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Α) Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  

 (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007) 

Οι  

1. Δημήτριος Χ. Κλώνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

2. Γεώργιος Αρ. Άννινος, Αντιπρόεδρος 

3. Γεώργιος Σπ. Κολιαστάσης, Μέλος 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

Εξ’ όσων γνωρίζουμε: 

α. οι συνημμένες εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας 
“ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, για την περίοδο 01/01/2016 έως 30/6/2016, 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 εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους  3 έως 5 του 
Ν. 3556/2007 και  

β. η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή, τις πληροφορίες 
που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

Δ. Χ. ΚΛΩΝΗΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΚ 121708 / 07.10.2011 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

Γ. ΑΡ. ΑΝΝΙΝΟΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΚ 760212 / 28.08.2013 

 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 
 
 

 
 

Γ. ΣΠ. ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗΣ 

Α.Δ.Τ. Σ 699882 / 09.11.1998 
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Β) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

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

 

1. Κύρια γεγονότα Α’ Εξαμήνου 2016 - Ανασκόπηση θυγατρικών εταιρειών και Ομίλων 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα των εταιρειών του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο συνοψίζεται 
παρακάτω: 

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 των ξενοδοχειακών υποδομών η εταιρεία προχώρησε στη λειτουργία ξενοδοχειακών 
μονάδων (Βoutique Hotels) στην Αθήνα και σε άλλους πολυτελείς τουριστικούς προορισμούς. 

Στον τομέα της Ενέργειας η εταιρία μετά την πλήρη λειτουργία του Αιολικού Πάρκου ισχύος 21MW 
στη Βοιωτία, στα μέσα του 2015, προχώρησε στην ενίσχυση του Αιολικού δυναμικού της με δύο νέες 
μονάδες παραγωγής 17MW και 12MW αντίστοιχα σε δύο θέσεις στη Βοιωτία, οι οποίες βρίσκονται στο 
στάδιο της αδειοδότησης. 

Η εταιρεία συμμετέχει σε σημαντικά έργα ΣΔΙΤ, και συγκεκριμένα: 

Στο  έργο τηλεματικής του ΟΑΣΑ, προϋπολογισμού €48,2 εκ. και με διάρκεια λειτουργίας 10,5 έτη, 
στο οποίο συμμετείχε η INTRAKAT και η INTRASOFT INTERNATIONAL. Το έργο ολοκληρώθηκε στις 
αρχές του 2016. 

Στο έργο RURAL για ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε Λευκές Περιοχές, προϋπολογισμού €60 εκ. 
και με διάρκεια λειτουργίας 15 έτη, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 

Στο ΣΔΙΤ Απορριμμάτων του Νομού Σερρών, του οποίου αναμένεται η ολοκλήρωση των αδειοδοτικών 
διαδικασιών για την υπογραφή της σύμβασης σύμπραξης προϋπολογισμού €25,4 εκ. και με διάρκεια 
λειτουργίας 25 έτη. 

Ο όμιλος της INTRASOFT International, δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στις αγορές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στρατηγικά μεταξύ άλλων στη διείσδυση στην αγορά της 
Ανατολικής Αφρικής. Στη λίστα των Τραπεζικών έργων που έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί η INTRASOFT 
International στην Αφρική, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 προστέθηκε σύμβαση που υπέγραψε η 
εταιρία με την MWALIMU Commercial Bank (MCB) της Τανζανίας, για την προμήθεια, εγκατάσταση και 
συντήρηση του Κεντρικού Τραπεζικού Συστήματος PROFITS® (Core Banking System) της INTRASOFT 
International. Η σύμβαση αυτή είναι διάρκειας 5 ετών (12 μήνες για την υλοποίηση και 4 χρόνια 
συντήρηση). 

Τον Φεβρουάριο, σε κοινοπραξία της INTRASOFT International κατοχυρώθηκε η σύμβαση-πλαίσιο 
btrain3 από τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Φορολογία και την Τελωνειακή 
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Ένωση. Στο έργο, το οποίο θα διαρκέσει για 5 χρόνια, η INTRASOFT International και η επικεφαλής 
της κοινοπραξίας Siveco, θα παρέχουν σειρά υπηρεσιών, που εκτείνονται από θέματα e-learning ως 
την εκπόνηση πανευρωπαϊκών εκστρατειών πληροφόρησης γύρω από τη φορολογία και την 
τελωνειακή ένωση. 

Τον Μάιο, κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η INTRASOFT International, επιλέχθηκε από την 
τοπιπκή αυτοδιοίκηση της Αυστραλίας  (Australian Capital Territory Government), για να υλοποιήσει 
το έργο εγκατάστασης μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας συλλογής εσόδων και πληρωμών 
δικαιωμάτων. Η σύμβαση αυτή είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου μετασχηματισμού τριετούς 
διάρκειας και συνολικού κόστους AUD($) 30 εκ., με στόχο να προσφέρει καλύτερες, ταχύτερες και 
πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες στους φορολογούμενους και σε αυτούς που λαμβάνουν 
παραχωρήσεις. 

Η IDE μέσα στο πρώτο εξάμηνο ξεκίνησε την υλοποίηση της νέας σύμβασης  με την RAYTHEON αξίας 
$63,4 εκατ. για την κατασκευή υπομονάδων των συστημάτων αεράμυνας PATRIOT, το οποίο θα 
ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2018, επεκτείνοντας εκ νέου τη σημαντική συνεργασία της με την εταιρεία. 

Επιπλέον, τον Ιανουάριο η εταιρεία προχώρησε στην υπογραφή συμφωνητικού στρατηγικής 
συνεργασίας με τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ ΑΒΕΕ), τη μοναδική κρατική εταιρεία 
παραγωγής όπλων και πυρομαχικών στην Ελλάδα. Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο 
δημιουργίας μιας συντονισμένης, συνδυαστικής αξιοποίησης των επιμέρους τεχνολογικών 
πλεονεκτημάτων φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στο χώρο της Άμυνας και της 
ευθυγράμμισης προς τις τάσεις της αγοράς και τις πρακτικές ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο. 

Τέλος, η εταιρεία υπέγραψε σύμβαση €4,1 εκατ. με την Krauss Maffei Wegmann (KMW) για συστήματα 
ενδοεπικοινωνίας WiSPR, στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης των αυτοκινούμενων 
πυροβόλων  PzH2000 του Γερμανικού Στρατού. 

 

2. Οικονομικά αποτελέσματα 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS για το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθαν 
σε €185,4 εκ. έναντι €184,3 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ με αύξηση των 
πωλήσεων κατά €27,5 εκ. και η INTRASOFT INTERNATIONAL κατά €1,8 εκ. υπερκαλύπτουν την 
υστέρηση των πωλήσεων της IDE, με αποτέλεσμα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών να παρουσιάσει 
μικρή αύξηση σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2015. 

Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώνεται σε € 12,1 
εκ. έναντι €15,5 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο όμιλος της ΙΝΤΡΑΚΑΤ με EBITDA €8,2 εκ. έχει 
τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου, καταγράφοντας αύξηση EBITDA 
κατά 17,3%.  

Το αποτέλεσμα προ φόρων για το εξάμηνο διαμορφώθηκε σε οριακή ζημία €0,07 εκ. έναντι κερδών  
€3,2 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2015. Ο όμιλος της INTRASOFT INTERNATIONAL βελτίωσε το 
αποτέλεσμα προ φόρων από €0,8 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2015 σε €2,4 εκ. στην τρέχουσα περίοδο.  
Αντίστοιχα ο όμιλος της INTRAKAT διαμόρφωσε κέρδη προ φόρων €1,7 εκ. έναντι €1,1 εκ. το 
αντίστοιχο διάστημα του 2015. Αντίθετα η IDE, λόγω χρονικής μετατόπισης σημαντικού όγκου 
πωλήσεων στο 2ο εξάμηνο, κατέγραψε ζημίες προ φόρων ύψους €-2,8 εκ. Αναμένεται ότι το 
αποτέλεσμα θα ανατραπεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο και η χρήση θα κλείσει κερδοφόρα.  

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχεται σε €275,9 εκ. έναντι €281,7 εκ. την 
31/12/2015. Τα Ίδια Κεφάλαια της μητρικής Εταιρείας ανέρχονται σε € 269,1 εκ. 
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Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 30/6/2016 σε €750,6 εκ. έναντι €719,3 
εκ. την 31/12/2015, ενώ της Εταιρείας σε €316,5 εκ. έναντι €318,0 εκ. την 31/12/2015. 

Το σύνολο του δανεισμού του Ομίλου την 30/6/2016 ανέρχεται σε €195,3 εκ., αυξημένος σε σχέση με 
την  31/12/2015 κατά €5,4 εκ. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €99,7 εκ. έναντι €100,5 εκ. 
την 31/12/2015. Ο δανεισμός της μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε €27,7 εκ. έναντι  €28,5 εκ. την 
31/12/2015. 

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

 

 

 

3. Στόχοι, Προοπτικές 

Το χρηματοπιστωτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον στη χώρα μας δοκιμάζεται για μια ακόμα 
χρονιά, η πρώτη αξιολόγηση δίνει τη σκυτάλη στη δεύτερη. Ο στόχος ολοκλήρωσης της οποίας είναι 
εντός του 2016. Το γεγονός αυτό προκαλεί περισσότερη αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομίας 
εφόσον άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται οι αποφάσεις για τον έλεγχο των κεφαλαίων, για την ενίσχυση 
της ρευστότητας, για την επιστροφή των καταθέσεων, για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, για 
τη σταθεροποίηση του φορολογικού καθεστώτος, για την πρόοδο των δημόσιων έργων και φυσικά 
για την προσέλκυση νέων επενδύσεων.  

Μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, πρωταρχικοί στόχοι μας είναι η διατήρηση των μεριδίων 
στους κλάδους που δραστηριοποιούνται οι εταιρίες του ομίλου μας, τόσο στην τοπική όσο και στη 
διεθνή αγορά, η εξασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας για την απρόσκοπτη λειτουργία μας και 
η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για νέες δραστηριότητες.  

Στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο επιλέγουμε να είμαστε πιο ευέλικτοι και προσαρμοστικοί χαράσσοντας 
μια δυναμική επιχειρηματική στρατηγική, βασικοί πυλώνες της οποίας παραμένουν: 

 Η διεθνής ανάπτυξη μέσω ενίσχυσης της έντονης εξωστρέφειας του Ομίλου, σε νέες υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας στρατηγικές συμμαχίες. 

 Η βέλτιστη λειτουργία , μέσω σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών με ισχυρό 
περιθώριο κέρδους και βελτιστοποίησης λειτουργικών δομών και κόστους 

30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015

Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού  65,7% 64,1% 31,3% 31,3%

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων   58,1% 64,4% 567,1% 568,2%

Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό  131,9% 135,8% 432,5% 429,5%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 125,0% 127,3% 263,1% 268,8%

30/6/2016 30/6/2015 30/6/2016 30/6/2015

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας

EBITDA/Κύκλο εργασιών 6,5% 8,4% 12,3% 4,3%

Μεικτό αποτέλεσμα / Κύκλο εργασιών 15,7% 18,2% 16,0% 13,5%

Κέρδη προ φόρων /Κύκλο εργασιών 0,0% 1,7% -101,9% -140,0%

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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 Η διαχείριση κινδύνων μέσω εξορθολογισμού δραστηριοτήτων και συμμετοχών και κυρίως 
διαχείρισης ρευστότητας. 

Πιο συγκεκριμένα,  

Ο όμιλος ΙΝΤΡΑΚΑΤ, έχοντας σαν πρώτο μέλημα τη διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς 
του στοχεύει α) στην ανάληψη σημαντικού μεριδίου έργων υποδομών (Πακέτο Junker, προγράμματα 
ΣΕΣ, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις) β) στην εντονότερη δραστηριοποίησή του στον τομέα του Real Estate 
και της ενέργειας και γ) στην διείσδυση σε αγορές του εξωτερικού αναλαμβάνοντας έργα στα οποία 
η εταιρεία έχει υψηλή εξειδίκευσή.  

Οι επιμέρους στόχοι για τον όμιλο της INTRASOFT INTERNATIONAL περιλαμβάνουν α) έναρξη νέας 
δραστηριότητας στην αγορά μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τα θεσμικά όργανα της 
Ε.Ε και περεταίρω ενδυνάμωση της δραστηριότητας στον χώρο της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας 
(Information Communication) β)ανάπτυξη της θυγατρικής INTRASOFT International East Africa με 
έδρα την Κένυα με στόχευση την αγορά έργων εκσυγχρονισμού Δημόσιου και Τραπεζικού Τομέα 
γ)περαιτέρω στόχευση στην αγορά της Ρουμανίας με στόχο έργα εκσυγχρονισμού  Δημόσιου Τομέα 
δ)Επέκταση δραστηριοτήτων telco στην Κεντρική Ευρώπη. 

Η IDE διατηρεί και εμπλουτίζει τους στόχους της με προσανατολισμό α) την ενίσχυση του εξαγωγικού 
της έργου προς τις ΗΠΑ με τη συμμετοχή σε αμυντικά προγράμματα των ΗΠΑ που προορίζονται για 
τη διεθνή αγορά β) την διείσδυση σε νέες αγορές μέσω της προώθησης καινοτόμων προϊόντων ιδίας 
ανάπτυξης σε περιοχές όπως η Αφρική, η Μέση Ανατολή και η Νοτιοανατολική Ασία γ) την επέκταση 
των συνεργασιών με μεγάλες εταιρίες παραγωγής αμυντικού εξοπλισμού (System Integrators) σε 
διεθνή προγράμματα δ) την προώθηση νέων καινοτόμων προϊόντων Υβριδικών Ενεργειακών 
Συστημάτων για στρατιωτικά οχήματα και οπλικά συστήματα. 

 

4. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες Β΄ εξαμήνου 2016  

Σχετικά με την ύπαρξη και διαχείριση παραγόντων χρηματοοικονομικού κινδύνου επισημαίνονται τα 
κάτωθι: 

- Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Πολιτική του Ομίλου είναι να χρησιμοποιεί, για τις επενδύσεις σε θυγατρικές εξωτερικού, των οποίων 
η καθαρή θέση είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο, σαν αντισταθμιστικό μέσο, δανεισμό 
στο αντίστοιχο νόμισμα – εφόσον αυτό είναι εφικτό. 

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

Η έκθεση του Ομίλου στο κίνδυνο μεταβολής επιτοκίων στα ταμειακά διαθέσιμα είναι χαμηλός 
δεδομένου ότι αφενός τα χρησιμοποιεί για μείωση των υποχρεώσεών του, αφετέρου τα επίπεδα των 
επιτοκίων τείνουν στο μηδέν οπότε ενδεχόμενη μεταβολή τους θα έχει θετικό αντίκτυπο. 

Η χρηματοδότηση του Ομίλου αποτελείται από ομολογιακά δάνεια, βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα δάνεια, με κυμαινόμενο επιτόκιο καθώς και από πωλήσεις ακινήτων με συμφωνία 
επανεκμίσθωσης (sales and lease back). Προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων, 
υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 
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- Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες 
προέρχονται από μια ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών 
παρακολουθείται διαρκώς από τις εταιρείες του Ομίλου. 

Όταν κρίνεται απαραίτητο, ζητείται επιπλέον κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης. 

Στο τέλος της περιόδου η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός 
κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς 
απαιτήσεως. 

- Κίνδυνος Ρευστότητας 

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. 

- Επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα 

Οι εξελίξεις κατά το Α΄ εξάμηνο του 2016 δεν επέφεραν κάποια θετική μεταβολή στο επιχειρηματικό, 
στο τραπεζικό και εν γένει στο οικονομικό περιβάλλον, ενώ μέρος των κεφαλαιακών ελέγχων 
παραμένει σε ισχύ και η διαθέσιμη ρευστότητα στην ελληνική οικονομία είναι περιορισμένη . 

Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τον αυξημένο χρηματοοικονομικό κίνδυνο που επικρατεί στην Ελλάδα 
και διεθνώς, 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 από το 2014, καθώς και η οργανική 
ανάπτυξη και βελτίωση της κερδοφορίας αποτελούν τα συστατικά εκείνα στοιχεία που θα βοηθήσουν 
να ανταπεξέλθει τόσο ο Όμιλος όσο και η Εταιρεία τους μακροοικονομικούς κινδύνους. Σε κάθε 
περίπτωση, παρακολουθούμε σε συνεχή βάση το οικονομικό περιβάλλον και προσαρμόζουμε έγκαιρα 
τις στρατηγικές μας  ενέργειες για προστασία από τους κινδύνους. 

 

5. Σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με 
αυτών προσώπων 

Οι εμπορικές συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια του 
πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2016, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις  όρους της αγοράς 
χωρίς μεταβολές οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες για την χρηματοοικονομική 
θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας.  
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Οι σημαντικότερες συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως ακολούθως : 

 

Έσοδα και Απαιτήσεις Περιόδου 1/1-30/6/2016 
(Ποσά σε χιλ. €) 
 

 

 

Έξοδα και Υποχρεώσεις Περιόδου 1/1-30/6/2016 
(Ποσά σε χιλ. €) 

 

 

  

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 404 126 3.248

ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛ.ΥΠΟΚ/ΜΑ 578 342 8.323

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤ. 139 - 853

ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 1 10 165

Σύνολο 1.122 478 12.589

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

INTRALOT 171 278 14.731

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - 4 112

Σύνολο 171 282 14.843

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.293 760 27.432

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΛΗΨΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΟΡΕΣ 

ΠΑΓΙΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - - 1.409

IN MAINT Α.Ε. 91 - 13

INTRADEVELOPMENT - - 40

INTRACOM CYPRUS - - 1.418

ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ - - 5

Σύνολο 91 0 2.885

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

INTRALOT - - 6.813

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 1 - 31

Σύνολο 1 0 6.844

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 92 0 9.729
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Για τους έξι μήνες έως 30 Ιουνίου 2016 καταβλήθηκαν από την Εταιρεία και τον Όμιλο ως αμοιβές 
μελών Δ.Σ., διευθυντικών στελεχών και λοιπών συνδεδεμένων μερών ποσά ύψους € 455 χιλ και € 
1.268 χιλ.  αντίστοιχα (2015: € 563 χιλ. και € 1.223 χιλ.).  

 

Παιανία, 20 Σεπτεμβρίου 2016 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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Γ) Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης 

 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τον συνημμένο συνοπτικό εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της Εταιρείας 
““ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, της 30ης Ιουνίου 2016 και τις σχετικές 
συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και 
τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας 
οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση 
αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
«ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος  επί αυτής της ενδιάμεσης 
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος  επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της 
Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη 
διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών 
επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που 
διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να 
αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα 
οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν 
διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας 
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 
δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 
προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη 
ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
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Αθήνα,  21  Σεπτεμβρίου  2016 
 

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

Μαρία Ν. Χαρίτου 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 15161 

 
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) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 
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Περιεχόμενα οικονομικών καταστάσεων          Σελίδα 

 

Ισολογισμός 15 

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος – 1/1 - 30/6/2016 16 

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Όμιλος 17 

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Εταιρεία 18 

Κατάσταση ταμειακών ροών 19 

1. Γενικά 20 

2. Πλαίσιο κατάρτισης και λογιστικές πολιτικές 20 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 24 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 25 

5. Πληροφόρηση κατά τομέα 25 

6. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 27 

7. Επενδύσεις σε θυγατρικές 28 

8. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 29 

9. Μετοχικό κεφάλαιο 29 

10. Δάνεια 30 

11. Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα - καθαρά 30 

12. Φόρος εισοδήματος 30 

13. Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 31 

14. Λειτουργικές ταμειακές ροές 32 

15. Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 32 

16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/ Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 33 

17. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 35 

18. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 36 

19. Δομή Ομίλου 37 
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Ισολογισμός 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ 30/06/2016 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2015

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 6 126.248 122.935 9.800 9.953

Υπεραξία 20.061 20.061 - -

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6 5.913 5.136 2 3

Επενδύσεις σε ακίνητα 6 57.002 59.338 52.409 53.006

Επενδύσεις σε θυγατρικές 7 - - 132.652 132.652

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 802 727 - -

Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 8 10.912 13.258 9.820 9.820

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 9.539 7.938 - -

Μακροπρόθεσμα δάνεια 12.660 12.864 12.660 12.864

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 14.393 16.043 39 39

257.528 258.300 217.383 218.337

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 43.677 36.610 - -

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 14 274.138 270.906 41.996 82.025

Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 40.274 41.178 - -

Χρηματοδοτική συμβολή από Δημόσιο (ΕΔΔΠΧΑ 12) 26.731 11.647 - -

Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων 159 170 - -

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 12.426 11.227 - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 95.542 89.299 57.156 17.666

492.945 461.037 99.152 99.692

Σύνολο ενεργητικού 750.473 719.337 316.535 318.029

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους

Κοινές μετοχές 9 187.567 187.567 187.567 187.567

Aποθεματικό υπέρ το άρτιο 9 194.204 194.204 194.204 194.204

Λοιπά αποθεματικά 164.843 167.318 138.717 138.717

Αποτελέσματα εις νέον (294.894) (292.630) (251.405) (250.053)

251.720 256.459 269.082 270.434

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 24.205 25.269 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 275.924 281.728 269.082 270.434

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 10 70.207 65.717 8.291 8.959

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.212 1.188 984 1.066

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία 6.844 6.667 485 485

Επιχορηγήσεις 52 55 - -

Προβλέψεις 1.576 1.616 - -

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 154 183 - -

80.045 75.426 9.760 10.510
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 249.095 217.164 13.290 12.487

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 5.553 3.581 - -

Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 5.716 8.112 - -

Δάνεια 10 125.061 124.124 19.438 19.631

Προβλέψεις 9.079 9.202 4.966 4.966

394.503 362.183 37.693 37.084

Σύνολο υποχρεώσεων 474.549 437.609 47.453 47.594

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 750.473 719.337 316.535 318.029

Όμιλος Εταιρεία
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος – 1/1 - 30/6/2016 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ 1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2015 1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2015

Πωλήσεις 5 185.351 184.337 1.408 1.596

Κόστος πωληθέντων (156.256) (150.705) (1.183) (1.381)

Μεικτό κέρδος 29.095 33.632 225 215

Άλλα λειτουργικά έσοδα 2.498 3.492 1.478 1.471

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά 788 (1.436) (7) 205

Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (8.293) (9.483) - -

Έξοδα διοίκησης (16.265) (15.220) (2.275) (2.638)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 7.824 10.985 (580) (748)

Χρηματοοικονομικά έξοδα 11 (8.467) (8.203) (1.099) (1.773)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 11 643 473 244 287

Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (7.824) (7.730) (855) (1.486)

Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (69) (36) - -

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (69) 3.218 (1.435) (2.234)

Φόρος εισοδήματος 12 (2.270) (2.203) 83 (37)

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου (2.339) 1.016 (1.352) (2.271)

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Ποσά τα οποία μεταφέρονται στα αποτελέσματα

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση, μετά φόρων 8 (2.409) 393 - 60

Συναλλαγματικές διαφορές, μετά φόρων (450) 894 - -

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά φόρων (2.859) 1.288 - 60

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο (5.198) 2.304 (1.352) (2.211)

Καθαρά κέρδη/( ζημιές) κατανεμημένα σε :

Μετόχους της μητρικής (2.395) 920 (1.352) (2.271)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 56 96 - -

(2.339) 1.016 (1.352) (2.271)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κατανεμημένα σε:

Μετόχους της μητρικής (4.500) 1.945 (1.352) (2.211)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (698) 359 - -

(5.198) 2.304 (1.352) (2.211)

Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή  που αναλογούν στους μετόχους 

της μητρικής για την περίοδο (εκφρασμένα σε € ανά 

μετοχή)

Βασικά και απομειωμένα (0,02) 0,01 (0,01) (0,02)

Όμιλος Εταιρεία
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Όμιλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ.

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο

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

Καθαρά κέρδη περιόδου - - 920 920 96 1.016

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - 266 - 266 128 393

Συναλλαγματικές διαφορές - 758 - 758 136 894

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - 1.024 920 1.945 359 2.304

Μεταβολή σε ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές - (46) (23) (69) 290 220

Μεταφορά - (8.848) 9.366 518 (518) -

- (8.894) 9.343 449 (228) 220

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2015 381.771 163.746 (281.945) 263.572 25.322 288.894

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 381.771 167.319 (292.630) 256.458 25.269 281.727

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου - - (2.395) (2.395) 56 (2.339)

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 8 - (1.757) - (1.757) (652) (2.409)

Συναλλαγματικές διαφορές - (348) - (348) (102) (450)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - (2.105) (2.395) (4.500) (698) (5.198)

Μεταβολή σε ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές 7 - 7 (234) (227) (386) (613)

Eισφορά μη ελεγχουσών συμμετοχών σε μετοχικό 

κεφάλαιο θυγατρικής 7 - - (6) (6) 14 8

Μεταφορά - (377) 371 (6) 6 -

- (370) 131 (239) (366) (605)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2016 381.771 164.843 (294.894) 251.720 24.205 275.924

Μη 

ελέγχουσες 

συμμετοχές

Σύνολο 

ιδίων 

κεφαλαίων

Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Εταιρεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ.

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα  

εις νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 381.771 146.912 (249.326) 279.356

Καθαρή ζημιά περιόδου - - (2.271) (2.271)

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - 60 - 60

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - 60 (2.271) (2.211)

Μεταφορά - (8.841) 8.841 -

- (8.841) 8.841 -

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2015 381.771 138.131 (242.756) 277.146

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 381.771 138.717 (250.053) 270.434

Καθαρή ζημιά περιόδου - - (1.352) (1.352)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - - (1.352) (1.352)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2016 381.771 138.717 (251.405) 269.082
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ 1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2015 1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2015

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 14 18.556 (56.991) 41.380 (43.015)

Καταβληθέντες τόκοι (8.183) (7.819) (1.057) (1.767)

Καταβληθής φόρος εισοδήματος (3.142) (429) (74) (75)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 7.230 (65.239) 40.249 (44.856)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (5.109) (1.448) (2) (15)

Αγορές επενδυτικών ακινήτων (70) (3.920) - (24)

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (1.284) (65) - (2)

Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 312 119 29

Πωλήσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων - 2 - -

Αγορά επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση (62) - - -

Αύξηση  κεφαλαίου θυγατρικών - - - (100)

Μείωση κεφαλαίου θυγατρικών - - 400 1.727

Αύξηση κεφαλαίου συγγενών (152) - - -

Τόκοι που εισπράχθηκαν 234 355 4 39

Δάνεια χορηγηθέντα (300) - (300) -

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (6.431) (4.957) 103 1.655

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου θυγατρικών (16) - - -

Μεταβολές σε ποσοστά θυγατρικών - 204 - -

Εισφορά μη ελεγχουσών συμμετοχών σε μετοχικό κεφάλαιο 

θυγατρικής 24 12 - -

Δάνεια αναληφθέντα 43.679 14.280

Αποπληρωμή δανεισμού (37.441) (7.994) (225) -

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (803) (698) (637) (611)

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 5.443 5.805 (862) (611)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.243 (64.392) 39.489 (43.812)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 89.299 122.794 17.666 66.569

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 95.542 58.402 57.156 22.758

Όμιλος Εταιρεία
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

1. Γενικά 

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

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

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

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

Οι παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν 
εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 20 Σεπτεμβρίου 2016. 

2. Πλαίσιο κατάρτισης και λογιστικές πολιτικές 

Οι παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές 
οικονομικές καταστάσεις της ΙΝΤΡΑΚΟΜ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών («η Εταιρεία») και τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (μαζί «ΙΝΤΡΑΚΟΜ», ή 
«ο Όμιλος»), για την περίοδο 1/1 – 30/6/2016. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεσες οικονομικές 

καταστάσεις». 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό µε τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2015, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου 

με  ηλεκτρονική διεύθυνση www.intracom.com. 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των συνοπτικών 
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν 
για τη σύνταξη και παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου 
για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, με εξαίρεση τις αλλαγές που προέκυψαν από την 
υιοθέτηση νέων ή αναθεωρημένων προτύπων όπως περιγράφεται παρακάτω. Οι ενδιάμεσες 
συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός 
από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία. 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης. Η 
εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, 
τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

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

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»  

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών 
στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν 
είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές 
εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. Η τροποποίηση δεν έχει 
επίπτωση στον Όμιλο. 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες»  

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά 
συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’. Η τροποποίηση δεν 
έχει επίπτωση στον Όμιλο. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης»  

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες 
για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα 
έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που 
ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στον Όμιλο. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις»  

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής 
θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς 
στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών 
οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στον Όμιλο.  

ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και 
της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών 
καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.  

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε 
ορισμένα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος 
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον 
‘όρο απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό 
του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο 
της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». 
Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, 
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που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων. 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την 
συνάθροιση των λειτουργικών τομέων. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης 
βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου 
η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο 
αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι 
συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της 
αναπροσαρμογής. 

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που 
παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική 
εταιρεία της οικονομικής οντότητας. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.  

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες 
δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) 
αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το 
αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να 
λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να 
προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και 
διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του 
ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το 
ΔΛΠ 34.  

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις 
υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το 
νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 
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ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού 
στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά 
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 και δεν έχουν εφαρμοστεί στην 
σύνταξη αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. Κανένα από αυτά δεν 
αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εκτός από αυτά 
που παρατίθενται παρακάτω: 

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

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και 
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το 
μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 
καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει 
ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία 
εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

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

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. 
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Στρογγυλοποιήσεις 

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

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα 

Οι εξελίξεις κατά το Α΄ εξάμηνο του 2016 δεν επέφεραν κάποια θετική μεταβολή στο επιχειρηματικό, 
στο τραπεζικό και εν γένει στο οικονομικό περιβάλλον, ενώ μέρος των κεφαλαιακών ελέγχων 
παραμένει σε ισχύ και η διαθέσιμη ρευστότητα στην ελληνική οικονομία είναι περιορισμένη . 

Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τον αυξημένο χρηματοοικονομικό κίνδυνο που επικρατεί στην Ελλάδα 
και διεθνώς, 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 από το 2014, καθώς και η οργανική 
ανάπτυξη και βελτίωση της κερδοφορίας αποτελούν τα συστατικά εκείνα στοιχεία που θα βοηθήσουν 
να ανταπεξέλθει τόσο ο Όμιλος όσο και η Εταιρεία τους μακροοικονομικούς κινδύνους. Σε κάθε 
περίπτωση, παρακολουθούμε σε συνεχή βάση το οικονομικό περιβάλλον και προσαρμόζουμε έγκαιρα 
τις στρατηγικές μας  ενέργειες για προστασία από τους κινδύνους. 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Εκτός των ανωτέρω δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
από τον Όμιλο σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2015. 

Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

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

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

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

 Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δε διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές 
προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που δεν στηρίζονται κυρίως σε 
δεδομένα της αγοράς («Επίπεδο 3»). 

Την 30 Ιουνίου 2016 ο Όμιλος είχε: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €159 τα οποία 
κατατάσσονται στο Επίπεδο 1. 
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 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση από τα οποία ποσό ύψους €1.128 
κατατάσσονται στο Επίπεδο 1. 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση ύψους €9.783 που αφορούν μετοχές μη 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο και λοιπούς τίτλους για τα οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί 
αξιόπιστα η εύλογη αξία και ως εκ τούτου παρουσιάζονται σε κόστος κτήσης μείον απομείωση. 

Την 30 Ιουνίου 2015 ο Όμιλος είχε: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €184 τα οποία 
κατατάσσονται στο Επίπεδο 1. 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση από τα οποία ποσό ύψους €861 
κατατάσσονται στο Επίπεδο 1. 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση ύψους €10.529 που αφορούν μετοχές μη 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο και λοιπούς τίτλους για τα οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί 
αξιόπιστα η εύλογη αξία και ως εκ τούτου παρουσιάζονται σε κόστος κτήσης μείον απομείωση. 

Δεν υπήρχαν αλλαγές στις τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 
2015. 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά 
δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
Τα πραγματικά ποσά πιθανόν να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία και την 
παρουσίαση των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε τις λογιστικές 
αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη και παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. 

5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Στις 30 Ιουνίου 2016, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε τρεις κύριους τομείς: 

(1) Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής, δημοσίου τομέα και τραπεζών 

(2) Αμυντικά 

(3) Κατασκευαστικά 
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Η πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα δραστηριότητας για την περίοδο 1/1 – 30/6/2016 αναλύεται 
ως εξής: 

 

Η πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα δραστηριότητας για την περίοδο 1/1 – 30/6/2015 αναλύεται 
ως εξής: 

 

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

Η μείωση των εσόδων στον τομέα των αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων το πρώτο εξάμηνο του 
2016 σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο οφείλεται στους όρους παραδόσεων στις σχετικές συμβάσεις 
με πελάτες οι οποίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016. 

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

 

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

Ολοκληρωμένες 

λύσεις 

πληροφορικής, 

δημοσίου τομέα και 

τραπεζών

Αμυντικά Κατασκευαστικά Λοιπά Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 91.757 11.247 95.578 1.408 199.990

Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (10.668) - (2.847) (1.123) (14.639)

Σύνολο Πωλήσεων 81.089 11.247 92.731 284 185.351

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
5.367 (1.889) 8.486 153 12.117

Ολοκληρωμένες 

λύσεις 

πληροφορικής, 

δημοσίου τομέα και 

τραπεζών

Αμυντικά Κατασκευαστικά Λοιπά Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 90.129 33.843 68.129 1.596 193.698

Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (5.878) - (1.872) (1.611) (9.360)

Σύνολο Πωλήσεων 84.251 33.843 66.258 (15) 184.337

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 4.201 4.157 7.095 51 15.505

1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2015

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 12.117 15.505

Αποσβέσεις (4.293) (4.520)

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (7.824) (7.730)

Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (69) (36)

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (69) 3.218
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6. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

Όμιλος 

 

Ενσώματα 

πάγια 

περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Επενδύσεις 

σε ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2015 122.059 5.210 58.193 185.462

Προσθήκες 1.446 84 3.920 5.450

Πωλήσεις (73) (2) - (75)

Αποσβέσεις (3.126) (892) (502) (4.520)

Λοιπές μεταβολές 23 95 286 405

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2015 120.329 4.496 61.898 186.723

Ενσώματα 

πάγια 

περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Επενδύσεις 

σε ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2016 122.935 5.136 59.338 187.409

Προσθήκες 5.098 1.326 70 6.493

Πωλήσεις (337) - - (337)

Αποσβέσεις (3.278) (507) (509) (4.293)

Μεταφορά 1.845 - (1.845) -

Λοιπές μεταβολές (15) (41) (53) (110)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2016 126.248 5.913 57.002 189.163
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Εταιρεία 

 

 

Στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας υπάρχουν εγγεγραμμένα 
εμπράγματα βάρη ύψους €66.400 και €2.400 αντίστοιχα προς εξασφάλιση υποχρεώσεων. 

7. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Η θυγατρική εταιρεία INTRAKAT εξαγόρασε από τη μειοψηφία ποσοστό 54,71% στην θυγατρική της 
EUROKAT ATE έναντι €613, με αποτέλεσμα την διαμόρφωση  του ποσοστού συμμετοχής στη θυγατρική 
σε ποσοστό 100%. Η μείωση στην καθαρή θέση του Ομίλου ήταν €613 ενώ η μείωση στις μη ελέγχουσες 
συμμετοχές ανήλθε σε €386. 

Η θυγατρική εταιρεία της INTRAKAT ΙΝΤΡΑΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε προχώρησε σε αύξηση του κεφαλαίου 
της ποσού €24 το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τις μη ελέγχουσες συμμετοχές, με αποτέλεσμα 
η συμμετοχή να ανέρχεται πλέον σε ποσοστό 50% χωρίς απώλεια ελέγχου. Η επίδραση στην καθαρή 
θέση του Ομίλου ήταν €8 ενώ οι μη ελέγχουσες συμμετοχές αυξήθηκαν κατά €14. 

  

 

Ενσώματα 

πάγια 

περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Επενδύσεις 

σε ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2015 10.343 3 54.370 64.716

Προσθήκες 15 2 24 41

Πωλήσεις (19) - - (19)

Αποσβέσεις (219) (1) (596) (816)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2015 10.120 4 53.798 63.922

Ενσώματα 

πάγια 

περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Επενδύσεις 

σε ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2016 9.953 3 53.006 62.962

Προσθήκες 2 - - 2

Αποσβέσεις (155) (1) (596) (752)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2016 9.800 2 52.409 62.212
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8. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

 

Στα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση την 30 Ιουνίου 2016 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 ζημιές εύλογης αξίας την 30 Ιουνίου 2016 αφορούν κυρίως συμμετοχικούς τίτλους εισηγμένους στο 
ΧΑ (επίπεδο 1), οι οποίες δεν εκτιμώνται ως σημαντική και παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας 
των τίτλων, βάσει της πολιτικής της Διοίκησης. Η Διοίκηση εξετάζει σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού 
εάν η μείωση της εύλογης αξίας συνιστά απομείωση των τίτλων. 

9. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και στις 30 Ιουνίου 2016 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 
€187.567 διαιρούμενο σε 133.025.996 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,41 η καθεμία. 

30/06/2016 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2015

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 13.258 10.996 9.820 10.511

Προσθήκες 62 4.424 - 1.000

Πωλήσεις - (989) - (989)

Ζημιές εύλογης αξίας (2.409) (596) - (126)

Απομείωση - (577) - (577)

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 10.912 13.258 9.820 9.820

Όμιλος Εταιρεία

Αριθμός 

μετοχών

Κοινές 

μετοχές

Υπέρ το 

άρτιο Σύνολο

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

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 133.025.996 187.567 194.204 381.771

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2016 133.025.996 187.567 194.204 381.771
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10. Δάνεια 

 

 

11. Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα - καθαρά 

 

12. Φόρος εισοδήματος 

 

Στις 30/6/2016 ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους €9.539 
(31/12/15: €7.938). Ο Όμιλος εκτιμά ότι θα έχει επαρκή φορολογικά κέρδη στα επόμενα χρόνια για 

30/06/2016 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2015

Τραπεζικά δάνεια 145.998 158.413 18.121 18.346

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 10.234 11.037 9.608 10.245

Ομολογιακά δάνεια 37.985 19.367 - -

Λοιπά δάνεια 1.051 1.025 - -

Σύνολο δανείων 195.268 189.842 27.729 28.591

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 70.207 65.717 8.291 8.959

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 125.061 124.124 19.438 19.631

195.268 189.842 27.729 28.591

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 

30/06/2016

1/1 - 

30/06/2015

1/1 - 

30/06/2016

1/1 - 

30/06/2015

Χρηματοοικονομικά έξοδα

-Τραπεζικά δάνεια (4.509) (4.622) (519) (555)

-Ομολογιακά δάνεια (505) - - -

- Χρηματοδοτικές μισθώσεις (230) (248) (207) (235)

- Εγγυητικές (2.194) (2.948) (342) (854)

- Λοιπά (997) (424) (30) (129)

- Καθαρά κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές 

διαφορές (33) 39 - -

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (8.467) (8.203) (1.099) (1.773)

Χρηματοοοικονομικά έσοδα

- Έσοδα τόκων 20 74 4 39

- Έσοδα τόκων από δάνεια 345 263 239 247

- Λοιπά 278 136 - -

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 643 473 244 287

Χρηματοοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα - καθαρά (7.824) (7.730) (855) (1.486)

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2015 1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2015

Φόρος περιόδου (3.851) (201) - -

Αναβαλλόμενος φόρος 1.581 (2.002) 83 (37)

Σύνολο (2.270) (2.203) 83 (37)

Όμιλος Εταιρεία
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τη χρησιμοποίηση των προσωρινών διαφορών που δημιουργούν την αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση. 

Για τις χρήσεις 2011-2014 η μητρική Εταιρεία, καθώς και εταιρείες 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. 

Για την χρήση 2015 η Εταιρεία καθώς και εταιρείες του Ομίλου έχουν ενταχθεί στον έλεγχο των 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, βάσει των διατάξεων του Ν.4174/2013, άρθρο 65Α, παρ.1, όπως 
ισχύει. Ο φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2015 βρίσκεται σε 
εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 
ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της 30 Ιουνίου 2016. 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. 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010 ενώ οι χρήσεις για τις οποίες οι 
θυγατρικές της δεν έχουν ελεγχθεί παρουσιάζονται στη σημείωση 19. 

13. Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 

Βασικά / απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 

 

1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2015 1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2015

Κέρδη/(Ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους της (2.395) 920 (1.352) (2.271)

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

Βασικά / απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 

(€ ανά μετοχή) (0,02) 0,01 (0,01) (0,02)

Όμιλος Εταιρεία
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14. Λειτουργικές ταμειακές ροές 

 

Η αύξηση των απαιτήσεων στο 2015 και η αντίστοιχη μείωση στο 2016 αφορά τη δέσμευση καταρχήν 
και την αποδέσμευση το 2016 καταθέσεων λόγω έκδοσης εγγυητικών επιστολών ποσού €41 εκ. 
σχετικά με την υπόθεση Teledome (σημ. 16). 

15. Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

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

1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2015 1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2015

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου (2.339) 1.016 (1.352) (2.271)

Προσαρμογές για:

Φόρο εισοδήματος 2.270 2.203 (83) 37

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 3.278 3.126 155 219

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 507 892 1 -

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 509 502 596 596

Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων - (47) - (10)

(Κέρδη) / Ζημιές εύλογης αξίας επενδύσεων μέσω 

αποτελεσμάτων 12 (5) - -

Έσοδα τόκων (643) (473) (244) (287)

Έξοδα τόκων 8.468 8.203 1.099 1.773

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (3) (3) - -

Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς επιχειρήσεις 69 36 - -

Συναλλαγματικές ζημιές / (κέρδη) (328) 547 - -

11.798 15.997 173 57

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων (7.066) 8.252 - -

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων (14.759) (83.479) 40.372 (42.378)

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 28.569 2.181 835 (694)

Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων (163) (155) - -

Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο 

προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 178 214 - -

6.758 (72.987) 41.207 (43.072)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες 18.556 (56.991) 41.380 (43.015)

Όμιλος Εταιρεία
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16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/ Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 

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

 

Η Εταιρεία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών για δάνεια θυγατρικών και λοιπών εταιρειών συνολικού 
ύψους €91.383. 

Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 

Κατά θυγατρικής εταιρείας εκκρεμούσε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) υπόθεση για 
φερόμενες παραβάσεις κατά την εκτέλεση έργου το οποίο έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί σε 
παλαιότερη χρήση στο ΥΕΝ. Το σύνολο των ποινικών ρητρών και επιβαρύνσεων που αρχικά είχαν 
καταλογισθεί μειώθηκαν σε €9 εκ. κατόπιν σχετικών προσφυγών της Εταιρείας και Υπουργικών 
αποφάσεων. Στη συνέχεια με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς οι ανωτέρω επιβαρύνσεις 
ακυρώθηκαν. Η αναίρεση που έχει ασκηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο κατά της ανωτέρω απόφασης 
του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και κατά την άποψη των 
νομικών συμβούλων της εταιρείας δεν θα ευδοκιμήσει και συνακόλουθα δεν θα προκύψει επιβάρυνση 
της εταιρείας. 

Η εταιρεία Teledome Α.Ε. και οι βασικοί της μέτοχοι έχουν ασκήσει διάφορες αγωγές κατά των 
εταιρειών  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. Σημειώνεται ότι οι 
αρχικοί ενάγοντες έχουν δικαίωμα άσκησης αναίρεσης. Όπως προκύπτει από έλεγχό μας στα σχετικά 
ευρετήρια των αρμόδιων δικαστικών Αρχών, πράγματι άσκησαν αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου, 
η οποία έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί στις 27.3.2017, πλην όμως δεν έχει επιδοθεί σχετικό 

30/06/2016 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2015

Εγγυητικές για προκαταβολές 38.489 35.528 18.239 21.268

Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 153.345 150.618 106.696 106.397

Εγγυητικές συμμετοχής σε διαγωνισμούς 14.705 14.012 6.671 5.879

Λοιπές 18.084 18.101 4.796 4.695

224.623 218.259 136.402 138.238

Όμιλος Εταιρεία



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

30 Ιουνίου 2016 
(Όλα τα ποσά σε €’000) 

34 

 

δικόγραφο στην Εταιρεία έως και σήμερα. Και στην περίπτωση αυτή, κατ’ αξιολόγηση των νομικών 
ζητημάτων, των πραγματικών περιστατικών και της πορείας της υπόθεσης, εκτιμάται ότι οι 
πιθανότητες αμετάκλητης απόρριψης της άνω αγωγής είναι πολύ περισσότερες από τις πιθανότητες 
αρνητικού για την Εταιρεία αποτελέσματος. 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. 

Η μητρική Εταιρεία καθώς και η θυγατρική της ΙΝΤΡΑΚΑΤ εμπίπτουν σε αυταπάγγελτη έρευνα της 
Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού επί των διαγωνισμών δημοπράτησης δημοσιών έργων υποδομών 
για πιθανή παράβαση του άρθρου 1 Ν.3959/2011 (ή και του προϊσχύσαντος άρθρου 1 Ν. 703/1977 ) 
περί προστασίας «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» και του άρθρου 101 της Συνθήκης για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Έχει κοινοποιηθεί στις εταιρείες σχετική Έκθεση 
Αιτιάσεων που αφενός δεν είναι δεσμευτική για την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού που θα 
αποφανθεί επί της υποθέσεως και αφετέρου αξιολογείται ως προς το περιεχόμενό και αντίκρουσή 
της. Η έρευνα και τα σχετικά διαδικαστικά στάδια είναι εν εξελίξει. 

Για επίδικες, δικαστικές αποφάσεις ή υπό διαιτησία διαφορές στον Όμιλο και στην Εταιρεία έχουν 
σχηματιστεί προβλέψεις €2,7 εκ. 
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17.  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

 

 

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

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

 

1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2015 1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2015

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:

Προς θυγατρικές - - 1.122 1.484

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.267 3.235 171 53

1.267 3.235 1.292 1.537

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:

Από θυγατρικές - - 91 301

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 166 187 1 13

166 187 92 314

Έσοδα ενοικίων:

Από θυγατρικές - - 479 469

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 406 390 282 262

406 390 760 730

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2015 1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2015

Αγορές παγίων:

Από θυγατρικές - - - 24

- - - 24

Πωλήσεις παγίων:

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη - - - 6

- - - 6

Όμιλος Εταιρεία

30/06/2016 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2015

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 

Από θυγατρικές - - 12.589 12.694

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 17.095 16.874 14.843 14.404

17.095 16.874 27.432 27.098

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: 

Προς θυγατρικές - - 2.885 2.893

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 8.735 8.857 6.844 6.933

8.735 8.857 9.729 9.826

Όμιλος Εταιρεία
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Παροχές προς τη διοίκηση  

Για τους έξι μήνες έως 30 Ιουνίου 2016, καταβλήθηκαν από την Εταιρεία και τον Όμιλο συνολικές 
αμοιβές μελών Δ.Σ., διευθυντικών στελεχών και λοιπών συνδεδεμένων μερών ύψους €455 και €1.268 
αντίστοιχα (1/1 – 30/6/2015: €563 και €1.223 αντίστοιχα). Κατά την 30 Ιουνίου 2016 και 31 
Δεκεμβρίου 2015 δεν υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων από τα μέλη της Διοίκησης 
όσον αφορά την Εταιρεία. Στον Όμιλο στις 30 Ιουνίου 2016 υπάρχουν υποχρεώσεις προς τα μέλη της 
Διοίκησης €179 (2015: €179) και απαιτήσεις από τα μέλη της Διοίκησης €14 (2015: €14). 

18. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

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

Παρακάτω, παρατίθενται οι εταιρείες και τα κοινοπρακτικά σχήματα του Ομίλου που περιλαμβάνονται 
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, όπως και τα άμεσα ποσοστά συμμετοχής τους κατά την 
30η Ιουνίου 2016. 

 

 

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 (Ιntrakat International Ltd με ποσοστό 0,01%). 

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 2015

- Inmaint SA Ελλάδα 62,00% Ολική 2013-2015

- Intracom Construct SA Ρουμανία 97,17% Ολική 2009-2015

- Oikos Properties SRL Ρουμανία 100,00% Ολική 2009-2015

- Rominplot SRL Ρουμανία
99,99% 

(βλ. σημ.3)
Ολική 2009-2015

- Eurokat SA Ελλάδα 100,00% Ολική 2015

- 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 2007-2015

- 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 2010-2015

- Αναπτυξιακή Κυκλάδων Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων Ελλάδα 100,00% Ολική 2014-2015

- Ιντρακυκλάδες Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων Ελλάδα 100,00% Ολική 2014-2015

- Ιντραξενοδοχειακή Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών 

Επιχειρήσεων
Ελλάδα 50,00% Ολική 2015

- Ιnestia Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία Ελλάδα 50,00% Καθαρή θέση 2015

- Άλφα Αναπτυξιακή Κυκλάδων Α.Ε. ** Ελλάδα 100,00% Ολική -

- Devenetco Ltd. ** Κύπρος 100,00% Ολική -

- B.L. Bluepro Holdings Ltd. ** Κύπρος 100,00% Ολική -

- Fracasso Hellas AE Σχεδιασμός & κατασκεύη συστημάτων οδικής ασφάλειας Ελλάδα 80,00% Ολική 2015

- Fracasso Holdings D.O.O** Κροατία 40,00% Καθαρή θέση 2015

- 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 2014-2015

- Κ/Ξ Intrakat - Πρωτέας (Έργα αποπεράτωσης διευθέτησης χειμάρου Ξηρια) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2014-2015

- Intrapower A.E. Εταιρία Ενεργειακών Έργων Ελλάδα 100,00% Αναλογική 2015

- 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 2010-2015

Κ/Ξ Intrakat - Εργκαζ - ALGAS Ελλάδα 33,33% Καθαρή θέση 2010-2015
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* Άμεσες συμμετοχές 

Κατά την τρέχουσα περίοδο που έληξε την 30  Ιουνίου 2016, ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά ενώ 
δεν είχαν ενσωματωθεί την αντίστοιχη περίοδο του 2015 όλες οι παραπάνω αναφερόμενες εταιρείες 
του πίνακα με το συνοδευτικό χαρακτηριστικό (**) στον τίτλο τους. 

Αντιστρόφως είχε ενσωματωθεί στην αντίστοιχη περίοδο του 2015 και δεν ενσωματώθηκε στην 
τρέχουσα περίοδο του 2016 (1/1 – 30/6/2016) η συγγενής εταιρεία Θηβαϊκός Άνεμος, η οποία 
μεταβιβάστηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο 2015. 

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

Επωνυμία

Χώρα 

εγκατάστασης

Άμεσο ποσοστό 

συμμετοχής

Μέθοδος 

ενσωμάτωσης

Ανέλεγκτες  Φορολογικά 

Χρήσεις

Κ/Ξ Intrakat - ΑΤΤΙΚΑΤ (Εγνατία Οδός) 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 2010-2015

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 2010-2015

Κ/Ξ Eurokat - Intrakat (Ιόνιος Κλινική) Ελλάδα 100,00% Αναλογική 2010-2015

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

καλών τεχνών)
Ελλάδα 70,00% Αναλογική 2010-2015

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 - 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 2013-2015

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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Παιανία, 20 Σεπτεμβρίου 2016 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
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