 30/9/2012: €755 και €1.907 αντίστοιχα). Κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 
2012 δεν υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς τα μέλη της Διοίκησης όσον αφορά 
την Εταιρεία. Στον Όμιλο την 30 Σεπτεμβρίου 2013 υπάρχουν υποχρεώσεις προς τα μέλη της Διοίκησης €153 
(2012: €0) ενώ δεν υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων από τα μέλη της Διοίκησης (2012: €22). 

30/09/2013 31/12/2012 30/09/2013 31/12/2012

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 

Από θυγατρικές - - 1.979 3.875

Από συγγενείς 11.369 11.736 2.816 2.816

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 5.576 4.460 1.383 1.285

16.945 16.196 6.178 7.976

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: 

Προς θυγατρικές - - 1.196 1.185

Προς συγγενείς 63.535 60.763 4.980 7.604

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 627 853 58 35

64.162 61.616 6.234 8.824

Όμιλος Εταιρεία
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18. Αναπροσαρμογές κονδυλίων 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Όμιλος

Λόγω της τροποποίησης του ΔΛΠ 19, ο Όμιλος αναπροσάρμοσε τα λοιπά συνολικά έσοδα, τα ίδια κεφάλαια, 
τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και τις επενδύσεις σε συγγενείς των 
προηγούμενων χρήσεων ως εξής: 

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα της μητρικής αυξήθηκαν κατά €230 και των μη ελεγχουσών συμμετοχών 
μειώθηκαν κατά €69 στη συγκριτική περίοδο 1/1/2012 – 30/9/2012, λόγω της υιοθέτησης του τροποποιημένου 
ΔΛΠ 19. 

Επίσης, τα ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής μειώθηκαν κατά €420 και €540 κατά την 
31/12/2012 και 1/1/2012 αντίστοιχα, ενώ οι μη ελέγχουσες συμμετοχές μειώθηκαν κατά €40 και αυξήθηκαν 
κατά €48 κατά την 31/12/2012 και 1/1/2012 αντίστοιχα, λόγω της υιοθέτησης του τροποποιημένου ΔΛΠ 19. 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

1/1 - 30/09/2012

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα πριν την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 (25.907)

Επίδραση του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 114

Προσαρμογή για φόρο εισοδήματος 48

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 (25.746)

Ίδια κεφάλαια

31/12/2012 30/9/2012 1/1/2012

Ίδια κεφάλαια πριν την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 347.969 371.732 397.299

Επίδραση του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 (524) (283) (489)

Μεταβολή στην αναβαλλόμενη φορολογία 64 (48) (3)

Ίδια κεφάλαια μετά την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 347.509 371.401 396.807

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

31/12/2012 1/1/2012

Πρόβλεψη πριν την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 6.646 6.416

Επίδραση του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 340 62

Πρόβλεψη μετά την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 6.986 6.478

Επενδύσεις σε συγγενείς

31/12/2012 1/1/2012

Συγγενείς πριν την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 82.804 103.871

Επίδραση του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 (181) (427)

Συγγενείς μετά την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 82.623 103.444



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

30 Σεπτεμβρίου 2013
(Όλα τα ποσά σε €’000)

26

Εταιρεία 

Λόγω της τροποποίησης του ΔΛΠ 19, η Εταιρεία αναπροσάρμοσε τα λοιπά συνολικά έσοδα, τα ίδια κεφάλαια, 
και τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία των προηγούμενων χρήσεων ως 
εξής: 

19. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

1/1 - 30/09/2012

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα πριν την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 (3.462)

Επίδραση του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 8

Προσαρμογή για φόρο εισοδήματος (2)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 (3.456)

Ίδια κεφάλαια

31/12/2012 30/9/2012 1/1/2012

Ίδια κεφάλαια πριν την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 422.063 436.586 440.048

Επίδραση του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 28 22 21

Μεταβολή στην αναβαλλόμενη φορολογία (2) 2 (4)

Ίδια κεφάλαια μετά την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 422.089 436.609 440.065

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

31/12/2012 1/1/2012

Πρόβλεψη πριν την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 295 262

Επίδραση του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 (31) (21)

Πρόβλεψη μετά την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 264 241
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20. Θυγατρικές εταιρείες  

Παρακάτω, παρατίθενται οι εταιρείες και Κοινοπραξίες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις, όπως και τα άμεσα ποσοστά συμμετοχής τους κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2013. 

Σημ. 1: Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην Hellas online ανέρχεται σε 57,24% μέσω συμμετοχής 
θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. 

Επωνυμία
Χώρα 

εγκατάστασης

Άμεσο ποσοστό 

συμμετοχής

Μέθοδος 

ενοποίησης
Ανέλεγκτες  Φορολογικά Χρήσεις

* Ίντρακομ Α.Ε. Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ελλάδα 100,00% Ολική 2010

* HELLAS ON LINE Ελλάδα

53,28%

(βλ.σημ.1) Ολική 2010

* Intracom Holdings International Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2012

- Intracom Technologies Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2012

- Intracom Operations Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2012

- Intracom Group USA ΗΠΑ 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2012

- Duckelco Holdings Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2012

- Ingrelenco Trading Co. Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2012

* Intrasoft International S.A. Λουξεμβούργο 99,99% Ολική 2008-2012

- Intrasoft SA Ελλάδα 99,00% Ολική 2010-2012

- Intrasoft International Belgium Βέλγιο 100,00% Ολική 2004-2012

- Intrasoft International Bulgaria Βουλγαρία 100,00% Ολική 2012

- Global Net Solutions Ltd Βουλγαρία 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2012

- Τράπεζα πληροφοριών και Περιεχομένου Α.Ε. Ελλάδα 92,08% Ολική 2010

- Intracom IT Services Middle East & Africa Ιορδανία 80,00% Ολική 2010-2012

- Intrasoft International Scandinavia (πρώην IT Services Denmark AS) Δανία 100,00% Ολική 2008 - 2012

- Intracom Exports Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2012

- Intracom Cyprus Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2012

- Intrasoft Information Technology UK Ltd Ηνωμένο Βασίλειο 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2012

- Intrasoft International USA Inc ΗΠΑ 100,00% Ολική 2012
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Σημ. 2: Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην Rominplot SRL ανέρχεται σε 100% μέσω συμμετοχής άλλης 
θυγατρικής. 

Επωνυμία
Χώρα 

εγκατάστασης

Άμεσο ποσοστό 

συμμετοχής

Μέθοδος 

ενοποίησης
Ανέλεγκτες  Φορολογικά Χρήσεις

* Ιντρακάτ ΑΕ Ελλάδα 61,76% Ολική -

- Inmaint SA Ελλάδα 62,00% Ολική 2010-2011

- Intracom Construct SA Ρουμανία 96,54% Ολική 2009-2012

- Oikos Properties SRL Ρουμανία 100,00% Ολική 2007-2012

- Rominplot SRL Ρουμανία
99,99%

(βλ. σημ. 2) Ολική
2010-2012

- Eurokat SA Ελλάδα 54,89% Ολική 2010-2011

- Κ/Ξ Άκτωρ ΑΤΕ - Lobbe Tzilalis - Eurokat ATE (Διαχείριση Ιλύος Κ.Ε.Λ.) Ελλάδα 18,29% Αναλογική 2010-2012

- Κ/Ξ Eurokat ATE - Πρωτεύς ΑΤΕΕ (Έργο δικτύων απορροής όμβριων υδάτων 

Δήμου Παιανίας)
Ελλάδα 27,45% Αναλογική 2011-2012

- Intrakat International Ltd Κύπρος 100,00% Ολική 2008-2012

- Alpha Mogilany Development SP Z.O.O. Πολωνία 25,00% Καθαρή θέση 2008-2012

- Αmbtila Enterprises Limited Κύπρος 100,00% Ολική 2007-2012

- Α. Κατσέλης Ενεργειακή Α.Ε. Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2009-2012

- Intradevelopment ΑΕ Αξιοποίησης & Εκμετάλλευσης Ακινήτων Ελλάδα 100,00% Ολική 2010-2012

- Fracasso Hellas AE Σχεδιασμός & κατασκεύη συστημάτων οδικής ασφάλειας Ελλάδα 55,00% Ολική 2010-2011

- Πρίσμα Δομή ΑΤΕ Ελλάδα 67,43% Ολική 2010

- Κινητή Κομποστοποίηση Α.Ε. Ελλάδα 24,00% Καθαρή θέση 2012

- Κ/Ξ Πρίσμα Δομή - "Κ/Ξ Αρχιρόδον Ελλάς ΑΤΕ - Πρίσμα Δομή ΑΤΕ" 

(Γενικό Κατάστημα Κράτησης Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης)
Ελλάδα 80,00% Αναλογική 2010-2012

- Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ - Πρίσμα Δομή ΑΤΕ (Εγκαταστάσεις επεξεργ. λυμάτων & 

υποβρύχιος αγωγός διάθεσης του δήμου Αγ. Θεοδώρων)
Ελλάδα 20,00% Αναλογική 2010-2012

- Κ/Ξ NOEΛ ΑΕ - Πρίσμα Δομή ΑΤΕ (Εγκαταστάσεις Αιολικού πάρκου στη 

θέση "Δρυοπη" )
Ελλάδα 35,00% Αναλογική 2010-2012

- Κ/Ξ Πρίσμα Δομή ΑΤΕ - Μεσόγειος ES AE - (λειτουργία - συντήρηση βιολ. 

καθαρισμού Οίνοφυτων Σχηματαρίου)
Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2012

- Intrapower A.E. Εταιρία Ενεργειακών Έργων Ελλάδα 75,00% Ολική 2010-2011

Κ/Ξ Μοχλός - Intrakat (Αντισφαίριση) Ελλάδα 50,00% Καθαρή θέση 2010-2012

Κ/Ξ Μοχλός - Intrakat (Κολυμβητήριο ΟΑΚΑ) Ελλάδα 50,00% Καθαρή θέση 2010-2012

Κ/Ξ Πανθεσσαλικού Σταδίου Ελλάδα 15,00% Καθαρή θέση 2007-2012

Κ/Ξ Ελτέρ - Intrakat (ΕΠΑ Αερίου) Ελλάδα 45,00% Καθαρή θέση 2010-2012

Κ/Ξ Intrakat - Γαντζούλας Ελλάδα 50,00% Καθαρή θέση 2004-2012

Κ/Ξ "Αθ. Τεχνική - Πρίσμα Δομή" - Ιntrakat Ελλάδα 57,50% Καθαρή θέση 2005-2012

Κ/Ξ Intrakat - Εργκαζ - ALGAS Ελλάδα 33,33% Καθαρή θέση 2007-2012

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Συντήρηση  Β.Τομέα) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2006-2012

Κ/Ξ Intrakat - ΑΤΤΙΚΑΤ (Εγνατία Οδός) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2012

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Αγωγός Αλεξ/πολης) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2012

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Εργο Ξηρία) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2012

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Εργο Παράκαμψης Αρτας) Ελλάδα 30,00% Αναλογική 2010-2012

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Εργο Εγκ/σης Φυσ.Αερίου Σχολείων) Ελλάδα 30,00% Αναλογική 2010-2012

Κ/Ξ Intrakat - Intracom Telecom (Δίκτυα ΔΕΠΑ) Ελλάδα 70,00% Αναλογική 2007-2012

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Ευρυζωνικά  Δίκτυα ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2007-2012
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* Άμεσες συμμετοχές 

Κατά την τρέχουσα περίοδο που έληξε την 30η  Σεπτεμβρίου 2013, ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά ενώ δεν 
είχαν ενσωματωθεί την αντίστοιχη περίοδο του 2012 όλες οι παραπάνω αναφερόμενες εταιρείες του πίνακα με 
το συνοδευτικό χαρακτηριστικό (**) στον τίτλο τους. 

Αντιστρόφως είχαν ενσωματωθεί στην αντίστοιχη περίοδο του 2012 και δεν ενσωματώθηκαν στην τρέχουσα 
περίοδο του 2013 (1/1 – 30/9/2013) οι εταιρίες  SC Plurin Telecommunications SRL, ΙntraPhos A.E. 
Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και  ΙCC ΑΤΕ. Ειδικότερα, η εταιρεία ΙntraPhos A.E. συμμετείχε στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έως την 9η Αυγούστου 2013, ημερομηνία κατά την οποία 
μεταβιβάστηκε ενώ η εταιρεία SC Plurin Telecommunications SRL εκκαθαρίστηκε μέσα στην περίοδο. 

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

Επωνυμία
Χώρα 

εγκατάστασης

Άμεσο ποσοστό 

συμμετοχής

Μέθοδος 

ενοποίησης
Ανέλεγκτες  Φορολογικά Χρήσεις

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Επέκταση Δικτύων Διανομής Φυσ. Αερίου Ξάνθη-Σέρρες-

Κομοτηνή)
Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2007-2012

Κ/Ξ Άκτωρ ΑΤΕ - J&P ΑΒΑΞ - Intrakat (Κ/Ξ Μωρεάς) Ελλάδα 13,33% Αναλογική 2008-2012

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Νοσοκομείο Κατερίνης) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2008-2012

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Νοσοκομείο  Κέρκυρας) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2008-2012

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (ΕΠΑ 7 - Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου Αττικής Νότια 

Περιοχή)
Ελλάδα 49,00% Αναλογική 2010-2012

Κ/Ξ Ιντρακάτ Ελτέρ (Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου Λαμία-Θήβα-Χαλκίδα) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2012

Κ/Ξ Eurokat - Intrakat (Ιόνιος Κλινική) Ελλάδα 77,19% Αναλογική 2010-2012

Κ/Ξ Intrakat - ΕTBO (Κατασκευή κτιρίου κεντρικής βιβλιοθήκης Ανώτατης σχολής 

καλών τεχνών)
Ελλάδα 70,00% Αναλογική 2008-2012

Κ/Ξ Αναστηλωτική - Γετεμ - Ετεθ - Intrakat (μουσείο Πάτρας) Ελλάδα 25,00% Αναλογική 2010-2012

Κ/Ξ Αναστηλωτική - Γετεμ - Intrakat (φράγμα Πείρου-Παραπείρου) Ελλάδα 33,30% Αναλογική 2007-2012

Κ/Ξ Intrakat - Ελτερ - (κατασκευή φράγματος στη λεκάνη Φιλιατρίνου) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2012

Κ/Ξ Intrakat - Κ.Παναγιωτίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. (έργο γραμμών μεταφοράς 1) Ελλάδα 60,00% Αναλογική 2010-2012

Κ/Ξ Αλτεκ - Intrakat - Αναστηλωτική (αερολιμένας Θεσσαλονίκης) Ελλάδα 46,90% Αναλογική 2010-2012

Κ/Ξ Ελτέρ - Intralat (Έργο Nέας Mεσημβρίας) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2012

Κ/Ξ Intrakat - Φίλιππος ΑΕ (Έργο Αμφίπολης) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2011-2012

Κ/Ξ Εκτέρ Α.Ε. - Ερτέκα Α.Ε. - Θεμέλη Α.Ε. - Intrakat (δίκτυα περιοχής Φιλοθέης 

Κηφισίας)
Ελλάδα 24,00%

Αναλογική
2011-2012

Κ/Ξ Intrakat - Μαυρίδης (ανέγερση υπεραγοράς τροφίμων Carrefour Χαλκιδικής) Ελλάδα 99,00% Αναλογική 2011-2012

Κ/Ξ Intrakat - Γ.Δ.Κ.Τεχνική Ε.Π.Ε "Κ/Ξ Εκτέλεσης έργου φράγματος Φιλιατρίνου" Ελλάδα 70,00% Αναλογική 2011-2012

Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ - ΑΕΓΕΚ - Intrakat (Κατασκευή σιδηρ/κής γραμμής Κιάτο - 

Ροδοδάφνη)
Ελλάδα 33,33%

Αναλογική
2012

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Πόρτο Καρράς ΑΕ - Intrakat (διευθέτηση ρέματος Εσχατίας)
Ελλάδα 25,00%

Αναλογική
2012

Κ/Ξ Intrakat - Πρωτέας (διευθέτηση χειμάρου Ξηρία Κορίνθου) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2012

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - J&P ΑΒΑΞ - Intrakat (Σήραγγα Παναγοπούλας) ** Ελλάδα 25,00% Αναλογική -

Επωνυμία
Χώρα 

εγκατάστασης

Άμεσο ποσοστό 

συμμετοχής

Μέθοδος 

ενοποίησης
Ανέλεγκτες  Φορολογικά Χρήσεις

* Intracom A.E. Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων Ελλάδα 49,00% Καθαρή θέση 2009-2010

- Intracom Bulgaria S.A. Βουλγαρία 100,00% Ολική 1998-2012

- Intracom Svyaz Ltd. Ρωσία 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2008 & 2012

- Intracom Doo Skopje Π.Γ.Δ.Μ. 100,00% Ολική 2012

- Intralban Sha Αλβανία 95,00% Ολική 2012

- Intrarom S.A. Ρουμανία 66,70% Ολική 2008-2012

- Sitronics Intracom India PL Ινδία 100,00% Ολική 2012

- Intracom Telecom Holdings International Ltd Κύπρος 100,00% Ολική 2008-2012

- Intracom Middle East L.L.C. Ην.Αρ.Εμιράτα 100,00% Ολική Δεν εφαρμόζεται η Φ.Ε

- Connklin Corporation ΗΠΑ 100,00% Ολική 2001-2012

- Intracom Telecom solutions S.R.L. Μολδαβία 100,00% Ολική Δεν εφαρμόζεται η Φ.Ε

- Intracom doo Belgrade Σερβία 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2009 & 2012

- Ε-Teleserv doo Belgrade Σερβία 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2012

- Intracom doo Armenia Αρμενία 100,00% Ολική 2010-2012

- Intracom Telecom Technologies Ltd. Κύπρος 100,00% Ολική 2008-2012

- Intracom Telecom Operations Ltd. Κύπρος 100,00% Ολική 2008-2012

- Intracom Telecom Solutions Saudi Arabia Σαουδική Αραβία 95,00% Ολική Δεν εφαρμόζεται η Φ.Ε
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Παιανία, 28 Νοεμβρίου 2013 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
& ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Δ. Χ. ΚΛΩΝΗΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΚ 121708 / 07.10.2011

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Ι. Κ. ΤΣΟΥΜΑΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΖ 505361 / 10.12.2007 
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 637 Α’ ΤΑΞΗΣ


