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Α) Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  

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

Οι  

1. Δημήτριος Χ. Κλώνης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  

2. Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης,  Διευθύνων Σύμβουλος, 

3. Γεώργιος Α. Άννινος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

Εξ’ όσων γνωρίζουμε: 

α. οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας “ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”,  για τη χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015,οι οποίες 
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση 
και τα αποτελέσματα χρήσεως της εταιρίας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο και  

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

 

Δ. Χ. ΚΛΩΝΗΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΚ 121708/07.10.2011 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

Κ. Σ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΙ 091122/14.10.2009 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

Γ. Α. ΑΝΝΙΝΟΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΚ 760212 / 28.8.2013 
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Β) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΕΤΗΣΙΑ EΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2015-31/12/2015 

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

Κύρια γεγονότα 2015 

Οι εταιρίες του Ομίλου, κατά τη διάρκεια του έτους, ανέλαβαν και εκτέλεσαν σημαντικά έργα, 
ισχυροποιώντας περαιτέρω τη θέση τους στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται. 
Συγκεκριμένα: 

O Όμιλος INTRAKAT είναι ανάδοχος σημαντικών κατασκευαστικών έργων, έργων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και περιβαλλοντικών έργων, και δραστηριοποιείται σε κατασκευές σύνθετων 
τουριστικών, ξενοδοχειακών και οικιστικών υποδομών. 

Στον τομέα της Ενέργειας το Αιολικό Πάρκο του Ομίλου που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2014, 
λειτούργησε με αποδόσεις που υπερβαίνουν τις αρχικές εκτιμήσεις. 

Η εταιρία συμμετέχει επίσης σε δυο πολύ σημαντικά έργα: το έργο Τηλεματικής του ΟΟΣΑ, σε 
συνεργασία με την INTRASOFT INTERNATIONAL και στο έργο Ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υποδομών σε 
Αγροτικές "Λευκές" Περιοχές. Και τα δύο αυτά έργα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να 
ολοκληρωθούν εντός του χρονοδιαγράμματός τους. 

Στον τομέα επεξεργασίας απορριμμάτων η ΙΝΤΡΑΚΑΤ συμμετέχει σε Κοινοπραξία που έχει 
μειοδοτήσει για τα έργα ΣΔΙΤ Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών  και 
Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου. Για το πρώτο έργο έχει ήδη 
εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή του και αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις του ελεγκτικού 
συνεδρίου για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπογραφής της Σύμβασης. Αντίστοιχες κινήσεις 
γίνονται και για την εξασφάλιση χρηματοδότησης του δεύτερου έργου. 

Στο πλαίσιο επέκτασης των δραστηριοτήτων του σε αγορές εκτός Ελλάδας, ο Όμιλος ερευνά τις 
δυνατότητες ανάληψης έργων στις περιοχές της Αλβανίας, Ιράκ και Κεντρικής Αφρικής και σε 
αντικείμενο συναφές με τη δραστηριότητα της εταιρείας.  

Εντός του 2015 η Εταιρεία ανέλαβε στην Αλβανία μέσω του εκεί υποκαταστήματός της την 
κατασκευή του έργου «Vlora - Εργασίες κατασκευής Προβλήτας – 1η Φάση» προϋπολογισμού € 8,2 
εκατ. 

Στα τέλη του 2015 η Εταιρεία ανέλαβε στα Σκόπια την κατασκευή του έργου «Shtip – Εργασίες 
κατασκευής Νοσοκομιακής Κλινικής» προϋπολογισμού € 29,2 εκατ. 

Ο Όμιλος της INTRASOFT International, δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στις αγορές της 
Ευρωπαικής Ενωσης, παρουσιάζοντας ελεγχόμενη έκθεση στην ελληνική αγορά. 

Μέσα στο έτος Κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει η INTRASOFT International, επιλέχθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υλοποιήσει σύμβαση-πλαίσιο αξίας € 196 εκατ. για την παροχή 
εξωτερικών υπηρεσιών ανάπτυξης, μελέτης και υποστήριξης των πληροφοριακών του συστημάτων. 
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Αυτή η σύμβαση-πλαίσιο θεωρείται από τις μεγαλύτερες στην αγορά παροχής υπηρεσιών 
τεχνολογίας των πληροφοριών της ΕΕ. Η συμμετοχή της INTRASOFT εκτιμάται στο 50% του 
συνολικού προϋπολογισμού της κοινοπραξίας. 

Τον Απρίλιο του 2015  ανέλαβε έργο αξίας € 3 εκατ. υλοποίησης του Τελωνειακού Συστήματος 
Διαμετακόμισης (ASEAN Customs Transit System - ACTS) για την Ένωση των Χωρών της 
Νοτιοανατολικής Ασίας (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN), η οποία περιλαμβάνει 
συνολικά 10 κράτη μέλη. Η INTRASOFT International έχει υλοποιήσει συνολικά 44 έργα σε τελωνεία 
παγκοσμίως, προσφέροντας λύσεις, οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των τελωνειακών 
κυβερνητικών υπηρεσιών. 

Τον ίδιο μήνα υπέγραψε σύμβαση με την Centenary Bank της Ουγκάντα, για την προμήθεια, 
εγκατάσταση και συντήρηση του Κεντρικού Τραπεζικού συστήματος PROFITS® (Core Banking 
Solution) της INTRASOFT International. Η σύμβαση αυτή –διάρκειας 6.5 ετών (18 μήνες για την 
υλοποίηση και 5 χρόνια συνολικά συντήρηση) αποτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο για την 
INTRASOFT International, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή της να ενισχύσει την παρουσία 
της στην Αφρικανική ήπειρο. Επιπλεόν, Κοινοπραξία της INTRASOFT International υπέγραψε 
σύμβαση με τη Zambia Electronic Clearing House Limited (ZECHL) για την προμήθεια, εγκατάσταση 
και συντήρηση του Εθνικού Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών της Ζάμπια (Σύστημα Μεταγωγής 
Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών - National Financial Switch project). Η σύμβαση αυτή –διάρκειας 7 
ετών (12 μήνες για την υλοποίηση και 6 χρόνια συντήρηση) αποτελεί το πρώτο έργο που υλοποιεί η 
INTRASOFT International στη Ζάμπια 

Τον Μάιο Κοινοπραξία, με επικεφαλής την INTRASOFT International, επιλέχθηκε από τη Γενική 
Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ ως η πρώτη ανάδοχος σε κλιμακωτή σύμβαση-πλαίσιο, 
με εκτιμώμενη αξία € 21,9 εκατ., για την παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη, μελέτη 
και υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων. Η σύμβαση (ISS – “HORIZON 2020” - Lot 2) 
αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συμβάσεις της ΕΕ, καθώς το πρόγραμμα “ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020” 
είναι το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία για την 
περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου € 80 δισ. Η συμμετοχή της INTRASOFT International 
εκτιμάται στα € 8,5 εκατ.  

Κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει η INTRASOFT International Βουλγαρίας επιλέχθηκε από τον 
Δήμο Βάρνας στη Βουλγαρία για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Έργου Αστικών Συγκοινωνιών 
διάρκειας 2,5 ετών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι €7,4 εκατ., ενώ η συμμετοχή της 
INTRASOFT International Βουλγαρίας είναι €3,9 εκατ. 

Η λύση ESKORT της INTRASOFT International, γνωστή για την παροχή υποστήριξης σε όλες τις 
διαδικασίες συμμόρφωσης σε Τελωνεία και Υπηρεσίες Δημοσίων Εσόδων, επιλέχθηκε από τα 
Τελωνεία της Σουηδίας στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος τεχνολογικής αναβάθμισής τους.  
Το έργο έχει συνολική διάρκεια 11 ετών (3 έτη για την υλοποίηση και 8 έτη για τη συντήρηση και 
την υποστήριξη), ενώ ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός είναι 1,9 εκατ. ευρώ.   

Τον Νοέμβριο του 2015, Κοινοπραξία, με επικεφαλής την INTRASOFT International, επιλέχθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) να υλοποιήσει σύμβαση-πλαίσιο με πιθανή εκτιμώμενη 
αξία μεταξύ 3 με 5 εκατ. ευρώ για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής σε σχέση με τη 
συντήρηση, υποστήριξη και ανάπτυξη των βάσεων δεδομένων. Η συμμετοχή της INTRASOFT 
εκτιμάται στα €2,2 εκατ. περίπου 

Η IDE ανακοίνωσε την υπογραφή με την BOEING συμφωνίας συμμετοχής στο πρόγραμμα 
εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης AWACS του NATO. Το έργο της IDE 
αφορά εξειδικευμένα υποσυστήματα των αεροσκαφών AWACS, είναι ύψους $2,5 εκατ. και οι 
παραδόσεις θα ολοκληρωθούν στα μέσα του 2017. 
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Επίσης, η εταιρία επέκτεινε τη συνεργασία της με την αμερικανική εταιρεία Raytheon, 
υπογράφοντας νέο συμβόλαιο $63 εκατ. για την παραγωγή υπομονάδων των αντιαεροπορικών 
συστημάτων Patriot, το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο 2017. 

Τον Σεπτέμβριο του 2015, το σύστημα ενδοεπικοινωνίας WiSPR (Wideband Intercom & Secure 
Packet Radio) το οποίο έχει σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και κατασκευάζεται από την IDE στις 
εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα, επιλέχθηκε για να εξοπλίσει το στόλο των Αρμάτων Μάχης 
Leopard2-Α6 του Φινλανδικού Στρατού. Η εγκατάσταση του συστήματος ενδοεπικοινωνίας WISPR 
στα Φινλανδικά Άρματα Μάχης θα αρχίσει το 2015 και οι παραδόσεις του θα ολοκληρωθούν σε 12 
μήνες. 

Τέλος, μετά από διεθνή διαγωνισμό, η IDE (INTRACOM Defense Electronics) προχώρησε σε 
επέκταση της συμφωνίας με τη BOEING στο πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού CNS/ATM 
(Communication, Navigation, Surveillance/ Air Traffic Management) των αεροσκαφών έγκαιρης 
προειδοποίησης AWACS του NATO. 

Το νέο έργο της IDE αφορά εξειδικευμένα υποσυστήματα των αεροσκαφών AWACS και οι 
παραδόσεις θα ολοκληρωθούν τον Μάιο του 2017. 

Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 

Την 21 Ιανουαρίου 2016 δημοσιεύθηκε η απόφαση 224/2016 του Εφετείου Αθηνών, η οποία κάνει 
δεκτή την Έφεση της Intracom Holdings, απορρίπτει τις αγωγές βασικών μετόχων της Teledome 
A.Ε.Β.Ε ως προς την Intracom Holdings, ανακαλεί την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διατάσσει την απόδοση στην Intracom Holdings των έξι 
εγγυητικών επιστολών, συνολικού ποσού €41 εκατ. περίπου, οι οποίες και ακυρώθηκαν στις 5 
Φεβρουαρίου 2016. 

Οικονομικά αποτελέσματα 

Ο Ομιλος INTRACOM HOLDINGS παρά τις αντίξοες συνθήκες της ελληνικής οικονομίας πέτυχε αύξηση 
των ενοποιημένων πωλήσεών του και αύξηση της λειτουργικής του κερδοφορίας. Τα αποτελέσματα 
προ φόρων του Ομίλου περιλαμβάνουν προβλέψεις και απομειώσεις συμμετοχών και 
χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση, με αποτέλεσμα να καταλήγουν σε ζημίες. 
Σε αναμορφωμένο αποτέλεσμα ο Ομιλος είναι κερδοφόρος. Τα συγκρίσιμα στοιχεία για το 2014 που 
παρατίθενται αφορούν συνεχιζόμενες δραστηριότητες καθώς η δραστηριότητα της hellas online για 
το 2014 δημοσιεύεται ως διακοπείσα δραστηριότητα. 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε € 377,1 εκατ. 
έναντι € 346,1 εκατ. το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,0%. Ο Ομιλος της INTRASOFT 
INTERNATIONAL με πωλήσεις αυξημένες κατά € 43,3 εκατ. (2014: € 144.0 εκατ., 2015: € 187,3 
εκατ.) υποκινεί ουσιαστικά την αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων, καθώς οι υπόλοιπες 
θυγατρικές κατέγραψαν μικρή μείωση του τζίρου τους. 

Το λειτουργικό αποτέλεσμα  EBITDA διαμορφώνεται σε € 23,0 εκατ. έναντι € 14 εκατ. το 2014. Ολες 
οι θυγατρικές αύξησαν τη λειτουργική τους κερδοφορία, ακόμα και όσες είχαν μείωση πωλήσεων, 
βελτιώνοντας τα περιθώριά τους.   

Το ενοποιημένο αποτέλεσμα προ φόρων για το 2015 καταλήγει σε ζημίες € 7,7 εκατ., υπό το βάρος 
προβλέψεων και απομειώσεων, έναντι ζημιών € 14,3 εκατ. το 2014. Σε αναμορφωμένο αποτέλεσμα 
ο Ομιλος είναι κερδοφόρος.  



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

31 Δεκεμβρίου 2015 

 

 

7 

 

Ειδικότερα στον Ομιλο INTRAKAT, το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώνεται σε ζημίες € 4,4 εκατ. 
περιλαμβάνοντας απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση ύψους € 5,2 
εκατ. Κατά συνέπεια τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων και πριν από την παραπάνω 
απομείωση του Ομίλου ΙΝΤΡΑΚΑΤ  ανέρχονται σε € 0,8 εκατ. Ο Ομιλος INTRASOFT INTERNATIONAL 
καταγράφει κέρδος € 4,5 εκατ. έναντι € 1,0 εκατ. το 2014. Η IDE είναι επίσης κερδοφόρα με κέρδη 
προ φόρων € 1,0 εκατ. έναντι ζημίας € 0,8 εκατ. το 2014.  

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου την 31/12/2015 ανέρχεται σε € 281,7 εκατ. έναντι € 
286,4 εκατ. την 31/12/2014.  

Το σύνολο του δανεισμού του Ομίλου ανέρχεται την 31/12/2015 σε € 190 εκατ. έναντι € 155 εκατ. 
την 31/12/2014. Η αύξηση του δανεισμού προέρχεται κυρίως από τον Ομιλο INTRAKAT και αφορά 
χρηματοδότηση υλοποίησης έργων. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται την 31/12/2015 σε 
€ 100,5 εκατ. Σημειώνεται ότι οι δεσμευμένες καταθέσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο ποσό των 
ταμειακών διαθεσίμων. Από 5/2/2016, με βάση απόφαση του Εφετείου σχετικά με την υπόθεση της 
TELEDOME, εγγυητικές επιστολές αξίας € 41 εκατ. που είχαν εκδοθεί από την εταιρία ακυρώθηκαν, 
και το παραπάνω ποσό αποδεσμεύτηκε, μειώνοντας τον καθαρό δανεισμό του Ομιλου. 

 Το ενεργητικό του Ομίλου ανέρχεται την 31/12/2015 σε € 719,4 εκατ. έναντι € 653,4 εκατ. την 
31/12/2014. 

 Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που εμφανίζουν την οικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρίας σε 
στατική μορφή είναι οι παρακάτω: 

 

 

  

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού  64,1% 62,6% 31,3% 33,0%

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων   64,4% 78,0% 568,2% 575,2%

Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό  135,8% 139,3% 429,5% 431,7%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 127,3% 138,6% 268,8% 317,9%

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας

EBITDA/Κύκλο εργασιών 6,1% 4,0% -102,4% -105,9%

Μεικτό αποτέλεσμα / Κύκλο εργασιών 17,8% 17,2% 11,1% 11,1%

Κέρδη προ φόρων /Κύκλο εργασιών -2,0% -4,1% -277,1% -577,5%

* Τα συγκρίσιμα στοιχεία του Ομίλου και της εταιρίας για το 2014 αναφέρονται σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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Ακίνητα: Η εταιρία κατέχει ιδιόκτητα ακίνητα (οικόπεδα και κτίρια) στην Παιανία στο 19ο χλμ. Λ. 
Μαρκοπούλου και στην Βιστωνίδα Ξάνθης καθώς και στο Μαρούσι στην οδό Κηφισίας 44 και 
Πρεμετής και στην Αθήνα στην οδό Αδριανείου 2 με τη μέθοδο sales & lease back. 

Η αξία τους εμφανίζεται στις σημειώσεις 6 και 9 των οικονομικών καταστάσεων. 

Διαθέσιμα: Τα διαθέσιμα της εταιρίας αναλύονται στις σημειώσεις 16 και 21 των οικονομικών 
καταστάσεων. 

Στόχοι, Προοπτικές 

Ο Ομιλος με ένα ευρύ φάσμα προηγμένων προϊόντων, ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών και 
έντονη διεθνή παρουσία, στοχεύει στη διατήρηση αλλά και περαιτέρω διεύρυνση του 
χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων του και στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς του παρουσίας, με 
αντικειμενικό σκοπό να δώσει αξία στους μετόχους της εταιρίας. 

Στα πλαίσια των παραπάνω, αλλά και με δεδομένο το ρευστό περιβάλλον που επικρατεί, ο Ομιλος 
θα αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις όπως : 

Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας. Οι ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση περιλαμβάνουν 
ενιαίο μηχανισμό οικονομικής παρακολούθησης των θυγατρικών εταιριών, εστίαση στις κύριες 
δραστηριότητες για οργανική ανάπτυξη και συνέργιες μεταξύ των θυγατρικών, διείσδυση σε αγορές 
με υψηλά περιθώρια. 

Υλοποίηση Επενδύσεων. Ο Ομιλος διαθέτει σημαντικά διαθέσιμα και εξετάζει εναλλακτικά σχέδια 
στρατηγικών τοποθετήσεων σε νέες επενδύσεις με υψηλές αποδόσεις και ισχυρά θετικές ταμειακές 
ροές.  

Απόδοση αξίας στους μετόχους. Η εταιρία εξετάζει την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της. 

Περαιτέρω απομόχλευση 

Απεμπλοκή στο μέγιστο δυνατό βαθμό από εταιρικές εγγυήσεις 

Περιορισμό των κινδύνων  σμίκρυνσης των μεγεθών του που προκύπτουν είτε από τη δομή του, είτε 
κυρίως από τους κινδύνους του διεθνούς περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται.  

Δεδομένων των συνθηκών, ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνεται στην ενίσχυση της εξωστρέφειας καθώς 
και στη δημιουργία ‘ασφαλιστικών δικλείδων’ για την προστασία του Ομίλου από  ασύμμετρους 
κινδύνους που ενδεχομένως να χρειαστεί να αντιμετωπισθούν. 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ως μια ελληνική πολυεθνική εταιρία, εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους 
όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, κίνδυνο ταμειακών ροών και 
κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων και κίνδυνο τιμών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 
ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει 
την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση της μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών στη 
χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.  
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Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου αποτελούνται από βραχυπρόθεσμα δάνεια, 
μακροπρόθεσμα δάνεια, ομολογιακά δάνεια και συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Με τα 
ανωτέρω προϊόντα χρηματοδοτούνται οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης καθώς και οι επενδύσεις 
κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Επιπρόσθετα ο Όμιλος έχει υπό διαχείριση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία ενεργητικού, κυρίως με τη μορφή βραχυχρόνιων καταθέσεων που προέρχονται από τη 
λειτουργική δραστηριότητα. 

Στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται, ο Όμιλος χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
αποκλειστικά και μόνο για τη διαχείριση επιτοκιακού ή συναλλαγματικού κινδύνου, καθώς 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική δεν επιτρέπεται η χρήση τους για κερδοσκοπία. 

Συνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω. 

Κίνδυνοι αγοράς 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

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

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

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

Κίνδυνος τιμής 

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

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

Ο κίνδυνος επιτοκίου έχει αντισταθμιστεί εν μέρει από τη μετατροπή σημαντικού μέρους του 
δανεισμού σε κυμαινόμενο  επιτόκιο εκμεταλλευόμενοι τις αρνητικές τιμές του Euribor ενώ θετικό 
αντίκτυπο είχαν και οι τραπεζικές συγχωνεύσεις λόγω των ενιαίων τιμολογήσεων στο μεγαλύτερο 
μέρος του δανεισμού. Τα επίπεδα του μεσοσταθμικού επιτοκίου της περιόδου 2015 είναι 
χαμηλότερα από αυτά του 2014  περίπου κατά 50μονάδες βάσης. Κατά τη τρέχουσα χρήση  
εκτιμάται ότι ο συγκεκριμένος κίνδυνος θα είναι περιορισμένος καθώς εκτιμάται  ότι οι 
περισσότερες πιθανότητες είναι να υπάρξει σταθερότητα των βασικών επιτοκίων πέριξ του μηδενός 
ή και αρνητικών ενώ ενδεχόμενη βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα θα επιτρέψει θα 
επιτρέψει στις Ελληνικές Τράπεζες την περαιτέρω αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού.  

Πιστωτικός κίνδυνος 

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

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

Κίνδυνος ρευστότητας 

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

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού 
ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.  Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους 
κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να 
υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες 
αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όμιλο, είναι επαρκείς ώστε να 
αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 65% (2014: 59%) και ο 
μακροπρόθεσμος σε 35 % (2014: 41%) αντίστοιχα του συνολικού δανεισμού. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

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

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

 

 

 Έσοδα και Απαιτήσεις Περιόδου 1/1-31/12/2015

(Ποσά σε χιλ. €)

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΠΑΓΙΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.218 252 - 2.877

ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛ.ΥΠΟΚ/ΜΑ 1.404 684 - 8.459

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤ. 400 - - 1.204

ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 2 1 - 154

Σύνολο 3.024 937 0 12.694

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

INTRALOT 291 543 6 14.295

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - 7 - 109

Σύνολο 291 550 6 14.404

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.315 1.487 6 27.098

 Έσοδα και Απαιτήσεις Περιόδου 1/1-31/12/2014

(Ποσά σε χιλ. €)

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.233 252 1.396

ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛ.ΥΠΟΚ/ΜΑ 1.414 684 9.351

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤ. 403 - 2.958

HELLAS ON LINE Α.Ε. 553 1.319 0

ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 1 1 105

Σύνολο 3.604 2.256 13.810

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

INTRALOT - 138 13.830

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - 8 109

Σύνολο 0 146 13.939

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.604 2.402 27.749
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Σχετικά με τις ανωτέρω συναλλαγές, για τη χρήση 2015, διευκρινίζονται τα ακόλουθα για τις 
κυριότερες : 

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

Οι αγορές από την IN MAINT Α.Ε. αφορούν υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων και δικτύων . 

Οι συναλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. 

Έξοδα και Υποχρεώσεις Περιόδου 1/1-31/12/2015

(Ποσά σε χιλ. €)

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΛΗΨΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΟΡΕΣ 

ΠΑΓΙΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ 

ΑΓΟΡΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 130 - 1.409

IN MAINT Α.Ε. 309 31 - 18

INTRADEVELOPMENT - - - 40

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤ. - - 6 -

INTRACOM CYPRUS - - 1.418

ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ - - - 8

Σύνολο 439 31 6 2.893

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

INTRALOT - - - 6.902

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 45 - - 31

Σύνολο 45 0 0 6.933

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 484 31 6 9.826

Έξοδα και Υποχρεώσεις Περιόδου 1/1-31/12/2014

(Ποσά σε χιλ. €)

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΟΡΕΣ 

ΠΑΓΙΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 57 4 1.630

IN MAINT Α.Ε. 270 84 24

INTRADEVELOPMENT - - 40

ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛ.ΥΠΟΚ/ΜΑ 5 - 885

HELLAS ON LINE Α.Ε. 6 22 -

INTRACOM CYPRUS 1.418

ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ - 8

Σύνολο 338 110 4.005

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

INTRALOT 7.270

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΕ 20 - 74

Σύνολο 20 0 7.344

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 358 110 11.349
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Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης ανήλθαν κατά την χρήση 2015 σε € 
1.186 χιλ., ( 2014  € 1.238 ). Δεν υπήρχαν απαιτήσεις ούτε υποχρεώσεις  στο τέλος της κλειόμενης 
χρήσης, προς τα μέλη της Διοίκησης. 

Παιανία, 30 Μαρτίου 2016 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

31 Δεκεμβρίου 2015 

 

 

14 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Η παρούσα Δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του Κ.Ν. 2190/20 και 
περιέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που καθορίζει η ως άνω διάταξη κατά την ημερομηνία της 
31/12/2015.  

Αφορά δε στο σύνολο των αρχών που υιοθετεί η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή 
της, τα συμφέροντα των μετόχων της καθώς και των μερών των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται 
με εκείνα της Εταιρείας. 

1.1 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

1.1.1 Δήλωση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Η Εταιρεία, ως Ανώνυμη Εταιρεία της οποίας οι μετοχές διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, εφαρμόζει πλήρως την κείμενη νομοθεσία - της οποίας οι ρυθμίσεις υπερισχύουν σε κάθε 
περίπτωση – για την εταιρική διακυβέρνηση εισηγμένων εταιρειών που περιέχονται στους νόμους 
Κ.Ν. 2190/1920, Ν. 3016/2002, Ν. 3693/2008 και Ν. 3884/2010 και την υπ΄αριθμ. 
5/204/14.11.2000 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

Η Εταιρεία δηλώνει δε ότι κατά το παρόν χρονικό σημείο υιοθετεί ως Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που διαμορφώθηκε από το Σύνδεσμο 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (εφεξής καλούμενος ο «Κώδικας»), ως αυτός ισχύει, ως Ελληνικός 
Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) μετά από την αναθεώρηση/τροποποίησή του από το 
Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) τον Οκτώβριο 2013, ο οποίος είναι 
αναρτημένος στον ιστότοπο:  http://www.helex.gr/el/web/guest/esed-hellenic-cgc. 

1.1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές διατάξεις του 
Κώδικα που δεν εφαρμόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της μη εφαρμογής 

Ως ήδη αναφέρθηκε, η Εταιρεία εφαρμόζει χωρίς αποκλίσεις τις αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης, 
όπως αυτές ορίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, οι οποίες αποτελούν και το ελάχιστο 
περιεχόμενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Σε σχέση όμως με τον ως άνω Ελληνικό 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή υφίστανται 
ορισμένες αποκλίσεις (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης της μη εφαρμογής), για τις οποίες 
(αποκλίσεις) ακολουθεί σύντομη ανάλυση καθώς και επεξήγηση του λόγου που τις δικαιολογεί. 

Μέρος Α'- Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του 

Ι. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 

- Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει προβεί στη σύσταση ξεχωριστής Επιτροπής που να προΐσταται 
στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο και να προετοιμάζει 
προτάσεις προς αυτό όσον αφορά τις αμοιβές των εκτελεστικών μελών και των βασικών ανώτατων 
στελεχών.  

Η απόκλιση αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση με τις 
αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και των βασικών ανώτατων στελεχών προσαρμόζεται 
στις εκάστοτε κρατούσες οικονομικές συνθήκες και τις επιδόσεις του Ομίλου και διασφαλίζεται η 
τήρησή της από το Δ.Σ., προκειμένου να αποφεύγεται η καταβολή αμοιβών που δεν βρίσκονται σε 
αντιστοιχία αφενός μεν με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αφετέρου δε με την γενικότερη κοινωνικο-
οικονομική κατάσταση. 

http://www.helex.gr/el/web/guest/esed-hellenic-cgc
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Περαιτέρω, η μη ύπαρξη ξεχωριστής επιτροπής, η οποία προΐσταται στη διαδικασία υποβολής 
υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Δ.Σ. εξηγείται από το γεγονός ότι τα υποψήφια προς εκλογή στο 
Δ.Σ. μέλη, από συστάσεως της Εταιρείας μέχρι και σήμερα πληρούν όλες τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις για την απονομή προς αυτά της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ., διακρίνονται για την 
υψηλή επαγγελματική τους κατάρτιση, τις γνώσεις, την εμπειρία και το ήθος τους και ως εκ τούτου 
δεν έχει ανακύψει μέχρι στιγμής ανάγκη λειτουργίας τέτοιας επιτροπής. 

ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

- Το υφιστάμενο Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελείται από άνδρες. Η απόκλιση αυτή δικαιολογείται από 
την αδυναμία ανευρέσεως κατά το παρόν χρονικό διάστημα στελεχών που να ανήκουν στο 
γυναικείο φύλλο και να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις που συνδέονται με την ιδιότητα 
αυτή. Μεταξύ των προτεραιοτήτων της Εταιρείας στο μέλλον, χωρίς όμως να μπορεί να 
προσδιορισθεί με απόλυτη ακρίβεια το χρονικό σημείο συμμόρφωσης της Εταιρείας με την ως άνω 
πρακτική, συγκαταλέγεται η εύρεση και προσθήκη ικανών εκπροσώπων του γυναικείου φύλου, 
δεδομένου ότι κάτι τέτοιο αποτελεί συνάρτηση αφενός μεν της εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος 
και αφετέρου της εύρεσης ατόμων που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις. 

ΙΙΙ. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 

- Το Δ.Σ. δεν διόρισε ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόμενο από τα ανεξάρτητα μέλη του, αλλά μη 
εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, ο οποίος συμβάλει στην επαρκή πληροφόρηση των μη εκτελεστικών 
μελών και συμμετέχει αποτελεσματικά στη διαδικασία εποπτείας και λήψης αποφάσεων. 

IV. Ανάδειξη υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της για 
θητεία πέντε χρόνων που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά 
τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την 6ετία.  

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στην αναγκαιότητα αποφυγής εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου σε 
συντομότερο χρονικό διάστημα, γεγονός το οποίο συνεπάγεται την επιβάρυνση της Εταιρείας με 
έξοδα για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας και τη συνεχή υποβολή νομιμοποιητικών 
εγγράφων ενώπιον των συνεργαζόμενων τραπεζικών, πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών νομικών 
προσώπων. Άλλωστε η πρόβλεψη για μέγιστη διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου ανερχόμενη σε τέσσερα (4) έτη ενέχει τον κίνδυνο να μην δύναται το εκλεγμένο Δ.Σ. να 
ολοκληρώσει το έργο του και να τίθεται υπό διακινδύνευση η αποτελεσματική διοίκηση των 
εταιρικών υποθέσεων και η διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. 

- Δεν υφίσταται Επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ.  

Η απόκλιση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι κάθε φορά που τίθεται θέμα εκλογής νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλους αυτού, η Διοίκηση της Εταιρείας φροντίζει να εξασφαλίζει την 
ύπαρξη και εφαρμογή διαφανούς διαδικασίας, αξιολογεί το μέγεθος και την σύνθεση του υπό 
εκλογή Δ.Σ. ή μέλους αυτών, εξετάζει τα προσόντα, τις γνώσεις, τις απόψεις, τις ικανότητες, την 
εμπειρία, το ήθος και την ακεραιότητα των υποψηφίων μελών και ως εκ τούτου εκπληρώνεται στο 
ακέραιο το έργο που θα επιτελούσε η επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων εάν υφίστατο. 

V. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου 

- Δεν υφίσταται κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ., καθώς οι διατάξεις του Καταστατικού της 
Εταιρείας θεωρούνται επαρκείς για την οργάνωση και λειτουργία του Δ.Σ. και διασφαλίζουν την 
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πλήρη, ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων του και την επαρκή εξέταση όλων των 
θεμάτων επί των οποίων λαμβάνει αποφάσεις. 

- Το Δ.Σ. δεν υιοθετεί στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ημερολόγιο συνεδριάσεων και 12μηνο 
πρόγραμμα δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκληση και συνεδρίαση του Δ.Σ. είναι δυνατή, όταν το επιβάλλουν οι 
ανάγκες της Εταιρείας ή ο νόμος, χωρίς την ύπαρξη προκαθορισμένου προγράμματος. 

- Δεν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του Δ.Σ. κατά την άσκηση του έργου του από ικανό, 
εξειδικευμένο και έμπειρο εταιρικό γραμματέα. Περαιτέρω όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν δυνατότητα, 
εφόσον παρίσταται σχετική ανάγκη, προσφυγής στις υπηρεσίες των νομικών συμβούλων της 
Εταιρείας προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση του Δ.Σ. με το ισχύον νομικό και 
κανονιστικό πλαίσιο. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νέο ΚΕΔ χρέη εταιρικού γραμματέα μπορεί να επιτελέσει είτε ένας 
ανώτατος υπάλληλος, είτε ο νομικός σύμβουλος, ενώ έργο του εταιρικού γραμματέα είναι η παροχή 
πρακτικής υποστήριξης προς τον Πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., ατομικά και συλλογικά, 
με απώτερο σκοπό και στόχο την πλήρη συμμόρφωση του Δ.Σ. με τις νομικές και καταστατικές 
απαιτήσεις και προβλέψεις. Η Εταιρεία θα εξετάσει στο άμεσο μέλλον την αναγκαιότητα θεσπίσεως 
θέσεως εταιρικού γραμματέα. 

VI. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

- Κατά την παρούσα χρονική στιγμή δεν υφίσταται θεσμοθετημένη διαδικασία αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. και των επιτροπών του, ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου 
του Δ.Σ. κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο 
μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

Παρόλα αυτά όποτε διαπιστώνονται αδυναμίες ή δυσλειτουργίες αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποιούνται συναντήσεις και διεξοδικές συζητήσεις, 
στις οποίες αναλύονται τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Άλλωστε το Διοικητικό Συμβούλιο 
παρακολουθεί και επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την προσήκουσα υλοποίηση των 
ληφθεισών αποφάσεών του, με βάση τα τεθέντα στοχο-χρονοδιαγράμματα, ενώ το ίδιο το 
Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογείται σε ετήσια βάση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της Εταιρείας, σύμφωνα με τις αρχές και την διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά τόσο στον 
Κ.Ν. 2190/1920, όσο και στο Καταστατικό της Εταιρείας. 

Μέρος Β'- Αμοιβές 

Ι. Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών 

- Δεν υφίσταται Eπιτροπή αμοιβών αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα 
στην πλειονότητά τους μέλη του Δ.Σ. και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για τα καθήκοντα 
της εν λόγω επιτροπής, τη συχνότητα συνεδριάσεών της και για άλλα θέματα που αφορούν τη 
λειτουργία της. 

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η σύσταση της Επιτροπής, ενόψει της δομής και της 
λειτουργίας της Εταιρείας, δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία μέχρι σήμερα και τούτο γιατί η 
διοίκηση της Εταιρείας που επιμελείται τη διαδικασία καθορισμού των αμοιβών και της υποβολής 
των σχετικών προτάσεων φροντίζει ώστε η εν λόγω διαδικασία να γίνεται με αντικειμενικότητα, 
διαφάνεια και επαγγελματισμό, απαλλαγμένη από συγκρούσεις συμφερόντων.  
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Αναφορικά δε με τον καθορισμό των αμοιβών των μελών του Δ.Σ., εκτελεστικών ή μη, η διοίκηση 
της Εταιρείας ενεργεί με γνώμονα τη δημιουργία μακροπρόθεσμης εταιρικής αξίας, τη διατήρηση 
των αναγκαίων ισορροπιών και την προώθηση της αξιοκρατίας, ώστε η επιχείρηση να προσελκύει 
αξιόλογα στελέχη για την αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας. 

Το Δ.Σ. για τον προσδιορισμό της αμοιβής των μελών του και ιδιαίτερα των εκτελεστικών, λαμβάνει 
υπόψη του τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, την επίδοσή τους σε σχέση με 
προκαθορισμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, την οικονομική κατάσταση, την απόδοση 
και τις προοπτικές της Εταιρείας, το ύψος των αμοιβών για παροχή παρόμοιων υπηρεσιών σε 
ομοειδείς εταιρίες καθώς και το ύψος των αμοιβών των εργαζομένων στην Εταιρεία.  

Η δε αμοιβή και οι τυχόν λοιπές αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. αντανακλά το 
χρόνο απασχόλησής τους καθώς και τις αρμοδιότητές τους . 

Η Εταιρεία θα εξετάσει στο μέλλον την αναγκαιότητα σύστασης ιδιαίτερης επιτροπής αμοιβών. 

-Στις συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. δεν προβλέπεται ότι το Δ.Σ. μπορεί να απαιτήσει 
την επιστροφή όλου ή μέρους του bonus που έχει απονεμηθεί, λόγω αναθεωρημένων οικονομικών 
καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλμένων χρηματοοικονομικών 
στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του bonus αυτού. 

Η απόκλιση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι τα τυχόν δικαιώματα bonus ωριμάζουν μόνο μετά την 
οριστική έγκριση και έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. 

ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων 

- Δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση 

Γενική σημείωση αναφορικά με το χρονικό σημείο άρσης της μη συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις 
ειδικές πρακτικές που υιοθετεί ο νέος ΚΕΔ 

Όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, ο νέος ΕΚΕΔ, όπως ισχύει από τον Οκτώβριο 2013 ακολουθεί την 
προσέγγιση «συμμόρφωση ή εξήγηση» και απαιτεί από τις εισηγμένες εταιρείες που επιλέγουν να 
τον εφαρμόζουν να δημοσιοποιούν την πρόθεσή τους αυτή και είτε να συμμορφώνονται με το 
σύνολο των ειδικών πρακτικών του Κώδικα, είτε να εξηγούν τους λόγους μη συμμόρφωσής τους με 
συγκεκριμένες ειδικές πρακτικές. 

Περαιτέρω, η σχετική εξήγηση των λόγων μη συμμόρφωσης με συγκεκριμένες ειδικές πρακτικές, 
δεν περιορίζεται μόνον σε απλή αναφορά της γενικής αρχής ή της ειδικής πρακτικής με την οποία 
δεν συμμορφώνεται η Εταιρεία, αλλά πρέπει, μεταξύ άλλων, να αναφέρει κατά πόσον η απόκλιση 
από τις διατάξεις του Κώδικα είναι χρονικά περιορισμένη και πότε η Εταιρεία προτίθεται να 
ευθυγραμμισθεί με τις διατάξεις αυτού. 

Οι αποκλίσεις της Εταιρείας από τις πρακτικές που καθιερώνει ο ΕΚΕΔ δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
υπόκεινται σε αυστηρό χρονικό περιορισμό. 

Πάντως η Εταιρεία εξετάζει ήδη τις υφιστάμενες αποκλίσεις από τις ειδικές πρακτικές που 
καθιερώνει ο ΕΚΕΔ και διερευνά την πιθανότητα συμμόρφωσης με αυτές καθώς και το ενδεχόμενο 
κατάρτισης και διαμόρφωσης δικού της Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, η ταυτότητα και οι 
ρυθμίσεις του 
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1.1.3 Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του Νόμου 

Η Εταιρεία εφαρμόζει πιστά τις προβλέψεις του κειμένου ως άνω νομοθετικού πλαισίου σχετικά με 
την εταιρική διακυβέρνηση. Δεν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή εφαρμοζόμενες 
πρακτικές επιπλέον των ως άνω προβλέψεων. 

1.2 Διοικητικό Συμβούλιο & Επιτροπές που απαρτίζονται από μέλη αυτού 

1.2.1 Διοικητικό Συμβούλιο (Ρόλος - Σύνθεση και Λειτουργία) 

1.2.1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων διοικεί την 
Εταιρεία και την εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας 
οικονομικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Περαιτέρω, 
δεδομένου ότι οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά καθήκον του 
Διοικητικού Συμβουλίου συνιστά η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής 
αξίας της μετοχής. Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ. και σε κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν 
ανατεθεί από το Δ.Σ. αρμοδιότητές του, να επιδιώκουν ίδια οφέλη τα οποία αντιβαίνουν στα 
συμφέροντα της Εταιρείας και να ωφελούνται επιχειρηματικά με πράξεις τους σε βάρος της 
Εταιρείας. Τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτος, στον οποίο έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ. αρμοδιότητές 
του, οφείλουν να γνωστοποιούν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα ίδια συμφέροντά τους που 
ενδέχεται να ανακύψουν από τις συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, 
καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με 
αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Τα μέλη υποχρεούνται σε εχεμύθεια και σε κάθε διασφάλιση αυτής, αναφορικά με τις συναλλαγές 
της Εταιρείας, τους πελάτες, συμβούλους, συνεργάτες, προμηθευτές της κ.λ.π. Κάθε σχετική 
πληροφορία πρέπει να χρησιμοποιείται από τα μέλη μόνο στο πλαίσιο του έργου τους και όχι για 
προσωπικό όφελος ή για όφελος τρίτου σε βάρος της Εταιρείας. 

1.2.1.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της, 
αποτελείται από τρία (3) έως ένδεκα (11) Μέλη. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός 
των οποίων καθορίζεται εντός των ως άνω ορίων, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της Εταιρείας με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, 
για θητεία πέντε (5) χρόνων που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση 
μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. 

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους 
ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη είτε εκλέγουν, εφόσον είναι τουλάχιστον 
τρία (3), αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που 
αντικαθίστανται και ορίζουν την ιδιότητα του κάθε μέλους ως εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού, είτε 
συνεχίζουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των 
ελλειπόντων μελών. Αν εκλεγεί από το Δ.Σ. μέλος σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου, το μέλος 
που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει 
τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, 
εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Οι Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου 
δύνανται να ανέλθουν κατ’ ανώτατο αριθμό σε τέσσερις (4). Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή 
κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο πρώτος τη τάξει Αντιπρόεδρος 
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και αυτόν όταν κωλύεται ο αμέσως επόμενος Αντιπρόεδρος κ.ο.κ. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται 
να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέχρι δύο Αναπληρωτές αυτού από τα μέλη του και μόνο, 
καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος 
Συμβούλου μπορούν να ανατεθούν σε ένα και το αυτό πρόσωπο. 

1.2.1.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες 
της Εταιρείας το απαιτούν, συγκαλούμενο προς τούτο με πρόσκληση από τον Πρόεδρο αυτού ή το 
νόμιμο αναπληρωτή του στην έδρα της Εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και εκτός της έδρας της Εταιρείας σε άλλο τόπο, είτε 
στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της 
συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και 
συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα μισά πλέον ενός του συνόλου των 
μελών του, όμως ο αριθμός των παρόντων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι 
αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, 
εκτός εάν ο Νόμος ή το Καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η 
ψήφος του Προέδρου αυτού. Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ένα 
μόνο Μέλος που απουσιάζει, , κατόπιν γραπτής εξουσιοδοτήσεώς του.  

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους 
αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει 
προηγηθεί συνεδρίαση. 

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό 
βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη 
της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή 
αντιπροσωπευομένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του 
Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του  και από όλα τα 
παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του. Αντίγραφα και αποσπάσματα των 
πρακτικών εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.  

Κάθε σύμβουλος οφείλει να επιδιώκει τη συμμετοχή του σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

1.2.1.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να προβαίνει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
οποιαδήποτε πράξη αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση των περιουσιακών της 
στοιχείων και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, προασπίζοντας τα συμφέροντα των μετόχων της 
και του επενδυτικού κοινού. Ως σύνολο, το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει επαρκείς γνώσεις και 
εμπειρία για τις δραστηριότητες της Εταιρείας, ώστε να έχει τη δυνατότητα άσκησης εποπτείας επί 
του συνόλου των λειτουργιών της. Για την αποφυγή περιπτώσεων σύγκρουσης καθηκόντων, η 
Εταιρεία υιοθετεί τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης που αφορούν, ιδίως το διαχωρισμό των 
εκτελεστικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων των μελών του Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών 
υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη, τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, 
σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Υπό ίδια ευθύνη και με την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί 
την Εταιρεία και αναπτύσσει το στρατηγικό προσανατολισμό της, έχοντας ως πρώτιστη υποχρέωση 
και καθήκον τη διαρκή επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας 
και την προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Προς τούτο κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, λαμβάνει πρώτιστα υπόψη του το 
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συμφέρον των μετόχων καθώς και των μερών των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με εκείνα της 
Εταιρείας όπως είναι οι πελάτες, οι πιστωτές, οι εργαζόμενοι και οι κοινωνικές ομάδες που 
επηρεάζονται άμεσα από τη λειτουργία της Εταιρείας στο βαθμό που δεν προκύπτει σύγκρουση με 
το εταιρικό συμφέρον. 

Κρίσιμες για την Εταιρεία αποφάσεις, ιδίως η εξειδίκευση των σκοπών της και ο προσδιορισμός της 
στρατηγικής της, λαμβάνονται μόνο από το Δ.Σ. 

Προς το σκοπό εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, τα μέλη του Δ.Σ. έχουν δικαίωμα ελεύθερης 
πρόσβασης σε ορθή, ουσιώδη και έγκαιρη πληροφόρηση. 

1.2.1.5. Για την επίτευξη των εταιρικών στόχων και την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας, το 
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή 
όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν 
συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και 
την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση 
των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των 
άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. 

1.2.1.6. Η από 26.06.2015 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έχει προεγκρίνει 
για τη χρήση 2015 το ανώτατο όριο της αποζημίωσης των Μελών του Δ.Σ. για το χρόνο που 
διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ουδείς 
εκ των Μελών έλαβε αμοιβή για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. κατά το 2015. 

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και Μελών της Διοίκησης για τη χρήση 2015, 
συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. με έμμισθη σχέση, ανήλθαν 
συνολικά σε € 1.185.766,00. 
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1.2.2 Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

1.2.2.1. Η Εταιρεία διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξελέγη με απόφαση της 
από 19.09.2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της . Η θητεία αυτού είναι πενταετής, 
ισχύουσα μέχρι την 19.09.2019 και η σύνθεσή του έχει ως ακολούθως : 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Ανάληψη 
καθηκόντων 

Λήξη 
θητείας 

Δημήτριος Χρ. Κλώνης 
Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό 

Μέλος 
19.09.2014 19.09.2019 

Γεώργιος Αρ. Αννινος 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.   

Μη Εκτελεστικό Μέλος 
19.09.2014 19.09.2019 

Κων/νος  Σ. Kόκκαλης 
Διευθύνων Σύμβουλος, 

Εκτελεστικό Μέλος 
19.09.2014 19.09.2019 

Γεώργιος Σπ. 
Κολιαστάσης (2) 

Σύμβουλος, 
Mη Εκτελεστικό Μέλος 

01.03.2016 19.09.2019 

Κων/νος Γ. 
Αντωνόπουλος 

Σύμβουλος, 
Μη Εκτελεστικό Μέλος 

19.09.2014 19.09.2019 

Σωτήριος Ν. Φίλος 
Σύμβουλος, 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό 
Μέλος 

19.09.2014 19.09.2019 

Iωάννης Εμ Καλλέργης 
(1) 

Σύμβουλος, 
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό 

Μέλος 
20.07.2015 19.09.2019 

Ειδικότερα το εκλεγέν με απόφαση της από 19.09.2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της Εταιρείας Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ήταν 7μελές, αποτελούμενο από τους κ.κ. Δημήτριο Χρ. 
Κλώνη, Γεώργιο Αρ. Άννινο, Κωνσταντίνο Σ. Κόκκαλη, Γεώργιο Σπ. Κολιαστάση, Κωνσταντίνο Γ. 
Αντωνόπουλο, Σωτήριο Ν. Φίλο και Δημήτριο Κ. Χατζηγρηγοριάδη. 

Ακολούθως : 1) με την από 20.07.2015 απόφαση του Δ.Σ., ο κ. Ιωάννης Εμ. Καλλέργης εξελέγη νέο 
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημητρίου Κ. 
Χατζηγρηγοριάδη, ο οποίος διετέλεσε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. από 19.09.2014 
έως 19.07.2015, και 2) με την από 25.02.2016 απόφαση του Δ.Σ., ο κ. Γεώργιος Σπ. Κολιαστάσης 
ορίσθηκε από την 01.03.2016 ως μη Εκτελεστικό Μέλος. Ο κ. Κολιαστάσης διετέλεσε Εκτελεστικό 
Μέλος του Δ.Σ. από 19.09.2014 έως 28.02.2016.  

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 πραγματοποιήθηκαν 27 συνολικά συνεδριάσεις του Δ.Σ. της 
Εταιρείας. Εκ των ως άνω συνεδριάσεων σε 2 συνεδριάσεις παρέστησαν 6 Μέλη και στις λοιπές 
συνεδριάσεις παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. Τα βιογραφικά των μελών του εν ενεργεία 
Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  
(https://intracom.com/el/company/dioikisi) 

1.2.3 Επιτροπή Ελέγχου 

1.2.3.1. Η Εταιρεία, συμμορφούμενη πλήρως με τις προβλέψεις και τις επιταγές του Ν. 3693/2008, 
εξέλεξε κατά την Tακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26ης Ιουνίου 2015, 3μελής Επιτροπή 
Ελέγχου με τριετή θητεία, αποτελούμενη από τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της 
Εταιρείας κ.κ. Κ. Αντωνόπουλο, Σ. Φίλο και Δημ. Χατζηγρηγοριάδη, εκ των οποίων τα δύο (2) 
τελευταία είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Ακολούθως, μετά από την από 20.07.2015 
αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημ. Χατζηγρηγοριάδη από τον κ. Ι. Καλλέργη, η ως άνω 
Επιτροπή αποτελείται από τους κ.κ. Κ. Αντωνόπουλο, Σ. Φίλο και Ι. Καλλέργη. 

https://intracom.com/el/company/dioikisi
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1.2.3.2. Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι εξής: 

α) η παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

β) η παρακολούθηση  της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της 
μονάδας του εσωτερικού ελεγκτή της Εταιρείας, 

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

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

1.2.3.3. Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την διάρκεια της χρήσης 2015 συνεδρίασε τέσσερις φορές.  

1.2.3.4. Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας της παρεχόμενης προς το 
επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της Εταιρείας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η 
συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η περιφρούρηση των 
επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση 
των σημαντικότερων κινδύνων καθώς και η πρόταση για τον ορισμό της Ελεγκτικής εταιρείας για 
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (ατομικών και ενοποιημένων) κάθε χρήσης. 

1.3 Γενική Συνέλευση των μετόχων 

1.3.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής 

1.3.1.1. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το 
ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Στη 
Γενική Συνέλευση, δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος, είτε αυτοπροσώπως, είτε 
δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη 
διαδικασία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που 
απουσιάζουν ή διαφωνούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η 
διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων 
των μετόχων, οι οποίοι ενημερώνονται για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη 
Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και των σχετικών 
δικαιωμάτων τους. 

1.3.1.2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια 
άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του 
δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς οι μετοχές της Εταιρείας είναι 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο 
εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση όταν το κρίνει σκόπιμο ή εάν το ζητήσουν μέτοχοι 
που εκπροσωπούν το κατά νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενο ποσοστό. 

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με 
αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

31 Δεκεμβρίου 2015 

 

 

23 

 

την συνεδρίασή της, συνυπολογιζομένων και των μη εργάσιμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της 
πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν υπολογίζονται. 
Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, ορίζει τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της 
συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, 
καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν στη 
Γενική Συνέλευση και ν' ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή 
ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στην έδρα της 
Εταιρείας και δημοσιεύεται όπως επιβάλλουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

1.3.1.3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της 
Ημερήσιας Διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται 
επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που 
ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί για το σκοπό αυτό πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η 
επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της 
αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με 
απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 

1.3.1.4. Εξαιρετικώς, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική 
Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 
εάν εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν 
πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: 

α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας  

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας 

γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με 
τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με 
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 

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

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/20, όπως 
ισχύουν 

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών 

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 
Εταιρείας 

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 

θ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και 

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης 
απόφασης από τη Γ.Σ. απαιτείται η ως άνω αυξημένη απαρτία 

1.3.1.5. Εάν δε συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, 
συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της 
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συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με προηγούμενη πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που 
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, 
όταν σ’ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που 
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, 
όταν σ’ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου. Όλες οι αποφάσεις επί των ως άνω θεμάτων λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο 
τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 

1.3.1.6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Πρόεδρος της 
Ελεγκτικής Επιτροπής, ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας αλλά και οι εξωτερικοί ελεγκτές 
παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και 
ενημέρωση επί θεμάτων που τίθενται προς συζήτηση και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που 
ζητούν οι μέτοχοι. 

1.3.2 Δικαιώματα των μετόχων και τρόπος άσκησής τους 

1.3.2.1 Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου 

1.3.2.1.1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος που 
εμφανίζεται με την ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες 
(μετοχές) της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης 
της Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, κατά την έναρξη της 
τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής 
ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή 
εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα 
πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της 
Γενικής Συνέλευσης. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει 
τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία 
περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 
Κατά τα λοιπά η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 (άρθρο 28α) 

1.3.2.1.2. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω 
αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά 
πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά 
πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε 
περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω 
μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε 
λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους 
μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της 
το έντυπο που οφείλει να χρησιμοποιεί ο μέτοχος για τον ορισμό του/των αντιπροσώπου/ων του. 
Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της 
Εταιρείας ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία 
της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος οφείλει να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς 
αποστολής των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου και της παραλαβής τους από την 
Εταιρεία. 

1.3.2.1.3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την 
έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να 
είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος 
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άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της 
παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο 
αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή 
οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της 
εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού 
προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι 
υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή 
άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της 
Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που 
αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). 

1.3.2.2 Δικαιώματα μειοψηφίας 

- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 

- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη Γενικής 
Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 2 του 
Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 

- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
27 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής 
Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την 
αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 2α του Κ.Ν. 2190/1920, ως 
ισχύει. 

- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο 
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ως 
ισχύει. 

- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον 
πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει 
στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 4 εδάφιο 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Επίσης, με αίτηση 
μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα 
ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή 
τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε 
αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 4 εδάφιο 2 του Κ.Ν. 
2190/1920, ως ισχύει. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί 
την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 
Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης 
παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες 
για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

31 Δεκεμβρίου 2015 

 

 

26 

 

- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε θέματα της Ημερησίας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται 
με ονομαστική κλήση. 

- Σε όλες τις περιπτώσεις της παρούσας ενότητας οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη 
μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού 
δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 
του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 

- Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο τον 
έλεγχο της Εταιρείας, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι 
διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 

- Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τα οριζόμενα παραπάνω, 
έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό 
ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή 
διαχείριση, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 

- Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο τη μετοχική τους ιδιότητα 
και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, η οποία 
(μετοχική ιδιότητα) πιστοποιείται από την καταχώρησή τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων το οποίο 
διαχειρίζεται, με την ιδιότητα του Κεντρικού Αποθετηρίου, η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό 
Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία είναι ο φορέας κατά την έννοια της παρ. 4 του 
άρθρου 28α Κ.Ν. 2190/20. . 

1.3.2.3 Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες 

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης 
της Γενικής Συνέλευσης, της διαδικασίας για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, 
των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου, των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων 
μειοψηφίας των παρ. 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη 
μορφή στην Εταιρεία, από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Επίσης, όλα τα 
ανωτέρω έγγραφα, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου είναι 
διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intracom.com).  

1.4 Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνων 

1.4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.) 

Βασικό μέλημα της Εταιρείας αποτελεί η ανάπτυξη και η συνεχής αναβάθμιση, τόσο σε ατομικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ομίλου, Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.) το οποίο αποτελεί 
σύνολο λεπτομερώς καταγεγραμμένων ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που τίθενται σε 
εφαρμογή από το Διοικητικό Συμβούλιο, τη διοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρείας, 
καλύπτουν σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα και συναλλαγή της και συντελούν στη διασφάλιση 
της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και 
κανονισμούς. 

http://www.intracom.com/
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Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου με σκοπό την περιφρούρηση των 
περιουσιακών στοιχείων της καθώς και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων 
κινδύνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τελική ευθύνη για τη διατήρηση του Συστήματος αυτού, 
τη διασφάλιση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητάς του καθώς και για την παρακολούθηση 
και εποπτεία της αποτελεσματικής εφαρμογής του. Παράλληλα τα μέλη του Δ.Σ. αξιολογούν την 
επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος σε ετήσια βάση. Υπεύθυνοι για την τήρηση 
του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι ο Εσωτερικός Ελεγκτής, η Επιτροπή Ελέγχου και η 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. 

Εσωτερικός Ελεγκτής 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής ως όργανο εσωτερικού ελέγχου που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 
3016/2002 «Για την Εταιρική Διακυβέρνηση» κατά την άσκηση των καθηκόντων του, είναι 
ανεξάρτητος, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρείας πέραν της 
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής ορίζεται από το Δ.Σ. και δεν μπορεί να είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας ή 
διευθυντικό στέλεχος το οποίο έχει και άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρμοδιότητες ή 
συγγενής των παραπάνω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Είναι πρόσωπο με 
επαρκή προσόντα και εμπειρία και απασχολείται υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης. 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής κατά την άσκηση των καθηκόντων του δικαιούται να λαμβάνει γνώση 
οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου και να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία αυτής. 
Για τη διευκόλυνση του έργου του Εσωτερικού Ελεγκτή, τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να 
συνεργάζονται και να του παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία, η δε διοίκηση της Εταιρείας 
οφείλει να του παρέχει κάθε αναγκαίο προς τούτο μέσο. 

Η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή 
στα πρόσωπα ή την οργάνωση του Εσωτερικού Ελέγχου εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη 
μεταβολή αυτή. Ως προς την αξιολόγησή του ο εσωτερικός Ελεγκτής θεωρείται διευθυντικό 
στέλεχος. 

Επιτροπή Ελέγχου 

Το κύριο έργο της Επιτροπής Ελέγχου συνίσταται στη διαρκή παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε ατομικό επίπεδο και 
επίπεδο ομίλου, με βάση τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες της Yπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, 
τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις των εξωτερικών ελεγκτών, καθώς και των εποπτικών αρχών. 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου συνιστά αυτόνομη και αυτοτελή υπηρεσία της Εταιρείας, η οποία 
εντάσσεται οργανικά και αναφέρεται απ' ευθείας και εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε 
εξειδικευμένες περιπτώσεις (με σχετική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου), ενεργεί για 
λογαριασμό του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των προϊσταμένων των υπηρεσιών. Η 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται από έναν τουλάχιστον εσωτερικό ελεγκτή. Κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του είναι ανεξάρτητος, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή 
μονάδα της Εταιρείας και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου τηρεί απαρέγκλιτα την εν γένει εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και 
κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
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Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου θεσπίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα διεθνή 
πρότυπα, τις διαδικασίες και πολιτικές καθώς και το πλαίσιο διενέργειας οικονομικών, διοικητικών 
και λειτουργικών ελέγχων, τόσο της Εταιρείας όσο και των εταιριών του Ομίλου, με βάση τα οποία 
διακριβώνεται: 

 Η αξιοπιστία των λογιστικών και επιχειρηματικών δεδομένων, 

 Η διασφάλιση της εταιρικής περιουσίας από αξιόποινες πράξεις (απάτης, καταδολίευσης, 
υφαρπαγής) ή χρήσης σε άσχετους με τους εταιρικούς προορισμούς, 

 Η συμμόρφωση των υπηρεσιών της Εταιρείας με τα μέτρα διασφάλισης της νόμιμης δραστηριότητάς 
της και 

 Η εφαρμογή και η τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, του Καταστατικού της 
Εταιρείας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρεία και ιδιαίτερα της 
χρηματιστηριακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιριών. 

Πριν από τη διενέργεια των ως άνω ελέγχων, ο Εσωτερικός Ελεγκτής υποβάλει στην Επιτροπή 
Ελέγχου, πρόγραμμα με τα τμήματα / υπηρεσίες της Εταιρείας που πρόκειται να ελεγχθούν. Η εν 
λόγω υποβολή επιβάλλεται προκειμένου ο εσωτερικός ελεγκτής να λάβει τις κατάλληλες 
κατευθύνσεις και εξουσίες ελέγχου. 

Οι έλεγχοι της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, που σχετίζονται με το λογιστικό σύστημα, 
επιδιώκουν να διακριβώνεται ότι: 

 Οι εταιρικές συναλλαγές εκτελούνται σύμφωνα με τη γενική ή την ειδική εξουσιοδότηση της 
διοίκησης. 

 Όλες οι συναλλαγές καταχωρούνται με τα αληθή δεδομένα τους στους κατάλληλους λογιστικούς 
λογαριασμούς, στη χρήση που αφορούν, ώστε να διασφαλίζεται η αληθής κατάρτιση των 
λογιστικών καταστάσεων, στα πλαίσια αναγνωρισμένων λογιστικών μεθόδων και να διατηρείται η 
δυνατότητα λογιστικής παρακολούθησης των περιουσιακών στοιχείων. 

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

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

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, επιμελείται, εκτός των άλλων, τους ακόλουθους ελέγχους: 

 Τον έλεγχο τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Καταστατικού της Εταιρείας, 
ως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρεία, ιδίως της 
νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών και της χρηματιστηριακής, ειδικότερα δε της αποφάσεως του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 5/204/2000, ως τροποποιήθηκε 
και ισχύει 

 Τον έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία και τα 
επενδυτικά σχέδια της Εταιρείας σχετικά με την χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από το 
Χρηματιστήριο ή την ορθή ενημέρωση των εποπτικών αρχών και του επενδυτικού κοινού για τις 
τυχόν διαφοροποιήσεις τους. 
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 Τον έλεγχο της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της διοικήσεως 
αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. 

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

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

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας περιπτώσεις 
σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των 
διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας με τα συμφέροντα αυτής, τις οποίες διαπιστώνει κατά την 
άσκηση των καθηκόντων της. 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, παρέχει, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου 
οποιαδήποτε πληροφορίες ζητηθεί εγγράφως από τις εποπτικές αρχές, συνεργάζεται με αυτές και 
διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου που αυτές 
ασκούν. 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής 
Ελέγχου τακτικές ενημερώσεις, τουλάχιστον άπαξ ανά τρίμηνο και παρίσταται στις Γενικές 
Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας. 

1.4.2 Διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων). 

Η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποιεί επισκόπηση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών όσον 
αφορά τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία έχει 
συντάξει η Εταιρεία σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επανεξετάζει τις κυριότερες εκτιμήσεις και 
κρίσεις που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα ώστε να διασφαλίσει 
την πληρότητα, σαφήνεια και επαρκή πληροφόρηση των οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, 
στον έλεγχο που διενεργεί λαμβάνει υπόψη της τυχόν θέματα που μπορεί να  προκύψουν από τον 
Τακτικό Έλεγχο που διενεργούν οι ορκωτοί ελεγκτές. 

1.5 Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας 

Δεν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή άλλα διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή 
επιτροπές της Εταιρείας 

1.6 Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παρ. 1 στοιχεία γ), 
δ), στ), η) και θ) της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς 

Οι απαιτούμενες πληροφορίες του στοιχείου (γ) της παρ. 1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ 
εμπεριέχονται ήδη σε άλλο τμήμα της Έκθεσης Διαχείρισης που αναφέρεται στις πρόσθετες 
πληροφορίες του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007. 

Σχετικά με τις απαιτούμενες πληροφορίες του στοιχείου (δ) της παρ. 1 του άρθρου 10 της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ, δεν υφίστανται κανενός είδους τίτλοι της Εταιρείας οι οποίοι να παρέχουν δικαιώματα 
ελέγχου στους κατόχους. 
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Σχετικά με τις απαιτούμενες πληροφορίες του στοιχείου (στ) της παρ. 1 του άρθρου 10 της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ, δεν υφίστανται κανενός είδους περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. 

Σχετικά με τις απαιτούμενες πληροφορίες του στοιχείου (η) της παρ. 1 του άρθρου 10 της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ, οι διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας για τον ορισμό και την αντικατάσταση 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την τροποποίηση του Καταστατικού της, δεν 
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 

Οι απαιτούμενες πληροφορίες του στοιχείου (θ) της παρ. 1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ 
εμπεριέχονται ήδη σε άλλο τμήμα της Ετήσιας Οικονομικής Εκθεσης που αναφέρεται στις πρόσθετες 
πληροφορίες του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007. 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

άρθρου 4 παρ. 7 & 8 του Ν. 3556/2007 

Ι Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες 
εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσια πενήντα τέσσερα Ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (€ 187.566.654,36), 
διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα τρία εκατομμύρια είκοσι πέντε χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα έξι 
(133.025.996) Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός 
ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (€ 1,41) η καθεμία.  

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι διαπραγματεύσιμες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

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

 Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρίας. 
Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετ’ αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού, ως ορίζεται 
στο άρθρο 3 του Ν. 148/1967, διανέμεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους μετόχους ως πρώτο 
μέρισμα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.  

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

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

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

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

 Το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης 
κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση. 

 Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά και 
την ανάληψη νέων μετοχών. 

 Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των Ορκωτών 
Ελεγκτών - Λογιστών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

 Το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, στην οποία κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα της 
ψήφου.  
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 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά τη 
διάρκεια της εκκαθάρισης (σύμφωνα με την παρ.3  του άρθρου 33 του Καταστατικού της).  

 Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου της μετοχής.  

ΙΙ Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας 

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

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

Οι μέτοχοι της Εταιρείας που στις 31.12.2015 κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό μεγαλύτερο του 
5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου παρατίθενται 
στον παρακάτω Πίνακα :  

Ονοματεπώνυμο   Ποσοστό 

Σωκράτης Π. Κόκκαλης               23,87% 

Κωνσταντίνος Γ. Δημητριάδης               8,69% 

HORIZON GROWTH FUND NV               6,75% 

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

ΙV Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 

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

V Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 

Δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 

VI Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας 

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

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

Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δε 
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς. 
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VIII Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών 

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

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

Δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.  

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

Η εταιρία δεν έχει σε  ισχύ επιμέρους Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης για την 
απόκτηση μετοχών της (Stock Options Plan).   

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

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Σεπτεμβρίου 2014, ενέκρινε την, κατ΄ άρθρο 16 
Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής για τη χρονική περίοδο των επόμενων 24 μηνών με 
έναρξη ισχύος από 19.09.2014 μέχρι και 19.09.2016, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ευρώ και 
ανώτατη τιμή 1,41 ευρώ, ανά μετοχή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση 
των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων. 

Επίσης εγκρίθηκε όπως οι ίδιες μετοχές που τυχόν αποκτηθούν να μπορούν να διακρατηθούν για 
την μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας. 

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

Δεν υφίστανται τέτοιες συμφωνίες. 

  



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

31 Δεκεμβρίου 2015 

 

 

34 

 

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

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό 
της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή 
απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας 
πρότασης. Οι σχηματισμένες προβλέψεις της Εταιρείας για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία, συνεπεία και της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3371/2005, ανήλθαν την 
31.12.2015 στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι τεσσάρων ευρώ (€ 
485.124,00). 

 

Παιανία, 30 Μαρτίου 2016 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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Γ) Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρείας “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, οι οποίες 

αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις 

εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 

περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 

πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών 

και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 

ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε 

με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό 

την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 

τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του 

ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 

εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής 

εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 

των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με 

σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με 

σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της 
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εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων 

που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 

εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της 

Εταιρείας “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” και των 

θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και 

τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση 

εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο 

άρθρο 43α (παρ.3δ) του κ.ν. 2190/1920. 

β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α 

(παρ.3α), 108 και 37 του κ.ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016 

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  

 

 

Ζωή  Δ.  Σοφού 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 14701 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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Δ) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Ισολογισμός 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 45 έως 121 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 6 122.935 122.059 9.953 10.343

Υπεραξία 7 20.061 20.061 - -

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 8 5.136 5.210 3 3

Επενδύσεις σε ακίνητα 9 59.338 58.193 53.006 54.370

Επενδύσεις σε θυγατρικές 10 - - 132.652 133.613

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 11 727 611 - -

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 13 13.258 10.996 9.820 10.511

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 14 7.938 7.828 - -

Μακροπρόθεσμα δάνεια 15 12.864 10.944 12.864 10.944

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 16 16.043 8.186 39 39

258.300 244.089 218.337 219.823

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 17 36.610 44.952 - -

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 16 270.906 197.804 82.025 41.528

Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 18 41.178 35.354 - -

Χρηματοδοτική συμβολή από Δημόσιο 19 11.647 - - -

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων 20 170 179 - -

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 11.227 8.248 - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 21 89.299 122.794 17.666 66.569

461.037 409.331 99.692 108.097

Σύνολο ενεργητικού 719.337 653.420 318.029 327.920

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους

Κοινές μετοχές 22 187.567 187.567 187.567 187.567

Υπέρ το άρτιο 22 194.204 194.204 194.204 194.204

Αποθεματικά 23 167.318 171.616 138.717 146.912

Αποτελέσματα εις νέον (292.630) (292.208) (250.053) (249.326)

256.459 261.178 270.434 279.356

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 25.269 25.192 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 281.728 286.370 270.434 279.356

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 24 65.717 63.552 8.959 13.094

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 14 1.188 223 1.066 1.033

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 25 6.667 6.636 485 430

Επιχορηγήσεις 26 55 61 - -

Προβλέψεις 27 1.616 1.311 - -

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 28 183 17 - -

75.426 71.800 10.510 14.557

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 28 217.164 192.444 12.487 14.602

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 3.581 2.908 - -

Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 18 8.112 2.417 - -

Δάνεια 24 124.124 91.497 19.631 16.728

Προβλέψεις 27 9.202 5.983 4.966 2.676

362.183 295.249 37.084 34.006

Σύνολο υποχρεώσεων 437.609 367.049 47.594 48.563

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 719.337 653.420 318.029 327.920

ΕταιρείαΌμιλος
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 45 έως 121 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 

Σημείωση 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Πωλήσεις 377.102 346.147 3.437 3.741

Κόστος πωληθέντων 29 (309.866) (287.661) (3.055) (3.325)

Μεικτό κέρδος 67.236 58.487 382 416

Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών 29 (22.014) (18.274) - -

Έξοδα διοίκησης 29 (35.703) (36.363) (7.431) (7.617)

Άλλα λειτουργικά έσοδα 31 5.101 3.657 2.952 2.754

Λοιπά κέρδη / (ζημιές) - καθαρά 32 (6.648) (1.853) (1.608) (1.296)

Ζημιές από απομείωση θυγατρικών 10 - - (961) (8.437)

Ζημιές από απομείωση ενσώματων, άυλων και επενδυτικών 

ακινήτων 6, 8, 9 (238) (6.719) (238) (4.761)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 7.734 (1.064) (6.904) (18.941)

Χρηματοοικονομικά έξοδα 33 (16.306) (16.265) (3.184) (3.196)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 33 1.192 3.172 563 531

Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (15.115) (13.093) (2.622) (2.664)

Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις 11 (283) (121) - -

Ζημιές προ φόρων (7.663) (14.278) (9.525) (21.605)

Φόρος εισοδήματος 34 (4.013) (1.879) (43) 60

Καθαρές ζημιές χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (11.677) (16.156) (9.568) (21.545)

Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες 40 - 40.052 - (11.760)

Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) χρήσης από συνεχιζόμενες  και 

διακοπείσες δραστηριότητες (11.677) 23.895 (9.568) (33.305)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα:

Ποσά τα οποία μεταφέρονται στα αποτελέσματα

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση, μετά φόρων 13 (596) (4.075) (126) (699)

Μεταφορά αποθεματικού επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 

στα αποτελέσματα λόγω απομείωσης / πώλησης 6.055 1.194 797 336

Συναλλαγματικές διαφορές, μετά φόρων 827 964 - -

6.285 (1.917) 671 (363)

Ποσά τα οποία δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές), μετά φόρων 325 (1.083) (25) (88)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα, μετά φόρων 6.610 (3.001) 646 (451)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης (5.067) 20.895 (8.922) (33.755)

Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) κατανεμημένες σε :

Μετόχους της μητρικής

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (9.890) (16.145) (9.568) (21.545)

Από διακοπείσες δραστηριότητες - 36.606 - (11.760)

(9.890) 20.461 (9.568) (33.305)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (1.786) (11) - -

Από διακοπείσες δραστηριότητες - 3.446 - -

(1.786) 3.435 - -

(11.677) 23.895 (9.568) (33.305)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κατανεμημένα σε:

Μετόχους της μητρικής

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (5.173) (18.227) (8.922) (21.996)

Από διακοπείσες δραστηριότητες - 36.606 - (11.760)

(5.173) 18.378 (8.922) (33.755)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 106 (929) - -

Από διακοπείσες δραστηριότητες - 3.446 - -

106 2.517 - -

(5.067) 20.895 (8.922) (33.755)

Κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους 

της μητρικής για την χρήση (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)

Βασικά και απομειωμένα

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 35 (0,07) (0,12) (0,07) (0,16)

Από διακοπείσες δραστηριότητες 35 0,00 0,28 0,00 (0,09)

35 (0,07) 0,15 (0,07) (0,25)

Όμιλος Εταιρεία
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Όμιλος 

  

 

 

 

 

 

 

Ανάλυση των λοιπών αποθεματικών παρουσιάζεται στη σημείωση 23. 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 45 έως 121 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 

Σημείωση

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο

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

Καθαρά κέρδη χρήσης - - 20.461 20.461 3.435 23.895

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 13 - (2.784) - (2.784) (1.291) (4.075)

Μεταφορά αποθεματικού επενδύσεων διαθεσίμων προς 

πώληση στα αποτελέσματα λόγω πώλησης 23 - 866 - 866 328 1.194

Συναλλαγματικές διαφορές - 880 - 880 84 964

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) καθαρά από φόρους - (1.044) - (1.044) (39) (1.083)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης - (2.083) 20.461 18.377 2.517 20.895

Ίδρυση θυγατρικής - - (555) (555) 797 242

Επίδραση από μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε 

θυγατρικές και κοινοπραξίες - (222) (45) (267) (1.830) (2.097)

Πώληση θυγατρικών 10 - (8.879) 8.879 - (4.839) (4.839)

Μεταφορά 23 - (1.097) 1.097 - - -

- (10.199) 9.376 (823) (5.872) (6.695)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 381.771 171.617 (292.208) 261.178 25.192 286.370

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

Καθαρή ζημιά χρήσης - - (9.890) (9.890) (1.786) (11.677)

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 13 - (416) - (416) (180) (596)

Μεταφορά αποθεματικού επενδύσεων διαθεσίμων προς 

πώληση στα αποτελέσματα λόγω απομείωσης / πώλησης 23 - 4.044 - 4.044 2.011 6.055

Συναλλαγματικές διαφορές - 767 - 767 60 827

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) καθαρά από φόρους 323 - 323 2 325

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης - 4.718 (9.890) (5.173) 106 (5.067)

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 10 - 2 (212) (210) 216 7

Επίδραση από μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε 

θυγατρικές 10 - (7) 149 142 275 417

Μεταφορά 23 - (9.011) 9.532 521 (521) -

- (9.016) 9.469 453 (29) 423

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 381.771 167.318 (292.630) 256.459 25.269 281.728

Μη 

ελέγχουσες 

συμμετοχές

Σύνολο 

ιδίων 

κεφαλαίων

Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Εταιρεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάλυση των λοιπών αποθεματικών παρουσιάζεται στη σημείωση 23. 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 45 έως 121 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 

Σημείωση

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 381.771 147.362 (216.021) 313.112

Καθαρή ζημιά χρήσης - - (33.305) (33.305)

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 13 - (699) - (699)

Μεταφορά αποθεματικού επενδύσεων διαθεσίμων προς 

πώληση στα αποτελέσματα λόγω πώλησης 23 - 336 - 336

Αναλογιστικά κέρδη, μετά φόρων - (88) - (88)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης - (451) (33.305) (33.755)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 381.771 146.912 (249.326) 279.356

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 381.771 146.912 (249.326) 279.356

Καθαρή ζημιά χρήσης - - (9.568) (9.568)

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 13 - (126) - (126)

Μεταφορά αποθεματικού επενδύσεων διαθεσίμων προς 

πώληση στα αποτελέσματα λόγω απομείωσης / πώλησης 23 - 797 - 797

Αναλογιστικές ζημιές, μετά φόρων - (25) - (25)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης - 646 (9.568) (8.922)

Μεταφορά 23 - (8.841) 8.841 -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 381.771 138.717 (250.053) 270.434
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 45 έως 121 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 

Σημείωση 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 36 (30.907) 106.023 (44.683) 34.084

Καταβληθέντες τόκοι (15.731) (26.816) (3.206) (3.240)

Καταβληθής φόρος εισοδήματος (5.483) (6.179) (75) (35)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (52.122) 73.027 (47.964) 30.808

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (7.851) (33.904) (42) (166)

Αγορές επενδυτικών ακινήτων (1.720) (1.191) (30) (41)

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων (1.734) (18.266) (2) (3)

Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 301 366 30 3

Πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων - 181 - -

Πωλήσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 2 - - -

Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 13 (4.424) (2.979) (1.000) (3.704)

Πωλήσεις  χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς 

πώληση 989 4.405 989 3.507

Πωλήσεις θυγατρικών/ μειώσεις κεφαλαίου 10, 40 - 47.069 1.877 69.938

Πωλήσεις συγγενών 11, 40 360 33.800 - 33.800

Ίδρυση θυγατρικής / Aύξηση κεφαλαίου θυγατρικής 10 - 242 (100) (3.389)

Ίδρυση / αγορά συγγενών 11 (633) (202) - -

Δάνεια χορηγηθέντα 15 (1.497) - (1.497) -

Τόκοι που εισπράχθηκαν 264 2.745 67 41

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (15.944) 32.266 293 99.987

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Έξοδα αύξησης κεφαλαίου θυγατρικής (8) - - -

Αγορά ποσοστού σε θυγατρική από μη ελέγχουσες συμμετοχές - (355) - -

Συναλλαγές με μη ελέγχουσες συμμετοχές σε θυγατρικές 348 - - -

Εισφορά μη ελεγχουσών συμμετοχών σε μετοχικό κεφάλαιο θυγατρικής 12 - - -

Δάνεια αναληφθέντα 68.664 21.363 - -

Αποπληρωμή δανεισμού (32.973) (82.288) - (64.801)

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις 26 - 3.805 - -

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (1.473) (1.287) (1.232) (1.174)

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 34.570 (58.762) (1.232) (65.974)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (33.495) 46.531 (48.903) 64.821

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

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 21 89.299 122.794 17.666 66.569

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 οικονομικές αυτές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας την 30 Μαρτίου 2016 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων. 

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης 

Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών («η Εταιρεία») και τις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (μαζί «ΙΝΤΡΑΚΟΜ», ή «ο Όμιλος»), για τη χρήση 
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(«ΔΠΧΑ»), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.    

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

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων 
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία 
εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που 
επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη 
γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών 
καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό 
αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της 
Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί 
τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες 

http://www.intracom.com/
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συναλλαγές και εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που 
είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη σημείωση 4. 

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 2015, 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. 
Σε κάθε περίπτωση, ο Όμιλος παρακολουθεί σε συνεχή βάση το οικονομικό περιβάλλον και 
προσαρμόζει έγκαιρα τις στρατηγικές ενέργειες για προστασία από τους κινδύνους. 

Όσον αφορά τη ρευστότητα, ο Όμιλος διατηρεί χρηματικά διαθέσιμα ύψους €78 εκ. σε καταθέσεις 
δεσμευμένες και ελεύθερες (σημ. 16 και 21) σε διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν 
πιστωτική διαβάθμιση μεγαλύτερη του Α2 κατά τον οίκο Moody’s. 

Οι λογιστικές αρχές που έχουν εφαρμοστεί στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων των 
θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων, καθώς και των κοινοπραξιών, είναι ομοιόμορφες με αυτές 
που έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρεία. 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, 
τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για την 
τρέχουσα οικονομική χρήση. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή 
αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές 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. Η διερμηνεία δεν είχε σημαντική επίδραση στον Όμιλο. 
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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. Οι τροποποιήσεις δεν είχαν επίδραση στον Όμιλο. 

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 υποχρεωτικές 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 ενοποιημένων 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 
Λογιστική Αντιστάθμισης 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 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 του 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 
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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. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1 Ιανουαρίου 2019) 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου 
είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που 
παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα 
ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής 
να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με 
διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής 
αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει 
ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις 
συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί 
διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία 
εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 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 επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του 
Ομίλου. 

2.2 Ενοποίηση 

(α) Επιχειρηματικές συνενώσεις και θυγατρικές 

Θυγατρικές είναι όλες οι επιχειρήσεις στις οποίες ο Όμιλος ασκεί έλεγχο. Ο Όμιλος ασκεί έλεγχο σε 
μια επιχείρηση όταν ο Όμιλος εκτίθεται ή και έχει δικαιώματα σε μεταβλητές αποδόσεις από τη 
συμμετοχή του στην επιχείρηση και έχει την ικανότητα να επηρεάζει αυτές τις αποδόσεις μέσω της 
δύναμης που ασκεί στην επιχείρηση. Οι θυγατρικές ενοποιούνται με ολική ενοποίηση από την 
ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επί αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία 
που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

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

Εάν η εξαγορά θυγατρικής επιτυγχάνεται σταδιακά, η εύλογη αξία της συμμετοχής που κατείχε ο 
Όμιλος στην αποκτηθείσα εταιρεία επαναμετράται στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της 
εξαγοράς.  
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Τυχόν ενδεχόμενο αντάλλαγμα που μεταβιβάζεται από τον αποκτώντα αναγνωρίζεται στην εύλογη 
αξία κατά την ημερομηνία απόκτησης. Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες μεταβολές στην εύλογη αξία 
του ενδεχόμενου ανταλλάγματος, που τεκμαίρεται ότι αποτελούν στοιχείο του ενεργητικού ή 
παθητικού, αναγνωρίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 είτε στα αποτελέσματα είτε ως μεταβολή στα 
λοιπά συνολικά εισοδήματα. Εάν το ενδεχόμενο αντάλλαγμα κατατάσσεται ως στοιχείο της καθαρής 
θέσης δεν επαναμετράται έως την τελική τακτοποίησή του μέσω της καθαρής θέσης. 

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

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

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

Συναλλαγές με κατόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών 

O Όμιλος χειρίζεται τις συναλλαγές με τους κατόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών με τον ίδιο τρόπο 
που χειρίζεται τις συναλλαγές με τους κύριους μετόχους του Ομίλου. Όσον αφορά τις αγορές που 
πραγματοποιούνται από κατόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος 
που καταβλήθηκε και της λογιστικής αξίας του αποκτηθέντος μεριδίου των ιδίων κεφαλαίων της 
θυγατρικής καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια. Κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από την πώληση σε 
κατόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών καταχωρούνται επίσης στα ίδια κεφάλαια.  

Πώληση θυγατρικής 

Όταν ο Όμιλος παύσει να έχει έλεγχο, το εναπομένον ποσοστό συμμετοχής επιμετράται εκ νέου 
στην εύλογη αξία του, ενώ τυχόν διαφορές που προκύπτουν καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 
Κατόπιν, το περιουσιακό αυτό στοιχείο αναγνωρίζεται ως συγγενής επιχείρηση, κοινοπραξία ή 
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αυτή αξία. Επιπροσθέτως, σχετικά ποσά που 
είχαν προηγουμένως καταχωρηθεί στα λοιπά συνολικά εισοδήματα λογιστικοποιούνται με τον ίδιο 
τρόπο που θα ακολουθούνταν σε περίπτωση πώλησης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, ήτοι μεταφέρονται στα αποτελέσματα. 

(β) Από κοινού συμφωνίες 

Οι από κοινού συμφωνίες λογιστικοποιούνται από τον Όμιλο βάσει του ΔΠΧΑ 11. Οι επενδύσεις σε 
από κοινού συμφωνίες ταξινομούνται είτε ως από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες είτε ως 
κοινοπραξίες και η ταξινόμηση εξαρτάται από τα συμβατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 
κάθε επενδυτή. Ο Όμιλος αξιολόγησε τη φύση των επενδύσεων του σε από κοινού συμφωνίες και 
αποφάσισε ότι αποτελούν από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή 
ενσωματώνεται το μερίδιο στις απαιτήσεις, υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα της από κοινού 
ελεγχόμενης δραστηριότητας που αναλογούν στον Όμιλο, γραμμή προς γραμμή στις οικονομικές 
καταστάσεις του Ομίλου.    
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Ο Όμιλος αναγνωρίζει το μερίδιο των κερδών ή ζημιών από πωλήσεις από τον Όμιλο προς τις από 
κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους άλλους εταίρους της από κοινού 
ελεγχόμενης δραστηριότητας. Ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει το μερίδιό του επί των κερδών ή ζημιών 
των από κοινού ελεγχόμενων δραστηριοτήτων που προέκυψε από αγορές του Ομίλου από τις από 
κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες μέχρι τα στοιχεία που αγοράσθηκαν να πωληθούν σε τρίτο 
μέρος. Ζημία από τέτοια συναλλαγή αναγνωρίζεται αμέσως εάν καταδεικνύει μείωση της καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας στοιχείων κυκλοφορούντος ενεργητικού ή απομείωση.  

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

 (γ) Συγγενείς επιχειρήσεις 

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

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

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

Όταν ο Όμιλος παύει να έχει ουσιώδη επιρροή, επιμετρά την εναπομένουσα συμμετοχή του στην 
πρώην συγγενή σε εύλογη αξία. Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας της εναπομένουσας 
συμμετοχής, του τιμήματος που λήφθηκε κατά την πώληση της συμμετοχής στη συγγενή και της 
λογιστικής αξίας της επένδυσης στη συγγενή την ημερομηνία που έπαυσε να υπάρχει ουσιώδης 
επιρροή αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Επιπροσθέτως, σχετικά ποσά που είχαν προηγουμένως 
καταχωρηθεί στα λοιπά συνολικά εισοδήματα λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο που θα 
ακολουθούνταν σε περίπτωση πώλησης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 
ήτοι μεταφέρονται στα αποτελέσματα. 

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

Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις στις ατομικές οικονομικές 
καταστάσεις στο κόστος κτήσης μείον απομείωση. 
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2.3 Πληροφόρηση κατά τομέα 

Οι τομείς καθορίζονται με βάση την εσωτερική πληροφόρηση που λαμβάνει η Διοίκηση του Ομίλου 
και παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση.  

2.4 Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

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

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

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

(γ) Εταιρείες του Ομίλου 

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

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

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

(3) Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά 
εισοδήματα. 

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

Η υπεραξία και οι προσαρμογές των εύλογων αξιών που προκύπτουν από την εξαγορά 
επιχειρήσεων στο εξωτερικό, αντιμετωπίζονται ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της 
επιχείρησης εξωτερικού και μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας ισολογισμού. Οι 
συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. 
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2.5 Επενδύσεις σε ακίνητα 

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

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

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

2.6 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

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

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

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

- Κτίρια 33-34 έτη 
- Μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη 
- Μεταφορικά μέσα 5-7 έτη 
- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5-10 έτη 

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

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

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

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή ενσώματων παγίων κεφαλαιοποιούνται για 
το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα 
χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως με την πραγματοποίησή 
τους. 
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2.7 Μισθώσεις 

(α) Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

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

(β) Λειτουργικές μισθώσεις 

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

2.8 Υπεραξία 

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

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

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

Η υπεραξία που έχει προκύψει από εξαγορές ή συνενώσεις επιχειρήσεων, έχει επιμερισθεί και 
παρακολουθείται σε επίπεδο Ομίλου στις βασικές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών (cash 
generating units) οι οποίες έχουν προσδιορισθεί σε σχέση με τις διατάξεις του ΔΛΠ 36 «Απομείωση 
Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων».   
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2.9 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στο λογαριασμό «άυλα περιουσιακά στοιχεία» περιλαμβάνονται: 

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

β) Πελατειακές σχέσεις: αφορούν στοιχεία που αναγνωρίστηκαν κατά την εξαγορά της θυγατρικής 
εταιρείας Intrasoft International Scandinavia (πρώην ΙΤ Services Denmark AS) και αποσβένονται σε 
περίοδο 10 ετών.  

γ) Δικαιώματα παραχώρησης: Τα Δικαιώματα παραχώρησης αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον 
τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της Σύμβασης 
Παραχώρησης (σημείωση 2.27). 

2.10 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

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

2.11 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

2.11.1 Ταξινόμηση 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες. 
Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η Διοίκηση 
προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση. 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

31 Δεκεμβρίου 2015 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

55 

 

(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους 
με μεταβολές στα αποτελέσματα 

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

(β) Δάνεια και απαιτήσεις 

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

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

(γ) Επενδύσεις κατεχόμενες ως τη λήξη 

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

(δ) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

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

2.11.2 Αναγνώριση και επιμέτρηση 

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

Tα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στη συνέχεια 
στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά 
εισοδήματα, μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή υποστούν απομείωση. Κατά την πώληση ή 
απομείωση, τα κέρδη ή οι ζημιές που έχουν σωρευτεί στην καθαρή θέση μεταφέρονται στα 
αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται 
μέσω αποτελεσμάτων. 
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Τα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα, 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. 

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

2.12 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 
παρουσιάζεται στον ισολογισμό, όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που 
αναγνωρίστηκαν και παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να γίνει διακανονισμός σε καθαρή βάση, ή η 
απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου και ο διακανονισμός της υποχρέωσης να γίνουν ταυτόχρονα. 

2.13 Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

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

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

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

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

Στον υπολογισμό απομείωσης των επενδύσεων που έχουν αναγνωριστεί ως διαθέσιμες προς 
πώληση, λαμβάνεται υπόψη τυχόν σημαντική και παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας της 
επένδυσης κάτω από το κόστος του. Όπου υπάρχει τέτοια ένδειξη για διαθέσιμα προς πώληση 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, η συσσωρευμένη ζημία – που υπολογίζεται ως η διαφορά 
μεταξύ του κόστους αγοράς και της τρέχουσας εύλογης αξίας, μείον τις ζημίες απομείωσης του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που αναγνωρίστηκαν προηγουμένως ως έξοδο στα 
αποτελέσματα, μεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα. Ζημίες απομείωσης σε 
μετοχικούς τίτλους που αναγνωρίστηκαν ως έξοδο στα αποτελέσματα, δεν αντιστρέφονται μέσω 
των αποτελεσμάτων. 
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2.14 Αποθέματα 

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

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

2.15 Εμπορικές απαιτήσεις 

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

2.16 Διακανονισμοί πρακτορείας απαιτήσεων (Factoring) 

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

2.17 Ταμειακά διαθέσιμα  

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

2.18 Στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού που κατέχονται προς πώληση 
και διακοπείσες δραστηριότητες 

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

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

Για να θεωρείται η πώληση εξαιρετικά πιθανή θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι 
προϋποθέσεις: 
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 να υπάρχει δέσμευση της διοίκησης αναφορικά με ένα σχέδιο πώλησης των περιουσιακών 
στοιχείων ή της ομάδας. 

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

 η προσφερόμενη τιμή πώλησης θα πρέπει να είναι σε λογική συσχέτιση με την τρέχουσα 
αγοραία αξία των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων ή της ομάδας περιουσιακών 
στοιχείων. 

 η πώληση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ημέρα που το 
περιουσιακό στοιχείο ή ομάδα στοιχείων ταξινομήθηκαν σαν κατεχόμενα προς πώληση εκτός 
ορισμένων εξαιρέσεων, και 

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

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

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

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

2.19 Μετοχικό κεφάλαιο 

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

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

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

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

2.21 Κόστη δανεισμού 

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή ενσώματων παγίων κεφαλαιοποιούνται για 
το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα υπόλοιπα 
κόστη δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους. 

2.22 Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόμενο φόρο. Η φορολογία 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα εκτός εάν αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά 
συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στη καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος επίσης 
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στη καθαρή θέση αντίστοιχα. 

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

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

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

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν 
από επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, με εξαίρεση την αναγνώριση 
αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης στην περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών 
διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 
αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για τις 
προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις 
κατά την έκταση στην οποία αναμένεται ότι η προσωρινή διαφορά θα αναστραφεί στο μέλλον και 
θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές (και 
φορολογικούς νόμους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί κατά την ημερομηνία του 
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ισολογισμού και αναμένεται να είναι σε ισχύ όταν η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα 
πραγματοποιηθεί ή η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση θα τακτοποιηθεί. 

2.23 Εμπορικές υποχρεώσεις 

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

2.24 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

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

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

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι 
η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη 
χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method).  

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από εμπειρικές προσαρμογές και από αλλαγές 
σε αναλογιστικές υποθέσεις αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην χρήση που έχουν 
προκύψει. 

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα.  

(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

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

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

(γ) Σχέδιο παροχών δικαιωμάτων προαίρεσης 

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

2.25 Επιχορηγήσεις 

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

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

2.26 Άλλες προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

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

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

- Το απαιτούμενα ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

(α) Εγγυήσεις 

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

(β) Δικαίωμα αδείας 

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

(γ) Ζημιογόνα συμβόλαια 

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

Στις Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιώματος παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου σε ιδιώτη, ο Όμιλος 
εφαρμόζει τη ΕΔΔΠΧΑ 12 εφόσον πληρούνται οι παρακάτω δύο συνθήκες: 

α) ο παραχωρητής (grantor) ελέγχει ή καθορίζει ποιες υπηρεσίες θα πρέπει να παράσχει ο 
παραχωρησιούχος (operator), σε ποιους και σε ποια τιμή και 

β) ο παραχωρητής ελέγχει οποιοδήποτε σημαντικό υπόλοιπο συμφερόντων στην υποδομή στο τέλος 
της περιόδου της συμφωνίας παραχώρησης. 

Σύμφωνα με τη ΕΔΔΠΧΑ 12, τέτοιες υποδομές δεν αναγνωρίζονται στα στοιχεία ενεργητικού του 
παραχωρησιούχου ως ενσώματα πάγια, αλλά στα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ως 
Χρηματοδοτική Συμβολή Δημοσίου (financial asset model) και/ή στα άυλα περιουσιακά στοιχεία ως 
Δικαίωμα Παραχώρησης (intangible asset model), ανάλογα με τους συμβατικά συμφωνηθέντες 
όρους. 

Χρηματοδοτική Συμβολή Δημοσίου και Δικαίωμα Παραχώρησης (Mixed Model) 

Όταν η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει ότι ο παραχωρησιούχος αμείβεται για τις υπηρεσίες 
κατασκευής εν μέρει με ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού και εν μέρει με ένα άυλο 
στοιχείο του ενεργητικού, ο Όμιλος αναγνωρίζει χωριστά κάθε συστατικό της αμοιβής του, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω (Χρηματοδοτική Συμβολή από το Δημόσιο και Δικαίωμα Παραχώρησης). 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει και λογιστικοποιεί το έσοδο και το κόστος που σχετίζεται με τις υπηρεσίες 
κατασκευής ή αναβάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 11 (σημείωση 2.28 (γ)), ενώ το έσοδο και το 
κόστος σχετικά με τις υπηρεσίες λειτουργίας αναγνωρίζεται και λογιστικοποιείται σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 18 (σημείωση 2.28 (β)).    

2.28 Αναγνώριση εσόδων 

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

(α) Πωλήσεις 

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

(β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

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

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

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

(δ) Έσοδα από τόκους 

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

(ε) Μερίσματα 

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

2.29 Διανομή μερισμάτων 

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

2.30 Κέρδη ανά μετοχή 

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

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

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

2.31 Στρογγυλοποιήσεις 

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των 
αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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2.32 Αναπροσαρμογές στα συγκριτικά ποσά 

Στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος στη χρήση 2014 αναταξινομήθηκε από το κόστος 
πωληθέντων στα έξοδα διάθεσης ποσό €1.040 που αφορά κέρδος από συναλλαγματικές διαφορές. 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

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

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

Στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται, ο Όμιλος χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
αποκλειστικά και μόνο για τη διαχείριση επιτοκιακού ή συναλλαγματικού κινδύνου, καθώς 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική δεν επιτρέπεται η χρήση τους για κερδοσκοπία.  

Συνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

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

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

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

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών αποτελεσμάτων του 
Ομίλου σε πιθανές αυξομειώσεις της ισοτιμίας συναλλάγματος για τις χρήσεις 2015 και 2014. Για την 
ανάλυση αυτή λήφθηκαν υπόψη ο δανεισμός και τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου, καθώς και οι 
εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε USD στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014 αντίστοιχα. 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών αποτελεσμάτων της 
Εταιρίας σε πιθανές αυξομειώσεις της ισοτιμίας συναλλάγματος για τις χρήσεις 2015 και 2014. Για 
την ανάλυση αυτή λήφθηκαν υπόψη ο δανεισμός και τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας καθώς και 
οι εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε USD στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014 αντίστοιχα. 

 

Κίνδυνος τιμής 

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

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

Ο κίνδυνος επιτοκίου έχει αντισταθμιστεί εν μέρει από τη μετατροπή σημαντικού μέρους του 
δανεισμού σε κυμαινόμενο επιτόκιο εκμεταλλευόμενοι τις αρνητικές τιμές του Euribor ενώ θετικό 
αντίκτυπο είχαν και οι τραπεζικές συγχωνεύσεις λόγω των ενιαίων τιμολογήσεων στο μεγαλύτερο 
μέρος του δανεισμού. Τα επίπεδα του μεσοσταθμικού επιτοκίου της περιόδου 2015 είναι 
χαμηλότερα από αυτά του 2014  περίπου κατά 50 μονάδες βάσης. Κατά τη τρέχουσα χρήση  
εκτιμάται ότι ο συγκεκριμένος κίνδυνος θα είναι περιορισμένος καθώς εκτιμάται ότι οι περισσότερες 
πιθανότητες είναι να υπάρξει σταθερότητα των βασικών επιτοκίων πέριξ του μηδενός ή και 
αρνητικών ενώ ενδεχόμενη βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα θα επιτρέψει θα 
επιτρέψει στις Ελληνικές Τράπεζες την περαιτέρω αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών αποτελεσμάτων του 
Ομίλου σε πιθανές αυξομειώσεις των επιτοκίων για τις χρήσεις 2015 και 2014. Για την ανάλυση 
αυτή λήφθηκαν υπόψη ο δανεισμός και τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2015 
και 2014 αντίστοιχα. 

Αύξηση Ισοτιμίας 

EUR/USD Κατά

Επίδραση στα καθαρά 

αποτελέσματα 

31/12/2015

Επίδραση στα καθαρά 

αποτελέσματα 

31/12/2014

3,00% (334) (26)

6,00% (669) (52)

9,00% (1.003) (79)

12,00% (1.338) (105)

Αύξηση Ισοτιμίας 

EUR/USD Κατά

Επίδραση στα καθαρά 

αποτελέσματα 

31/12/2015

Επίδραση στα καθαρά 

αποτελέσματα 

31/12/2014

3,00% (31) (0)

6,00% (62) (1)

9,00% (93) (1)

12,00% (124) (2)
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε Eυρώ 

 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε USD 

 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών αποτελεσμάτων της 
Εταιρείας σε πιθανές αυξομειώσεις των επιτοκίων για τις χρήσεις 2015 και 2014. Για την ανάλυση 
αυτή λήφθηκαν υπόψη ο δανεισμός και τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 
2015 και 2014 αντίστοιχα. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε Eυρώ 

 

Αύξηση Επιτοκίων 

(Μονάδες Βάσης)

Επίδραση στα καθαρά 

αποτελέσματα 

31/12/2015

Επίδραση στα καθαρά 

αποτελέσματα 

31/12/2014

25,00 (273) (104)

50,00 (547) (208)

75,00 (820) (312)

100,00 (1.093) (416)

Αύξηση Επιτοκίων 

(Μονάδες Βάσης)

Επίδραση στα καθαρά 

αποτελέσματα 

31/12/2015

Επίδραση στα καθαρά 

αποτελέσματα 

31/12/2014

25,00 17 13

50,00 34 26

75,00 51 39

100,00 68 52

Αύξηση Επιτοκίων 

(Μονάδες Βάσης)

Επίδραση στα καθαρά 

αποτελέσματα 

31/12/2015

Επίδραση στα καθαρά 

αποτελέσματα 

31/12/2014

25,00 (30) 90

50,00 (60) 181

75,00 (90) 271

100,00 (120) 361



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

31 Δεκεμβρίου 2015 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

67 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε USD 

 

 (β) Πιστωτικός κίνδυνος 

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

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

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

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

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού 
ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.  Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους 
κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να 
υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες 
αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όμιλο, είναι επαρκείς ώστε να 
αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 65% (2014: 59%) και ο 
μακροπρόθεσμος σε 35% (2014: 41%) αντίστοιχα του συνολικού δανεισμού. 

3.2 Διαχείριση κεφαλαίου 

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

Τα κεφάλαια του Ομίλου κρίνονται ικανοποιητικά με βάση το συντελεστή μόχλευσης. Ο εν λόγω 
συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά απασχολούμενα 

Αύξηση Επιτοκίων 

(Μονάδες Βάσης)

Επίδραση στα καθαρά 

αποτελέσματα 

31/12/2015

Επίδραση στα καθαρά 

αποτελέσματα 

31/12/2014

25,00 3 -

50,00 5 -

75,00 8 -

100,00 10 -
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κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» (συμπεριλαμβανομένου 
«βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού» όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό) μείον 
«Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα». Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως 
«Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής» όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό 
συν τον καθαρό δανεισμό. 

 

 

3.3 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

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

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία των 
οποίων προσδιορίζεται με βάση τις δημοσιευμένες τιμές αγοράς που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία αναφοράς για όμοια περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις («Επίπεδο 1»). 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία 
των οποίων προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται 
είτε άμεσα είτε έμμεσα σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία αναφοράς («Επίπεδο 2»). 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία 
των οποίων προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που κατά βάση 
δεν στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς («Επίπεδο 3»). 

Tην 31 Δεκεμβρίου 2015 ο Όμιλος είχε: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €170 τα οποία 
κατατάσσονται στο Επίπεδο 1. 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση από τα οποία ποσό ύψους €3.482 
κατατάσσεται στο Επίπεδο 1. 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση ύψους €9.776 που αφορούν μετοχές μη 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο για τις οποίες 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. 

1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Σύνολο δανεισμού (σημ. 24) 189.841 155.049 28.590 29.823

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (σημ. 21) (89.299) (122.794) (17.666) (66.569)

Καθαρός δανεισμός 100.542 32.255 10.924 (36.747)

Ίδια κεφάλαια 281.727 286.370 270.434 279.356

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 382.269 318.625 281.358 242.610

Συντελεστής μόχλευσης 26,30% 10,12% 3,88% -15,15%

Όμιλος Εταιρεία
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 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 για τις οποίες δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία 
και ως εκ τούτου παρουσιάζονται σε κόστος κτήσης μείον απομείωση. 

Δεν υπήρχαν μεταφορές μεταξύ του επιπέδου 1 και 2 κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

Προκειμένου να αποτιμηθούν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν οι δημοσιευμένες 
τιμές των μετοχών που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. 

3.4 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014 ο Όμιλος δεν κατείχε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
και υποχρεώσεις που να έχουν συμψηφιστεί ή που να υπόκεινται σε εκτελεστέους «κύριους 
διακανονισμούς συμψηφισμού» (“master netting arrangements”) και παρόμοιους διακανονισμούς. 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

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

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

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

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

 Για την αναγνώριση των εσόδων από κατασκευαστικά συμβόλαια και από παροχή 
υπηρεσιών ο Όμιλος χρησιμοποιεί τη μέθοδο του ποσοστού ολοκλήρωσης σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 11. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο υπολογίζεται σωρευτικά το ποσοστό ολοκλήρωσης 
του έργου έως την εκάστοτε ημερομηνία ισολογισμού με βάση το ποσοστό που προκύπτει 
προσαρμόζοντας τα τιμολογηθέντα έσοδα σε σχέση με το συνολικό αναθεωρημένο 
συμβατικό τίμημα. Οι πιθανές αναθεωρήσεις του συνολικού συμβατικού κόστους και 
τιμήματος λαμβάνονται υπόψη στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα αναθεωρητικά 
γεγονότα οπότε και τακτοποιούνται τα σχετικά κονδύλια κόστους και εσόδων. 
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 Ο Όμιλος εξετάζει τυχόν απομείωση της υπεραξίας από εξαγορές θυγατρικών και συγγενών 
επιχειρήσεων σε ετήσια βάση. Η εξέταση αυτή γίνεται είτε μέσω της προεξόφλησης 
μελλοντικών ταμειακών ροών (υπολογισμός της αξίας χρήσης) των μονάδων δημιουργίας 
ταμειακών ροών («ΜΔΤΡ» ή Cash Generating Units) στις οποίες έχουν καταλογισθεί οι 
υπεραξίες, είτε μέσω του προσδιορισμού της εύλογης αξίας μείον των εξόδων πώλησης. 

Δεν υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν σημαντικές εκτιμήσεις της 
Διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών. 

5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Στις 31 Δεκεμβρίου 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 τη χρήση 2015 αναλύεται ως εξής: 

 

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

Ολοκληρωμένες 

λύσεις 

πληροφορικής, 

δημοσίου τομέα και 

τραπεζών 

Αμυντικά Κατασκευαστικά Λοιπά Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 193.049 49.664 147.595 3.437 393.745

Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (9.933) - (3.754) (2.956) (16.643)

Σύνολο Πωλήσεων 183.116 49.664 143.841 481 377.102

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 8.863 943 3.971 (6.043) 7.734

Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 11.005 2.557 13.014 (3.564) 23.012

Αποσβέσεις (σημ.29) (2.142) (1.614) (3.785) (1.626) (9.168)

Απομείωση επενδυτικών ακινήτων, ενσώματων και 

άυλων παγίων - - - (238) (238)

Χρηματοοικονομικό έσοδο (σημ.33) 95 243 194 660 1.192

Χρηματοοικονομικό έξοδο (σημ. 33) (4.464) (213) (8.378) (3.252) (16.306)

(Ζημιές)/ κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις - - (111) (172) (283)

Φόρος εισοδήματος (2.692) 256 (1.533) (44) (4.013)

Απομείωση απαιτήσεων  (σημ. 29) (333) - (415) - (748)

Απομείωση αποθεμάτων (σημ. 29) - (1.505) - - (1.505)

Σύνολο ενεργητικού 166.911 82.526 291.061 178.839 719.338

Το σύνολο ενεργητικού περιλαμβάνει:

Επενδύσεις σε συγγενείς (σημ. 11) - - 715 12 727

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό* 19.664 34.691 87.396 65.718 207.469

Προσθήκες σε μη κυκλοφορούν ενεργητικό* (σημ. 6, 7, 

8 και 9) 1.070 403 9.561 74 11.108

Σύνολο υποχρεώσεων 143.667 18.243 229.608 46.092 437.610
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Η πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα δραστηριότητας για τη χρήση 2014 αναλύεται ως εξής: 

 

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

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

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

 

Ολοκληρωμένες 

λύσεις πληροφορικής, 

δημοσίου τομέα και 

τραπεζών 

Αμυντικά Κατασκευαστικά Λοιπά Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 145.985 51.242 153.394 3.741 354.362

Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (1.946) (7) (2.261) (4.000) (8.214)

Σύνολο Πωλήσεων 144.039 51.235 151.132 (259) 346.147

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 4.855 (1.137) 6.648 (11.430) (1.064)

Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 7.001 2.138 9.707 (4.839) 14.007

Αποσβέσεις (σημ.29) (2.146) (1.694) (2.682) (1.830) (8.352)

Απομείωση επενδυτικών ακινήτων, ενσώματων και 

άυλων παγίων - (1.582) (376) (4.761) (6.719)

Χρηματοοικονομικό έσοδο (σημ.33) 169 607 1.840 557 3.172

Χρηματοοικονομικό έξοδο (σημ. 33) (4.689) (256) (8.085) (3.234) (16.265)

(Ζημιές)/ κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις - - (81) (40) (121)

Φόρος εισοδήματος (1.422) 51 (567) 59 (1.879)

Απομείωση απαιτήσεων  (σημ. 29) (81) - (895) - (976)

Απομείωση αποθεμάτων (σημ. 29) - (1.777) - - (1.777)

Σύνολο ενεργητικού 132.540 88.153 246.968 185.758 653.420

Το σύνολο ενεργητικού περιλαμβάνει:

Επενδύσεις σε συγγενείς (σημ. 11) - - 611 - 611

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό* 20.587 35.902 81.795 67.238 205.523

Προσθήκες σε μη κυκλοφορούν ενεργητικό* (σημ. 

6, 7, 8 και 9) 724 422 30.928 212 32.286

Σύνολο υποχρεώσεων 113.832 23.363 183.553 46.300 367.049

1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 23.012 14.007

Αποσβέσεις (9.168) (8.352)

Ζημιές από απομείωση ενσώματων, αύλων και 

επενδυτικών ακινήτων (238) (6.719)

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (σημ. 33) (15.115) (13.093)

Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (283) (121)

Απομείωση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 

(σημ. 32) (5.873) -

Ζημίες προ Φόρων (7.663) (14.278)
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Μεταβιβάσεις και συναλλαγές μεταξύ τομέων πραγματοποιούνται με πραγματικούς εμπορικούς 
όρους και συνθήκες, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν για συναλλαγές με τρίτους.  

Πληροφόρηση ανά γεωγραφική περιοχή: 

 

 

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

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

 

Πωλήσεις 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Ελλάδα 184.657 179.346

Ευρωπαϊκή κοινότητα 119.504 107.081

Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 2.238 628

Τρίτες χώρες 70.703 59.092

Σύνολο 377.102 346.147

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό * 31/12/2015 31/12/2014

Ελλάδα 194.118 192.777

Ευρωπαϊκή κοινότητα 9.647 9.264

Τρίτες χώρες 4.431 4.092

Σύνολο 208.196 206.133
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6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Όμιλος 

 

 

Αποσβέσεις ύψους €16.631 αφορούν διακοπείσες δραστηριότητες για τη χρήση 2014 (σημ. 40). 

Ο Όμιλος προέβη σε έλεγχο απομείωσης των ενσώματων και επενδυτικών ακινήτων κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 2014. Από την εκτίμηση προέκυψαν απομειώσεις στα οικόπεδα 
ύψους €238 για τον Όμιλο (2014: €6.719) και για την Εταιρεία (2014: €4.761), ποσά τα οποία 
βάρυναν τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης. Σε επίπεδο Ομίλου ποσό απομείωσης ύψους €84 
(2014: €1.730) εμφανίζεται στα «Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία» και ποσό €154 (2014: 
€4.989) εμφανίζεται στις «Επενδύσεις σε ακίνητα», στη δε Εταιρεία ποσό ύψους €39 (2014: €-) 

Οικόπεδα - 

κτίρια

Μηχ/κός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα  

Τηλεπικοινωνιακός 

εξοπλισμός και 

εγκαταστάσεις

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός

Προκαταβολές 

για αγορά 

παγίων και 

πάγια υπό 

κατασκευή Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 124.621 42.395 2.738 363.564 13.534 4.631 551.482

Συναλλαγματικές διαφορές (11) (1) 5 80 21 - 94

Προσθήκες 457 1.104 82 6.483 487 34.905 43.518

Πωλήσεις (15) (1.495) (342) (120) (299) (7) (2.279)

Απομείωση (1.730) - - - - - (1.730)

Πωλήσεις θυγατρικών (143) - (28) (375.502) (1.392) 931 (376.135)

Ανακατανομές - 30.525 - 6.338 0 (36.896) (33)

Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα (σημ. 9) (19.372) - - - - - (19.372)

Μεταφορά από επενδυτικά ακίνητα (σημ. 9) 20 - - - - - 20

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 103.827 72.527 2.456 843 12.350 3.563 195.565

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 103.827 72.527 2.456 843 12.350 3.563 195.565

Συναλλαγματικές διαφορές (8) (1) 4 84 (90) - (12)

Προσθήκες 85 4.384 100 91 332 2.798 7.790

Πωλήσεις - (350) (109) - (82) (30) (571)

Απομείωση (84) - - - - - (84)

Ανακατανομές (100) (1.148) - (20) 1.191 78 -

Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα (σημ. 9) (383) - - - - - (383)

Μεταφορά από επενδυτικά ακίνητα (σημ. 9) 55 - - - - - 55

Μεταφορά από αποθέματα - - - - - 65 65

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 103.392 75.411 2.451 997 13.701 6.474 202.425

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 32.609 28.466 2.089 204.087 11.704 - 278.956

Συναλλαγματικές διαφορές (3) (1) 2 48 11 - 56

Αποσβέσεις 2.212 2.284 180 16.690 786 - 22.152

Πωλήσεις (3) (1.311) (232) (34) (293) - (1.873)

Πωλήσεις θυγατρικών (75) - (17) (220.193) (1.256) - (221.541)

Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα (σημ. 9) (4.244) - - - - - (4.244)

Μεταφορά από επενδυτικά ακίνητα (σημ. 9) 2 - - - - - 2

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 30.499 29.438 2.023 598 10.951 - 73.508

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 30.499 29.438 2.023 598 10.951 - 73.508

Συναλλαγματικές διαφορές (3) (1) 2 69 (96) - (30)

Αποσβέσεις 1.955 3.650 117 118 518 - 6.358

Απομείωση - - - - - - -

Πωλήσεις - (182) (81) - (74) - (337)

Ανακατανομές - (906) - (10) 916 - -

Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα (σημ. 9) (17) - - - - - (17)

Μεταφορά από επενδυτικά ακίνητα (σημ. 9) 9 - - - - - 9

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 32.443 31.999 2.061 775 12.214 - 79.492

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2014 73.328 43.089 433 244 1.399 3.563 122.057

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015 70.948 43.412 390 222 1.488 6.474 122.935
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εμφανίζεται στα «Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία» και ποσό €199 (2014: €4.761) εμφανίζεται 
στις «Επενδύσεις σε ακίνητα». 

Η ανακτήσιμη αξία των οικοπέδων, η οποία εκτιμάται ότι προσεγγίζει την αξία χρήσης, 
προσδιορίστηκε με βάση την εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης. Για τον υπολογισμό της 
εύλογης αξίας χρησιμοποιήθηκε η συγκριτική μέθοδος, χρησιμοποιώντας αξιόπιστα στοιχεία της 
αγοράς, τα οποία προσαρμόστηκαν στις συνθήκες των εν λόγω οικοπέδων. Η εύλογη αξία των 
οικοπέδων έχει βασιστεί σε στοιχεία του επιπέδου 2 της ιεραρχίας εύλογης αξίας. Ο υπολογισμός 
της εύλογης αξίας των οικοπέδων βασίστηκε στις τιμές πώλησης συγκρίσιμων οικοπέδων που 
κυμαίνονται από 278 Ευρώ έως 400 Ευρώ (2014: 278 Ευρώ έως 425 Ευρώ) ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται πάγια βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης 
ως ακολούθως: 

 

 

Μηχ/κός 

εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα  Σύνολο

31/12/2014

Κόστος 1.254 57 1.311

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (240) (19) (258)

Αναπόσβεστη αξία 1.014 38 1.052

31/12/2015

Κόστος 568 46 614

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (91) (20) (111)

Αναπόσβεστη αξία 477 26 503
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Εταιρεία 

 

Η Εταιρεία έχει προβεί τις προηγούμενες χρήσεις σε πώληση και επαναμίσθωση ενσώματων και 
επενδυτικών ακινήτων με αναπόσβεστη αξία €15.501 το 2015 (2014: €15.965). 

Στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας υπάρχουν εγγεγραμμένα 
εμπράγματα βάρη ύψους €47.700 και €2.400 αντίστοιχα προς εξασφάλιση υποχρεώσεων. 

7. Υπεραξία 

 

Οικόπεδα - 

κτίρια

Μηχ/κός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα  

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός

Προκαταβολές για 

αγορά παγίων και 

πάγια υπό Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 17.338 892 158 3.695 - 22.083

Προσθήκες 75 22 22 47 - 166

Πωλήσεις - (10) - (7) - (17)

Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα (σημ. 9) (2.655) - - - - (2.655)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 14.758 904 180 3.735 - 19.577

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 14.758 904 180 3.735 - 19.577

Προσθήκες - - 5 37 - 42

Πωλήσεις - - (22) (32) - (55)

Απομείωση (39) - - - - (39)

Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα (σημ. 9) (60) - - - - (60)

Μεταφορά από επενδυτικά ακίνητα (σημ. 9) 55 - - - - 55

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 14.714 904 163 3.740 - 19.521

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 5.139 867 138 3.202 - 9.346

Αποσβέσεις 233 11 9 338 - 589

Πωλήσεις - (10) - (7) - (17)

Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα (σημ. 9) (685) - - - - (685)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 4.687 867 147 3.533 - 9.234

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 4.687 867 147 3.533 - 9.234

Αποσβέσεις 230 11 7 128 - 376

Πωλήσεις - - (6) (29) - (35)

Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα (σημ. 9) (17) - - - - (17)

Μεταφορά από επενδυτικά ακίνητα (σημ. 9) 9 - - - - 9

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 4.910 878 148 3.632 - 9.567

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2014 10.070 37 34 203 - 10.343

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015 9.804 26 15 108 - 9.953

Όμιλος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 68.387

Πωλήσεις θυγατρικών (σημ. 40) (48.326)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 20.061

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 20.061

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 20.061
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Η υπεραξία προέρχεται από την εξαγορά των κάτωθι εταιρειών και κατανέμεται σε μονάδες 
δημιουργίας ταμειακών ροών («ΜΔΤΡ») ως εξής: 

 

Ο Όμιλος, προκειμένου να προσδιορίσει αν υφίσταται θέμα απομείωσης της υπεραξίας κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2015, διενήργησε τους σχετικούς ελέγχους απομείωσης επί των μονάδων δημιουργίας 
ταμειακών ροών στις οποίες έχει επιμερισθεί η υπεραξία, σε επίπεδο Ομίλου. 

Για τον προσδιορισμό του ανακτήσιμου ποσού της υπεραξίας χρησιμοποιήθηκε η αξίας χρήσεως 
(value in use). Η αξία χρήσεως προκύπτει ως η παρούσα αξία προβλεπόμενων μελλοντικών 
ταμειακών ροών της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) προεξοφλημένες σε επιτόκιο 
που αντικατοπτρίζει τη χρονική αξία του χρήματος και τον κίνδυνο που σχετίζεται με τη ΜΔΤΡ. Οι 
προβλέψεις ταμειακών ροών για τις ΜΔΤΡ Intrasoft International SA, Intrasoft International 
Scandinavia, Intrakat AE – κατασκευαστικοί κλάδοι και Πρίσμα – Δομή ΑΤΕ έχουν βασιστεί στα 
επιχειρηματικά σχέδια για την πενταετή περίοδο 2016 - 2020 και τα οποία έχουν εγκριθεί από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου. Αυτά τα επιχειρηματικά σχέδια έχουν καταρτιστεί με βάσει τα 
αποτελέσματα του 2015 ενώ οι ταμειακές ροές πέραν της πενταετίας έχουν εκτιμηθεί με αναγωγή 
στο διηνεκές όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 

Η ΜΔΤΡ Ambtila Enterprises Ltd αφορά τη θυγατρική εταιρεία Α. Κατσέλης Ενεργειακή ΑΕ, η οποία 
έχει λάβει άδεια λειτουργίας αιολικού πάρκου. Οι προβλέψεις ταμειακών ροών έχουν βασιστεί στον 
προϋπολογισμό του έργου της λειτουργίας του αιολικού πάρκου το οποίο έχει συνολική εκτιμώμενη 
διάρκεια 20 έτη και δεν θεωρείται ότι έχει υπολειμματική αξία. 

Η υπεραξία ποσού €3.562 που εμφανίζεται ως Intrakat AE – κατασκευαστικοί κλάδοι έχει προκύψει 
από απορρόφηση κλάδων, τρίτων εταιρειών, από τη θυγατρική εταιρεία Intrakat AE κατά τη χρήση 
2008. Οι κλάδοι αυτοί δεν παρακολουθούνται ως αυτόνομες ΜΔΤΡ καθώς έχουν απορροφηθεί 
πλήρως και κατά συνέπεια για τον έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας λαμβάνεται υπόψη η συνολική 
αποτίμηση της Intrakat ΑΕ. 

31/12/2015 31/12/2014

Intrasoft International SA 11.361 11.361

Intrasoft International Scandinavia (πρώην IT Services Denmark A/S) 2.212 2.212

Intrakat AE- κατασκευαστικοί κλάδοι 3.562 3.562

Πρίσμα - Δομή ΑΤΕ (απορροφήθηκε από Intrakat AE) 326 326

AMBTILA Enterprises Ltd 2.600 2.600

20.061 20.061
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Για την περίοδο 2016 - 2020 οι κύριες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τις σημαντικότερες 
ΜΔΤΡ έχουν ως εξής: 

 

Οι κύριες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία καθώς και σε 
εκτιμήσεις για την μελλοντική πορεία των δραστηριοτήτων και είναι συνεπείς με εξωτερικούς 
παράγοντες. 

Με βάση τους διενεργηθέντες ελέγχους, το ανακτήσιμο ποσό της υπεραξίας υπερβαίνει τη λογιστική 
αξία και δεν προκύπτει ζημία απομείωσης. 

Από την ανάλυση ευαισθησίας της ανακτήσιμης αξίας της υπεραξίας δεν παρατηρήθηκαν πιθανές 
μεταβολές των κύριων παραδοχών όπως παρουσιάζονται ανωτέρω οι οποίες θα είχαν ως 
αποτέλεσμα την αναγνώριση ζημιάς απομείωσης της υπεραξίας.  

8. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Όμιλος 

 

Intrasoft 

International SA

Intrasoft 

International 

Scandinavia

Intrakat ΑΕ - 

Κατασκευαστικοί 

κλάδοι

Ambtila 

Enterprises Ltd

Πρίσμα - Δομή 

ΑΤΕ

Ρυθμός αύξησης πωλήσεων 1,0% - 4,0% 1,0% - 5,7% 11% - 15% 0,0% 3,0% - 12,0%

Μικτό περιθώριο 9,24% - 9,96% 40,1% - 41,7% 14,58% - 15,35% - -

Λειτουργικό  περιθώριο (EBITDA) 5,54% - 5,77% 17,1% - 19,4% 8,37% - 10,30% 83% - 87% 3% - 6%

Μεταβολή στο διηνεκές 1,0% 1,0% 1,1% 0,0% 0,0%

Μέσος συντελεστής προεξόφλησης 7,5% 8,2% 13,3% 11,2% 14,2%

Λογισμικό

Ιδιοπαραχθέν 

λογισμικό

Κόστος 

απόκτησης 

πελατών

Επωνυμία 

(trade name)

Πελατειακές 

σχέσεις

Δικαίωμα 

παραχώρησης Λοιπά Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 72.150 4.109 110.683 7.671 16.197 - 535 211.346

Συναλλαγματικές διαφορές - 172 - - - - 18 190

Προσθήκες 1.860 - 15.988 - - - 197 18.046

Πωλήσεις/Διαγραφές (24) - - - - - - (24)

Πωλήσεις θυγατρικών (29.086) - (126.672) (7.010) (14.490) - - (177.257)

Ανακατανομές (24.892) 24.773 - - - - 142 23

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 20.009 29.054 - 661 1.707 - 893 52.323

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 20.009 29.054 - 661 1.707 - 893 52.323

Συναλλαγματικές διαφορές (1) 170 - - - - 19 188

Προσθήκες 170 39 - - - 1.389 - 1.598

Πωλήσεις/Διαγραφές (4) - - - - - - (4)

Ανακατανομές 678 - - - - - (678) -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 20.853 29.262 - 661 1.707 1.389 234 54.105

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 60.940 3.830 102.706 - 11.878 - 52 179.406

Συναλλαγματικές διαφορές - 14 - - - - - 14

Αποσβέσεις 3.203 1.305 15.922 - (4.316) - - 16.114

Πωλήσεις/Διαγραφές (24) - - - - - - (24)

Πωλήσεις θυγατρικών (23.915) - (118.628) - (5.855) - - (148.398)

Ανακατανομές (21.262) 21.262 - - - - - -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 18.943 26.411 - - 1.707 - 52 47.113

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 18.943 26.411 - - 1.707 - 52 47.113

Συναλλαγματικές διαφορές (1) 53 - - - - - 52

Αποσβέσεις 594 1.212 - - - - - 1.806

Πωλήσεις/Διαγραφές (2) - - - - - - (2)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 19.533 27.676 - - 1.707 - 52 48.969

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2014 1.066 2.643 - 661 - - 841 5.211

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015 1.319 1.586 - 661 - 1.389 182 5.136
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Αποσβέσεις ύψους €14.276 αφορούν διακοπείσες δραστηριότητες για τη χρήση 2014 (σημ. 40). 

Το δικαίωμα παραχώρησης προέρχεται από τη θυγατρική εταιρεία Rural Connect Α.Ε., στην οποία 
έχει ανατεθεί από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (η «Παραχωρούσα Αρχή») η κατασκευή, 
λειτουργία και εκμετάλλευση για 17 χρόνια του έργου «Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε 
αγροτικές «λευκές» περιοχές της ελληνικής Επικράτειας και υπηρεσίες εκμετάλλευσης – 
αξιοποίησης των υποδομών». Η υποδομή ευρυζωνικού δικτύου θα επιστραφεί στην Παραχωρούσα 
Αρχή κατά τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης. Για τη χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου δείτε 
σημ. 19. 

Εταιρεία 

 

Λογισμικό Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 1.975 1.975

Προσθήκες 3 3

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 1.978 1.978

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 1.978 1.978

Προσθήκες 2 2

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 1.980 1.980

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 1.974 1.974

Αποσβέσεις 1 1

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 1.975 1.975

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 1.975 1.975

Αποσβέσεις 2 2

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 1.977 1.977

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2014 3 3

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015 3 3
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9. Επενδύσεις σε ακίνητα 

 

Τα ενοίκια από ακίνητα για το 2015 ανέρχονται σε €2.536 και €2.952 για τον Όμιλο και την Εταιρεία 
αντίστοιχα (2014: €2.296 και €2.754 για Όμιλο και Εταιρεία αντίστοιχα). 

Για την απομείωση των επενδυτικών ακινήτων δείτε στη σημείωση 6. 

Όμιλος Εταιρεία

Κόστος 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 55.846 74.860

Συναλλαγματικές διαφορές 371 -

Προσθήκες 1.191 41

Πωλήσεις (215) -

Απομείωση (4.913) (4.761)

Μεταφορά σε ενσώματα πάγια (σημ.6) (20) -

Μεταφορά από ενσώματα πάγια (σημ.6) 19.372 2.655

Διαγραφές - (184)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 71.632 72.612

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 71.632 72.612

Συναλλαγματικές διαφορές 453 -

Προσθήκες 1.720 30

Απομείωση (154) (199)

Μεταφορά σε ενσώματα πάγια (σημ.6) (55) (55)

Μεταφορά από ενσώματα πάγια (σημ.6) 383 60

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 73.980 72.448

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 8.087 16.399

Συναλλαγματικές διαφορές 75 -

Μεταφορά σε ενσώματα πάγια (σημ. 6) (2) -

Μεταφορά από ενσώματα πάγια (σημ.6) 4.244 685

Αποσβέσεις 993 1.192

Απομείωση 75 -

Διαγραφές (33) (33)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 13.440 18.242

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 13.440 18.242

Συναλλαγματικές διαφορές 191 -

Μεταφορά σε ενσώματα πάγια (σημ.6) (9) (9)

Μεταφορά από ενσώματα πάγια (σημ.6) 17 17

Αποσβέσεις 1.003 1.193

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 14.641 19.443

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2014 58.193 54.370

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015 59.338 53.006
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10. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Οι μεταβολές στις συμμετοχές σε θυγατρικές αναλύονται ως ακολούθως: 

 

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

 

(*)  Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ανέρχεται σε 100% μέσω θυγατρικών 
εταιρειών του Ομίλου (2014: 100%). 

Η ανωτέρω κατάσταση περιλαμβάνει μόνο τις θυγατρικές στις οποίες η Εταιρεία έχει άμεση 
συμμετοχή.  Στη σημείωση 42 παρατίθεται κατάσταση με όλες τις συμμετοχές, άμεσες και έμμεσες, 
της Εταιρείας σε θυγατρικές. 

Η Εταιρεία, προκειμένου να προσδιορίσει αν υφίσταται θέμα απομείωσης των επενδύσεων σε 
θυγατρικές κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, διενήργησε τους σχετικούς ελέγχους απομείωσης. Από 
τον έλεγχο προέκυψε απομείωση στη θυγατρική Intracom Holdings International Ltd ύψους €961 
λόγω συσσωρευμένων ζημιών.  

Χρήση 2015 

Όμιλος 

Η θυγατρική εταιρεία της Ιντρακάτ Α.Ε., Intracom Construct προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της με ποσό €2.239, το οποίο καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από την Ιντρακάτ Α.Ε. Μετά την 
αύξηση το ποσοστό συμμετοχής της Ιντρακάτ στη θυγατρική είναι 97,17%. Η αύξηση στις μη 
ελέγχουσες συμμετοχές ήταν €336.  

31/12/2015 31/12/2014

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 133.613 219.702

Προσθήκες - 5.774

Πωλήσεις/ Μειώσεις κεφαλαίου - (83.425)

Απομείωση (961) (8.437)

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 132.652 133.613

Εταιρεία

Επωνυμία

Χώρα 

εγκατάστασης

Ποσοστό 

άμεσης 

συμμετοχής

Λογιστική 

αξία

Ποσοστό 

άμεσης 

συμμετοχής

Λογιστική 

αξία

Intrasoft International SA Λουξεμβούργο 99,99% 52.407 99,99% 52.407

Ίντρακομ Α.Ε. Αμυντικών Ηλεκτρονικών 

Συστημάτων 
Ελλάδα 100%

52.780
100%

52.780

Ιντρακάτ ΑΕ Ελλάδα 61,76% 22.030 61,76% 22.030

Intracom Holdings International Ltd Κύπρος 100% 5.370 100% 6.331

Intracom Group USA Inc* ΗΠΑ 2,91% 65 2,91% 65

132.652 133.613

31/12/201431/12/2015
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Στο δεύτερο τρίμηνο 2015 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, μέσω της 
πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνολική επίδραση στην καθαρή θέση και στις 
ταμειακές ροές του Όμιλο ήταν €360.  

Στο δεύτερο τρίμηνο η θυγατρική εταιρεία Ίντρακατ ΑΕ εξαγόρασε από τη μειοψηφία ποσοστό 50% 
στην εταιρεία Intrablue Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις 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, στο 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. 

Στο τελευταίο τρίμηνο 2015 η θυγατρική εταιρεία Intrasoft International SA απόκτησε το 88% του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Intrasoft International East Africa. Η επίδραση στον Όμιλο από 
την εξαγορά δεν ήταν σημαντική. 

Χρήση 2014 

Εταιρεία 

Τον Απρίλιο 2014 η θυγατρική εταιρεία Ίντρακομ Α.Ε. Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων 
πρόεβη σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών και επιστροφή κεφαλαίου. Η 
επιστροφή κεφαλαίου ανήλθε συνολικά σε €9.934 εκ των οποίων ποσό €7.100 εισπράχθηκε ενώ 
ποσό €2.835 συμπεριλαμβάνεται στις απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας την 31 
Δεκεμβρίου 2014.  

Τον Ιούλιο 2014  η Εταιρεία απέκτησε τις 3.621.739 προνομιούχες μετοχές που κατείχε η θυγατρική 
Ίντρακατ ΑΕ στην θυγατρική εταιρεία Hellas online, για το ποσό των €4.274, το οποίο αύξησε το 
κόστος επενδύσεων σε θυγατρικές. Από το ποσό αυτό έχει πληρωθεί ποσό €1.900 ενώ επιπλέον 
ποσό €815 συμψηφίσθηκε με απαιτήσεις από την Ίντρακατ ΑΕ. Στις απαιτήσεις της Εταιρείας 
συμπεριλαμβάνεται ποσό €1.559 την 31 Δεκεμβρίου 2014. 

Εντός του 2014, η Εταιρεία κατέβαλε στη θυγατρική Intracom Holdings International Ltd ποσό 
€1.500, προοριζόμενο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 

Το Νοέμβριο 2014 ολοκληρώθηκε η πώληση της θυγατρικής εταιρείας Hellas online SA (σημ. 40). Το 
κόστος συμμετοχής ύψους €73.491 εμφανίζεται στη γραμμή «Πωλήσεις/ Μειώσεις κεφαλαίου» της 
χρήσης 2014.  
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Όμιλος 

Κατά το πρώτο τρίμηνο 2014 συστάθηκαν από την θυγατρική Ίντρακατ ΑΕ οι εταιρείες Intrablue 
Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις, Αναπτυξιακή Κυκλάδων ΑΕ και Ιντρακυκλάδες 
Αναπτυξιακή Ακινήτων στις οποίες η Ίντρακατ ΑΕ συμμετέχει με ποσοστό 100% με σκοπό την 
δραστηριοποίηση του Ομίλου στον τομέα ανάπτυξης εξοχικών κατοικιών και τουριστικών 
επενδύσεων. Τον Ιούνιο 2014 πωλήθηκε στις μη ελέγχουσες συμμετοχές το 50% των μετοχών της 
εταιρείας Intrablue Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις. 

Κατά το δεύτερο τρίμηνο 2014 συστάθηκε από τις θυγατρικές εταιρείες Ίντρακατ ΑΕ και Intrasoft 
International SA η εταιρεία Advanced Transport Telematics ΑΕ. Η έμμεση συμμετοχή του Ομίλου 
στην εν λόγω θυγατρική ανέρχεται σε 80,88%. 

Τον Απρίλιο 2014 η θυγατρική εταιρεία Ίντρακατ ΑΕ εξαγόρασε από την μειοψηφία το 12,5% των 
μετοχών της θυγατρικής της Intrapower Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών Έργων αντί ποσού €200 με 
αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής να ανέλθει σε 100%. 

Τον Ιούνιο 2014 η θυγατρική εταιρεία Ίντρακατ ΑΕ εξαγόρασε από την μειοψηφία το 45% των 
μετοχών της θυγατρικής Fracasso Hellas ΑΕ Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Οδικής 
Ασφάλειας αντί ποσού €60 και την 20.10.2014 μεταβιβάστηκε σε μειοψηφία ποσοστό 20% αντί 
ποσού €30. Η συμμετοχή της μητρικής ανέρχεται σε ποσοστό 80%. 

Τον Αύγουστο 2014 η θυγατρική εταιρεία Ίντρακατ ΑΕ απέκτησε από την μειοψηφία 35,27% του 
μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Πρίσμα Δομή ΑΤΕ αντί ποσού €1.349 με αποτέλεσμα 
το ποσοστό συμμετοχής της να ανέλθει σε 100%. Ακολούθως η εταιρεία απορροφήθηκε από την 
Ιντρακάτ ΑΕ με ημερομηνία έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές την 30 Δεκεμβρίου 2014. Κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2014 το ποσό των €1.349 συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του Ομίλου. 

Τον Οκτώβριο 2014 συστάθηκε η θυγατρική εταιρεία ειδικού σκοπού Rural Connect AE. Η 
συμμετοχή του ομίλου στο κεφάλαιό της ανέρχεται σε ποσοστό 90% και αξία συμμετοχής €2.174. Η 
επίδραση στην καθαρή θέση του Ομίλου ήταν €242. 

Τον Δεκέμβριο 2014 η Ίντρακατ ΑΕ εξαγόρασε από την μειοψηφία το 10% των μετοχών της 
θυγατρικής EUROKAT ΑΤΕ αντί ποσού €137 με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής να ανέλθει σε 
64,89%.  

Από τις παραπάνω συναλλαγές, μειώθηκαν οι μη ελέγχουσες συμμετοχές κατά ποσό €1.830, ενώ η 
συνολική επίδραση στα ίδια κεφάλαια ήταν €2.097. Η συνολική επίδραση στα αποτελέσματα του 
Ομίλου δεν ήταν σημαντική. 

Πληροφορίες για θυγατρικές με μη ελέγχουσες συμμετοχές 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015 το σύνολο των μη ελεγχουσών συμμετοχών ανέρχεται σε €25.269 (2014: 
€25.192), εκ των οποίων ποσό €24.093 αφορά τον όμιλο Ιntrakat (2014: €24.345), ποσό €148 
αφορά την Advanced Passport Telematics (2014: €107) και ποσό €1.028 τον όμιλο Intrasoft 
International S.A. (2014: €740). 

Δεν υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία ή τον διακανονισμό των 
υποχρεώσεων του Ομίλου. 

Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για όμιλο Ιντρακάτ ΑΕ 
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Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες όσον αφορά συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες 
για τη θυγατρική εταιρεία:  

Συνοπτικός ισολογισμός: 

 

Συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων: 

 

Συνοπτική κατάσταση ταμειακών ροών: 

 

31/12/2015 31/12/2014

Ενεργητικό

Κυκλοφορούν ενεργητικό 203.041 164.452

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 93.035 83.918

Σύνολο ενεργητικού 296.076 248.370

Υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 188.817 143.044

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 46.036 43.222

Σύνολο υποχρεώσεων 234.853 186.266

Ίδια κεφάλαια 61.224 62.104

Ιντρακάτ ΑΕ

1/1- 31/12/2015 1/1- 31/12/2014

Πωλήσεις 147.595 153.394

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (4.411) 1.008

Φόρος εισοδήματος (1.533) (567)

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσης (5.944) 441

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 4.640 (2.672)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα (1.304) (2.231)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα που αναλογούν σε μη 

ελέγχουσες συμμετοχές (208) (1.420)

Ιντρακάτ ΑΕ

1/1- 31/12/2015 1/1- 31/12/2014

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (1.492) 16.325

Καταβληθέντες τόκοι (8.572) (8.085)

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (2.731) (3.944)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (12.795) 4.296

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (11.122) (26.823)

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 29.494 9.029

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα 5.577 (13.498)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 25.748 39.246

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 31.325 25.748

Ιντρακάτ ΑΕ
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11. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις  

 

Τον Δεκέμβριο 2015 μεταβιβάστηκε το ποσοστό συμμετοχής στην συγγενή εταιρεία Θηβαϊκός Άνεμος 
Ενεργειακή Α.Ε. Από την πώληση προέκυψε κέρδος για τον Όμιλο €183 (σημ. 32) και η ταμειακή 
εισροή για τον Όμιλο ανήλθε σε €360. 

Τον Δεκέμβριο 2014 ολοκληρώθηκε η πώληση της συγγενούς εταιρείας Intracom AE 
Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων (σημ. 40). Κατά την ημερομηνία πώλησης η λογιστική αξία ανερχόταν 
σε ποσό €50.571 και €46.908 στον Όμιλο και στην Εταιρεία αντίστοιχα. 

Το μερίδιο ζημιάς περιλαμβάνει ποσό ύψους €6.670 που αφορά τη διακοπείσα δραστηριότητα για τη 
χρήση 2014. 

Πληροφορίες για τις συγγενείς επιχειρήσεις του Ομίλου παρατίθενται πιο κάτω: 

2015 

 

2014 

 

 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 611 57.873 - 46.908

Προσθήκες 633 202 - -

Πωλήσεις (237) (50.571) - (46.908)

Μερίδιο ζημιάς (283) (6.791) - -

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών και 

αναλογιστικών κερδών / (ζημιών) 2 (101) - -

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 727 611 - -

Όμιλος Εταιρεία

Επωνυμία

Χώρα 

εγκατάστασης
Ενεργητικό Υποχρεώσεις Καθαρή Θέση Έσοδα

Κέρδη/ 

(ζημιές)

Ποσοστό 

συμμετοχής

ALPHA MOGILANY DEVELOPMENT SP. Z.O.O ΠΟΛΩΝΙΑ 6.069 5.205 864 - (269) 25,00%

ΚΙΝΗΤΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 352 230 122 - (29) 24,00%

FRACASSO HOLDINGS D.O.O. ΚΡΟΑΤΙΑ 994 304 690 - (13) 40,00%

INESTIA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 87 2 85 - (57) 50,00%

EDUTECH S.A. ΚΥΠΡΟΣ 290 266 24 161 (200) 50,00%

7.792 6.007 1.785 161 (568)

Επωνυμία

Χώρα 

εγκατάστασης
Ενεργητικό Υποχρεώσεις Καθαρή Θέση Έσοδα

Κέρδη/ 

(ζημιές)

Ποσοστό 

συμμετοχής

ALPHA MOGILANY DEVELOPMENT SP. Z.O.O ΠΟΛΩΝΙΑ 6.061 4.935 1.126 0 (297) 25,00%

ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 115 62 53 0 (2) 45,00%

ΚΙΝΗΤΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 345 97 248 7 (22) 24,00%

6.521 5.094 1.427 7 (322)
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12. Από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες  

Τα παρακάτω ποσά αντιπροσωπεύουν το μερίδιο του ενεργητικού και υποχρεώσεων του Ομίλου σε 
από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες που ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της αναλογικής 
ενοποίησης και περιλαμβάνονται στον ισολογισμό: 

 

 

Πληροφορίες για τις από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες του Ομίλου παρατίθενται στη 
σημείωση 42.  

13. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

 

31/12/2015 31/12/2014

Απαιτήσεις:

Mη κυκλοφορούν ενεργητικό 133 290

Κυκλοφορούν ενεργητικό 34.689 29.233

34.822 29.523

Yποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - -

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 31.306 26.126

31.306 26.126

Καθαρή θέση 3.515 3.397

Έσοδα 17.282 14.375

Έξοδα (16.316) (11.686)

Κέρδη (μετά φόρων) 966 2.689

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 10.996 16.398 10.511 10.901

Προσθήκες 4.424 2.976 1.000 3.704

Πωλήσεις (989) (4.303) (989) (3.394)

(Ζημιές) / κέρδη εύλογης αξίας (596) (4.075) (126) (699)

Απομείωση (σημ. 32) (577) - (577) -

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 13.258 10.996 9.820 10.511

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 13.258 10.996 9.820 10.511

Κυκλοφορούν ενεργητικό - - - -

13.258 10.996 9.820 10.511

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

Οι επενδύσεις σε εισηγμένους τίτλους αφορούν εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και 
παρουσιάζονται στη χρηματιστηριακή τους αξία κατά την ημερομηνία ισολογισμού. 

Στα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση την 31 Δεκεμβρίου 2015 
συμπεριλαμβάνεται συμμετοχή με ποσοστό 3,44% στην Ελληνική Ενέργεια και Ανάπτυξη Α.Ε. ποσού 
€1.683 και συμμετοχή με ποσοστό 13,33% στην Μωρέας Α.Ε. ποσού €6.751. 

Οι προσθήκες στον Όμιλο αφορούν την συμμετοχή σε τραπεζικές κοινές ονομαστικές μετοχές οι 
οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στις 18 Ιανουαρίου 2016. 

Οι προσθήκες στην Εταιρεία αφορούν τη συμμετοχή σε τραπεζικές κοινές ονομαστικές μετοχές που 
πουλήθηκαν μέσα στη χρήση. Από την πώληση αυτών καθώς και λοιπών αποκτηθέντων σε 
προηγούμενες χρήσεις, προέκυψε ζημιά €763 (σημ. 32), ενώ αποθεματικό ύψους €758 μεταφέρθηκε 
στα αποτελέσματα. 

Στη διάρκεια της χρήσης καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας απομείωση 
ύψους €5.296 και €38 αντίστοιχα που αφορά επενδύσεις σε εισηγμένους τίτλους (σημ. 32). 
Επιπλέον, καταχωρήθηκε απομείωση ύψους €577 στα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρίας 
που αφορά επενδύσεις σε μετοχές που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο (σημ.32).  

14. Αναβαλλόμενη φορολογία 

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

 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Εισηγμένοι τίτλοι

- Συμμετοχικοί τίτλοι 3.482 816 1 115

Μη εισηγμένοι τίτλοι

- Συμμετοχικοί τίτλοι 9.776 10.180 9.819 10.396

13.258 10.996 9.820 10.511

Όμιλος Εταιρεία

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (7.938) (7.828) - -

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.188 223 1.066 1.033

(6.749) (7.605) 1.066 1.033

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

 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

 

Πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων ύψους €251 αφορά διακοπείσες δραστηριότητες για τη 
χρήση 2014 (σημ. 40). 

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

Όμιλος 

 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες (14.411) (15.869) (98) (65)

Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών (850) (554) - (8)

(15.261) (16.424) (98) (73)

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Πληρωτέες μετά από 12 μήνες 4.298 4.894 1.164 1.106

Πληρωτέες εντός 12 μήνες 4.215 3.925 - 1

8.512 8.820 1.164 1.106

(6.749) (7.605) 1.066 1.033

Όμιλος Εταιρεία

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης (7.606) (12.988) 1.033 1.124

Συναλλαγματικές διαφορές 5 - - -

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσμάτων (σημ. 34) 912 (1.284) 43 (60)

Χρέωση / (πίστωση) στα λοιπά συνολικά εισοδήματα (58) (221) (10) (31)

Χρέωση / (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια (2) - - -

Πωλήσεις θυγατρικών (σημ. 40) - 6.888 - -

Υπόλοιπο τέλους χρήσης (6.749) (7.606) 1.066 1.033

Όμιλος Εταιρεία

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

Προβλέψεις/ 

Ζημιές 

απομείωσης

Φορολογικές 

ζημίες Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 (7.039) (6.695) (9.067) (22.801)

Συναλλαγματικές διαφορές - 1 - 1

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (2.164) 719 (1.120) (2.566)

Πίστωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα (221) - - (221)

Πώληση θυγατρικής - 204 8.959 9.162

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 (9.423) (5.772) (1.229) (16.424)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 (9.423) (5.772) (1.229) (16.424)

Συναλλαγματικές διαφορές 4 - - 4

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (481) 1.768 (68) 1.219

Πίστωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα (58) - - (58)

Πίστωση στα ίδια κεφάλαια - - (2) (2)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 (9.958) (4.003) (1.300) (15.261)



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

31 Δεκεμβρίου 2015 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

88 

 

 

 

 

Εταιρεία 

 

 

 

Η Εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στις ζημιές των 
προηγούμενων χρήσεων και της τρέχουσας χρήσης, οι οποίες ανέρχονται σε €130.408.  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Επωνυμία και 

πελατειακές 

σχέσεις

Δεδουλευμένο 

εισόδημα

Επιταχυνόμενες 

φορολογικές 

αποσβέσεις Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 3.018 1.198 1.916 3.681 9.813

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (46) (1.198) 1.940 585 1.281

Πώληση θυγατρικής (2.972) - 649 48 (2.275)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 - - 4.505 4.314 8.819

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 - - 4.505 4.314 8.819

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων - - 155 (462) (307)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 - - 4.660 3.852 8.512

Προβλέψεις Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 (99) (99)

Πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων 56 56

Χρέωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα (31) (31)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 (73) (73)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 (73) (73)

Πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων (14) (14)

Πίστωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα (10) (10)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 (98) (98)

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Επιταχυνόμενες 

φορολογικές 

αποσβέσεις Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 1.222 1 1.224

Πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων (117) - (117)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 1.106 1 1.106

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 1.106 1 1.106

Χρέωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων 58 (1) 57

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 1.164 - 1.164
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15. Μακροπρόθεσμα δάνεια 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008, η Εταιρεία συμμετείχε στην έκδοση ομολογιακού δανείου 
μειωμένης εξασφάλισης (subordinated bonds) συνολικού ύψους €55.000 της εταιρείας Μωρέας ΑΕ, 
στην οποία η Intracom Holdings συμμετέχει με ποσοστό 13,33%. Η Εταιρεία συμμετείχε στην κάλυψη 
του ομολογιακού δανείου μέχρι το ποσοστό συμμετοχής της (13,33%), καταβάλλοντας ποσό ύψους 
€7.332. Το δάνειο είναι κυμαινόμενου επιτοκίου (12m Euribor πλέον περιθωρίου 4,0%).  

Το ποσό που εμφανίζεται στον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2015 αποτελείται από το κεφάλαιο και 
τους κεφαλαιοποιημένους τόκους των χρήσεων 2008-2015. 

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης χορηγήθηκαν νέα δάνεια έντοκα σταθερού επιτοκίου σε 
τρίτους ύψους €1.496 (επιτόκιο 5,7% - 6,5%). 

 

16. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

  

Την 31 Δεκεμβρίου 2015 οι λοιπές απαιτήσεις ύψους €35 εκ. αφορούν κυρίως απαιτήσεις από το 
Ελληνικό Δημόσιο ύψους €15,5 εκ. και απαιτήσεις από κοινοπραξίες ύψους €2,8 εκ. Την 31 
Δεκεμβρίου 2014 το αντίστοιχο ποσό ύψους €32,2 εκ. αφορά κυρίως απαιτήσεις από το Ελληνικό 
Δημόσιο ύψους €10,4 εκ. και απαιτήσεις από κοινοπραξίες ύψους €5,8 εκ. 

Την 5 Φεβρουαρίου 2016 αποδεσμεύτηκαν καταθέσεις ύψους €41 εκ. οι οποίες είχαν δεσμευθεί για 
έκδοση εγγυητικών επιστολών σχετικά με την υπόθεση Teledome, όπως περιγράφεται στις 
σημειώσεις 38 και 41. 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Πελάτες 125.586 108.298 76 82

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (16.589) (16.409) - -

Τελικές εμπορικές απαιτήσεις 108.997 91.889 76 82

Προκαταβολές 13.604 8.631 - -

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημ. 39) 15.078 16.355 26.906 27.602

Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη (σημ. 39) 1.796 1.468 192 147

Προπληρωμές εξόδων 5.733 4.781 164 155

Δεδουλευμένα έσοδα 57.560 44.232 425 428

Δεσμευμένες καταθέσεις (σημ. 38, 40) 52.355 10.147 52.108 10.147

Λοιπές απαιτήσεις 34.915 32.194 2.193 3.005

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης λοιπών απαιτήσεων (3.089) (3.708) - -

Σύνολο 286.950 205.990 82.065 41.567

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 16.043 8.186 39 39

Κυκλοφορούν ενεργητικό 270.906 197.804 82.025 41.528

286.950 205.990 82.065 41.567

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

 

Οι απαιτήσεις που είναι ληξιπρόθεσμες περισσότερο του ενός έτους για τις οποίες δεν έχει 
διενεργηθεί πρόβλεψη απομείωσης αφορούν απαιτήσεις ύψους €3,4 εκ. από το Ελληνικό Δημόσιο 
(2014: €3,8 εκ.). 

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

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Σύνολο 108.997 91.889 76 82

Μη ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού 61.678 46.951 39 48

Είναι απομειωμένες κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού 16.589 16.409 - -

Έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη για το ποσό των: (16.589) (16.409) - -

- - - -

Δεν έχουν απομειωθεί κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού αλλά είναι ληξιπρόθεσμες κατά τις 

ακόλουθες περιόδους:

< 90 μέρες 16.054 9.959 7 8

90-180 μέρες 9.491 6.399 16

180-270 μέρες 8.768 10.311 - 7

270-365 μέρες 2.130 2.698 6 2

1- 2 έτη 3.130 5.017 23 -

>2 έτη 7.746 10.554 - -

47.319 44.938 36 33

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων 108.997 91.889 76 82

Όμιλος Εταιρεία
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Η μεταβολή της πρόβλεψης για εμπορικούς πελάτες και λοιπές επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως 
εξής: 

 

Προβλέψεις απομείωσης ύψους €4.382 αφορούν διακοπείσες δραστηριότητες για τη χρήση 2014 
(σημ. 40). 

Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νομίσματα:  

 

Όμιλος Εταιρεία

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 63.555 -

Συναλλαγματικές διαφορές (35) -

Πρόβλεψη απομείωσης (σημ.29) 5.358 -

Διαγραφή εισπρακτέων μέσα στη χρήση (895) -

Πώληση θυγατρικής (47.483) -

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που 

αναστράφηκαν (381) -

Προεξόφληση (2) -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 20.117 -

Συναλλαγματικές διαφορές 2 -

Πρόβλεψη απομείωσης (σημ.29) 748 -

Διαγραφή εισπρακτέων μέσα στη χρήση (568) -

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που 

αναστράφηκαν (620) -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 19.679 -

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Ευρώ (EUR) 249.756 178.953 82.065 41.567

Δολλάριo (USD) 28.614 18.344 - -

Ζλότι Πολωνίας (PLN) 4.454 4.316 - -

Λέι Ρουμανίας (RON) 1.980 1.995 - -

Δηνάριο Ιορδανίας (JOD) 1.396 1.482 - -

Κορώνα Δανίας (DKK) 117 89 - -

Λοιπά 633 812 - -

286.950 205.990 82.065 41.567

Όμιλος Εταιρεία
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17. Αποθέματα 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης έχει ως εξής: 

 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 23.376 23.788 - -

Ημιτελή προϊόντα 2.097 13.159 - -

Ετοιμα προϊόντα 15.306 10.158 - -

Παραγωγή σε εξέλιξη 2.124 3.980 - -

Εμπορεύματα 3.374 2.059 - -

Λοιπά 276 246 - -

Σύνολο 46.553 53.390 - -

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα  και κατεστραμμένα αποθέματα:

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 6.496 5.504 - -

Ημιτελή προϊόντα 1.879 1.409 - -

Ετοιμα προϊόντα 1.268 1.225 - -

Εμπορεύματα 301 301 - -

9.943 8.438 - -

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 36.610 44.952 - -

ΕταιρείαΌμιλος

Όμιλος Εταιρεία

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 6.661 -

Πρόβλεψη απομείωσης (σημ. 29) 1.777 -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 8.438 -

Πρόβλεψη απομείωσης (σημ. 29) 1.637 -

Κλείσιμο πρόβλεψης μέσα στη χρήση (σημ. 29) (133) -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 9.943 -
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18. Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 

 

Το ποσό του συμβατικού εσόδου από κατασκευαστικά συμβόλαια της χρήσης 2015 ανέρχεται σε 
€104 εκ. (2014: €133 εκ.). 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, οι προκαταβολές που εισπράχθηκαν για τις συμβάσεις σε εξέλιξη 
ανέρχονται σε €16 εκ. (2014: €16 εκ.) και τα ποσά που παρακρατήθηκαν από πελάτες έργων 
ανέρχονται σε €4 εκ. (2014: €2 εκ.). 

19. Χρηματοδοτική συμβολή από Δημόσιο  

 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Απαιτήσεις

Συμβάσεις σε εξέλιξη την ημερομηνία Ισολογισμού:

Aπαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια 41.178 35.354 - -

Σύνολο 41.178 35.354 - -

Υποχρεώσεις

Συμβάσεις σε εξέλιξη την ημερομηνία Ισολογισμού:

Υποχρεώσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια 8.112 2.417 - -

Σύνολο 8.112 2.417 - -

Σωρευμένο κόστος έργων πλέον σωρευμένα 

καταχωρημένα κέρδη μείον σωρευμένες 

καταχωρημένες ζημίες 515.596 459.450 - -

Μείον : Συνολικές τιμολογήσεις (482.531) (426.513) - -

Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 33.065 32.937 - -

ΕταιρείαΌμιλος

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Υπόλοιπο έναρξης - - - -

Αύξηση απαιτήσεων 11.647 - - -

Μείωση απαιτήσεων - - - -

Σύνολο: 11.647 - - -

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό - - - -

Κυκλοφορούν ενεργητικό 11.647 - - -

11.647 - - -

Σύνολο ληφθεισών προκαταβολών 18.090 - - -

Όμιλος Εταιρεία
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20. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

 

 

21. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

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

 

Το 2015 το πραγματικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών καταθέσεων για την Εταιρεία 
ήταν 0,25% (2014: 0,15%).   

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στα εξής νομίσματα: 

 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 179 223 - -

Αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία (σημ. 32) (9) (44) - -

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 170 179 - -

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Εισηγμένοι τίτλοι

- Συμμετοχικοί τίτλοι εσωτερικού 170 179 - -

170 179 - -

Εταιρεία

ΕταιρείαΌμιλος

Όμιλος

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 86.212 69.071 15.630 19.483

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 3.088 53.723 2.037 47.087

Σύνολο 89.299 122.794 17.666 66.569

Όμιλος Εταιρεία

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Ευρώ (EUR) 78.046 114.026 16.718 66.471

Δολλάριo (USD) 9.462 6.414 948 15

Λέι Ρουμανίας (RON) 89 1.052 - 82

Λεβ Βουλγαρίας (BGN) 1.591 851 - -

Λοιπά 112 451 - 2

89.299 122.794 17.666 66.569

Όμιλος Εταιρεία
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22. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

 

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

Αριθμός 

μετοχών

Μετοχικό 

κεφάλαιο

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 31 Δεκεμβρίου 2015 133.025.996 187.567 194.204 381.771
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23. Αποθεματικά 

Όμιλος 

 

Εταιρεία 

 

 

Τακτικό 

αποθεματικο

Ειδικά 

αποθεματικά

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Έκτακτα 

αποθεματικά

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποθεματικό 

αναλογιστικών 

κερδών / 

(ζημιών)

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 30.726 8.305 125.771 56.797 (28.960) (2.134) (6.607) 183.898

Ζημιά εύλογης αξίας επενδύσεων διαθέσιμων 

προς πώληση - - - - - - (2.784) (2.784)

Μεταφορά αποθεματικού επενδύσεων διαθεσίμων 

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

Συναλλαγματικές διαφορές - - - - - - 880 880

Πώληση θυγατρικών (166) - (8.336) (327) (50) - - (8.879)

Μεταβολή σε ποσοστά μειοψηφίας θυγατρικών 

εταιρειών - - - - (222) - - (222)

Αναλογιστικές ζημιές καθαρές από φόρους - - - - - (1.044) - (1.044)

Μεταφορές μεταξύ αποθεματικών - - (1.097) - - - - (1.097)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 30.560 8.305 116.337 56.470 (29.233) (3.178) (7.646) 171.616

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 30.560 8.305 116.337 56.470 (29.233) (3.178) (7.646) 171.616

Ζημιά εύλογης αξίας επενδύσεων διαθέσιμων 

προς πώληση - - - - - - (416) (416)

Μεταφορά αποθεματικού επενδύσεων διαθεσίμων 

προς πώληση στα αποτελέσματα λόγω 

απομείωσης - - - - - - 3.286 3.286

Μεταφορά αποθεματικού επενδύσεων διαθεσίμων 

προς πώληση στα αποτελέσματα λόγω πώλησης - - - - - - 758 758

Συναλλαγματικές διαφορές - - - - - - 767 767

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών - - - - 2 - - 2

Μεταβολή ποσοστού σε θυγατρική - - - - (7) - - (7)

Αναλογιστικές ζημιές καθαρές από φόρους - - - - - 323 - 323

Μεταφορές μεταξύ αποθεματικών 101 - (9.113) - - - - (9.011)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 30.662 8.305 107.225 56.470 (29.237) (2.855) (3.251) 167.318

Τακτικό 

αποθεματικο

Ειδικά 

αποθεματικά

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Έκτακτα 

αποθεματικά

Αποθεματικό 

αναλογιστικών 

κερδών / 

(ζημιών)

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 26.719 8.069 55.990 56.981 (88) (308) 147.362

Ζημιά εύλογης αξίας επενδύσεων διαθέσιμων 

προς πώληση - - - - - (699) (699)

Μεταφορά αποθεματικού επενδύσεων διαθεσίμων 

προς πώληση στα αποτελέσματα λόγω πώλησης - - - - - 336 336

Αναλογιστικές ζημιές καθαρές από φόρους - - - - (88) - (88)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 26.719 8.069 55.990 56.981 (176) (671) 146.912

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 26.719 8.069 55.990 56.981 (176) (671) 146.912

Ζημιά εύλογης αξίας επενδύσεων διαθέσιμων 

προς πώληση - - - - - (126) (126)

Μεταφορά αποθεματικού επενδύσεων διαθεσίμων 

προς πώληση στα αποτελέσματα λόγω 

απομείωσης - - - - - 38 38

Μεταφορά αποθεματικού επενδύσεων διαθεσίμων 

προς πώληση στα αποτελέσματα λόγω πώλησης - - - - - 758 758

Αναλογιστικές ζημιές καθαρές από φόρους - - - - (25) - (25)

Μεταφορά - - (8.841) - - - (8.841)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 26.719 8.069 47.149 56.981 (201) - 138.717
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(α) Τακτικό αποθεματικό 

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

(β) Έκτακτα αποθεματικά 

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

(γ) Αφορολόγητα αποθεματικά 

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 

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

Στα πλαίσια των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 
πραγματοποιήθηκε συμψηφισμός αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρείας ύψους €8.841 με 
φορολογικές ζημιές. 

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

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

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

(δ) Αποθεματικά εύλογης αξίας 

Τα αποθεματικά εύλογης αξίας περιλαμβάνουν κυρίως συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής 
επενδύσεων σε ξένο νόμισμα. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης αποθεματικό ύψους €3.286 μεταφέρθηκε στα αποτελέσματα του 
Ομίλου λόγω απομείωσης επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση. 
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24. Δάνεια 

 

 

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

 

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

 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Μακροπρόθεσμος δανεισμός

Τραπεζικά δάνεια 46.264 52.932 - 2.846

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 9.418 10.620 8.959 10.248

Ομολογιακά δάνεια 10.035 - - -

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 65.717 63.552 8.959 13.094

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Τραπεζικά δάνεια 112.149 90.135 18.346 15.500

Ομολογιακά δάνεια 9.332 - - -

Λοιπά δάνεια 1.025 - - -

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 1.619 1.362 1.285 1.228

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 124.124 91.497 19.631 16.728

Σύνολο δανείων 189.842 155.049 28.591 29.823

Όμιλος Εταιρεία

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Ευρώ 185.870 151.916 28.591 29.823

Δολλάριο (USD) 2.747 1.265 - -

Ζλότι Πολωνίας 1.225 1.869 - -

189.842 155.049 28.591 29.823

Όμιλος Εταιρεία

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Μέχρι 1 έτος 123.020 96.668 18.346 16.716

Μεταξύ 1 και  2 ετών 13.693 21.509 - 3.232

Μεταξύ 2 και  3 ετών 6.344 2.733 - -

Μεταξύ 3 και 5 ετών 19.520 6.390 - -

Πάνω από 5 έτη 21.716 31.050 - -

184.293 158.350 18.346 19.948

Όμιλος Εταιρεία
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Το σταθμισμένο επιτόκιο των δανείων για τον Όμιλο για το 2015 κυμάνθηκε στο 6,12% και στο 
5,55% για τον βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δανεισμό αντίστοιχα (2014: 6,57% και 5,47% 
αντίστοιχα). 

Το σταθμισμένο επιτόκιο των δανείων για την Εταιρεία για το 2015 κυμάνθηκε στο 5,71% για τον 
βραχυπρόθεσμο δανεισμό (2014: 5,82% για τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό και 8,10% για τον 
μακροπρόθεσμο δανεισμό). 

Το σταθμισμένο επιτόκιο των ομολογιακών δανείων για τον Όμιλο για το 2015 κυμάνθηκε στο 
5,24%. 

Αναφορικά με τα ανωτέρω δάνεια υφίστανται οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη σημείωση 38. 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

 

25. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης- 

ελάχιστα μισθώματα

Μέχρι 1 έτος 2.077 1.877 1.707 1.712

Από 2 έως 5 έτη 7.212 7.258 6.829 6.870

Πέραν των 5 ετών 3.561 5.220 3.437 5.175

Σύνολο 12.850 14.355 11.974 13.757

Μείον: Mελλοντικές χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων (1.813) (2.373) (1.729) (2.280)

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικής 

μίσθωσης 11.037 11.982 10.245 11.477

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων 

χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει ως εξής:

Μέχρι 1 έτος 1.619 1.362 1.285 1.228

Από 2 έως 5 έτη 6.059 5.806 5.722 5.473

Πέραν των 5 ετών 3.359 4.813 3.237 4.775

Σύνολο 11.037 11.982 10.245 11.477

Όμιλος Εταιρεία

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Υποχρεώσεις ισολογισμού για :

Αποζημιώσεις αποχωρήσεων 6.667 6.636 485 430

Χρεώσεις στα αποτελέσματα

Αποζημιώσεις αποχωρήσεων (σημ. 30) 447 834 21 197

Χρεώσεις / (πιστώσεις) στην καθαρή θέση

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές (272) 1.304 35 119

Όμιλος Εταιρεία
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Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

 

Η συνολική χρέωση έχει κατανεμηθεί ως εξής: 

 

Η μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό έχει ως εξής: 

 

Αποζημιώσεις αποχωρήσεων στα αποτελέσματα ύψους €307 αφορούν διακοπείσες δραστηριότητες 
για τη χρήση 2014 (σημ. 40). 

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

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση ευαισθησίας της υποχρέωσης στις μεταβολές των 
βασικών παραδοχών. 

 

 

1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 280 300 11 7

Χρηματοοικονομικό κόστος 77 96 9 10

Επίπτωση από περικοπές 90 437 - 180

Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε 

εργαζομένους 447 834 21 197

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Κόστος πωλήσεων 304 325 - -

Έξοδα διάθεσης 101 286 - -

Έξοδα διοίκησης 42 223 21 197

447 834 21 197

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Yπόλοιπο έναρξης χρήσης 6.636 6.881 430 312

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 447 1.141 21 197

Πληρωθείσες εισφορές (153) (982) - (198)

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές (272) 1.304 35 119

Σύνολο χρέωσης σε τρίτους 8 -

Πώληση θυγατρικής - (1.708) - -

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 6.666 6.636 485 430

Όμιλος Εταιρεία

2015 2014 2015 2014

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,8% - 2,0% 1,9% - 3,0% 2,00% 2,20%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Όμιλος Εταιρεία
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26. Επιχορηγήσεις 

 

Αποσβέσεις στα αποτελέσματα ύψους €1.556 αφορούν διακοπείσες δραστηριότητες για τη χρήση 
2014 (σημ. 40). 

 

27. Προβλέψεις 

 

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,5% 0,5% (452) (468) 506 521

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0,5% 0,5% 501 521 (452) (468)

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,5% 0,5% (30) (28) 33 31

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0,5% 0,5% 33 31 (30) (28)

Εταιρεία 

Μεταβολή στη παραδοχή 
Αύξηση / (Μείωση) στην παρούσα 

αξία της υποχρέωσης σε περίπτωση 

αύξησης στην παραδοχή 

Αύξηση / (Μείωση) στην παρούσα 

αξία της υποχρέωσης σε περίπτωση 

μείωσης στην παραδοχή

Όμιλος

Μεταβολή στη παραδοχή 
Αύξηση / (Μείωση) στην παρούσα 

αξία της υποχρέωσης σε περίπτωση 

αύξησης στην παραδοχή 

Αύξηση / (Μείωση) στην παρούσα 

αξία της υποχρέωσης σε περίπτωση 

μείωσης στην παραδοχή

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 61 20.281 - -

Προσθήκες - 3.804 - -

Αποσβέσεις στα αποτελέσματα (σημ. 31) (6) (1.562) - -

Πώληση θυγατρικής (σημ. 40) - (22.463) - -

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 55 61 - -

Μακροπρόθεσμο μέρος 55 61 - -

Σύνολο 55 61 - -

Όμιλος Εταιρεία

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.202 5.983 4.966 2.676

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.616 1.311 - -

Σύνολο 10.818 7.294 4.966 2.676

Όμιλος Εταιρεία



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

31 Δεκεμβρίου 2015 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

102 

 

Όμιλος 

 

Το ποσό €9.322 στις λοιπές προβλέψεις την 31 Δεκεμβρίου 2015 περιλαμβάνει ποσό ύψους €367 
που αφορά αναγνώριση ζημιών για ζημιογόνα έργα, ποσό ύψους €3.415 για προβλέψεις 
δεδουλευμένων παροχών προς το προσωπικό, ποσό €2.666 για επίδικες, δικαστικές αποφάσεις ή 
υπό διαιτησία διαφορές και ποσό €2.200 για προβλέψεις που απορρέουν από το συμφωνητικό 
μεταβίβασης της Hellas online σε σχέση με υποχρεώσεις που θα επιβαρύνουν την Εταιρεία μετά την 
πώληση της Hellas online. Το αντίστοιχο ποσό στις λοιπές προβλέψεις την 31 Δεκεμβρίου 2014 
περιλαμβάνει ποσό ύψους €305 που αφορά αναγνώριση ζημιών για ζημιογόνα έργα, ποσό ύψους 
€2.296 για προβλέψεις δεδουλευμένων παροχών προς το προσωπικό και ποσό €2.576 για επίδικες, 
δικαστικές αποφάσεις ή υπό διαιτησία διαφορές. 

Εταιρεία 

 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, ποσό €2.666 στις λοιπές προβλέψεις αφορά πρόβλεψη για επίδικες, 
δικαστικές αποφάσεις ή υπό διαιτησία διαφορές και ποσό €2.200 αφορά προβλέψεις που 
απορρέουν από το συμφωνητικό μεταβίβασης της Hellas online σε σχέση με υποχρεώσεις που θα 
επιβαρύνουν την Εταιρεία μετά την πώληση της Hellas online . 

Εγγυήσεις

Μη ληφθείσες 

άδειες

Ανέλεγκτες 

φορολογικά 

χρήσεις Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 717 650 760 4.126 6.253

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 385 - 90 4.267 4.742

Αντιλογισμός προβλέψεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν - (221) - (571) (792)

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως (353) - - (1.636) (1.989)

Πώληση θυγατρικής - (429) (240) (250) (919)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 748 - 611 5.935 7.294

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 748 - 611 5.935 7.294

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 351 - 150 6.068 6.569

Αντιλογισμός προβλέψεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν - - - (399) (399)

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως (363) - - (2.282) (2.645)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 735 - 761 9.322 10.818

Μη 

ληφθείσες 

άδειες Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 68 100 168

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως - 2.576 2.576

Αντιλογισμός προβλέψεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν (68) - (68)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 - 2.676 2.676

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 - 2.676 2.676

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως - 2.290 2.290

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 - 4.966 4.966



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

31 Δεκεμβρίου 2015 

(Όλα τα ποσά σε €’000) 

103 

 

28. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

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

Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στα εξής νομίσματα:  

 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Προμηθευτές 90.001 75.923 938 813

Προκαταβολές πελατών 62.334 66.105 - -

Έσοδα επομένων χρήσεων 9.263 5.544 - -

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (σημ. 39) 8.857 8.927 9.826 11.349

Δεδουλευμένα έξοδα 20.024 15.881 281 359

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι / τέλη 8.102 5.253 553 693

Λοιπές υποχρεώσεις 18.766 14.828 889 1.388

Σύνολο 217.347 192.461 12.487 14.602

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 183 17 - -

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 217.164 192.444 12.487 14.602

217.347 192.461 12.487 14.602

Όμιλος Εταιρεία

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Ευρώ (EUR) 188.172 162.418 12.487 14.602

Δολλάριo (USD) 24.181 24.367 - -

Λέι Ρουμανίας (RON) 417 674 - -

Ζλότι Πολωνίας (PLN) 1.432 1.858 - -

Λεβ Βουλγαρίας (BGN) 1.002 967 - -

Δηνάριο Ιορδανίας (JOD) 1.325 - - -

Λοιπά 818 2.176 - -

217.347 192.461 12.487 14.602

Όμιλος Εταιρεία
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29. Έξοδα ανά κατηγορία 

 

30. Παροχές σε εργαζομένους 

 

 

Σημείωση

1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Παροχές σε εργαζομένους 30 92.682 87.234 2.435 2.311

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο στο κόστος 

πωληθέντων 85.801 74.887 - -

Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 6 6.358 5.521 376 589

Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα 9 1.003 993 1.193 1.192

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 8 1.806 1.838 2 1

Απομείωση αποθεμάτων 17 1.505 1.777 - -

Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων 2.022 2.203 331 322

Μισθώματα βάσει λειτουργικών μισθώσεων 7.369 8.829 - -

Υπεργολαβίες 143.182 134.043 - -

Απομείωση για επισφαλείς απαιτήσεις 16 748 976 - -

Τηλεπικοινωνιακά κόστη 1.663 1.740 - -

Μεταφορικά και έξοδα ταξιδίων 5.934 5.464 206 194

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 1.745 4.571 1.328 1.416

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 1.924 2.130 107 195

Λοιπά 13.842 10.090 4.510 4.721

Σύνολο 367.583 342.298 10.487 10.942

Κατανομή ανά λειτουργία:

  Κόστος πωληθέντων 309.866 287.661 3.055 3.325

  Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών 22.014 18.274 - -

  Έξοδα διοίκησης 35.703 36.363 7.431 7.617

367.583 342.298 10.487 10.942

Ανάλυση αποσβέσεων ανά λειτουργία:

  Κόστος πωληθέντων 5.494 4.331 69 197

  Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών 691 741 - -

  Έξοδα διοίκησης 2.983 3.281 1.502 1.586

9.168 8.352 1.571 1.783

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Μισθοί και ημερομίσθια 74.563 69.422 2.089 1.789

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 15.358 15.249 293 291

Λοιπές εργοδοτικές εισφορές και έξοδα 852 355 32 34

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών 122 136 - -

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 

(σημ. 25) 447 834 21 197

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους μετά την συνταξιοδότηση 1.339 1.237 - -

Σύνολο 92.682 87.234 2.435 2.311

Όμιλος Εταιρεία
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31. Άλλα λειτουργικά έσοδα  

 

 

Τα ελάχιστα μελλοντικά έσοδα από μισθώματα για τον Όμιλο και την Εταιρεία έχουν ως ακολούθως: 

 

32. Λοιπά κέρδη / (ζημιές) – καθαρά 

 

 

1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Έσοδα από ενοίκια 2.536 2.296 2.952 2.754

Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων (σημ.26) 6 6 - -

Λοιπά έσοδα επιχορηγήσεων 266 135 - -

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις 627 135 - -

Λοιπά 1.666 1.084 - -

Σύνολο 5.101 3.657 2.952 2.754

Όμιλος Εταιρεία

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Έως 1 έτος 8.583 2.411 2.817 2.995

Από 2-5 έτη 24.950 7.822 8.257 9.423

Πέραν των 5 ετών 15.183 7.816 7.830 8.447

48.716 18.049 18.904 20.865

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Κέρδη / (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων 

στοιχείων 68 (4) 11 2

Κέρδη / (ζημιές) εύλογης αξίας λοιπών 

χρηματοοικονομικών στοιχείων μέσω αποτελεσμάτων (9) (44) - -

Ζημιές από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 

διαθεσίμων προς πώληση (763) (1.092) (763) (225)

Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων 

διαθεσίμων προς πώληση (5.873) - (615) -

Ζημιές από διαγραφή επενδυτικών ακινήτων - (150) - (150)

Κέρδος από πώληση συγγενών 183 - - -

Διαγραφές λοιπών απαιτήσεων (203) (728) (203) (728)

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές 

διαφορές 258 112 - -

Έσοδα από προβλέψεις απομείωσης πελατών που 

αναστράφηκαν - 381 - -

Λοιπά (309) (327) (38) (195)

Σύνολο (6.648) (1.853) (1.608) (1.296)

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

 

 

34. Φόρος εισοδήματος 

 

Στις 31/12/2015 ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους €7.938 
(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%. 

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 στην Εταιρεία. Η κίνηση εμφανίζεται στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων. 

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση. Σε σχέση με τις οικονομικές χρήσεις 
μέχρι και τη χρήση του 2010 τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς 
παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και 
τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία εκκαθαρίζονται και οι σχετικές φορολογικές 
υποχρεώσεις. Από την οικονομική χρήση 2011 και μετά οι φορολογικές δηλώσεις υπόκεινται στη 
διαδικασία έκδοσης Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης. Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που 

1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Χρηματοοικονομικά έξοδα

Τόκοι και συναφή έξοδα

-Τραπεζικά δάνεια 9.938 9.347 1.104 2.072

-Ομολογιακά δάνεια 4 - - -

- Λοιπά δάνεια - 553 - 553

- Χρηματοδοτικές μισθώσεις 480 582 473 541

- Εγγυητικές 4.850 3.991 1.485 -

- Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές (122) 34 123 30

- Λοιπά 1.156 1.758 - -

16.306 16.265 3.184 3.196

Χρηματοοικονομικά έσοδα

Έσοδα τόκων (97) (2.011) (67) (15)

Έσοδα τόκων από δάνεια  (566) (596) (496) (490)

Λοιπά (529) (565) - (26)

(1.192) (3.172) (563) (531)

Χρηματοοικονομικά έξοδα/ (έσοδα) - καθαρά 15.115 13.093 2.622 2.664

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Φόρος χρήσης (3.101) (2.911) - -

Αναβαλλόμενος φόρος (σημ.14) (912) 1.033 (43) 60

Σύνολο (4.013) (1.879) (43) 60

Όμιλος Εταιρεία
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αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό 
κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκαν. 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 

Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης 
Ευθύνης των οποίων οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, 
υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 
του Ν.2238/1994 (χρήσεις 2011-2013, ΠΟΛ 1159/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ 
1134/2016) και το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 (χρήσεις 2014 και εντεύθεν, ΠΟΛ 1124/2015), το 
οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή 
ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Με την ολοκλήρωση του 
φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρία «Έκθεση 
Φορολογικής Συμμόρφωσης» την οποία στη συνέχεια υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο 
Οικονομικών. 

Ανέλεγκτες χρήσεις 

Η μητρική εταιρεία έχει ανέλεγκτη φορολογικά τη χρήση 2010.  

Οι χρήσεις για τις οποίες η Εταιρεία και οι θυγατρικές της εταιρείες δεν έχουν ελεγχθεί  και ως εκ 
τούτου οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές 
παρουσιάζονται στη σημείωση 42. Η σωρευτική πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, 
για τον Όμιλο ανέρχεται σε €761. 

Για τις χρήσεις 2011-2014 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 και του άρθρου 65Α Ν.4174/2013, 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 των χρήσεων αυτών. Ο φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη 
χρήση 2015, βάσει των διατάξεων του Ν.4174/2013, άρθρο 65Α, παρ.1, όπως ισχύει, βρίσκεται σε 
εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση 
των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015. Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι κατά την 
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου δεν θα προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις  
που θα έχουν ουσιώδη επίδραση πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις. 
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Ο φόρος, επί των ζημιών προ φόρων του Ομίλου και της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό 
ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου, επί των 
κερδών/ζημιών των ενοποιημένων εταιρειών. Η διαφορά έχει ως εξής: 

 

 

35. Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 

Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους / (ζημιάς) που 
αναλογεί στους μετόχους της μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην 
διάρκεια της χρήσης, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που αγοράσθηκαν από την εταιρεία (σημ. 
22). 

Απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 

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

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

1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Ζημιές προ φόρων (7.663) (14.278) (9.525) (21.605)

Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες 

φορολογικούς συντελεστές στην Ελλάδα 2.222 3.712 2.762 5.617

Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο 499 1.920 - -

Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 

σκοπούς (5.040) (1.874) (1.587) (1.028)

Διαφορές φορολογικών συντελεστών 263 59 - -

Επίπτωση αλλαγής φορολογικών συντελεστών 128 - (119) -

Χρήση προηγουμένων μη αναγνωρισμένων 

ζημιών από φόρους 233 - - -

Φορολογικές ζημιές χρήσης για τις οποίες δεν 

υπολογίστηκε αναβαλλόμενη φορολογία (1.381) (5.455) (1.099) (4.529)

Λοιπά (938) (240) - -

Φόροι (4.013) (1.879) (43) 60

Όμιλος Εταιρεία
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36. Λειτουργικές ταμειακές ροές  

 

 

 

1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Κέρδη/ (ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (9.891) (16.145) (9.568) (21.545)

Από διακοπτόμενες δραστηριότητες - 36.606 - (11.760)

(9.891) 20.461 (9.568) (33.305)

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 (0,07) (0,12) (0,07) (0,16)

Από διακοπτόμενες δραστηριότητες 0,00 0,28 - (0,09)

Συνολικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (0,07) 0,15 (0,07) (0,25)

Όμιλος Εταιρεία

Σημείωση 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) (11.677) 23.895 (9.568) (33.305)

Προσαρμογές για:

Φόρο εισοδήματος 4.013 1.627 43 (60)

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 6 6.358 22.152 376 589

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 8 1.806 16.114 2 -

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 9 1.003 993 1.193 1.192

Απομείωση επενδυτικών ακινήτων 9 154 4.988 199 4.911

Απομείωση ενσώματων παγίων 6 84 1.730 39 -

(Κέρδη) / ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 32 (68) 31 (11) (2)

(Κέρδη) / ζημιές εύλογης αξίας επενδύσεων μέσω 

αποτελεσμάτων 32 9 44 - -

Ζημιές από πώληση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 32 763 1.092 758 225

Απομειώσεις επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 32 5.873 - 615 -

Απομείωση θυγατρικών 10 - - 961 8.437

Κέρδος από πώληση θυγατρικών 10, 40 - (43.435) - 10.652

Απομείωση πελατών και λοιπών απαιτήσεων 29, 32 950 6.085 203 728

(Κέρδος) / Ζημιά από πώληση συγγενών 32, 40 (183) 4.771 - 1.107

Έσοδα τόκων (1.192) (3.028) (563) (531)

Έξοδα τόκων 16.306 26.102 3.184 3.196

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 26 (6) (1.562) - -

Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς επιχειρήσεις και 

κοινοπραξίες 11 283 6.791 - -

Συναλλαγματικά (κέρδη) / ζημιές 415 348 - -

24.892 68.741 (2.570) (2.861)

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων 8.277 3.448 - -

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων (98.084) 28.962 (42.730) 28.496

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 30.778 2.532 (1.694) 5.940

Αύξηση / (μείωση) προβλέψεων 3.524 1.961 2.290 2.508

Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό 

λόγω συνταξιοδότησης (295) 379 21 (1)

(55.799) 37.282 (42.113) 36.944

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (30.907) 106.023 (44.683) 34.083

Όμιλος Εταιρεία
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37. Δεσμεύσεις 

Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις για την αγορά ενσώματων παγίων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 
για τον Όμιλο (2014: €3.296). 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

 

 

38. 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:   

 

H Εταιρεία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών για δάνεια θυγατρικών και λοιπών εταιρειών συνολικού 
ύψους €91.727. 

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. 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Έως 1 έτος 3.772 3.554 217 141

Από 2-5 έτη 7.988 8.793 339 162

Πέραν των 5 ετών 2.651 4.812 55 -

14.410 17.160 611 303

Όμιλος Εταιρεία

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Εγγυητικές για προκαταβολές 35.528 48.144 21.268 24.736

Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 150.618 155.275 106.397 98.522

Εγγυητικές συμμετοχής σε διαγωνισμούς 14.012 19.864 5.879 13.332

Λοιπές 18.101 18.210 4.695 5.487

218.259 241.492 138.238 142.077

Όμιλος Εταιρεία
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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. Εξ αυτών των αγωγών 
έχουν συζητηθεί οι από 31/12/2007 (αρ. κατ. 279874/12598/2007), 18/01/2008 (αρ. κατ. 
38548/1838/2008) και 18/01/2008 (αρ. κατ. 38520/1835/2008) αγωγές βασικών μετόχων της 
Teledome A.Ε.Β.Ε. κατά της Intracom Holdings A.E., οι οποίες έγιναν μεν αρχικώς δεκτές με την 
υπ΄ αριθμ. 3389/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, πλην όμως αυτή 
εξαφανίσθηκε εν συνεχεία με την υπ’ αριθμ. 224/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Σύμφωνα με 
την εξαφανισθείσα πλέον πρωτόδικη απόφαση είχε αναγνωρισθεί  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., ενώ είχαν επιπλέον παραδοθεί στους ενάγοντες έξι (6) εγγυητικές επιστολές δυνάμει της υπ’ 
αριθμόν 190/2015 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η 
οποία ωστόσο ανακλήθηκε δυνάμει της ως άνω υπ’ αριθμ. 224/2016 απόφασης του Εφετείου 
Αθηνών, οπότε και διατάχθηκε η απόδοση των εγγυητικών επιστολών στην Intracom Holdings A.E..  
Μετά την εν λόγω τελεσίδικη κρίση οι έξι (6) εγγυητικές επιστολές ακυρώθηκαν στις 5.2.2016 
σύμφωνα με το περιεχόμενο των όρων τους. 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 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 απόρριψης της ανωτέρω αγωγής, καθόσον συναρτάται με το αποτέλεσμα των 
προαναφερθεισών δικών, θεωρεί ότι δεν είναι πιθανή μια εκροή πόρων που ενσωματώνει 
οικονομικά οφέλη και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη.  

Η Εταιρεία ενημερώθηκε μέσω διαδικασίας δικαστικής συνδρομής των Ελληνικών Αρχών προς τις 
ομόλογες Ρουμανικές Αρχές, ότι οι τελευταίες διεξάγουν ποινική έρευνα κατά της κρατικής 
λοταρίας CNLR για την τυχόν τέλεση του αδικήματος της διεξαγωγής τυχερών παιγνίων άνευ της 
οικείας αδείας, το οποίο συνδέεται με τη δραστηριότητα της τελευταίας, καθώς και για τυχόν 
συνέργεια σε αυτήν. Η Εταιρεία είχε κατά το παρελθόν συμβατική συνεργασία με την ως άνω 
κρατική λοταρία CNLR στο πλαίσιο της σύμβασης Supply Credit Agreement FN/2003 μεταξύ, 
αφενός, της COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANIA (“CNLR”) και, αφετέρου, των εταιρειών 
LOTROM S.A., INTRALOT S.A. και INTRACOM HOLDINGS S.A. – πρώην ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.. Σύμφωνα με 
την εν λόγω ενημέρωση που έλαβε η Εταιρεία τόσο η ίδια, όσο και οι εταιρείες Intralot A.E. και 
Lotrom S.A. (θυγατρική της Intralot A.E.) φέρονται ως συνεργοί της ως άνω κρατικής λοταρίας 
CNLR στην τέλεση του ως άνω αδικήματος. Η Εταιρεία αντέκρουσε δια υπομνήματος την ανωτέρω 
κατηγορία. Δεδομένου του εν λόγω πρώιμου σταδίου και της υφής της υπόθεσης, δεν είναι δυνατός 
ο περαιτέρω σχολιασμός του θέματος καθώς και η εκτίμηση της τυχόν αρνητικής οικονομικής 
επίδρασης στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας. 

Για επίδικες, δικαστικές αποφάσεις ή υπό διαιτησία διαφορές στον Όμιλο και στην Εταιρεία έχουν 
σχηματιστεί προβλέψεις €2,7 εκ. 
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39. 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 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:

Προς θυγατρικές - - 3.024 3.604

Προς συγγενείς - 686 - -

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 5.455 3.531 291 -

5.455 4.216 3.315 3.604

Αγορές  υπηρεσιών, αγαθών και λοιπές αγορές:

Από θυγατρικές - - 446 338

Από συγγενείς - 15.759 - -

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 339 521 45 20

339 16.281 490 358

Έσοδα ενοικίων:

Από θυγατρικές - - 937 2.256

Από συγγενείς - 77 - -

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 256 341 550 146

256 419 1.487 2.403

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Αγορές παγίων:

Από θυγατρικές - - 31 110

Από συγγενείς - 1.453 - -

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη - 95 - -

- 1.548 31 110

Πωλήσεις παγίων:

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 6 - 6 -

6 - 6 -

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

 

Παροχές προς τη διοίκηση  

Κατά τη χρήση του 2015, καταβλήθηκαν από την Εταιρεία και τον Όμιλο συνολικές αμοιβές μελών 
Δ.Σ., διευθυντικών στελεχών και λοιπών συνδεδεμένων μερών ύψους €1.186 και €2.780 αντίστοιχα 
(2014: €1.238 και €2.762 αντίστοιχα). Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014 δεν υπάρχουν 
υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς τα μέλη της Διοίκησης, όσον αφορά την 
Εταιρεία. Στον Όμιλο την 31 Δεκεμβρίου 2015 οι υποχρεώσεις προς τα μέλη της Διοίκησης 
ανέρχονται σε €179 (2014: €74), ενώ οι απαιτήσεις από τα μέλη της Διοίκησης ανέρχονται σε €14 
(2014: €0).   

40. Διακοπείσες δραστηριότητες 

α) Intracom Telecom 

Κατά την περίοδο μέχρι 30 Ιουνίου 2014, η εταιρεία Intracom A.E. Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων 
(Intracom Telecom) είχε ταξινομηθεί ως διακρατούμενη προς πώληση μετά την υπογραφή 
δεσμευτικής συμφωνίας – προσύμφωνου για τη μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της Εταιρείας 
στο μετοχικό κεφάλαιο της Intracom Telecom, ήτοι του 49% της εν λόγω εταιρείας, σε επενδυτές 
στο Dubai, με συνολικό τίμημα ποσού €47 εκατ., εκ των οποίων €35 εκατ. σε μετρητά και €12 εκατ. 
με διακανονισμό απαιτήσεων. Η ανωτέρω συναλλαγή εγκρίθηκε ομόφωνα από την Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της 16ης Μαΐου 2014. Κατά το τρίτο τρίμηνο 2014 η εταιρεία Intracom 
Telecom έπαψε να αποτελεί συγγενή επιχείρηση και κατηγοριοποιήθηκε την ημερομηνία αυτή ως 
«χρηματοοικονομικό προϊόν διαθέσιμο προς πώληση».   

Η μεταβίβαση του ποσοστού ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2014 και ως αποτέλεσμα η Εταιρεία 
απαλλάχθηκε από οποιεσδήποτε ευθύνες σε σχέση με τη διαχείριση ή ιδιοκτησία της Intracom 
Telecom. Η ζημιά από την πώληση ανήλθε σε €4.771 και €1.108 για τον Όμιλο και την Εταιρεία 
αντίστοιχα. Στις ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες της χρήσης 2014 εμφανίζεται 
εισροή ύψους €33.800.   

Το μερίδιο ζημιάς από συγγενείς για τη χρήση 2014 ύψους €6.671 μεταφέρθηκε στα αποτελέσματα 
του Ομίλου από διακοπείσες δραστηριότητες.  

 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 

Από θυγατρικές - - 12.694 13.810

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 16.874 17.823 14.404 13.939

16.874 17.823 27.098 27.750

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: 

Προς θυγατρικές - - 2.893 4.005

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 8.857 8.927 6.933 7.344

8.857 8.927 9.826 11.349

Όμιλος Εταιρεία
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β) Hellas online 

Την 22η Αυγούστου 2014 υπεγράφη δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και της Vodafone-
Panafon για την εξαγορά της συμμετοχής της Εταιρείας στην Hellas Online, η οποία ανέρχεται 
συνολικά σε 57,24%, έναντι συνολικού τιμήματος για τις κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος 
ψήφου μετοχές ποσού €57,2 εκατ. και για τις προνομιούχες μετοχές ποσού €10 εκατ. Η εξαγορά 
ολοκληρώθηκε την 25η Νοεμβρίου 2014. 

Λόγω της πώλησης, τα αποτελέσματα της πρώην θυγατρικής εταιρείας έχουν ταξινομηθεί ως 
διακοπείσες δραστηριότητες στη χρήση 2014. 

Τα αποτελέσματα από τη δραστηριότητα της Hellas Online για την περίοδο 1/1/2014-25/11/2014 
παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Η ανάλυση των ταμειακών ροών της θυγατρικής εταιρείας, εξαιρουμένης της ταμειακής εισροής από 
την πώληση, έχει ως εξής: 

 

Το καθαρό τίμημα από την πώληση ανήλθε σε €66.835 για τον Όμιλο και €62.839 για την Εταιρεία.  
Από τη συνολική είσπραξη, ποσό ύψους €10.147 παραμένει δεσμευμένο μέχρι την οριστικοποίηση 
υποθέσεων οι οποίες παρέμεναν σε εκκρεμότητα κατά τη συναλλαγή.  Οι εκκρεμότητες αυτές δεν 
αναιρούν την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους €2.200  

1/1 - 25/11/2014

Πωλήσεις 189.169

Κόστος πωληθέντων (150.446)

Μεικτό κέρδος από διακοπείσες δραστηριότητες 38.723

Άλλα λειτουργικά έσοδα 1.359

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά (27)

Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (14.466)

Έξοδα διοίκησης (7.800)

Αποτελέσματα εκεμετάλλευσης από διακοπείσες δραστηριότητες 17.789

Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (9.981)

Κέρδη προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες 7.807

Φόρος εισοδήματος 252

Καθαρά κέρδη χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες 8.059

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών -

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές), μετά φόρων -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα από διακοπείσες δραστηριότητες 8.059

1/1 - 25/11/2014

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 29.513

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (21.476)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 2.521

Σύνολο ταμειακών ροών 10.558
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για προβλέψεις που απορρέουν από το συμφωνητικό μεταβίβασης της Hellas online σε σχέση με 
υποχρεώσεις που θα επιβαρύνουν την Εταιρεία μετά την πώληση της Hellas online (σημ. 27). Στις 
ταμειακές ροές του Ομίλου της χρήσης 2014 η εισροή παρουσιάζεται μειωμένη κατά το ποσό των 
ταμειακών διαθεσίμων της θυγατρικής κατά την πώληση, ύψους €19.767. 

Το κέρδος από την πώληση ανήλθε σε €43.434 για τον Όμιλο (Εταιρεία: Ζημιά €10.652), ενώ οι μη 
ελέγχουσες συμμετοχές μειώθηκαν κατά €4.839.   

 

41. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Επί της έφεσης της Εταιρείας κατά της υπ’αριθμ. 3389/2014 απόφασης του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών επί αγωγών βασικών μετόχων της Teledome Α.Ε.Β.Ε, στις 21 Ιανουαρίου 
2016 δημοσιεύτηκε  η υπ’αριθμ. 224/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτή την 
Έφεση της Εταιρείας, απέρριψε τις αγωγές  βασικών μετόχων της Teledome Α.Ε.Β.Ε, ανακάλεσε 
την υπ’αριθμ. 190/2015 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 
διέταξε την απόδοση στην Εταιρεία των έξι εγγυητικών επιστολών συνολικού ποσού €41 εκ. 
περίπου. 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού.  
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42. Δομή Ομίλου  

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

31 Δεκεμβρίου 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 2015

- Intracom Technologies Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2015

- Intracom Operations Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2015

- Intracom Group USA ΗΠΑ 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2015

- Duckelco Holdings Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2015

- Ingrelenco Trading Co. Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2015

- Edutech Sa Ελλάδα 50,00% Καθαρή θέση 2014-2015

* Intrasoft International S.A. Λουξεμβούργο 99,99% Ολική 2008-2015

- Intrasoft SA Ελλάδα 99,00% Ολική 2010-2015

- Intrasoft International Belgium Βέλγιο 100,00% Ολική 2004-2015

- Intrasoft International Bulgaria Βουλγαρία 100,00% Ολική 2013-2015

- Global Net Solutions Ltd Βουλγαρία 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2015

- Intrasoft International Scandinavia (πρώην IT Services Denmark AS) Δανία 100,00% Ολική 2008 - 2015

- Intracom Exports Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2015

- Intracom Cyprus Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2015

- Intrasoft Information Technology UK Ltd Ηνωμένο Βασίλειο 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2015

- Intrasoft International USA Inc ΗΠΑ 100,00% Ολική 2012-2015

- Intrasoft International ME FZC ΗΑΕ 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2015

- Intracom IT Services Middle East & Africa Ιορδανία 80,00% Ολική 2010-2015

- Intrasoft International East Africa** Κένυα 88,00% Ολική 2015

Advanced Transport Telematics Α.Ε. Ελλάδα

80,88% 

(βλ.σημ.1) Ολική 2014-2015

 Rural Connect ΑΕ Ελλάδα

67,06%   

(βλ. σημ. 2) Ολική 2014-2015
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Σημ. 3: Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην Rominplot SRL ανέρχεται σε 100% μέσω συμμετοχής 
άλλης θυγατρικής. 

Σημ. 4: Ο έλεγχος στην εταιρεία Α. Κατσέλης Ενεργειακή Α.Ε. ασκείται μέσω της πλειοψηφίας των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σημ. 5: Ο έλεγχος στην εταιρεία ICMH Υπηρεσίες Υγείας Α.Ε. ασκείται μέσω της πλειοψηφίας των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σημ. 6: Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην BWIND Power ανέρχεται σε 100% μέσω της 
συμμετοχής της θυγατρικής Intrapower με ποσοστό 70%. 

 

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 97,17% Ολική 2009-2015

- Oikos Properties SRL Ρουμανία 100,00% Ολική 2007-2015

- Rominplot SRL Ρουμανία
99,99% 

(βλ. σημ.3)
Ολική 2009-2015

- Eurokat SA Ελλάδα 45,29% Ολική -

- Κ/Ξ Άκτωρ ΑΤΕ - Lobbe Tzilalis - Eurokat ATE (Διαχείριση Ιλύος Κ.Ε.Λ.) Ελλάδα 33,33% Αναλογική 2010-2015

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

Δήμου Παιανίας)
Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2011-2015

- Intrakat International Ltd Κύπρος 100,00% Ολική 2008-2015

- Alpha Mogilany Development SP Z.O.O. Πολωνία 25,00% Καθαρή θέση 2008-2015

- Αmbtila Enterprises Limited Κύπρος 100,00% Ολική 2009-2015

- Α. Κατσέλης Ενεργειακή Α.Ε. Ελλάδα 50,00% Ολική 2010-2015

- Intrablue Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Ελλάδα
50,00% 

(βλ. σημ.4)
Ολική 2014-2015

- 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 -

- Fracasso Holdings D.O.O** Κροατία 40,00% Καθαρή θέση -

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

Κατάστημα Κράτησης Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης)
Ελλάδα 80,00% Ολική 2010-2015

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

Οίνοφυτων Σχηματαρίου)
Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2015

- Κ/Ξ Intrakat - Πρωτέας (Ομβρυά Αναβύσσου) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2012-2015

- 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%

(βλ. σημ.5)
Ολική 2014-2015

- β-WIND Power Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία ** Ελλάδα
30,00%

(βλ. σημ.6)
Ολική 2015

-Κινητή Κομποστοποίηση Α.Ε. Ελλάδα 24,00% Ολική 2012-2015

Κ/Ξ Μοχλός - Intrakat (Αντισφαίριση) Ελλάδα 50,00% Καθαρή θέση 2010-2015

Κ/Ξ Μοχλός - Intrakat (Κολυμβητήριο ΟΑΚΑ) Ελλάδα 50,00% Καθαρή θέση 2010-2015

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

Κ/Ξ Intrakat - Εργκαζ - ALGAS Ελλάδα 33,33% Καθαρή θέση 2009-2014
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(*) Άμεσες συμμετοχές 

Κατά τη χρήση 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. 

Κατά το τέταρτο τρίμηνο 2015 η εταιρεία Θηβαϊκός Άνεμος Ενεργειακή Α.Ε. έπαψε να είναι 
συγγενής εταιρεία καθώς μεταβιβάστηκε το σύνολο της συμμετοχής. 

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

Επωνυμία

Χώρα 

εγκατάστασης

Άμεσο ποσοστό 

συμμετοχής

Μέθοδος 

ενσωμάτωσης

Ανέλεγκτες Φορολογικά 

Χρήσεις

Κ/Ξ Intrakat - ΑΤΤΙΚΑΤ (Εγνατία Οδός) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2015

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Εργο Ξηρία) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2015

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Εργο Εγκ/σης Φυσ.Αερίου Σχολείων) Ελλάδα 30,00% Αναλογική 2010-2015

Κ/Ξ Intrakat - Intracom Telecom (Δίκτυα ΔΕΠΑ) Ελλάδα 70,00% Αναλογική 2010-2015

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 2008-2015

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

Κ/Ξ Eurokat - Intrakat (Ιόνιος Κλινική) Ελλάδα 72,65% Αναλογική 2010-2015

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 2010-2015

Κ/Ξ Αναστηλωτική - Γετεμ - Intrakat (φράγμα Πείρου-Παραπείρου) Ελλάδα 33,30% Αναλογική 2009-2015

Κ/Ξ Intrakat - Ελτερ - (κατασκευή φράγματος στη λεκάνη Φιλιατρίνου) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2015

Κ/Ξ Intrakat - Κ.Παναγιωτίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. (έργο γραμμών μεταφοράς 1) Ελλάδα 60,00% Αναλογική 2010-2015

Κ/Ξ Αλτεκ - Intrakat - Αναστηλωτική (αερολιμένας Θεσσαλονίκης) Ελλάδα 46,90% Αναλογική 2010-2015

Κ/Ξ Intrakat - Φίλιππος ΑΕ (Έργο Αμφίπολης) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2011-2015

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

Κηφισίας)
Ελλάδα 24,00% Αναλογική 2011-2015

Κ/Ξ Intrakat - Γ.Δ.Κ.Τεχνική Ε.Π.Ε "Κ/Ξ Εκτέλεσης έργου φράγματος Φιλιατρίνου" Ελλάδα 70,00% Αναλογική 2011-2015

Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ - ΑΕΓΕΚ - Intrakat (Κατασκευή σιδηρ/κής γραμμής Κιάτο - Ροδοδάφνη) Ελλάδα 33,33% Αναλογική 2012-2015

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Πόρτο Καρράς ΑΕ - Intrakat (διευθέτηση ρέματος Εσχατίας) Ελλάδα 25,00% Αναλογική 2012-2015

Κ/Ξ Intrakat - Πρωτέας (διευθέτηση χειμάρου Ξηρία Κορίνθου) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2012-2015

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - J&P ΑΒΑΞ - Intrakat (Σήραγγα Παναγοπούλας) Ελλάδα 25,00% Αναλογική 2014-2015

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (Παρακολούθηση Πληρωμής Ταμιευτήρα Αποσελεμή) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2014-2015

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 2014-2015

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

αγωγών φυσικού αερίου στην Αττική)
Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2014-2015
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31 Δεκεμβρίου 2014 

 

 

 

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 -

* 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

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

- 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 80,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 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. 

Σημ. 4: Ο έλεγχος στην εταιρεία Α. Κατσέλης Ενεργειακή Α.Ε. ασκείται μέσω της πλειοψηφίας των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σημ. 5: Ο έλεγχος στην εταιρεία ICMH Υπηρεσίες Υγείας Α.Ε. ασκείται μέσω της πλειοψηφίας των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σημ. 6: Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στον Θηβαϊκό Άνεμο Ενεργειακή Α.Ε. ανέρχεται σε 45% 
μέσω της συμμετοχής της Ιντρακάτ ΑΕ (άμεση συμμετοχή 30%) και της Intrapower Ενεργειακή ΑΕ 
(άμεση συμμετοχή 15%). 

Επωνυμία

Χώρα 

εγκατάστασης

Άμεσο ποσοστό 

συμμετοχής

Μέθοδος 

ενσωμάτωσης

Ανέλεγκτες  Φορολογικά 

Χρήσεις

* Ιντρακάτ ΑΕ Ελλάδα 61,76% Ολική 2014

- Inmaint SA Ελλάδα 62,00% Ολική 2012-2014

- 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 64,89% Ολική 2014

- Κ/Ξ Άκτωρ ΑΤΕ - Lobbe Tzilalis - Eurokat ATE (Διαχείριση Ιλύος Κ.Ε.Λ.) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2014

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

υδάτων Δήμου Παιανίας)
Ελλάδα 33,33% 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 2007-2014

- Α. Κατσέλης Ενεργειακή Α.Ε. Ελλάδα
50%

(βλ. σημ.4)
Ολική 2009-2014

- Intradevelopment ΑΕ Αξιοποίησης & Εκμετάλλευσης Ακινήτων Ελλάδα 100,00% Ολική 2010-2014

- Intrablue Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών 

Επιχειρήσεων **
Ελλάδα 50,00% Ολική -

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

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

- Fracasso Hellas AE Σχεδιασμός & κατασκεύη συστημάτων οδικής ασφάλειας Ελλάδα 80,00% Ολική 2014

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

Κατάστημα Κράτησης Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης)
Ελλάδα 80,00% Αναλογική 2010-2014

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

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

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

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

- Κ/Ξ Πρίσμα Δομή - Πρωτέας (Ομβρυά Αναβύσσου)** Ελλάδα 50,00% Αναλογική -

- Κ/Ξ Πρίσμα Δομή - Πρωτέας (Έργα αποπεράτωσης διευθέτησης χειμάρου 

Ξηρια)**
Ελλάδα 50,00% Αναλογική -

- Intrapower A.E. Εταιρία Ενεργειακών Έργων Ελλάδα 100,00% Ολική 2014

- ICMH ΑΕ Υπηρεσίες Υγείας** Ελλάδα
50%

(βλ. σημ.5)
Ολική -

Κινητή Κομποστοποίηση Α.Ε. Ελλάδα 24,00% Καθαρή θέση 2012-2014

Θηβαϊκός Άνεμος Ενεργειακή Α.Ε.** Ελλάδα
30%

 (βλ. σημ. 6)
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 - Ελτέρ (Συντήρηση  Β.Τομέα) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2009-2014

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

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Αγωγός Αλεξ/πολης) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2014
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(*) Άμεσες συμμετοχές 

 

Επωνυμία

Χώρα 

εγκατάστασης

Άμεσο ποσοστό 

συμμετοχής

Μέθοδος 

ενσωμάτωσης

Ανέλεγκτες  Φορολογικά 

Χρήσεις

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

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

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Ευρυζωνικά  Δίκτυα ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2009-2014

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 (Νοσοκομείο Κατερίνης) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2008-2014

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Νοσοκομείο  Κέρκυρας) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2008-2014

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

Κ/Ξ Ιντρακάτ Ελτέρ (Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου Λαμία-Θήβα-Χαλκίδα)
Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2014

Κ/Ξ Eurokat - Intrakat (Ιόνιος Κλινική) Ελλάδα 82,45% 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 - Μαυρίδης (ανέγερση υπεραγοράς τροφίμων Carrefour 

Χαλκιδικής)
Ελλάδα 99,00% 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 - 

Ροδοδάφνη)
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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