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Ισολογισμός 

 

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ 30/09/2015 31/12/2014 30/09/2015 31/12/2014

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 6 121.893 122.059 10.065 10.343

Υπεραξία 20.061 20.061 - -

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6 4.047 5.210 3 3

Επενδύσεις σε ακίνητα 6 61.749 58.193 53.502 54.370

Επενδύσεις σε θυγατρικές 7 - - 133.613 133.613

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 809 611 - -

Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 8 10.966 10.996 10.479 10.511

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6.949 7.828 - -

Μακροπρόθεσμα δάνεια 11.367 10.944 11.367 10.944

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 12.811 8.186 39 39

250.652 244.089 219.069 219.823
Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 35.136 44.952 - -

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 14 276.147 197.804 83.690 41.528

Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 50.241 35.354 - -

Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων 162 179 - -

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 8.856 8.248 - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 53.368 122.794 20.028 66.569

423.911 409.331 103.718 108.097

Σύνολο ενεργητικού 674.563 653.420 322.787 327.920

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 163.013 171.616 138.038 146.912

Αποτελέσματα εις νέον (281.103) (292.208) (243.614) (249.326)

263.681 261.178 276.195 279.356

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 25.607 25.192 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 289.288 286.370 276.195 279.356

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 10 65.136 63.552 9.288 13.094

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.233 223 1.198 1.033

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία 6.947 6.636 430 430

Επιχορηγήσεις 56 61 - -

Προβλέψεις 1.291 1.311 - -

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.146 17 - -

75.808 71.800 10.916 14.557
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 190.173 192.444 13.384 14.602

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 2.549 2.908 - -

Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 1.789 2.417 - -

Δάνεια 10 107.936 91.497 19.615 16.728

Προβλέψεις 7.020 5.983 2.676 2.676

309.467 295.249 35.676 34.006

Σύνολο υποχρεώσεων 385.276 367.049 46.592 48.563

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 674.563 653.420 322.787 327.920

Όμιλος Εταιρεία
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος – 1/1 - 30/9/2015 

 

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

Σημ 1/1 - 30/09/2015 1/1 - 30/09/2014 1/1 - 30/09/2015 1/1 - 30/09/2014

Πωλήσεις 5 266.926 248.726 2.556 2.327
Κόστος πωληθέντων (215.497) (209.873) (2.265) (2.047)
Μεικτό κέρδος 51.428 38.853 292 280
Άλλα λειτουργικά έσοδα 4.538 3.187 2.205 2.067

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά (2.007) (481) 205 (382)

Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (13.740) (13.276) - -

Έξοδα διοίκησης (22.962) (27.102) (3.607) (6.453)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 17.258 1.181 (906) (4.489)

Χρηματοοικονομικά έξοδα 11 (12.518) (11.353) (2.483) (2.052)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 11 592 2.391 425 400

Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (11.926) (8.962) (2.058) (1.652)

Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (56) (95) - -

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 5.276 (7.876) (2.964) (6.141)

Φόρος εισοδήματος 12 (3.273) (2.677) (165) (38)

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες 2.003 (10.553) (3.129) (6.179)

Καθαρές  ζημιές περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 18 - (4.879) - (10.254)

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου από συνεχιζόμενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες 2.003 (15.432) (3.129) (16.433)

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Ποσά τα οποία μεταφέρονται στα αποτελέσματα
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση, μετά φόρων 8 (198) (3.424) (32) (608)

Μεταφορά αποθεματικού επενδύσεων διαθεσίμων προς 

πώληση στα αποτελέσματα λόγω πώλησης - 1.194 - 336
Συναλλαγματικές διαφορές, μετά φόρων 748 468 - -

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά φόρων 550 (1.762) (32) (272)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο 2.553 (17.194) (3.161) (16.705)

Καθαρά κέρδη/( ζημιές) κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 1.520 (9.180) (3.129) (6.179)
Από διακοπείσες δραστηριότητες - (5.645) - (10.254)

1.520 (14.825) (3.129) (16.433)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 483 (1.373) - -
Από διακοπείσες δραστηριότητες - 766 - -

483 (607) - -

2.003 (15.432) (3.129) (16.433)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κατανεμημένα σε:

Μετόχους της μητρικής
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 2.065 (10.259) (3.161) (6.451)
Από διακοπείσες δραστηριότητες - (5.645) - (10.254)

2.065 (15.904) (3.161) (16.705)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 489 (2.056) - -
Από διακοπείσες δραστηριότητες - 766 - -

489 (1.290) - -

2.553 (17.194) (3.161) (16.705)

Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή από συνεχιζόμενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες που αναλογούν στους 

μετόχους της μητρικής για την περίοδο (εκφρασμένα σε € 

ανά μετοχή)
Βασικά και απομειωμένα 

 Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 13 0,01 (0,07) (0,02) (0,04)
 Από διακοπείσες δραστηριότητες 13 - (0,04) - (0,08)

13 0,01 (0,11) (0,02) (0,12)

Όμιλος Εταιρεία
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος – 1/7 - 30/9/2015 

 

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

1/7 - 30/9/2015 1/7 - 30/9/2014 1/7 - 30/9/2015 1/7 - 30/9/2014

Πωλήσεις 82.589 81.120 960 816

Κόστος πωληθέντων (64.793) (68.690) (883) (713)

Μεικτό κέρδος 17.796 12.431 77 103
Άλλα λειτουργικά έσοδα 1.046 1.531 734 688

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά (571) (81) (117)

Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (4.257) (4.017) - -

Έξοδα διοίκησης (7.742) (11.369) (969) (4.035)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 6.273 (1.506) (158) (3.361)
Χρηματοοικονομικά έξοδα (4.314) (3.695) (710) (648)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 119 473 139 129

Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (4.196) (3.222) (571) (519)

Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (20) (52) - -

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 2.058 (4.781) (730) (3.880)

Φόρος εισοδήματος (1.071) (738) (129) 29

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες 987 (5.519) (858) (3.851)

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου από διακοπείσες 

δραστηριότητες - 2.120 - (10.254)

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου από συνεχιζόμενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες 987 (3.399) (858) (14.104)

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Ποσά τα οποία μεταφέρονται στα αποτελέσματα

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση, μετά φόρων (591) (1.045) (92) (177)
Συναλλαγματικές διαφορές, μετά φόρων (147) 453 - -

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά φόρων (738) (592) (92) (177)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο 249 (3.991) (950) (14.282)

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) κατανεμημένες σε :
Μετόχους της μητρικής
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 600 (5.214) (858) (3.851)

Από διακοπείσες δραστηριότητες - 1.213 - (10.254)

600 (4.001) (858) (14.104)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 387 (305) - -

Από διακοπείσες δραστηριότητες - 906 - -

387 602 - -

987 (3.399) (858) (14.104)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κατανεμημένα σε:

Μετόχους της μητρικής

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 121 (5.518) (950) (4.028)

Από διακοπείσες δραστηριότητες - 1.213 - (10.254)

121 (4.305) (950) (14.282)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 128 (593) - -

Από διακοπείσες δραστηριότητες - 906 - -

128 313 - -

249 (3.991) (950) (14.282)

Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή από συνεχιζόμενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες που αναλογούν στους 

μετόχους της μητρικής για την περίοδο (εκφρασμένα σε € 

ανά μετοχή)
Βασικά και απομειωμένα

 Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 0,00 (0,04) (0,01) (0,03)
 Από διακοπείσες δραστηριότητες - 0,01 - (0,08)

0,00 (0,03) (0,01) (0,11)

Όμιλος Εταιρεία
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Όμιλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Σημ.

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 381.771 183.898 (322.045) 243.623 28.547 272.170

Καθαρή ζημιά περιόδου - - (14.825) (14.825) (607) (15.432)

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - (2.347) - (2.347) (1.077) (3.424)

Μεταφορά αποθεματικού επενδύσεων διαθεσίμων 

προς πώληση στα αποτελέσματα λόγω πώλησης - 866 - 866 328 1.194

Συναλλαγματικές διαφορές - 402 - 402 66 468

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - (1.079) (14.825) (15.904) (1.290) (17.194)

Μεταβολή σε ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές 

και κοινοπραξίες - 511 410 920 (1.171) (250)

Μεταφορά - 43 (26) 17 (17) -

- 554 384 938 (1.188) (250)

Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2014 381.771 183.373 (336.487) 228.657 26.069 254.726

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 381.771 171.617 (292.208) 261.178 25.192 286.370

Καθαρά κέρδη περιόδου - - 1.520 1.520 483 2.003

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 8 - (134) - (134) (63) (198)

Συναλλαγματικές διαφορές - 679 - 679 68 748

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - 544 1.520 2.065 489 2.553

Μεταβολή σε ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές 7 - (47) (34) (80) 445 365

Μεταφορά - (9.101) 9.619 518 (518) -

- (9.148) 9.585 438 (73) 365
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2015 381.771 163.013 (281.103) 263.681 25.607 289.288

Μη 

ελέγχουσες 

συμμετοχές

Σύνολο 

ιδίων 

κεφαλαίων

Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Εταιρεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Σημ.

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 381.771 147.362 (216.021) 313.112

Καθαρή ζημιά περιόδου - - (16.433) (16.433)

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - (608) - (608)
Μεταφορά αποθεματικού επενδύσεων διαθεσίμων 

προς πώληση στα αποτελέσματα λόγω πώλησης - 336 - 336

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - (272) (16.433) (16.705)

Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2014 381.771 147.090 (232.454) 296.407

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 381.771 146.912 (249.326) 279.356
Καθαρή ζημιά περιόδου - - (3.129) (3.129)

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 8 - (32) - (32)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - (32) (3.129) (3.161)

Μεταφορά 12 - (8.841) 8.841 -

- (8.841) 8.841 -

Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2015 381.771 138.038 (243.614) 276.195
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Σημ 1/1 - 30/09/2015 1/1 - 30/09/2014 1/1 - 30/09/2015 1/1 - 30/09/2014

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 14 (60.748) 34.005 (44.688) 5.824

Καταβληθέντες τόκοι (12.359) (20.593) (2.505) (2.289)

Καταβληθής φόρος εισοδήματος (2.425) (5.360) (75) (35)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (75.532) 8.052 (47.268) 3.499

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (4.540) (24.732) (37) (144)

Αγορές επενδυτικών ακινήτων (3.989) (8) (28) (36)

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (188) (14.375) (2) (3)

Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 104 309 29 3

Πωλήσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 2 - - -

Αγορά επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - (2.979) - (2.979)

Πωλήσεις επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - 4.405 - 3.507

Αύξηση  κεφαλαίου θυγατρικών - - (100) (599)

Μείωση κεφαλαίου θυγατρικών - - 1.727 6.418

Ίδρυση συγγενών (112) (40) - -

Αύξηση κεφαλαίου συγγενών (30) - - -

Τόκοι που εισπράχθηκαν 660 2.058 57 35

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (8.094) (35.362) 1.646 6.202

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Μεταβολές σε ποσοστά θυγατρικών 204 (250) - -

Εισφορά μη ελεγχουσών συμμετοχών σε μετοχικό κεφάλαιο 

θυγατρικής 12 - - -

Δάνεια αναληφθέντα 31.117 13.584 -

Αποπληρωμή δανεισμού (16.082) (15.165) (919) (9.255)

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (1.052) (933) - (874)

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 14.200 (2.765) (919) (10.129)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (69.426) (30.075) (46.541) (427)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 122.794 76.263 66.569 1.748

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 53.368 46.188 20.028 1.321

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 την πληροφορική, στην παραγωγή 
αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και στον κατασκευαστικό τομέα. 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 παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν 
εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 27 Νοεμβρίου 2015. 

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 – 30/9/2015. 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 2014, 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 2014, 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 και τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, 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. Η 
εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, 
τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει 
επιβληθεί από την 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 υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει 
σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που 
ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία 
ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράμματος 
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του 
σχηματισμού οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές 
καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.   

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο 
χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρμογή σε 
όλα τα συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του 
πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9. 

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι 
αμοιβαίως αποκλειόμενα. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά 
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 και δεν έχουν εφαρμοστεί στην 
σύνταξη αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. Κανένα από αυτά δεν 
αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εκτός από αυτά 
που παρατίθενται παρακάτω: 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και 
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το 
μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 
καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει 
ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία 
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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. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό 
μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη 
συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών 
κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να 
προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική 
αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη 
μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε 
αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 
επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Δεν υπάρχουν άλλα πρότυπα ή διερμηνείες τα οποία είναι υποχρεωτικά για μεταγενέστερες 
περιόδους και τα οποία αναμένεται να έχουν σημαντική στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

Στρογγυλοποιήσεις 

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

Ανακατανομές κονδυλίων 

Στη σημείωση 10 «Δάνεια» του Ομίλου της 31 Δεκεμβρίου 2014 αναταξινομήθηκε ποσό €949 από τα 
«Τραπεζικά δάνεια» στα «Λοιπά δάνεια». Η αναταξινόμηση δεν είχε επίδραση στον Ισολογισμό του 
Ομίλου. 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα 

Μετά από μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας με τους πιστωτές της για 
την ολοκλήρωση της 5ης αξιολόγησης του β’ προγράμματος και τον εσωτερικό δανεισμό του 
ελληνικού κράτους από φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, με πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
στις 28 Ιουνίου 2015, οι ελληνικές τράπεζες τέθηκαν σε αργία και επιβλήθηκαν κεφαλαιακοί 
έλεγχοι. Η τραπεζική αργία έληξε στις 20 Ιουλίου 2015, ενώ μέρος των κεφαλαιακών ελέγχων 
παραμένει σε ισχύ. 

Τα ανωτέρω, παρά την αναμενόμενη ολοκλήρωση του Προγράμματος της ανακεφαλαιοποίησης των 
Ελληνικών Τραπεζών και παρά το γεγονός ότι η Ελληνική Κυβέρνηση κατέληξε σε συμφωνία με 
τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς για το τρίτο πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής οικονομίας για 
χρηματοδότηση €86 δις, ενδέχεται να επηρεάσουν σε κάποιο βαθμό αρνητικά τις δραστηριότητες 
και την χρηματοοικονομική επίδοση και θέση του Ομίλου και της Εταιρείας σε βαθμό που δεν μπορεί 
να προβλεφθεί. Εκτιμούμε ότι οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες θα διαταραχθούν 
μόνο προσωρινά και όχι ουσιαστικά και μόνιμα από την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην 
Ελλάδα. Το σημαντικό ποσοστό ροών από το εξωτερικό, η αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου 
συνοδευόμενη από τη σημαντική απομόχλευση που επιτεύχθηκε το 2014, καθώς και η οργανική 
ανάπτυξη και βελτίωση της κερδοφορίας αποτελούν τα συστατικά εκείνα στοιχεία που θα 
βοηθήσουν να ανταπεξέλθει τόσο ο Όμιλος όσο και η Εταιρεία τους μακροοικονομικούς κινδύνους. 
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Σε κάθε περίπτωση, ο Όμιλος παρακολουθεί σε συνεχή βάση το οικονομικό περιβάλλον και 
προσαρμόζει έγκαιρα τις στρατηγικές ενέργειες για προστασία από τους κινδύνους. 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Εκτός των ανωτέρω δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
από τον Όμιλο σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2014. 

Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

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

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

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

 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 («Επίπεδο 3»). 

Την 30 Σεπτεμβρίου 2015 ο Όμιλος είχε: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €162 τα οποία 
κατατάσσονται στο Επίπεδο 1. 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση από τα οποία ποσό ύψους €454 
κατατάσσονται στο Επίπεδο 1. 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση ύψους €10.512 που αφορούν μετοχές μη 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο και λοιπούς τίτλους για τα οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί 
αξιόπιστα η εύλογη αξία και ως εκ τούτου παρουσιάζονται σε κόστος κτήσης μείον 
απομείωση. 

Την 31 Δεκεμβρίου 2014 ο Όμιλος είχε: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €179 τα οποία 
κατατάσσονται στο Επίπεδο 1. 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση από τα οποία ποσό ύψους €816 
κατατάσσεται στο Επίπεδο 1. 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση ύψους €10.180 που αφορούν μετοχές μη 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο και λοιπούς τίτλους για τα οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί 
αξιόπιστα η εύλογη αξία και ως εκ τούτου παρουσιάζονται σε κόστος κτήσης μείον 
απομείωση. 

Δεν υπήρχαν αλλαγές στις τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με την 31 
Δεκεμβρίου 2014. 
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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 2015 η θυγατρική εταιρεία Intrakat προχώρησε σε επανεκτίμηση της ωφέλιμης 
ζωής των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. Από την επανεκτίμηση προέκυψαν μεταβολές στις 
ωφέλιμες ζωές κυρίως των κτιρίων. Η επίδραση της αλλαγής στην εκτίμηση στα αποτελέσματα του 
Ομίλου για την περίοδο 01/01/2015-30/09/2015 δεν ήταν σημαντική. 

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 2014. 

5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε τρεις κύριους τομείς: 

(1) Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής, δημοσίου τομέα και τραπεζών 

(2) Αμυντικά 

(3) Κατασκευαστικά 

Η πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα δραστηριότητας για την περίοδο 1/1 – 30/9/2015 αναλύεται 
ως εξής: 

 

Η πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα δραστηριότητας για την περίοδο 1/1 – 30/9/2014 αναλύεται 
ως εξής: 

 

Ολοκληρωμένες 

λύσεις 

πληροφορικής, 

δημοσίου τομέα και 

τραπεζών

Αμυντικά Κατασκευαστικά Λοιπά Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 137.235 42.605 95.645 2.556 278.041

Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (6.325) - (2.524) (2.265) (11.115)

Σύνολο Πωλήσεων 130.909 42.605 93.121 291 266.926

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 8.125 4.587 11.167 277 24.157

Ολοκληρωμένες 

λύσεις 

πληροφορικής, 

δημοσίου τομέα και 

τραπεζών

Αμυντικά Κατασκευαστικά Λοιπά Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 101.611 43.072 106.222 2.327 253.232

Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (943) - (1.752) (1.812) (4.507)

Σύνολο Πωλήσεων 100.669 43.072 104.470 515 248.726

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 3.712 3.652 3.730 (3.741) 7.353
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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 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες έχει ως εξής: 

 

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

1/1 - 30/09/2015 1/1 - 30/09/2014

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 24.157 7.353

Αποσβέσεις (6.899) (6.173)

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (11.926) (8.962)

Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (56) (95)

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες 5.276 (7.876)
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6. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

Όμιλος 

 

Ενσώματα 

πάγια 

περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Επενδύσεις 

σε ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2014 272.528 31.939 47.759 352.226

Προσθήκες 20.361 14.222 8 34.590

Πωλήσεις (285) - (150) (436)

Αποσβέσεις (20.901) (15.676) (503) (37.079)

Μεταφορά 18 - (18) -

Μεταφορά από περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού 

διακρατούμενα προς πώληση (153.547) (25.284) - (178.831)

Λοιπές μεταβολές 16 136 258 410

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 118.190 5.338 47.353 170.881

Ενσώματα 

πάγια 

περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Επενδύσεις 

σε ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2015 122.059 5.210 58.193 185.462

Προσθήκες 4.666 89 3.989 8.744

Πωλήσεις (62) (2) - (64)

Αποσβέσεις (4.799) (1.347) (752) (6.899)

Μεταφορά 1 - (1) -

Λοιπές μεταβολές 28 97 321 446
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 121.893 4.047 61.749 187.689
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Εταιρεία 

 

 

7. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Το δεύτερο τρίμηνο η θυγατρική εταιρεία Ίντρακατ ΑΕ μεταβίβασε στη μειοψηφία μέρος της 
συμμετοχής της στην θυγατρική της EUROKAT ATE έναντι €216. Η θυγατρική EUROKAT ATE 
προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό €760 όπου συμμετείχε εξ 
ολοκλήρου η θυγατρική εταιρεία Ίντρακατ ΑΕ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσης απαίτησης της. Στη 
συνέχεια στο τρίτο τρίμηνο η θυγατρική εταιρεία Ίντρακατ ΑΕ μεταβίβασε στη μειοψηφία επιπλέον 
μέρος της συμμετοχής της στην θυγατρική της EUROKAT ATE έναντι τιμήματος €144. Οι παραπάνω 
συναλλαγές είχαν σαν αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της 
θυγατρικής εταιρείας Ίντρακατ ΑΕ στην EUROKAT ATE σε 45,29% χωρίς απώλεια ελέγχου. Η 
συνολική επίδραση στον Όμιλο ήταν €360. 

Το δεύτερο τρίμηνο η θυγατρική εταιρεία Ίντρακατ ΑΕ εξαγόρασε από τη μειοψηφία ποσοστό 50% 
στην εταιρεία ΙΝΤΡΑ-ΜΠΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
αντί ποσού €12. Η συμμετοχή της θυγατρικής εταιρείας Ίντρακατ ΑΕ (λαμβάνοντας υπόψη και το 
ποσοστό της θυγατρικής INTRADEVELOPMENT Α.Ε.) ανέρχεται πλέον σε ποσοστό 100%. Η μείωση 
στις μη ελέγχουσες συμμετοχές ήταν €11 ενώ η συνολική επίδραση στον Όμιλο ήταν €12. 

Επιπλέον, το δεύτερο τρίμηνο η θυγατρική εταιρεία Ίντρακατ ΑΕ εξαγόρασε από την θυγατρική S.C 
INTRACOM CONSTRUCT το σύνολο των συμμετοχών της στις θυγατρικές OIKOS PROPERTIES και 
ROMINPLOT έναντι του ποσού €1.676. Η θυγατρική εταιρεία Ίντρακάτ ΑΕ κατέχει το 100% της OIKOS 
PROPERTIES και το 100% της ROMINPLOT SRL (λαμβάνοντας υπόψη και το ποσοστό 0,01% της 
Ιntrakat International Ltd). Η επίδραση στην καθαρή θέση του Ομίλου δεν ήταν σημαντική. 

Ενσώματα 

πάγια 

περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Επενδύσεις 

σε ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2014 12.737 1 58.461 71.199

Προσθήκες 144 3 36 183

Πωλήσεις / Διαγραφές - - (150) (150)

Αποσβέσεις (481) (1) (858) (1.340)

Μεταφορά (309) - 309 -

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 12.091 3 57.798 69.892

Ενσώματα 

πάγια 

περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Επενδύσεις 

σε ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2015 10.343 3 54.370 64.716

Προσθήκες 37 2 28 67

Πωλήσεις (19) - - (19)

Αποσβέσεις (298) (1) (895) (1.194)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 10.065 3 53.502 63.570
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8. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

 

Στα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση την 30 Σεπτεμβρίου 2015 
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. 

9. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 
ανέρχεται σε €187.567 διαιρούμενο σε 133.025.996 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,41 η καθεμία. 

30/09/2015 31/12/2014 30/09/2015 31/12/2014

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 10.996 16.398 10.511 10.901
Προσθήκες 168 2.976 - 3.704
Πωλήσεις - (4.303) - (3.394)
Κέρδη/(Ζημιές) εύλογης αξίας (198) (4.075) (32) (699)

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 10.966 10.996 10.479 10.511

Όμιλος Εταιρεία

Αριθμός 

μετοχών

Κοινές 

μετοχές

Υπέρ το 

άρτιο Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 133.025.996 187.567 194.204 381.771

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 133.025.996 187.567 194.204 381.771

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 133.025.996 187.567 194.204 381.771

Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2015 133.025.996 187.567 194.204 381.771
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10. Δάνεια 

 

 

11. Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα - καθαρά 

 

12. Φόρος εισοδήματος 

 

30/09/2015 31/12/2014 30/09/2015 31/12/2014

Τραπεζικά δάνεια 160.646 142.119 18.346 18.346

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 11.427 11.982 10.557 11.477

Λοιπά δάνεια 1.000 949 - -
Σύνολο δανείων 173.072 155.049 28.903 29.823

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 65.136 63.552 9.288 13.094
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 107.936 91.497 19.615 16.728

173.072 155.049 28.903 29.823

Όμιλος Εταιρεία

30/09/2015 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2014
Χρηματοοικονομικά έξοδα
-Τραπεζικά δάνεια (6.941) (6.683) (833) (1.098)

- Λοιπά δάνεια - (532) - (532)
- Χρηματοδοτικές μισθώσεις (378) (432) (352) (409)
- Εγγυητικές (4.406) (3.126) (1.170) -
- Λοιπά (554) (906) - (13)

- Καθαρά κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές 

διαφορές (289) 327 (129) -
Σύνολο (12.569) (11.353) (2.835) (2.052)
Μείον: Κεφαλαιοποιήσεις σε πάγια υπό κατασκευή 52 - - -
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (12.518) (11.353) (2.835) (2.052)

Χρηματοοοικονομικά έσοδα
- Έσοδα τόκων 94 1.899 57 9
- Έσοδα τόκων από δάνεια 255 365 369 365

- Λοιπά 243 127 - 26
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 592 2.391 425 400

Χρηματοοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα - καθαρά (11.926) (8.962) (2.409) (1.652)

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 30/09/2015 1/1 - 30/09/2014 1/1 - 30/09/2015 1/1 - 30/09/2014

Φόρος περιόδου (1.384) (2.425) - -
Αναβαλλόμενος φόρος (1.889) (252) (165) (38)
Σύνολο (3.273) (2.677) (165) (38)

Όμιλος Εταιρεία
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Στις 30/9/2015 ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους €6.949 
(31/12/14: €7.828). Ο Όμιλος εκτιμά ότι θα έχει επαρκή φορολογικά κέρδη στα επόμενα χρόνια για 
τη χρησιμοποίηση των προσωρινών διαφορών που δημιουργούν την αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση. 

Την 15η Ιουλίου ψηφίστηκε ο Νόμος 4334/2015 (ΦΕΚ Α 80/16.7.2015) βάσει του οποίου ο 
συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ορίστηκε σε 29%.  

Για τις χρήσεις 2011 έως 2014 η μητρική εταιρία, καθώς και εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα οι 
οποίες έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως 
προβλεπόταν αρχικά από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5 Ν.2238/1994 και ακολούθως από τις 
διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013 όπως ισχύει, έλαβαν Πιστοποιητικό Φορολογικής 
Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν ουσιαστικές διαφορές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την 
αντίστοιχη πρόβλεψη που είχε αναγνωριστεί στις αντίστοιχες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

Για την χρήση 2015 η Εταιρεία καθώς και εταιρείες του Ομίλου έχουν ενταχθεί στον έλεγχο των 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με το άρθρο 65α του Ν. 4174/2013. 

Στα πλαίσια των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 
πραγματοποιήθηκε συμψηφισμός αφορολόγητων αποθεματικών ύψους €8.841 με φορολογικές 
ζημιές. Η κίνηση εμφανίζεται στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων. 

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 - 30/09/2015 1/1 - 30/09/2014 1/1 - 30/09/2015 1/1 - 30/09/2014

Κέρδη/(Ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους της 

μητρικής
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 1.520 (9.180) (3.129) (6.179)
Από διακοπείσες δραστηριότητες - (5.645) - (10.254)

1.520 (14.825) (3.129) (16.433)
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών (σε χιλ.) 133.026 133.026 133.026 133.026
Βασικά / απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 

(€ ανά μετοχή)

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 0,01 (0,07) (0,02) (0,05)

Από διακοπείσες δραστηριότητες - (0,04) - (0,08)

Συνολικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 0,01 (0,11) (0,02) (0,12)

Όμιλος Εταιρεία
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14. Λειτουργικές ταμειακές ροές 

 

Η αύξηση απαιτήσεων αφορά κατά κύριο λόγο δέσμευση καταθέσεων στα πλαίσια της χορήγησης 
εγγυήσεων σε εκτέλεση της απόφασης 190/2015 της επίδικης υπόθεσης που αφορά την Teledome 
και περιγράφεται στη σημείωση 16. 

15. Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού δεν υπήρχαν κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις για ενσώματα πάγια 
στοιχεία για τον Όμιλο. 

1/1 - 30/09/2015 1/1 - 30/09/2014 1/1 - 30/09/2015 1/1 - 30/09/2014

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από συνεχιζόμενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες 2.003 (15.432) (3.129) (16.433)
Προσαρμογές για:
Φόρο εισοδήματος 3.273 2.616 165 38
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 4.799 20.901 298 481
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 1.347 15.676 1 1
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 752 503 895 858
Απομειώσεις επενδυτικών ακινήτων - 150 - 150
Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (48) (23) (10) (2)

(Κέρδη) / Ζημιές εύλογης αξίας επενδύσεων μέσω 

αποτελεσμάτων 17 (4) - -

Zημιές από πώληση επενδύσεων διαθεσίμων προς 

πώληση - 1.092 - 225
Ζημιές από απομείωση θυγατρικών - - - 10.254

Έσοδα τόκων (592) (2.336) (425) (400)

Έξοδα τόκων 12.518 19.813 2.483 2.052

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (5) (1.302) - -

Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς επιχειρήσεις 56 6.765 - -
Συναλλαγματικές ζημιές / (κέρδη) 269 158 - -

24.390 48.578 277 (2.776)

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων 9.751 5.589 - -

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων (98.111) (27.644) (43.870) (1.051)

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 1.894 5.630 (1.095) 7.095

Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων 1.017 1.477 - 2.555

Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο 

προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 311 375 - -

(85.138) (14.572) (44.966) 8.599

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες (60.748) 34.005 (44.688) 5.824

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 €83.346. 

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. 

Η εταιρεία Teledome Α.Ε. και οι βασικοί της μέτοχοι έχουν ασκήσει διάφορες αγωγές κατά των 
εταιριών  Intracom Holdings,  Hellas Online και μελών της Διοίκησης, ζητώντας μεταξύ άλλων να 
κηρυχθούν άκυρες οι αποφάσεις οργάνων (Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων των 
ως άνω εταιρειών) δια των οποίων ματαιώθηκαν οι σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις της Hellas Online, 
της Unibrain και της ενάγουσας Teledome. Δια των ανωτέρω αγωγών ζητείται να καταβάλουν η 
Εταιρεία και η προαναφερόμενη πρώην θυγατρική της, Hellas OnLine καθώς και μέλη της 
Διοίκησης, αποζημιώσεις συνολικού ύψους €141 εκ. περίπου, για αποθετικές ζημιές και 
αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που φέρεται ότι υπέστησαν οι ενάγοντες. Στις 29 Αυγούστου 2014 
κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία η υπ’ αριθμ. 3389/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών σχετικά με μέρος των αγωγών των βασικών μετόχων της Teledome Α.Ε. κατά της Intracom 
Holdings. Σύμφωνα με την απόφαση αναγνωρίσθηκε απαίτησή τους μέχρι του ποσού €17,6 εκ. 
πλέον τόκων €10,9 εκ., καθώς και η άρση των εγγυήσεων τους μέχρι ποσού των €12,4 εκ. Κατά της 
ως άνω απόφασης ασκήθηκε Έφεση της Εταιρείας, για την πλήρη εξαφάνιση της υπ΄αριθμ. 
3389/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία συζητήθηκε στις 1.10.2015, 
μαζί με πρόσθετη παρέμβαση υπέρ αντιδίκων που έχει ασκηθεί από Ελληνική Τράπεζα, προς την 
οποία είχαν εγγυηθεί προσωπικά αυτοί, οπότε αναμένεται πλέον η έκδοση της οικείας δικαστικής 
απόφασης. Κατόπιν της από 30.10.2014 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των εναγόντων το 
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 190/2015 απόφασή του (Διαδικασία 
Ασφαλιστικών Μέτρων), διέταξε την παροχή εγγυοδοσίας, μέχρι του ποσού της πρωτόδικης 
απόφασης, δόθηκαν δε στους ενάγοντες εγγυήσεις μέχρι του ανωτέρου ποσού (εγγυητικές 
επιστολές).  

Περαιτέρω, την 10.02.2015 κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία  αγωγή, με την οποία βασικοί μέτοχοι της 
Teledome Α.Ε. διεκδικούν εκ νέου την αποδέσμευση των ως άνω εγγυήσεων προς τις Τράπεζες 

30/09/2015 31/12/2014 30/09/2015 31/12/2014

Εγγυητικές για προκαταβολές 74.322 48.144 59.604 24.736

Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 154.327 155.275 111.086 98.522

Εγγυητικές συμμετοχής σε διαγωνισμούς 15.494 19.864 5.331 13.332

Λοιπές 16.349 18.210 5.487 5.487

260.493 241.492 181.508 142.077

Όμιλος Εταιρεία
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μέχρι του ποσού των €13 εκατ. περίπου. Έχει δε προσδιοριστεί να συζητηθεί στο Πολυμελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών στις 14.12.2017. Η Εταιρεία βασιζόμενη στην άποψη του νομικού συμβούλου 
της, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν πολλές πιθανότητες ευδοκίμησης της έφεσης και απόρριψης 
των εκκρεμών αγωγών, θεωρεί ότι δεν είναι πιθανή μια εκροή πόρων που ενσωματώνει οικονομικά 
οφέλη και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη.  

Η Εταιρεία στα πλαίσια έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες Αρχές της Ρουμανίας 
κατά της κρατικής λοταρίας CNLR για αδίκημα σχετικό με τη δραστηριότητα της τελευταίας, με την 
οποία είχε κατά το παρελθόν συμβατική συνεργασία, διερευνά τόσο το περιεχόμενο και αντικείμενο 
αυτής όσο και τις ενέργειες και τα προληπτικά μέτρα των διωκτικών αρχών που έχουν λάβει χώρα, 
προς αξιολόγηση αυτών και αντιμετώπιση τους. 

Για επίδικες, δικαστικές αποφάσεις ή υπό διαιτησία διαφορές στον Όμιλο και στην Εταιρεία έχουν 
σχηματιστεί προβλέψεις €2,6 εκ. 

17. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

 

 

 

1/1 - 30/09/2015 1/1 - 30/09/2014 1/1 - 30/09/2015 1/1 - 30/09/2014

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:

Προς θυγατρικές - - 2.265 2.080

Προς συγγενείς - 686 - -

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 4.152 2.039 201 -

4.152 2.725 2.466 2.080

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:

Από θυγατρικές - - 375 268

Από συγγενείς - 15.759 - -

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 173 166 20 20

173 15.926 395 288

Έσοδα ενοικίων:

Από θυγατρικές - - 703 1.814

Από συγγενείς - 77 - -

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 192 261 403 88

192 338 1.106 1.902

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 30/09/2015 1/1 - 30/09/2014 1/1 - 30/09/2015 1/1 - 30/09/2014

Αγορές παγίων:

Από θυγατρικές - - 28 110

Από συγγενείς - 1.453 - -

- 1.453 28 110

Πωλήσεις παγίων:

Προς θυγατρικές - - 6 -

- - 6 -

Όμιλος Εταιρεία
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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. 

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 2015, καταβλήθηκαν από την Εταιρεία και τον Όμιλο 
συνολικές αμοιβές μελών Δ.Σ., διευθυντικών στελεχών και λοιπών συνδεδεμένων μερών ύψους 
€856 και €1.854 αντίστοιχα (1/1 – 30/9/2014: €884 και €1.271 αντίστοιχα). Κατά την 30 
Σεπτεμβρίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 2014 δεν υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
από τα μέλη της Διοίκησης όσον αφορά την Εταιρεία. Στον Όμιλο στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 
υπάρχουν υποχρεώσεις προς τα μέλη της Διοίκησης €26 (2014: €74) ενώ δεν υπάρχουν απαιτήσεις 
από τα μέλη της Διοίκησης (2014: €0). 

18. Διακοπείσες δραστηριότητες 

α) Intracom Telecom 

Τον Δεκέμβριο του 2014 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση  του ποσοστού συμμετοχής που κατείχε η 
Εταιρεία στην πρώην συγγενή Ιntracom Telecom. Ως αποτέλεσμα το μερίδιο ζημιάς από συγγενείς 
για την περίοδο 1/1 – 30/9/2014 ύψους €6.671 που αφορά την Intracom Telecom παρουσιάζεται 
στα αποτελέσματα του Ομίλου από διακοπείσες δραστηριότητες. 

β) Hellas online 

Τον Νοέμβριο του 2014 ολοκληρώθηκε η πώληση της πρώην θυγατρικής Hellas online.  

30/09/2015 31/12/2014 30/09/2015 31/12/2014

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 

Από θυγατρικές - - 13.322 13.810

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 15.637 17.823 14.315 13.939

15.637 17.823 27.637 27.750

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: 

Προς θυγατρικές - - 4.048 4.005

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 8.734 8.927 7.088 7.344

8.734 8.927 11.136 11.349

Όμιλος Εταιρεία
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Τα αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρείας τα οποία έχουν ταξινομηθεί στις διακοπείσες 
δραστηριότητες για την περίοδο 1/1/2014-30/9/2014 παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Η ανάλυση των ταμειακών ροών έχει ως εξής: 

 

19. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα σε σχέση με την Εταιρεία και τον Όμιλο μετά την ημερομηνία του 
ισολογισμού. 

1/1 - 30/09/2014

Πωλήσεις 155.900

Κόστος πωληθέντων (126.323)

Μεικτό κέρδος από διακοπείσες δραστηριότητες 29.576

Άλλα λειτουργικά έσοδα 1.078

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά (27)

Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (10.204)

Έξοδα διοίκησης (10.177)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης από διακοπείσες δραστηριότητες 10.246

Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (8.515)

Κέρδη προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες 1.731

Φόρος εισοδήματος 60

Καθαρά κέρδη περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 1.792

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα από διακοπείσες δραστηριότητες 1.792

1/1 - 30/09/2014

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 35.580

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (30.847)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (1.284)

Σύνολο ταμειακών ροών 3.449
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20. Δομή Ομίλου 

Παρακάτω, παρατίθενται οι εταιρείες και τα κοινοπρακτικά σχήματα του Ομίλου που 
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, όπως και τα άμεσα ποσοστά 
συμμετοχής τους κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2015. 

 

 

Σημ. 1: Το συνολικό έμμεσο ποσοστό συμμετοχής στην Advanced Transport Telematics (80,88%) 
διαμορφώνεται μέσω της συμμετοχής των θυγατρικών εταιρειών Intrasoft International SA (άμεση 
συμμετοχή 50% ) και Ιντρακάτ ΑΕ (άμεση συμμετοχή 50%). 

Σημ.  2:  Το συνολικό έμμεσο ποσοστό συμμετοχής στην Rural Connect A.Ε. (67,06%) διαμορφώνεται 
μέσω της συμμετοχής της Εταιρείας (άμεση συμμετοχή 30%) και της θυγατρικής Ιντρακάτ ΑΕ (άμεση 
συμμετοχή 60%). 

  

Επωνυμία

Χώρα 

εγκατάστασης

Άμεσο ποσοστό 

συμμετοχής 

Μέθοδος 

ενσωμάτωσης

Ανέλεγκτες  Φορολογικά 

Χρήσεις

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

* Intracom Holdings International Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2014

- Intracom Technologies Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2014

- Intracom Operations Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2014

- Intracom Group USA ΗΠΑ 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2014

- Duckelco Holdings Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2014

- Ingrelenco Trading Co. Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2014

- Edutech Sa Ελλάδα 50,00% Καθαρή θέση 2014

* Intrasoft International S.A. Λουξεμβούργο 99,99% Ολική 2008-2014

- Intrasoft SA Ελλάδα 99,00% Ολική 2010-2014

- Intrasoft International Belgium Βέλγιο 100,00% Ολική 2004-2014

- Intrasoft International Bulgaria Βουλγαρία 100,00% Ολική 2013-2014

- Global Net Solutions Ltd Βουλγαρία 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2014

- Intrasoft International Scandinavia (πρώην IT Services Denmark AS) Δανία 100,00% Ολική 2008 - 2014

- Intracom Exports Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2014

- Intracom Cyprus Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2014

- Intrasoft Information Technology UK Ltd Ηνωμένο Βασίλειο 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2014

- Intrasoft International USA Inc ΗΠΑ 100,00% Ολική 2012-2014

- Intrasoft International ME FZC ΗΑΕ 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2014

- Intracom IT Services Middle East & Africa Ιορδανία 80,00% Ολική 2010-2014

Advanced Transport Telematics Α.Ε. Ελλάδα

80,88% 

(βλ.σημ.1) Ολική 2014

 Rural Connect ΑΕ** Ελλάδα

67,06%   

(βλ. σημ. 2) Ολική 2014
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Σημ. 3: Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην Rominplot SRL ανέρχεται σε 100% μέσω συμμετοχής 
άλλης θυγατρικής (Ιntrakat International Ltd με ποσοστό 0,01%). 

Σημ. 4: Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην Intrablue Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και 
Τουριστικών Επιχειρήσεων ανέρχεται σε 100% μέσω συμμετοχής άλλης θυγατρικής 
(Intradevelopment με ποσοστό 50%). 

Σημ. 5: Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στον Θηβαϊκό Άνεμο Ενεργειακή Α.Ε. ανέρχεται σε 45% 
μέσω συμμετοχής άλλης θυγατρικής (Intrapower με ποσοστό 15%). 

  

Επωνυμία

Χώρα 

εγκατάστασης

Άμεσο ποσοστό 

συμμετοχής

Μέθοδος 

ενσωμάτωσης

Ανέλεγκτες  Φορολογικά 

Χρήσεις

* Ιντρακάτ ΑΕ Ελλάδα 61,76% Ολική -

- Inmaint SA Ελλάδα 62,00% Ολική 2012-2013

- Intracom Construct SA Ρουμανία 96,54% Ολική 2009-2014

- Oikos Properties SRL Ρουμανία 100,00% Ολική 2007-2014

- Rominplot SRL Ρουμανία
99,99% 

(βλ. σημ.3)
Ολική 2009-2014

- Eurokat SA Ελλάδα 45,29% Ολική -

- Κ/Ξ Άκτωρ ΑΤΕ - Lobbe Tzilalis - Eurokat ATE (Διαχείριση Ιλύος Κ.Ε.Λ.) Ελλάδα 33,33% Αναλογική 2010-2014

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

Δήμου Παιανίας)
Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2011-2014

- Intrakat International Ltd Κύπρος 100,00% Ολική 2008-2014

- Alpha Mogilany Development SP Z.O.O. Πολωνία 25,00% Καθαρή θέση 2008-2014

- Αmbtila Enterprises Limited Κύπρος 100,00% Ολική 2009-2014

- Α. Κατσέλης Ενεργειακή Α.Ε. Ελλάδα 50,00% Ολική 2007-2014

- Intrablue Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Ελλάδα
50% 

(βλ. σημ.4)
Ολική 2010-2014

- Intradevelopment ΑΕ Αξιοποίησης & Εκμετάλλευσης Ακινήτων Ελλάδα 100,00% Ολική 2009-2014

- Αναπτυξιακή Κυκλάδων Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων Ελλάδα 100,00% Ολική 2014

- Ιντρακυκλάδες Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων Ελλάδα 100,00% Ολική 2014

- Ιντραξενοδοχειακή Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών 

Επιχειρήσεων**
Ελλάδα 100,00% Ολική -

- Ιnestia Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία** Ελλάδα 50,00% Καθαρή θέση -

- Fracasso Hellas AE Σχεδιασμός & κατασκεύη συστημάτων οδικής ασφάλειας Ελλάδα 80,00% Ολική -

- Κ/Ξ Intrakat - "Κ/Ξ Αρχιρόδον Ελλάς ΑΤΕ - Πρίσμα Δομή ΑΤΕ" (Γενικό 

Κατάστημα Κράτησης Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης)
Ελλάδα 80,00% Ολική 2014

- Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ - Intrakat (Εγκαταστάσεις επεξεργ. λυμάτων & υποβρύχιος 

αγωγός διάθεσης του δήμου Αγ. Θεοδώρων)
Ελλάδα 20,00% Αναλογική 2010-2014

- Κ/Ξ Intrakat - Μεσόγειος ES AE - (λειτουργία - συντήρηση βιολ. καθαρισμού 

Οίνοφυτων Σχηματαρίου)
Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2014

- Κ/Ξ Intrakat - Πρωτέας (Ομβρυά Αναβύσσου) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2014

- Κ/Ξ Intrakat - Πρωτέας (Έργα αποπεράτωσης διευθέτησης χειμάρου Ξηρια) Ελλάδα 50,00% Αναλογική -

- Intrapower A.E. Εταιρία Ενεργειακών Έργων Ελλάδα 100,00% Αναλογική -

- ICMH ΑΕ Υπηρεσίες Υγείας** Ελλάδα 50,00% Ολική 2014

-Κινητή Κομποστοποίηση Α.Ε. Ελλάδα 24,00% Ολική -

-Θηβαϊκός Άνεμος Ενεργειακή Α.Ε. Ελλάδα
30%

 (βλ. σημ. 5)
Καθαρή θέση 2012-2014

Κ/Ξ Μοχλός - Intrakat (Αντισφαίριση) Ελλάδα 50,00% Καθαρή θέση 2010-2014

Κ/Ξ Μοχλός - Intrakat (Κολυμβητήριο ΟΑΚΑ) Ελλάδα 50,00% Καθαρή θέση 2010-2014

Κ/Ξ Πανθεσσαλικού Σταδίου Ελλάδα 15,00% Καθαρή θέση 2009-2014

Κ/Ξ Ελτέρ - Intrakat (ΕΠΑ Αερίου) Ελλάδα 45,00% Καθαρή θέση 2010-2014

Κ/Ξ Intrakat - Γαντζούλας Ελλάδα 50,00% Καθαρή θέση 2009-2014

Κ/Ξ "Αθ. Τεχνική - Πρίσμα Δομή" - Ιntrakat Ελλάδα 65,00% Καθαρή θέση 2008-2014

Κ/Ξ Intrakat - Εργκαζ - ALGAS Ελλάδα 33,33% Καθαρή θέση 2009-2014

Κ/Ξ Intrakat - ΑΤΤΙΚΑΤ (Εγνατία Οδός) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2014

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Εργο Ξηρία) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2014

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Εργο Εγκ/σης Φυσ.Αερίου Σχολείων) Ελλάδα 30,00% Αναλογική 2010-2014

Κ/Ξ Intrakat - Intracom Telecom (Δίκτυα ΔΕΠΑ) Ελλάδα 70,00% Αναλογική 2008-2014
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* Άμεσες συμμετοχές 

Κατά την τρέχουσα περίοδο που έληξε την 30  Σεπτεμβρίου 2015, ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά 
ενώ δεν είχαν ενσωματωθεί την αντίστοιχη περίοδο του 2014 όλες οι παραπάνω αναφερόμενες 
εταιρείες του πίνακα με το συνοδευτικό χαρακτηριστικό (**) στον τίτλο τους. 

Αντιστρόφως είχε ενσωματωθεί στην αντίστοιχη περίοδο του 2014 και δεν ενσωματώθηκε στην 
τρέχουσα περίοδο του 2015 (1/1 – 30/9/2015) η θυγατρική Hellas online. Η πώληση της Hellas 
online ολοκληρώθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2014. 

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

Επωνυμία

Χώρα 

εγκατάστασης

Άμεσο ποσοστό 

συμμετοχής

Μέθοδος 

ενσωμάτωσης

Ανέλεγκτες  Φορολογικά 

Χρήσεις

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

Κομοτηνή) 
Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2009-2014

Κ/Ξ Άκτωρ ΑΤΕ - J&P ΑΒΑΞ - Intrakat (Κ/Ξ Μωρέας) Ελλάδα 13,33% Αναλογική 2008-2014

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (ΕΠΑ 7 - Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου Αττικής Νότια Περιο Ελλάδα 49,00% Αναλογική 2010-2014

Κ/Ξ Eurokat - Intrakat (Ιόνιος Κλινική) Ελλάδα 72,65% Αναλογική 2010-2014

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

καλών τεχνών)
Ελλάδα 70,00% Αναλογική 2009-2014

Κ/Ξ Αναστηλωτική - Γετεμ - Ετεθ - Intrakat (μουσείο Πάτρας) Ελλάδα 25,00% Αναλογική 2010-2014

Κ/Ξ Αναστηλωτική - Γετεμ - Intrakat (φράγμα Πείρου-Παραπείρου) Ελλάδα 33,30% Αναλογική 2009-2014

Κ/Ξ Intrakat - Ελτερ - (κατασκευή φράγματος στη λεκάνη Φιλιατρίνου) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2014

Κ/Ξ Intrakat - Κ.Παναγιωτίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. (έργο γραμμών μεταφοράς 1) Ελλάδα 60,00% Αναλογική 2010-2014

Κ/Ξ Αλτεκ - Intrakat - Αναστηλωτική (αερολιμένας Θεσσαλονίκης) Ελλάδα 46,90% Αναλογική 2010-2014

Κ/Ξ Ελτέρ - Intralat (Έργο Nέας Mεσημβρίας) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2014

Κ/Ξ Intrakat - Φίλιππος ΑΕ (Έργο Αμφίπολης) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2011-2014

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

Κηφισίας)
Ελλάδα 24,00% Αναλογική 2011-2014

Κ/Ξ Intrakat - Γ.Δ.Κ.Τεχνική Ε.Π.Ε "Κ/Ξ Εκτέλεσης έργου φράγματος Φιλιατρίνου" Ελλάδα 70,00% Αναλογική 2011-2014

Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ - ΑΕΓΕΚ - Intrakat (Κατασκευή σιδηρ/κής γραμμής Κιάτο - Ροδοδάφ Ελλάδα 33,33% Αναλογική 2012-2014

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Πόρτο Καρράς ΑΕ - Intrakat (διευθέτηση ρέματος Εσχατίας) Ελλάδα 25,00% Αναλογική 2012-2014

Κ/Ξ Intrakat - Πρωτέας (διευθέτηση χειμάρου Ξηρία Κορίνθου) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2012-2014

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - J&P ΑΒΑΞ - Intrakat (Σήραγγα Παναγοπούλας) Ελλάδα 25,00% Αναλογική 2014

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (Παρακολούθηση Πληρωμής Ταμιευτήρα Αποσελεμή) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2014

Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΕ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (Προμήθεια υλικών & κατασκευή της Γ.Μ 400 KV 

KΥΤ-Λαγκαδα ΚΥΤ Φιλλίπων και της παραλλαγής της Γ.Μ 400 KΥΤ Θεσσαλονίκης -

ΚΥΤ Λαγκαδα ΚΥΤ Φιλλίπων)

Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2014

Κ/Ξ  ΙΝΤΡΑΚΑΤ -ΕΡΓΩ ΑΤΕ (Κατασκευή δικτύου διανομής & παροχετευτικών 

αγωγών φυσικού αερίου στην Αττική)
Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2014
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