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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. Σωτήριος Ν. Φίλος, Μέλος 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

Εξ’ όσων γνωρίζουμε: 

α. οι συνημμένες εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας 
“ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, για την περίοδο 01/01/2017 έως 30/6/2017, 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. 

 
 
 

 
 

Σ. Ν. ΦΙΛΟΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΑ 016774 / 28.01.2005 
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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 2017 

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

 

1. Κύρια γεγονότα Α’ Εξαμήνου 2017 - Ανασκόπηση θυγατρικών εταιρειών και Ομίλων 

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

O όμιλος INTRAKAT τον Μάρτιο του 2017 υπέγραψε δύο εξαιρετικά σημαντικές συμβάσεις με την 
Fraport Greece, συνολικού προϋπολογισμού €357 εκατ., για την υλοποίηση μελετών και 
κατασκευαστικών έργων στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, των οποίων η Fraport Greece έχει 
αναλάβει τη λειτουργία, αναβάθμιση και συντήρηση για περίοδο 40 ετών.  Η πρώτη σύμβαση αφορά 
στα 7 αεροδρόμια Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου, ενώ η δεύτερη σύμβαση αφορά στα 7 
αεροδρόμια Αιγαίου. Oι συμβάσεις μεταξύ Fraport Greece - Intrakat περιλαμβάνουν την ανακαίνιση 
και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των αεροδρομίων, καθώς και τη μελέτη και κατασκευή 
επεκτάσεων.  

Τον Μάρτιο επίσης, η ένωση εταιρειών Intrakat και Intrasoft International σε συνεργασία με την Park 
Pal ανέλαβαν να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν ένα σύγχρονο σύστημα ελεγχόμενης 
στάθμευσης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε συγκεκριμένα οδικά τμήματα 
τριών Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η σύμβαση παραχώρησης έχει διάρκεια 5 
ετών και αφορά στη διαχείριση του χώρου και τη λειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης 
στάθμευσης, ενώ ο έλεγχος νομιμότητας παραμένει στα αρμόδια όργανα του Δήμου. 

Η INTRASOFT International, επιλέχθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών του Εμιράτου του Κουβέιτ για 
την υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος  Διαχείρισης Οφειλών και Πληρωμών και την 
ανάπτυξη του Κεντρικού Συστήματος Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου. Το συμβόλαιο 
είναι χρονικής διάρκειας δύο ετών. Η INTRASOFT θα ηγηθεί της υλοποίησης του έργου που θα 
πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με δύο στρατηγικούς εταίρους: την Counselor’s Consulting 
Company Kuwait και την KPMG. 

Τον Ιανουάριο του 2017 συστάθηκε στις Βρυξέλλες η εταιρία VALEU Consulting με τη σύμπραξη της 
INTRASOFT International, και της PLANET S.A. Η νέα εταιρεία, φιλοδοξεί να παράσχει στα θεσμικά 
όργανα και σε φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, με εξειδίκευση στην εκπόνηση μελετών στρατηγικής, διαμόρφωσης πολιτικών και εκτίμησης 
επιπτώσεων, αλλά και στην υποστήριξη και αξιολόγηση υλοποίησης σχετικών έργων.  

Τέλος, τον Απρίλιο του 2017 η INTRASOFT International, υπέγραψε νέα σύμβαση με τη Γενική 
Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG TAXUD), η οποία 
περιλαμβάνει τη διευρωπαϊκή διαχείριση και το συντονισμό πληροφοριακών συστημάτων (ITSM3 – 
TES). Το έργο θα έχει διάρκεια οκτώ ετών, με χρονικό ορίζοντα το 2025. 

Η IDE (INTRACOM Defense Electronics), μετά από διεθνή διαγωνιστική διαδικασία στην οποία έλαβαν 
μέρος εταιρίες από τις δέκα χώρες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία του προγράμματος, ανέλαβε 
τη σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικών μονάδων της βελτιωμένης έκδοσης Block 2 του πυραύλου 
επιφανείας-αέρος ESSM.Το ύψος της συμφωνίας ανέρχεται σε 5,6 εκατ. δολάρια. 
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Τέλος, η IDE (INTRACOM Defense Electronics) υπέγραψε σύμβαση ύψους €1,2 εκατ. με την 
Rheinmetall MAN Military Vehicles για την προμήθεια συστημάτων ενδοεπικοινωνίας WiSPR, τα οποία 
θα εξοπλίσουν Τεθωρακισμένα Οχήματα BOXER για τη διεθνή αγορά. Οι παραδόσεις των συστημάτων 
WiSPR θα ολοκληρωθούν το 2018. 

 

2. Οικονομικά αποτελέσματα 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS για το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθαν 
σε €197,4 εκατ. έναντι €185,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Ο όμιλος της INTRASOFT 
INTERNATIONAL με πωλήσεις 86 εκατ. συνεισφέρει στις ενοποιημένες πωλήσεις με το μεγαλύτερο 
ποσοστό. Ακολουθεί ο όμιλος  της ΙΝΤΡΑΚΑΤ με ενοποιημένο κύκλο εργασιών €78,1 εκατ. και τέλος 
η IDE με πωλήσεις €36,6 εκατ.   

Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώνεται σε €13,8 
εκατ. έναντι €12,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016, καταγράφοντας αύξηση κατά 14%. Τα 
ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανέρχονται σε €1,1 εκατ. έναντι οριακής ζημιάς € 0,07 
εκατ. Η INTRASOFT INETRNATIONAL και η IDE είναι κερδοφόρες με €1,7 εκατ. κέρδη προ φόρων κάθε 
μία.  

Το αποτέλεσμα μετά φόρων είναι ζημία €1,3 εκατ. έναντι ζημίας €2,3 εκατ. το Η1 2016. Θετικό 
ωστόσο είναι το αποτέλεσμα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας κατά € 0,1 εκατ. (ΕΑΤΑΜ Η1 
2016: € -2,3 εκατ.) 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχεται σε €271,1 εκατ. έναντι €272,2 εκατ. την 
31/12/2016. Επισημαίνεται ότι ορισμένα κονδύλια του ισολογισμού 31/12/2016 έχουν 
αναπροσαρμοστεί σε σχέση με τα δημοσιευμένα. Τα Ίδια Κεφάλαια της μητρικής Εταιρείας ανέρχονται 
σε €268,3 εκατ. 

Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 30/6/2017 σε €764,2 εκατ. έναντι €728,6 
εκατ. την 31/12/2016, ενώ της Εταιρείας σε €309,4 εκατ. παρουσιάζοντας ελάχιστη μεταβολή σε 
σχέση με την 31/12/2016. 

Το σύνολο του δανεισμού του Ομίλου την 30/6/2017 ανέρχεται σε €186,9 εκατ., αυξημένος σε σχέση 
με την  31/12/2016 κατά €8,9 εκατ. Ο καθαρός δανεισμός ωστόσο διαμορφώθηκε σε €50,7 εκατ. 
έναντι €70 εκατ. την 31/12/2016, ενισχυμένος από  τα αυξημένα διαθέσιμα του Ομίλου ΙΝΤΡΑΚΑΤ . 

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

 

 

 

30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού  61,2% 61,5% 27,7% 29,1%

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων   55,0% 59,6% 654,4% 655,7%

Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό  126,7% 121,2% 439,0% 434,1%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 124,1% 119,6% 264,9% 281,2%

30/6/2017 30/6/2016 30/6/2017 30/6/2016

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας

EBITDA/Κύκλο εργασιών 7,0% 6,5% 2,6% 12,3%

Μεικτό αποτέλεσμα / Κύκλο εργασιών 18,2% 15,7% 14,4% 16,0%

Κέρδη προ φόρων /Κύκλο εργασιών 0,5% 0,0% -37,2% -101,9%

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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3. Στόχοι, Προοπτικές 

Ο Όμιλος INTRACOM HOLDINGS διαθέτοντας ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο θυγατρικών εταιριών, με 
αντίστοιχα ευρύ φάσμα παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, δραστηριοποιείται σε μεγάλο εύρος 
αγορών με ταχύτατα μεταβαλλόμενες συνθήκες.   

Προσπαθώντας να συγκεράσει τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε αγοράς ο Όμιλος χαράζει μια ξεκάθαρη 
και  δυναμική επιχειρηματική στρατηγική, βασικοί πυλώνες της οποίας παραμένουν: 

Η διεθνής ανάπτυξη και εξωστρέφεια που ενισχύει την γεωγραφική διασπορά των δραστηριοτήτων 
μας και προστατεύει τον Όμιλο από τις παθογένειες μεμονωμένων αγορών. Έμφαση δίνεται σε 
πωλήσεις και Pre-Sales στοχευμένα σε Ευρώπη, Αφρική,  Μέση Ανατολή, Νοτιοανατολική Ασία, και 
επιλεκτικά σε U.S.A. & Αυστραλία. 

Η καινοτομία και η προϊοντική διασπορά σε νέες αγορές υψηλών περιθωρίων, αξιοποιώντας 
στρατηγικές συμμαχίες. Σε αυτό το πλαίσιο ο Όμιλος επεξεργάζεται σχέδια στοχευμένου M&A καθώς 
και επένδυσης σε start ups μέσω συμμετοχής σε venture capitals. Μέσω των θυγατρικών του στοχεύει 
σε έργα σύγχρονων υποδομών,  υβριδικών υποδομών ΑΠΕ, προγράμματα Επιτήρησης και Ασφαλείας 
και νέων καινοτόμων προϊόντων Υβριδικών Ενεργειακών Συστημάτων. 

Η βέλτιστη λειτουργία του Ομίλου και η διαχείριση κινδύνων που θα μας επιτρέψει να 
ισχυροποιήσουμε τις ταμειακές μας ροές. Ο Όμιλος στοχεύει σε λειτουργική βελτίωση για αύξηση 
ανταγωνιστικότητας διεθνώς, βελτιστοποίηση στον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού εξασφάλιση 
συνεργειών μεταξύ των θυγατρικών και κυρίως προσαρμογή των δομών του σε συνθήκες σύγχρονης 
επιχειρηματικότητας. 

Με βάση τα παραπάνω, η INTRACOM HOLDINGS ως μητρική εταιρία υποστηρίζει και κατευθύνει τις 
προσπάθειες των θυγατρικών της αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία διεθνών και εγχώριων 
χρηματοοικονομικών οργανισμών για εξασφάλιση χρηματοδότησης στην υλοποίηση νέων έργων, 
βελτιστοποίηση των δεικτών και μεγεθών του Ομίλου, με τελικό στόχο να προσδώσει αξία στην 
εταιρία. 

 

4. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες Β΄ εξαμήνου 2017  

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  
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επανεκμίσθωσης (sales and lease back). Προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων, 
υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

- 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 εταιρίες 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. 

Όσον αφορά τη ρευστότητα, ο Όμιλος διατηρεί χρηματικά διαθέσιμα ύψους €142 εκ. σε καταθέσεις 
ελεύθερες και δεσμευμένες. 

- Οικονομικό Περιβάλλον-Επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα 

Οι εξελίξεις μέχρι σήμερα, με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου προγράμματος 
οικονομικής προσαρμογής, εκτιμάται ότι  θα βελτιώσουν το οικονομικό κλίμα και τις προοπτικές 
ανάπτυξης. Το 2017 αναμένεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα, με τη νεότερη εκτίμηση της 
Τράπεζας της Ελλάδος για αύξηση του Α.Ε.Π. κατά 1,6%. 

Ενώ μέρος των κεφαλαιακών ελέγχων παραμένει σε ισχύ, και δεν παύει να δημιουργεί προβλήματα, 
η διαθέσιμη ρευστότητα στην ελληνική οικονομία βελτιώνεται συνεπεία και της πρόσφατης κάλυψης 
του νέου ομολόγου, που εκδόθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο, από τις διεθνείς αγορές. 

Το σημαντικό ποσοστό ροών από το εξωτερικό, 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. Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου 

Η INTRACOM HOLDINGS μέσω διεθνών επενδύσεων και στρατηγικών συνεργασιών στοχεύει στην 
κατάκτηση ηγετικής θέσης στις αγορές των αναπτυσσόμενων χωρών της ευρύτερης γεωγραφικής 
περιοχής που περιλαμβάνει την Κεντρική και Ν.Α Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και χώρες της Ανατολικής 
Μεσογείου και Βόρειας Αφρικής. Η καινοτομία, οι άριστες υπηρεσίες, η ηγετική θέση στην τεχνολογία, 
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η επένδυση στη γνώση και η συνεχής αναζήτηση ευκαιριών ανάπτυξης αποτελούν τους κεντρικούς 
πυλώνες του αγώνα της εταιρίας για την κορυφή. 

Κύριο μέλημα της INTRACOM HOLDINGS κατά την άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων 
είναι το υψηλό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, το υψηλό επίπεδο διαφάνειας και εταιρικής 
ευθύνης, ο απόλυτος σεβασμός προς το περιβάλλον, η διασφάλιση της ποιότητας, η εφαρμογή 
προληπτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, η εξασφάλιση άριστων συνθηκών 
εργασίας και η ευαισθητοποίησή της σε θέματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. 

Στην προσπάθειά της να ικανοποιήσει τους βασικούς κοινωνικούς εταίρους της (πελάτες, μετόχους, 
εργαζόμενους), η INTRACOM HOLDINGS εφαρμόζει ένα σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο 
εγγυάται την αμετακίνητη προσήλωση στις ανωτέρω αρχές και την πλήρη συμβατότητα με το πρότυπο 
ISO 9001:2008. Το σύστημα αυτό εναρμονίζεται με τη σχετική Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και 
είναι πλήρως συμβατό με τις διεθνείς συνθήκες. 

Ανθρώπινο δυναμικό 

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του Ομίλου INTRACOM είναι η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού 
της, το οποίο είναι ο κινητήριος μοχλός ανάπτυξής του, στο οποίο πιστώνεται μεγάλο μερίδιο για την 
ως τώρα επιτυχημένη πορεία του. Για το λόγω αυτό αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στις διαδικασίες 
επιλογής, επιμόρφωσης, αξιολόγησης και ανταμοιβής του προσωπικού. Πολιτική του Ομίλου είναι η 
προσέλκυση προσωπικού υψηλού επιπέδου για την κάλυψη των αναγκών του, η δημιουργία ενός 
ασφαλούς και δίκαιου περιβάλλοντος εργασίας, η θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης με 
ταυτόχρονη ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων. Προσφέρει δε ικανοποιητικές αμοιβές και 
παροχές καθώς και πρόσθετη ασφαλιστική νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή κάλυψη για όλους 
τους εργαζόμενους. 

Ο Όμιλος στις 30.06.2017 απασχολούσε 2.645 άτομα (2.296 άτομα 30/6/2016) και η Εταιρεία 16 άτομα 
(17 το 2016). Το επιστημονικό προσωπικό αποτελεί την πλειοψηφία του συνόλου των εργαζομένων. 

Καινοτομία - Έρευνα και Ανάπτυξη 

Οι εταιρείες του Ομίλου επενδύουν διαχρονικά σημαντικά κεφάλαια στην έρευνα και ανάπτυξη τόσο 
σε νέα καινοτόμα προϊόντα όσο και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων «με το κλειδί στο χέρι». 
Οι διευθύνσεις έρευνας & ανάπτυξης απασχολούν υψηλής επιστημονικής κατάρτισης προσωπικό 

στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, μηχανολογίας και πληροφορικής.  

Για σχεδόν 40 χρόνια η καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα του μοντέλου ανάπτυξης της Intracom και 
υποστηρίζεται σταθερά μέσω σημαντικών επενδύσεων σε έρευνα & ανάπτυξη και πολύπλευρων 

συνεργασιών με εκπαιδευτικά ιδρύματα και τοπικές ερευνητικές ομάδες. 

Η πολύτιμη εμπειρία που έχουν αποκομίσει οι εταιρείες του Ομίλου στην έρευνα και τη διαχείριση της 
καινοτομίας τους επιτρέπει να προχωρήσουν δυναμικά προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, 
και να εκμεταλλευθούν νέες ευκαιρίες, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες και αναπτύσσοντας 
ευφυή περιβάλλοντα σε βασικούς τομείς, από το βιομηχανικό και τραπεζικό τομέα έως την 

εκπαίδευση και την υγεία. 

Μέσω στρατηγικών συνεργασιών με τους πρωτοπόρους της καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο και 
σε διαφορετικούς τομείς εξειδίκευσης, από τα ηλεκτρονικά συστήματα και την πληροφορική έως τις 
πρωτοποριακές ‘πράσινες’ τεχνολογίες, βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, 
αξιοποιώντας την εμπειρία μας στην ενσωμάτωση τεχνολογιών και την αποδεδειγμένη ικανότητα στις 

υπηρεσίες outsourcing. 
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 Επιπλέον, οι εταιρίες του Ομίλου συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη δικτύων καινοτομίας, όπως το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων (ΕΕΝ), και υποστηρίζουν σταθερά την ευρύτερη διασύνδεση του 
βιομηχανικού τομέα με σημαντικά κέντρα καινοτομίας και άλλα αναγνωρισμένα ιδρύματα αριστείας. 

Περιβαλλοντικά θέματα 

Στον όμιλο Intracom Holdings είναι πρώτιστης σημασίας η  προσήλωση στις αξίες της περιβαλλοντικής 
ευθύνης. Η πεποίθηση αυτή επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι ο Όμιλος, από τα πρώτα χρόνια 
λειτουργίας του, επέδειξε ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία πρωταγωνιστώντας στην ανάληψη 
πρωτοβουλιών με στόχο την έμπρακτη συνεισφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι οι εταιρίες υψηλής τεχνολογίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
προστασία των οικοσυστημάτων, επειδή προσφέρουν μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στη διαδικασία 
της φυσικής μεταφοράς. Ο Όμιλος της Intracom Holdings  δεσμεύεται να διατηρήσει μια 
περιβαλλοντικά ευαίσθητη και υπεύθυνη θέση και να διαχειριστεί ανάλογα τις δραστηριότητες του, 
εφαρμόζοντας προληπτικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και ελαχιστοποιώντας τις 
όποιες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενδέχεται να προκύπτουν.  

Για το σκοπό αυτό οι εταιρίες του Ομίλου έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν Συστήματα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) τα οποία παρέχουν μια καλά δομημένη προσέγγιση στα 
περιβαλλοντικά ζητήματα και εξασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
μέσω της θέσπισης συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων και της τεκμηρίωσης και 
παρακολούθησης προγραμμάτων που επιδιώκουν να υλοποιήσουν τους στόχους αυτούς. 

Στο πλαίσιο αυτό έχουν καθορίσει και τεκμηριώσει τις μεθόδους προσδιορισμού και αξιολόγησης 
όλων των περιβαλλοντικών ζητημάτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν 
καθώς και των σχετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η αξιολόγηση γίνεται βάσει 
προκαθορισμένων κριτηρίων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ισχύουσες νομοθετικές και 
άλλες κανονιστικές απαιτήσεις. Η συνεχής ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις και τις μελλοντικές 
τάσεις της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας επιτυγχάνεται με την πρόσβαση σε 
βάσεις νομικών δεδομένων. 

Περιβαλλοντικές Δράσεις 

 Διαχείριση Αποβλήτων 

 Ανακύκλωση  

 Χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον υλικών  

 Εξοικονόμηση φυσικών πόρων 

 Σχεδίαση Οικολογικών Προϊόντων 

 Περιβάλλον και τοπικές κοινωνίες 

Εταιρική υπευθυνότητα 

H Intracom Holdings είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των 
Ηνωμένων Εθνών στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και 
της καταπολέμησης της διαφθοράς. Σταθερή στις αρχές και τις αξίες της, η εταιρεία ασκεί την 
επιχειρηματική της δραστηριότητα με ορθολογικό και βιώσιμο τρόπο, ενώ παράλληλα προσφέρει ένα 
άριστο εργασιακό περιβάλλον και στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες αναπτύσσεται, 
δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και τη δια βίου μάθηση. 

Η Εταιρεία, μία από τις πρώτες ελληνικές επιχειρήσεις που πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με το Πρότυπο 
Κοινωνικής Ευθύνης SA 8000, εγγυάται την ύπαρξη ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, το 
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οποίο εφαρμόζει πολιτικές μη-διακρίσεων και προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους 
ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία ή την εθνικότητά τους. Επιπλέον, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα 
των εργαζομένων είναι απολύτως σεβαστά, οι κανόνες υγιεινής & ασφάλειας ακολουθούνται πιστά 
και οι ‘πολιτικές ανοιχτών θυρών’ εφαρμόζονται με συνέπεια. Παράλληλα, τα δικαιώματα των 
μετόχων και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων πλευρών διασφαλίζονται μέσω της 
διαφάνειας και της λογοδοσίας για όλες τις ενέργειες και τις επιχειρηματικές μας συναλλαγές. Από 
το 2001, η Intracom Holdings αποτελεί μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη και την προαγωγή της εταιρικής  υπευθυνότητας στην 
Ελλάδα. 

Διαφάνεια 

Η Intracom Holdings υιοθετεί τις σύγχρονες αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενός συστήματος 
νόμων, κανόνων, διαδικασιών και ορθών πρακτικών εταιρικής διοίκησης και ελέγχου, σύμφωνα με 
την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Οι πολιτικές μας στον τομέα 
της Εταιρικής Διακυβέρνησης έχουν ως στόχο να προασπίσουν τα δικαιώματα των μετόχων μας και 
τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών, με διαφάνεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης στη 
διαδικασία λήψης των αποφάσεων, αποτελεσματικούς εσωτερικούς και λογιστικούς ελέγχους, 
κατάλληλη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου και έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση προς 
κάθε ενδιαφερόμενο. 

Οι πολιτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχουμε θεσπίσει αντικατοπτρίζουν τη σταθερή μας 
προσήλωση στους κανόνες ηθικής και ευθύνης που διέπουν τις αποφάσεις των διευθυντικών μας 
στελεχών, ώστε να διασφαλίζεται όχι μόνο η βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας αλλά και το συμφέρον 
των μετόχων και όλων των ενδιαφερομένων πλευρών σε βάθος χρόνου.  

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της εταιρείας, καθώς και τα θέματα που αφορούν τον εσωτερικό 
και λογιστικό έλεγχο, τη μεταφορά πληροφοριών και τη μείωση των επιχειρηματικών και 
χρηματοοικονομικών κινδύνων συνάδουν με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). 

 

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

Οι εμπορικές συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια του πρώτου 
εξαμήνου της χρήσης 2017, 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 εταιρίας .  

Οι σημαντικότερες συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως ακολούθως : 
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Έσοδα και Απαιτήσεις Περιόδου 1/1-30/6/2017 
(Ποσά σε χιλ. €) 
 

 

Τα έσοδα της Εταιρείας, από παροχή υπηρεσιών αφορούν κυρίως παροχή διοικητικής υποστήριξης 
ενώ τα λοιπά έσοδα αφορούν τόκους. 

Στις απαιτήσεις από ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ και INTRADEVELOPMENT περιλαμβάνονται ποσά  €3.900  
και €1.200 αντίστοιχα τα οποία προορίζονται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τους. 

Έξοδα και Υποχρεώσεις Περιόδου 1/1-30/6/2017 
(Ποσά σε χιλ. €) 
 

 

Για τους έξι μήνες έως 30 Ιουνίου 2017 καταβλήθηκαν από την Εταιρεία και τον Όμιλο ως αμοιβές 
μελών Δ.Σ., διευθυντικών στελεχών και λοιπών συνδεδεμένων μερών ποσά ύψους €265  και €1.372  
αντίστοιχα (2016 €455 και € 1.268).  

Παιανία, 29 Σεπτεμβρίου 2017 

     Το Διοικητικό Συμβούλιο  

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑ

ΛΟΙΠΑ 

ΕΣΟΔΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 413 127 84 5.794

INTRADEVELOPMENT - - - 1.234

ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛ.ΥΠΟΚ/ΜΑ 568 368 168 7.555

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤ. 97 - - 151

ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 1 13 10 73

Σύνολο 1.079 508 262 14.807

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

INTRALOT 149 278 416 16.409

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - 2 - 3

Σύνολο 149 280 416 16.412

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.228 788 678 31.219

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΛΗΨΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΟΡΕΣ 

ΠΑΓΙΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ 

ΑΓΟΡΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - - 1.500 1.500

IN MAINT Α.Ε. 75 - - 7

INTRADEVELOPMENT - - - 40

ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛ.ΥΠΟΚ/ΜΑ 39 - - -

Σύνολο 114 0 1.500 1.547

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

INTRALOT - - - 6.364

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - - -

Σύνολο 0 0 0 6.364

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 114 0 1.500 7.911
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Γ) Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 

Εταιρείας “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, της 30ης Ιουνίου 2017 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. 

Θέματα έμφασης 

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 

1. Στη σημείωση 7 «Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς» της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, όπου γίνεται αναφορά στην εξαγορά θυγατρικής και στην προκύπτουσα υπεραξία, η οποία κατά 
την 30.06.2017 με βάση έλεγχο απομείωσης κρίθηκε ανακτήσιμη και τελεί υπό τον επανέλεγχο της 31.12.2017. 

2.  Στη σημείωση 20 «Αναμορφώσεις κονδυλίων» της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 
στην οποία περιγράφεται ότι ο Όμιλος, κατά τη διάρκεια της κλειόμενης περιόδου, προχώρησε σε διόρθωση 
λάθους που αφορούσε την προηγούμενη περίοδο επαναδιατυπώνοντας τα συγκριτικά στοιχεία. 

Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. 
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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. 

 

 

Αθήνα, 29  Σεπτεμβρίου 2017 

 

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 

'' Σ.Ο.Λ. '' Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
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Ισολογισμός 

 

 

*Βλ. σημείωση 20. 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ 30/06/2017

31/12/2016 

Αναμορφωμένα* 30/06/2017 31/12/2016

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 6 120.075 119.726 8.477 9.824

Υπεραξία 7 37.565 20.177 - -

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6 7.501 6.667 37 2

Επενδύσεις σε ακίνητα 6 66.208 78.097 52.616 51.995

Επενδύσεις σε θυγατρικές 7 - - 136.863 132.312

Επενδύσεις σε εταιρείες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής 

θέσης 7 8.395 597 - -

Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 8 16.823 12.873 12.094 11.637

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 8.085 8.303 - -

Μακροπρόθεσμα δάνεια 13.459 13.304 13.459 13.304

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 18.290 20.487 39 39

296.401 280.232 223.585 219.113

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 36.699 39.309 - -

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 235.755 241.095 40.312 38.142

Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 38.068 36.066 - -

Χρηματοδοτική συμβολή από Δημόσιο (ΕΔΔΠΧΑ 12) 11.704 14.159 - -

Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 233 167 - -

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 8.319 9.584 - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 136.169 107.971 45.458 52.005

466.947 448.350 85.770 90.147

Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα προς πώληση 7 887 - - -

467.834 448.350 85.770 90.147

Σύνολο ενεργητικού 764.234 728.581 309.355 309.260

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 167.682 167.237 139.181 138.774

Αποτελέσματα εις νέον (297.203) (297.740) (252.604) (252.209)

252.249 251.268 268.347 268.336

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 18.824 20.927 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 271.073 272.196 268.347 268.336

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 10 74.284 68.405 7.278 7.440

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.204 1.240 987 1.061

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 7.257 7.046 360 360

Επιχορηγήσεις 46 49 - -

Προβλέψεις 1.314 1.528 - -

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 31.948 3.305 - -

116.053 81.573 8.625 8.860
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 246.025 242.075 11.598 11.286

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 3.596 5.253 - -

Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 18 3.733 - -

Δάνεια 10 112.591 109.594 15.819 15.811

Προβλέψεις 14.047 14.157 4.966 4.966

376.277 374.812 32.383 32.063
Υποχρεώσεις περιουσιακών στοιχείων διακρατούμενων προς 

πώληση 7 830 - - -

377.107 374.812 32.383 32.063

Σύνολο υποχρεώσεων 493.160 456.385 41.008 40.923

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 764.234 728.581 309.355 309.260

Όμιλος Εταιρεία
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος – 1/1 - 30/6/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ 1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016

Πωλήσεις 5 197.401 185.351 1.260 1.408

Κόστος πωληθέντων (161.476) (156.256) (1.078) (1.183)

Μεικτό κέρδος 35.924 29.095 181 225

Άλλα λειτουργικά έσοδα 1.493 2.498 1.091 1.478

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά (527) 788 - (7)

Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (10.286) (8.293) - -

Έξοδα διοίκησης (16.700) (16.265) (1.973) (2.275)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 9.904 7.824 (701) (580)

Χρηματοοικονομικά έξοδα 11 (9.649) (8.467) (683) (1.099)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 11 1.152 643 916 244

Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (8.497) (7.824) 232 (855)

Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (335) (69) - -

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 1.072 (69) (469) (1.435)

Φόρος εισοδήματος 12 (2.337) (2.270) 74 83

Καθαρές ζημιές περιόδου (1.265) (2.339) (395) (1.352)

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Ποσά τα οποία μεταφέρονται στα αποτελέσματα

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση, μετά φόρων 8 1.229 (2.409) 407 -

Συναλλαγματικές διαφορές, μετά φόρων (819) (450) - -

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά φόρων 411 (2.859) 407 -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο (854) (5.198) 12 (1.352)

Καθαρά κέρδη/( ζημιές) κατανεμημένα σε :

Μετόχους της μητρικής 69 (2.395) (395) (1.352)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (1.334) 56 - -

(1.265) (2.339) (395) (1.352)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κατανεμημένα σε:

Μετόχους της μητρικής 383 (4.500) 12 (1.352)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (1.237) (698) - -

(854) (5.198) 12 (1.352)

Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή  που αναλογούν στους μετόχους της 

μητρικής για την περίοδο (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)

Βασικά και απομειωμένα 0,00 (0,02) (0,00) (0,01)

Όμιλος Εταιρεία
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Όμιλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ.

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 

νέον Σύνολο

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 - (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 (234) (227) (386) (613)

Eισφορά μη ελεγχουσών συμμετοχών σε μετοχικό 

κεφάλαιο θυγατρικής - - (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

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 381.771 167.238 (297.037) 251.972 21.363 273.334

Αναμορφώσεις 20 - - (703) (703) (435) (1.138)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 αναμορφωμένο 381.771 167.237 (297.740) 251.268 20.927 272.196

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου - - 69 69 (1.334) (1.265)

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 8 - 1.029 - 1.029 200 1.229

Συναλλαγματικές διαφορές - (716) - (716) (103) (819)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - 313 69 383 (1.237) (854)

Μεταβολή σε ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές 7 - 514 112 626 (845) (219)

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών - - (28) (28) (22) (49)

Μεταφορά - (383) 383 - - -

- 132 467 599 (867) (268)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017 381.771 167.682 (297.203) 252.249 18.824 271.073

Μη ελέγχουσες 

συμμετοχές

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Εταιρεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ.

Μετοχικό 

κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά

Αποτελέσματα  

εις νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

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) 269.083

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 381.771 138.774 (252.209) 268.336

Καθαρή ζημιά περιόδου - - (395) (395)

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 8 - 407 - 407

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - 407 (395) 12

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017 381.771 139.181 (252.604) 268.347
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ 1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 14 51.645 18.556 (441) 41.380

Καταβληθέντες τόκοι (9.703) (8.183) (688) (1.057)

Καταβληθής φόρος εισοδήματος (2.856) (3.142) (71) (74)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 39.087 7.230 (1.200) 40.249

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (4.259) (5.109) (5) (2)

Αγορές επενδυτικών ακινήτων (274) (70) - -

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (1.457) (1.284) (39) -

Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 58 312 -

Πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων 837 - - -

Πωλήσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 1 - - -

Αγορά επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση (50) (62) (50) -

Πωλήσεις επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 30 - - -

Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών - - (5.100) -

Αγορά θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) 7 (4.300) - - -

Πωλήσεις θυγατρικών (22) - - 400

Ίδρυση θυγατρικής / Aύξηση ΜΚ θυγατρικής 7 (200) - - -

Αύξηση κεφαλαίου συγγενών - (152) - -

Πωλήσεις / διαγραφές συγγενών και κοινοπραξιών 1 - - -

Τόκοι που εισπράχθηκαν 278 234 1 4

Δάνεια χορηγηθέντα - (300) - (300)

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (9.357) (6.431) (5.193) 103

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου θυγατρικών - (16) - -

Εισφορά μη ελεγχουσών συμμετοχών σε μετοχικό κεφάλαιο θυγατρικής - 24 - -

Δάνεια αναληφθέντα 38.152 43.679

Αποπληρωμή δανεισμού (38.791) (37.441) - (225)

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (307) (803) (153) (637)

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (946) 5.443 (153) (862)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 28.784 6.243 (6.546) 39.489

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 107.971 89.299 52.005 17.666

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (586) - - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 136.169 95.542 45.458 57.156

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 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 29/09/2017 και έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intracom.com. 

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 – 30/6/2017. 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 2016, 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 2016, 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. 

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

Δεν υπάρχουν νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που να είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1.1.2017. 

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 2017 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.  

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.  

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 μέχρι σήμερα, με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου προγράμματος 
οικονομικής προσαρμογής, εκτιμάται ότι  θα βελτιώσουν το οικονομικό κλίμα και τις προοπτικές 
ανάπτυξης. Το 2017 αναμένεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα, με τη νεότερη εκτίμηση της 
Τράπεζας της Ελλάδος για αύξηση του Α.Ε.Π. κατά 1,6%. 

Ενώ μέρος των κεφαλαιακών ελέγχων παραμένει σε ισχύ, και δεν παύει να δημιουργεί προβλήματα, 
η διαθέσιμη ρευστότητα στην ελληνική οικονομία βελτιώνεται συνεπεία και της πρόσφατης κάλυψης 
του νέου ομολόγου, που εκδόθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο, από τις διεθνείς αγορές. 

Το σημαντικό ποσοστό ροών από το εξωτερικό, 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, η Διοίκηση της 
Εταιρείας παρακολουθεί σε συνεχή βάση το οικονομικό περιβάλλον και προσαρμόζει έγκαιρα τις 
στρατηγικές της 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 2016. 

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 2017 ο Όμιλος είχε: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €233 τα οποία 
κατατάσσονται στο Επίπεδο 1. 
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 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση από τα οποία ποσό ύψους €3.920 
κατατάσσονται στο Επίπεδο 1. 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση ύψους €12.178 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 2016 ο Όμιλος είχε: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €159 τα οποία 
κατατάσσονται στο Επίπεδο 1. 

 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. 

Δεν υπήρχαν αλλαγές στις τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 
2016. 

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 2016. 

5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Στις 30 Ιουνίου 2017, 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 – 30/6/2017 αναλύεται 
ως εξής: 

 

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

 

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

Η αύξηση των εσόδων στον τομέα των αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων το πρώτο εξάμηνο του 
2017 σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο οφείλεται στους όρους παραδόσεων σχετικών συμβάσεων 
με πελάτες που ολοκληρώθηκαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016. 

H αύξηση στο μακροπρόθεσμο μέρος των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων στον Ισολογισμό 
ύψους €28.643 οφείλεται κυρίως σε είσπραξη προκαταβολών πελατών ύψους €53,5 χιλ., που 
αφορούν τον κατασκευαστικό κλάδο και από τις οποίες €29,5 χιλ. έχουν ταξινομηθεί στις 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

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 87.192 36.593 78.096 1.260 203.141

Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (3.953) - (707) (1.079) (5.740)

Σύνολο Πωλήσεων 83.239 36.593 77.389 180 197.401

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
4.659 3.121 6.094 (51) 13.822

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

1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 13.822 12.117

Αποσβέσεις (3.918) (4.293)

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (8.497) (7.824)

Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (335) (69)

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 1.072 (69)
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6. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

 

Όμιλος  

 

*Αναπροσαρμοσμένα ποσά (βλ. σημείωση 20). 

Εταιρεία

 

 

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

Ενσώματα πάγια 

περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Επενδύσεις σε 

ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2017* 119.726 6.667 78.097 204.490

Προσθήκες 4.296 1.520 594 6.410

Πωλήσεις (46) - (782) (828)

Πώληση θυγατρικής - - (11.886) (11.886)

Αποσβέσεις (2.971) (447) (500) (3.918)

Μεταφορά (907) - 907 -

Μεταφορά σε περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς 

πώληση (σημ. 7) (6) - - (6)

Λοιπές μεταβολές (17) (240) (222) (479)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2017 120.075 7.501 66.208 193.784

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

Ενσώματα πάγια 

περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Επενδύσεις σε 

ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2017 9.824 2 51.995 61.821

Προσθήκες 5 39 - 44

Αποσβέσεις (118) (4) (613) (734)

Μεταφορά (1.234) - 1.234 -

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2017 8.477 37 52.616 61.130
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Στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας υπάρχουν εγγεγραμμένα 
εμπράγματα βάρη ύψους €69.200 και €2.400 αντίστοιχα προς εξασφάλιση υποχρεώσεων. 

7. Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς 

Οι σημαντικότερες μεταβολές στις επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες αναλύονται 
παρακάτω. 

Όμιλος 

α) Εξαγορά INTRAPAR A.E.  

Την 12.06.2017 η θυγατρική εταιρεία INTRADEVELOPMENT εξαγόρασε από τους κ.κ. Σ. Κόκκαλη και 
Π. Κόκκαλη σε ποσοστό 100% την ανώνυμη εταιρεία INTRAPAR A.E., μέτοχο της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. κατά 
25,72%, (σχετ. η από 15.06.2017 Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου 
σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 της εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.) αντί τιμήματος €7 χιλ. και επιπλέον ποσού 
(cοntingent consideration) €2,7 χιλ. το οποίο τελεί υπό αίρεση καταβολής (βλ. και κατωτέρω 
παράγραφο «Ενδεχόμενο τίμημα»).                  

Την ημερομηνία αυτή μεταβιβάστηκαν οι μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου στην INTRAPAR A.E. και 
ως εκ τούτου βάσει του Δ.Π.Χ.Α 10 η Εταιρεία απέκτησε τον έλεγχο της INTRAPAR A.E.. Η 
συγκεκριμένη εξαγορά έγινε στα πλαίσια της στρατηγικής του Ομίλου για διεύρυνση της 
δραστηριότητας του στον κλάδο του real estate. Για την λογιστικοποίηση της συναλλαγής η Εταιρεία 
ακολούθησε τις πρόνοιες του Δ.Π.Χ.Α 3.  

Στις 12.6.2017 τα Ίδια Κεφάλαια της INTRAPAR A.E. ανέρχονταν σε €-7,66 χιλ. συμπεριλαμβανομένης 
της συμμετοχής στη συγγενή εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε με ποσοστό 25,72% αποτιμώμενη στη 
χρηματιστηριακή της αξία ποσού €815. 

Το τίμημα της συναλλαγής κρίθηκε ως  εύλογο βάσει των ακόλουθων στοιχείων:  

α) Την αποτίμηση της συγγενούς εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε από ανεξάρτητο εκτιμητή η οποία 
προσδιορίζει εύρος τιμών εύλογης αξίας ύψους €67,4 χιλ. - €74,3χιλ. 

β) Την επιστολή του νομικού συμβούλου της εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε βάσει της οποίας εκτιμάται η 
θετική έκβαση της αίτησης της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. για την αναίρεση της υπ΄αριθμ. 3401/2014 απόφασης 
του Εφετείου Αθηνών η οποία έκανε δεκτή αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου με την οποία διεκδικεί την 
κυριότητα έκτασης 300 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή των Τουρκοβουνίων, τμήμα της οποίας 
ανήκει στην ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.,  

γ) Την σύμβαση αγοραπωλησίας των μετοχών της INTRAPAR A.E. η οποία περιλαμβάνει όρο περί 
δικαιώματος μεταβίβασης των εν λόγω μετοχών στους πωλητές αντί ισόποσου τιμήματος, σε 
περίπτωση μη ευδοκίμησης της ανωτέρω δικαστικής υπόθεσης. 

Τέλος, όπως ρητά ορίζεται στις συμβάσεις αγοραπωλησίας των μετοχών της INTRAPAR ΑΕ., στην 
περίπτωση που δε γίνει αποδεκτή η ως άνω αίτηση αναίρεσης της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., οι ως άνω 
αποκτηθείσες μετοχές της INTRAPAR Α.Ε., μετά των επ’ αυτών δικαιωμάτων, μεταβιβάζονται  στην 
κυριότητα των Πωλητών, οι οποίοι υποχρεούνται να επιστρέψουν στην Αγοράστρια το εισπραχθέν 
από αυτούς τίμημα, εντόκως. 
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Η Εταιρεία αναγνώρισε τα περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής εταιρείας με βάση την λογιστική τους 
αξία €-7,66 χιλ. και ως εκ τούτου προέκυψε υπεραξία από την εξαγορά ύψους €17,4 χιλ. 

Τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων της αποκτηθείσας εταιρείας έχουν ως εξής: 

 
 
Ο τελικός προσδιορισμός των εύλογων αξιών και του επιμερισμού του τιμήματος εξαγοράς εκτιμάται 
από τη Διοίκηση ότι θα ολοκληρωθεί κατά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 
2017, και σε κάθε περίπτωση εντός 12 μηνών από την ημερομηνία απόκτησης. 
 
Η επίδραση της αρχικής λογιστικοποίησης είχε ως εξής: 
 

 
 

Από τον έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας στη συγγενή ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. δεν προέκυψαν λόγοι 
διενέργειας απομείωσης. 

Η εκροή από τη συναλλαγή όπως εμφανίζεται στις ταμειακές ροές ανήλθε σε €2.300. Το ανεξόφλητο 
υπόλοιπο της συναλλαγής εμφανίζεται στη σημείωση 17 «Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη”. 

Ο Όμιλος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού προχώρησε σε έλεγχο απομείωσης του ποσού της 
υπεραξίας που προέκυψε από την εξαγορά της εταιρείας INTRAPAR ΑΕ και επανεξέτασε τα δεδομένα 
τα οποία λήφθηκαν υπόψη κατά την ημερομηνία της εξαγοράς (12.06.2017). Από τον έλεγχο αυτό 
δεν προέκυψαν νέα δεδομένα που να διαφοροποιούν την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας που 
αποκτήθηκε και ως εκ τούτου δεν προέκυψε ανάγκη απομείωσης της υπεραξίας εξαγοράς. Εν 
αναμονή των εξελίξεων που αφορούν τις δικαστικές υποθέσεις σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία 
της συγγενούς εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ, ο Όμιλος προτίθεται στη λήξη της τρέχουσας χρήσης να προβεί 
εκ νέου σε έλεγχο απομείωσης.  

 

12/6/2017

Επενδύσεις σε συγγενείς 815

Εμπορικές απαιτήσεις 138

Λοιπές υποχρεώσεις και δανεισμός (11.090)

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2.475

Καθαρή θέση (7.661)

Ταμειακές εκροές απόκτησης/εξαγοράς:

Τίμημα εξαγοράς σε μετρητά 7.000

7.000

Ημερομηνία εξαγοράς 12/6/2017

Αποκτηθέν ποσοστό συμμετοχής 100%

Τίμημα εξαγοράς

Μετρητά 7.000

Ενδεχόμενο αντάλλαγμα πληρωτέο σε μετρητά 2.727

Συνολικό τίμημα αγοράς 9.727

(7.661)

Υπεραξία 17.388

Μείον:εύλογη αξία καθαρής θέσης στοιχείων που 

εξαγοράστηκαν
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Παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων 

Τα ακίνητα της ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ αποτιμήθηκαν βάσει των παρακάτω μεθοδολογιών, ανάλογα με την 
καταλληλότητα κάθε μεθόδου: 

 Μέθοδος προεξόφλησης ταμειακών ροών 

- Κόστος υποδομών € 9,4 εκ. υλοποιούμενες σε 2 έτη 

- Χρηματοδότηση 50% με επιτόκιο 9% 

- Πώληση οικοπέδων από το 2019 

- Συντελεστής προεξόφλησης 13,5% 

 Μέθοδος συγκριτικών στοιχείων 

- Προσδιορίστηκε η αξία ανά τ.μ. κάθε οικοπέδου σε σχέση με την αντίστοιχη αξία συγκρίσιμων 

ακινήτων. 

 Μέθοδος αποσβεσμένου κόστους αντικατάστασης 

- Προσδιορίστηκε το κόστος αντικατάστασης του ακινήτου 

- Δείκτης απαξίωσης 0,364 

 Μέθοδος εισοδήματος 

- Ετήσιο συνολικό μίσθωμα € 246 χιλ. 

- Ετήσια Απόδοση 8,25% 

 
β) Απώλεια ελέγχου Devenetco  
 
Στις 10.02.2017 η θυγατρική εταιρεία Devenetco Ltd στην οποία συμμετείχε η θυγατρική 
INTRADEVELOPMENT με ποσοστό 100% εξαγόρασε σε ποσοστό 100% την εταιρεία BENECIELO CO LTD 
αντί ποσού €2 εκατ. το οποίο εμφανίζεται στις ταμειακές ροές.   
 
Στις 14.02.2017 η Devenetco Ltd προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €13.599. Στην 
αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας συμμετείχε με ποσό €6.799 η Intradevelopment και με €6.800 
στρατηγικός επενδυτής. Μετά την ολοκλήρωση της  αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό 
της θυγατρικής Intradevelopment στη Devenetco διαμορφώθηκε σε 50%. Από τις 14.02.2017 η 
Devenetco ενσωματώνεται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ως συγγενής εταιρεία με τη 
μέθοδο της καθαρής θέσης (αξία την ημερομηνία της μεταφοράς €7.108).  
 
Οι εύλογες αξίες των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της Devenetco Ltd κατά την 
14.02.2017 είχαν ως εξής: 

 

 
 

14/2/2017

Χρηματικά διαθέσιμα 6.822

Επενδύσεις σε ακίνητα 11.824

Εμπορικές απαιτήσεις 41

Εμπορικές υποχρεώσεις (6.448)

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1.679

Λοιπά στοιχεία υποχρεώσεων (11)

Καθαρή θέση 13.908

Καθαρή θέση αναλογούσα στον Όμιλο (50%) 6.954
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γ) Διάσπαση θυγατρικής Inmaint 
 
Η θυγατρική εταιρεία Inmaint αποφάσισε την διάσπασή της σε δύο τμήματα, με απορρόφηση του ενός 
τμήματος από την επίσης θυγατρική Intrapower AE και απορρόφηση του άλλου τμήματος από εταιρεία 
εκτός Oμίλου.  Η διάσπαση εγκρίθηκε την 31.08.2017. 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που μεταβιβάστηκαν ανήλθαν σε €887 και €830 
αντίστοιχα και παρουσιάζονται στον ισολογισμό ως στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση. 
 
Η δραστηριότητα του τμήματος που μεταβιβάστηκε δεν ήταν σημαντική. 
 
δ) Λοιπές μεταβολές σε ποσοστά 
 
Στις 30.03.2017  η θυγατρική εταιρεία Ιntrasoft αγόρασε το 10% των μετοχών της εταιρείας Rural από 
τις μη ελέγχουσες συμμετοχές αντί τιμήματος €242. Το ποσό αυτό μείωσε τα ίδια κεφάλαια του 
Ομίλου.  

Στις 26 Ιουνίου 2017 η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την αύξηση της 
συμμετοχής στην θυγατρική εταιρεία Ιντρακάτ με συμψηφισμό απαιτήσεων ύψους €3.051. Ως 
αποτέλεσμα της αύξησης, το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στην Ιντρακάτ διαμορφώθηκε σε 
65,14% (31.12.2016: 61.76%). Στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου η επίδραση στις μη ελέγχουσες 
συμμετοχές ήταν μείωση €504, με αντίστοιχη αύξηση στα ποσά αποδιδόμενα στους μετόχους. 

ε) Επενδύσεις σε συγγενείς 

Την 26.05.2017 η θυγατρική εταιρεία Ιντρακάτ ίδρυσε 2 συγγενείς εταιρείες με διακριτικούς τίτλους 
ΕΛΜΕΑΣ ΑΕ και ΣΙΡΡΑ ΑΕ στις οποίες συμμετέχει με ποσοστό 40%.  Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο 
η οποία έχει καταβληθεί στις 30.6.2017 ανήλθε σε €200.  

Εταιρεία 

Στις 14 Ιουνίου 2017 η Εταιρεία εξαγόρασε από την θυγατρική εταιρεία Ιντρακάτ το 50% των μετοχών 
της εταιρείας Ιntradevelopment έναντι ποσού €1.500. Το συνολικό τίμημα στις 30 Ιουνίου 2017 δεν 
έχει εξοφληθεί και παραμένει στις υποχρεώσεις της Εταιρείας. Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, το 
άμεσο ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στην Intadevelopment διαμορφώθηκε σε 50% (31.12.2016: 
0%) ενώ το έμμεσο ποσοστό σε 80,88% (31.12.2016: 61,76%). Η επίδραση στον Όμιλο από την 
συναλλαγή δεν ήταν σημαντική.   

Στις 26 Ιουνίου 2017 η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την αύξηση της 
συμμετοχής στην θυγατρική εταιρεία Ιντρακάτ με συμψηφισμό απαιτήσεων ύψους €3.051. Ως 
αποτέλεσμα της αύξησης, το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στην Ιντρακάτ διαμορφώθηκε σε 
65,14% (31.12.2016: 61.76%) ενώ τα έμμεσα ποσοστά συμμετοχής στις θυγατρικές Intradevelopment 
και Rural σε 82,57% (31.12.2016: 61,76%) και 69,08% (31.12.2016: 67,06%) αντίστοιχα. 

Προηγούμενο κατεχόμενο ποσό 100,00%

Ποσοστό συμμετοχής που μεταβιβάστηκε -50,00%

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής 50,00%

Εύλογη αξία καθαρής θέσης στοιχείων που μεταβιβάστηκαν 6.954

Μείον: Αξία καθαρής θέσης στοιχείων που μεταβιβάστηκαν (7.108)

Κέρδη/Ζημιές από συγγενείς (154)
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8. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

 

Στα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση την 30 Ιουνίου 2017 συμπεριλαμβάνεται 
συμμετοχή με ποσοστό 3,44% στην Ελληνική Ενέργεια και Ανάπτυξη Α.Ε. ποσού €1.220 και συμμετοχή 
με ποσοστό 13,33%  στην Μωρέας Α.Ε. ποσού €8.084. 

9. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και στις 30 Ιουνίου 2017 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 
€187.567 διαιρούμενο σε 133.025.996 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,41 η καθεμία. 

10. Δάνεια 

 

 

30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 12.873 13.258 11.637 9.095

Εξαγορά θυγατρικής (σημ. 7) 2.475 - - -

Προσθήκες 50 3.735 50 3.524

Πωλήσεις (30) - - -

Κέρδη / (Ζημιές) εύλογης αξίας 1.454 (3.137) 407

Απομείωση - (462) - (462)

Λοιπά - (520) - (520)

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 16.823 12.873 12.094 11.637

Όμιλος Εταιρεία

Αριθμός 

μετοχών

Κοινές 

μετοχές

Υπέρ το 

άρτιο Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 133.025.996 187.567 194.204 381.771

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 133.025.996 187.567 194.204 381.771

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 133.025.996 187.567 194.204 381.771

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017 133.025.996 187.567 194.204 381.771

30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016

Τραπεζικά δάνεια 142.374 129.919 15.500 15.500

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 7.903 8.210 7.597 7.751

Ομολογιακά δάνεια 35.527 38.785 - -

Λοιπά δάνεια 1.071 1.086 - -

Σύνολο δανείων 186.874 178.000 23.098 23.251

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 74.284 68.405 7.278 7.440

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 112.591 109.594 15.819 15.811

186.874 178.000 23.098 23.251

Όμιλος Εταιρεία
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11. Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα - καθαρά 

 

 

Τα έσοδα τόκων στη γραμμή «Λοιπά» στον Όμιλο αφορούν κυρίως έσοδο τόκων σχετιζόμενων με 
πωλήσεις προς τον δημόσιο τομέα ύψους €380 (30.6.2016: €-) και τόκους υπερημερίας απαιτήσεων 
ύψους €416 (30.6.2016: €-)  Στην Εταιρεία τα λοιπά έσοδα τόκων €615 αφορούν στο σύνολο τους 
τόκους υπερημερίας απαιτήσεων (30.6.2016: €-). 

12. Φόρος εισοδήματος 

 

Στις 30/6/2017 ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους €8.085 
(31/12/16: €8.303). Ο Όμιλος εκτιμά ότι θα έχει επαρκή φορολογικά κέρδη στα επόμενα χρόνια για 
τη χρησιμοποίηση των προσωρινών διαφορών που δημιουργούν την αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση. 

Για τις χρήσεις 2011-2015 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 2016 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 2016 βρίσκεται σε 
εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 
ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της 30 Ιουνίου 2017. Η Διοίκηση του 
Ομίλου εκτιμά ότι κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου δεν θα προκύψουν πρόσθετες 

1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016

Χρηματοοικονομικά έξοδα

-Τραπεζικά δάνεια (4.490) (4.509) (441) (519)

-Ομολογιακά δάνεια (661) (505) - -

- Χρηματοδοτικές μισθώσεις (180) (230) (171) (207)

- Εγγυητικές (2.237) (2.194) - (342)

- Λοιπά (1.103) (997) (71) (30)

- Καθαρά κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές (979) (33) - -

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (9.649) (8.467) (683) (1.099)

Χρηματοοοικονομικά έσοδα

- Έσοδα τόκων από τράπεζες 26 20 9 4

- Έσοδα τόκων από δάνεια 324 345 293 239

- Λοιπά 802 278 615 -

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 1.152 643 916 244

Χρηματοοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα - καθαρά (8.497) (7.824) 232 (855)

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016

Φόρος περιόδου (2.395) (3.851) - -

Αναβαλλόμενος φόρος 58 1.581 74 83

Σύνολο (2.337) (2.270) 74 83

Όμιλος Εταιρεία
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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 

 

 

14. Λειτουργικές ταμειακές ροές 

 

 

15. Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

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

1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016

Κέρδη/(Ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 69 (2.395) (395) (1.352)

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

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

μετοχή) 0,00 (0,02) (0,00) (0,01)

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016

Καθαρές ζημιές περιόδου (1.265) (2.339) (395) (1.352)

Προσαρμογές για:

Φόρο εισοδήματος 2.337 2.270 (74) (83)

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 2.971 3.278 118 155

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 447 507 4 1

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 500 509 613 596

Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (25) - -

(Κέρδη) / Ζημιές εύλογης αξίας επενδύσεων μέσω 

αποτελεσμάτων (66) 12 - -

Κέρδη από πώληση επενδυτικών ακινήτων (56) - - -

Έσοδα τόκων (1.152) (643) (916) (244)

Έξοδα τόκων 9.649 8.468 683 1.099

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (3) (3) - -

Μερίδιο αποτελέσματος σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με τη 

μέθοδο της καθαρής θέσης 335 69 - -

Συναλλαγματικές ζημιές / (κέρδη) (293) (328) - -

13.380 11.798 33 173

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων 2.610 (7.066) - -

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων 7.760 (14.759) 639 40.372

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 28.008 28.569 (1.113) 835

Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων (324) (163) - -

Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 

συνταξιοδότησης 212 178 - -

38.266 6.758 (474) 41.207

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 51.645 18.556 (441) 41.380

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 €88.620. 

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. Επί της ασκηθείσας από το Ελληνικό Δημόσιο αίτησης αναίρεσης εξεδόθη η υπ’ αριθ. 
1742/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση αναίρεσης 
του Δημοσίου και η υπόθεση αναπέμφθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς προκειμένου να 
εκδικασθεί εκ νέου. Η σχετική δικάσιμος ορίσθηκε για την 11.10.2017. Ο νομικός σύμβουλος εκτιμά 
ότι η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου θα είναι ευνοϊκή για την θυγατρική μας. 

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. Ακολούθως οι 
ενάγοντες άσκησαν ενώπιον του Αρείου Πάγου αίτηση αναίρεσης κατά της 224/2016 απόφασης του 
Εφετείου Αθηνών η οποία συζητήθηκε στις 27.3.2017 και αναμένεται πλέον η έκδοση της αμετάκλητης 

30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016

Εγγυητικές για προκαταβολές 78.770 30.646 41.351 16.546

Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 175.724 142.455 135.605 99.827

Εγγυητικές συμμετοχής σε διαγωνισμούς 20.532 19.437 9.307 8.208

Λοιπές 19.073 17.853 3.500 3.500

294.099 210.392 189.762 128.081

Όμιλος Εταιρεία
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επί της υποθέσεως αποφάσεως του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου. Η Εταιρεία βασιζόμενη στην 
άποψη του νομικού της συμβούλου και την εκτίμησή του για μεγαλύτερη πιθανότητα αμετάκλητης 
απόρριψης της άνω αγωγής δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη. 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 
ακόμη 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 εταιρεία Intracom Telecom άσκησε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της 
Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου α) Ιntrakat και β) Rural, τρείς αγωγές με τις οποίες ζητά: 

(α) να υποχρεωθούν οι τρείς ανωτέρω εταιρείες και να αναγνωρισθεί ότι υπέχουν υποχρέωση να της 
καταβάλλουν ως ποινικές ρήτρες και αναπόδεικτη αποζημίωση το συνολικό ποσόν των €4,5 εκατ. η 
Intrakat, των €2 εκατ. η Intracom Holdings και του €1 εκατ. η Rural για αποδιδόμενες δήθεν 
παραβάσεις κατ’ ιδίαν συμβατικών όρων της από 1.10.2014 σύμβασης μεταξύ αυτών και της 
ενάγουσας 

(β) να καταδικασθεί η Intrakat να της καταβάλλει το συνολικό ποσό των €4,9 εκατ., ως ανεξόφλητο 
και οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα σύμβασης υπεργολαβίας, και  

γ) να υποχρεωθούν να της καταβάλλουν οι Intrakat και Rural, από κοινού και εις ολόκληρον έκαστη, 
ποσό €11,4 εκατ. περίπου, ως οφειλόμενο (λόγω καταγγελίας) εργολαβικό αντάλλαγμα σύμβασης 
υπεργολαβίας και ποσό €200 χιλ. ως χρηματική ικανοποίηση από ηθική βλάβη.  

Οι ως άνω αγωγές εκφωνήθηκαν στις 15.02.2017 και αναμένεται η επ’ αυτών έκδοση απόφασης ή 
πράξης διεξαγωγής μαρτυρικών αποδείξεων, αναλόγως της κρίσεως του επιληφθέντος δικαστηρίου. 

Η Εταιρεία και οι άλλες συνεναγόμενες εταιρείες, βασιζόμενες στην άποψη του νομικού συμβούλου 
τους, σύμφωνα με την οποία η πιθανότητα απόρριψης των απαιτήσεων της Intracom Telecom 
διαγράφεται σαφέστατα πιο ισχυρή από την όποια πιθανότητα ευδοκίμησης αυτών, δεν σχημάτισαν 
πρόβλεψη.  

Αντίστοιχα, η Εταιρεία από κοινού με τις εταιρείες Intrakat και Rural έχει ασκήσει τρείς διαιτητικές 
προσφυγές προκειμένου να αναγνωρισθεί η νομιμότητα της καταγγελίας της σύμβασης με την 
Intracom Telecom, να αναγνωρισθεί ότι ουδεμία υποχρέωση προς αποζημίωση υφίσταται έναντι της 
Intracom Telecom και για οποιαδήποτε αιτία, νομική βάση ή ποσό και να αναγνωριστεί ότι η Intracom 
Telecom οφείλει να καταβάλλει στις ενάγουσες ως εις ολόκληρον δανείστριες, το ποσό των €10 εκατ. 
από καταπεσούσες ποινικές ρήτρες και αναμένεται η εξέλιξη τους ενώπιον των αρμοδίων 
δικαστηρίων. 
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Για επίδικες, δικαστικές αποφάσεις ή υπό διαιτησία διαφορές στον Όμιλο και στην Εταιρεία έχουν 
σχηματιστεί προβλέψεις €2,7 εκ. 

17.  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

 

 

 

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

1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:

Προς θυγατρικές - - 1.079 1.122

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.458 1.267 149 171

1.458 1.267 1.229 1.292

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:

Από θυγατρικές - - 114 91

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 347 166 - 1

347 166 114 92

Έσοδα ενοικίων:

Από θυγατρικές - - 508 479

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 327 406 280 282

327 406 788 760

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016

Έσοδα από τόκους

Από θυγατρικές - - 262 -

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη - - 416 -

- - 678 -

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

 

 

Παροχές προς τη διοίκηση  

Για τους έξι μήνες έως 30 Ιουνίου 2017, καταβλήθηκαν από την Εταιρεία και τον Όμιλο συνολικές 
αμοιβές μελών Δ.Σ., διευθυντικών στελεχών και λοιπών συνδεδεμένων μερών ύψους €265 και €1.372 
αντίστοιχα (1/1 – 30/6/2016: €455 και €1.268 αντίστοιχα). Κατά την 30 Ιουνίου 2017 και 31 
Δεκεμβρίου 2016 δεν υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων από τα μέλη της Διοίκησης 
όσον αφορά την Εταιρεία. Στον Όμιλο στις 30 Ιουνίου 2017 υπάρχουν υποχρεώσεις προς τα μέλη της 
Διοίκησης €25 (2016: €208) ενώ δεν υπάρχουν απαιτήσεις από τα μέλη της Διοίκησης (2016: €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. 

30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 

Από θυγατρικές - - 14.806 12.044

Από συγγενείς 1.512 - - -

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 21.227 18.910 16.414 15.660

22.738 18.910 31.219 27.704

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: 

Προς θυγατρικές - - 1.547 59

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 15.207 7.828 6.364 6.575

15.207 7.828 7.911 6.634

Όμιλος Εταιρεία
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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 2017. 

 

 

Σημ. 1: Το συνολικό έμμεσο ποσοστό συμμετοχής στην Advanced Transport Telematics (82,57%) 
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. (79,10%) διαμορφώνεται 
μέσω της συμμετοχής της Εταιρείας (άμεση συμμετοχή 30%) και των θυγατρικών Ιντρακάτ ΑΕ (άμεση 
συμμετοχή 60%) και Intrasoft SA (άμεση συμμετοχή 10%). 

Σημ. 3:  Το συνολικό έμμεσο ποσοστό συμμετοχής στην Intradevelopment A.Ε. Αξιοποίησης & 
Εκμετάλλευσης  Ακινήτων (79,10%) διαμορφώνεται μέσω της συμμετοχής της Εταιρείας (άμεση 
συμμετοχή 50%) και της θυγατρικής Ιντρακάτ ΑΕ (άμεση συμμετοχή 50%). 

Σημ. 4: Ο έλεγχος στην εταιρεία Inestia Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία ασκείται μέσω της πλειοψηφίας 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

  

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 2012-2016

- Intracom Technologies Ltd Κύπρος 100,00% Ολική 2012-2016

- Intracom Operations Ltd Κύπρος 100,00% Ολική 2012-2016

- Intracom Group USA ΗΠΑ 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2016

- Duckelco Holdings Ltd Κύπρος 100,00% Ολική 2012-2016

- Ingrelenco Trading Co. Ltd Κύπρος 100,00% Ολική 2012-2016

- Athens Τech Sa Ελλάδα 46,60% Καθαρή θέση 2014-2016

* Intrasoft International S.A. Λουξεμβούργο 99,99% Ολική 2015-2016

- Intrasoft SA Ελλάδα 99,00% Ολική 2010-2016

- Intrasoft International Belgium Βέλγιο 100,00% Ολική 2012-2016

- Intrasoft International Bulgaria Βουλγαρία 100,00% Ολική 2012-2016

- Global Net Solutions Ltd Βουλγαρία 100,00% Ολική 2009-2016

- Intrasoft International Scandinavia (πρώην IT Services Denmark AS) Δανία 100,00% Ολική 2008-2016

- Intracom Exports Ltd Κύπρος 100,00% Ολική 2012-2016

- Intracom Cyprus Ltd Κύπρος 100,00% Ολική 2012-2016

- Intrasoft Information Technology UK Ltd Ηνωμένο Βασίλειο 100,00% Ολική 2011-2016

- Intrasoft International USA Inc ΗΠΑ 100,00% Ολική 2012-2016

- Intrasoft International ME FZC ΗΑΕ 80,00% Ολική -

- Intracom IT Services Middle East & Africa Ιορδανία 100,00% Ολική 2010-2016

- Intrasoft International East Africa Κένυα 88,00% Ολική 2015-2016

Advanced Transport Telematics Α.Ε. Ελλάδα

82,57% 

(βλ.σημ.1) Ολική 2014-2016

*  Rural Connect ΑΕ Ελλάδα

79,10%   

(βλ. σημ. 2) Ολική 2014-2016

*  Intradevelopment ΑΕ Αξιοποίησης & Εκμετάλλευσης Ακινήτων Ελλάδα

82,57%   

(βλ. σημ. 3) Ολική 2011-2016

- Αναπτυξιακή Κυκλάδων Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων Ελλάδα 100,00% Ολική 2014-2016

- Ιντρακυκλάδες Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων Ελλάδα 100,00% Ολική 2014-2016

- Ιnestia Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία Ελλάδα
50%

(βλ. σημ.4)
Ολική 2015-2016

    - Ιντραξενοδοχειακή Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Ελλάδα 100,00% Ολική 2015-2016

- Άλφα Αναπτυξιακή Κυκλάδων Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική 2016

- Βήτα Αναπτυξιακή Κυκλάδων Α.Ε. ** Ελλάδα 100,00% Ολική 2016

-Intrapar A.Ε.** Ελλάδα 100,00% Ολική 2010-2016

- Kεκροψ Α.Ε.** Ελλάδα 25,72% Καθαρή θέση 2010-2012, 2016

- Devenetco Ltd. Κύπρος 50,00% Καθαρή θέση 2016

- B.L. Bluepro Holdings Ltd. Κύπρος 100,00% Καθαρή θέση 2016

  - Benecielo Co Ltd** Κύπρος 100,00% Καθαρή θέση -

  - Stuerza Properties Ltd** Κύπρος 100,00% Καθαρή θέση -
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* Άμεσες συμμετοχές 

Σημ. 5: Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην Rominplot SRL ανέρχεται σε 100% μέσω συμμετοχής 
άλλης θυγατρικής. 

Σημ. 6: Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην BWIND Power ανέρχεται σε 100% μέσω της συμμετοχής 
της θυγατρικής Intrapower με ποσοστό 70%. 

Κατά την τρέχουσα περίοδο που έληξε την 30  Ιουνίου 2017, ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά ενώ 
δεν είχαν ενσωματωθεί την αντίστοιχη περίοδο του 2016 όλες οι παραπάνω αναφερόμενες εταιρείες 
του πίνακα με το συνοδευτικό χαρακτηριστικό (**) στον τίτλο τους. 

Επωνυμία

Χώρα 

εγκατάστασης

Άμεσο ποσοστό 

συμμετοχής

Μέθοδος 

ενσωμάτωσης
Ανέλεγκτες  Φορολογικά Χρήσεις

* Ιντρακάτ ΑΕ Ελλάδα 61,76% Ολική 2016

- Inmaint SA Ελλάδα 62,00% Ολική 2011, 2015-2016

- Intracom Construct SA Ρουμανία 97,17% Ολική 2009-2016

- Oikos Properties SRL Ρουμανία 100,00% Ολική 2009-2016

- Rominplot SRL Ρουμανία
99,99% 

(βλ. σημ.5)
Ολική 2009-2016

- Eurokat SA Ελλάδα 100,00% Ολική 2016

- Κ/Ξ Άκτωρ ΑΤΕ - Lobbe Tzilalis - Eurokat ATE (Διαχείριση Ιλύος Κ.Ε.Λ.) Ελλάδα 33,33% Αναλογική 2011-2016

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

Παιανίας)
Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2011-2016

- Intrakat International Ltd Κύπρος 100,00% Ολική 2008-2016

- Alpha Mogilany Development SP Z.O.O. Πολωνία 25,00% Καθαρή θέση 2008-2016

- Αmbtila Enterprises Limited Κύπρος 100,00% Ολική 2008-2016

-Κ-Wind Kιθαιρώνας Α.Ε.Ε( πρώην Α. Κατσέλης Ενεργειακή Α.Ε) Ελλάδα 80,00% Ολική 2011-2016

- Α.Κ. Ενεργειακή Α.Ε** Ελλάδα 60,00% Ολική 2011-2016

- Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΣΤΕΛΣΤΑΘ)** Ελλάδα 95,00% Ολική

- Ανώνυμη Εταιρεία Λιετουργίας Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Σερρών 

(ΕΛΜΕΑΣ Α.Ε.)**
Ελλάδα 40,00% Καθαρή θέση -

- Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών (ΣΙΡΡΑ Α.Ε.)** Ελλάδα 40,00% Καθαρή θέση -

- Intrablue Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Ελλάδα 100,00% Ολική 2014-2016

- Fracasso Hellas AE Σχεδιασμός & κατασκεύη συστημάτων οδικής ασφάλειας Ελλάδα 80,00% Ολική 2016

- Fracasso Holdings D.O.O Κροατία 40,00% Καθαρή θέση 2015-2016

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

Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης)
Ελλάδα 80,00% Ολική 2011-2016

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

Σχηματαρίου)
Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2011-2016

- Κ/Ξ Intrakat - Πρωτέας (Ομβρυά Αναβύσσου) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2014-2016

- Κ/Ξ Intrakat - Πρωτέας (Έργα αποπεράτωσης διευθέτησης χειμάρου Ξηρια) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2014-2016

- Intrapower A.E. Εταιρία Ενεργειακών Έργων Ελλάδα 100,00% Ολική 2016

- β-WIND Power Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία Ελλάδα
30,00%

(βλ. σημ.6)
Ολική 2015-2016

Κινητή Κομποστοποίηση Α.Ε. Ελλάδα 24,00% Καθαρή θέση 2012-2016

Κ/Ξ Μοχλός - Intrakat (Κολυμβητήριο ΟΑΚΑ) Ελλάδα 50,00% Καθαρή θέση 2011-2016

Κ/Ξ Πανθεσσαλικού Σταδίου Ελλάδα 15,00% Καθαρή θέση 2011-2016

Κ/Ξ Intrakat - ΑΤΤΙΚΑΤ (Εγνατία Οδός) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2011-2016

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Εργο Εγκ/σης Φυσ.Αερίου Σχολείων) Ελλάδα 30,00% Αναλογική 2011-2016

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Επέκταση Δικτύων Διανομής Φυσ. Αερίου Ξάνθη-Σέρρες-Κομοτηνή) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2011-2016

Κ/Ξ Άκτωρ ΑΤΕ - J&P ΑΒΑΞ - Intrakat (Κ/Ξ Μωρέας) Ελλάδα 13,33% Αναλογική 2011-2016

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (ΕΠΑ 7 - Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου Αττικής Νότια Περιοχή) Ελλάδα 49,00% Αναλογική 2011-2016

Κ/Ξ Eurokat - Intrakat (Ιόνιος Κλινική) Ελλάδα 100,00% Αναλογική 2011-2016

Κ/Ξ Αναστηλωτική - Γετεμ - Ετεθ - Intrakat (μουσείο Πάτρας) Ελλάδα 25,00% Αναλογική 2011-2016

Κ/Ξ Αναστηλωτική - Γετεμ - Intrakat (φράγμα Πείρου-Παραπείρου) Ελλάδα 33,30% Αναλογική 2011-2016

Κ/Ξ Intrakat - Κ.Παναγιωτίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. (έργο γραμμών μεταφοράς 1) Ελλάδα 60,00% Αναλογική 2011-2016

Κ/Ξ Αλτεκ - Intrakat - Αναστηλωτική (αερολιμένας Θεσσαλονίκης) Ελλάδα 46,90% Αναλογική 2011-2016

Κ/Ξ Εκτέρ Α.Ε. - Ερτέκα Α.Ε. - Θεμέλη Α.Ε. - Intrakat (δίκτυα περιοχής Φιλοθέης Κηφισίας) Ελλάδα 24,00% Αναλογική 2011-2016

Κ/Ξ Intrakat - Γ.Δ.Κ.Τεχνική Ε.Π.Ε "Κ/Ξ Εκτέλεσης έργου φράγματος Φιλιατρίνου" Ελλάδα 70,00% Αναλογική 2011-2016

Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ - ΑΕΓΕΚ - Intrakat (Κατασκευή σιδηρ/κής γραμμής Κιάτο - Ροδοδάφνη) Ελλάδα 33,33% Αναλογική 2012-2016

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Πόρτο Καρράς ΑΕ - Intrakat (διευθέτηση ρέματος Εσχατίας) Ελλάδα 25,00% Αναλογική 2013-2016

Κ/Ξ Intrakat - Πρωτέας (διευθέτηση χειμάρου Ξηρία Κορίνθου) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2012-2016

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - J&P ΑΒΑΞ - Intrakat (Σήραγγα Παναγοπούλας) Ελλάδα 25,00% Αναλογική 2014-2016

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (Παρακολούθηση Πληρωμής Ταμιευτήρα Αποσελεμή) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2014-2016

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 2014-2016

Κ/Ξ  ΤΕΡΝΑ - ΑΚΤΩΡ (Τέμενος Βοτανικού)** Ελλάδα 25,00% Αναλογική 2016

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

αερίου στην Αττική)
Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2014-2016

Κ/Ξ  ΙΝΤΡΑΚΑΤ - Αρχιρόδον-Envitec (Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων Σερρών)**
Ελλάδα 40,00% Αναλογική

-

Κ/Ξ  ΙΝΤΡΑΚΑΤ -Watt A.E. (Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμάτων  2ης Δ.Ε. 

Ν.Βοιωτίας)**
Ελλάδα 50,00% Αναλογική

-
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Αντιστρόφως είχε ενσωματωθεί στην αντίστοιχη περίοδο του 2016 και δεν ενσωματώθηκε στην 
τρέχουσα περίοδο του 2017 (1/1 – 30/6/2017) η εταιρεία ICMH ΑΕ Υπηρεσίες Υγείας.  

Επιπλέον, όπως περιγράφεται στη σημείωση 7, η εταιρεία Devenentco στις 30 Ιουνίου 2017 
ενσωματώνεται στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου με τη μέθοδο της καθαρής θέσης ενώ στην 
αντίστοιχη περίοδο του 2016 ενοποιούταν στον Όμιλο ως θυγατρική.   

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

20.  Αναμορφώσεις κονδυλίων  

O Όμιλος προχώρησε σε αναμόρφωση συγκεκριμένων κονδυλίων στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
χρήσης 2016 και στον ισολογισμό της 31.12.2016, για διόρθωση λάθους. Η αναμόρφωση δεν 
επηρέασε τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, συνολικού εισοδήματος και ταμειακών ροών της περιόδου 
1.1- 30.6.2016. Η αναμόρφωση δεν επηρέασε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Η αναμόρφωση αφορούσε στα εξής: 

 
Επενδύσεις σε ακίνητα 

Ο Όμιλος προχώρησε σε μεταφορά αξίας €8.476 από τα ενσώματα πάγια στις επενδύσεις σε ακίνητα.  
Το ποσό αφορούσε εργασίες κατασκευής σε εξέλιξη σε πάγια που προορίζονται για επενδυτικούς 
σκοπούς. Η συγκεκριμένη μεταφορά δεν επέφερε οποιαδήποτε αλλαγή στο κύκλο εργασιών, τα 
αποτελέσματα μετά φόρων και την καθαρή θέση του Ομίλου. 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Ο Όμιλος προχώρησε σε μεταφορά από τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία στα μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις ύψους €6.987 καθότι οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις δεν αναμένεται να διακανονιστούν μέσα σε δώδεκα μήνες μετά τη λήξη της 
περιόδου αναφοράς. O Όμιλος προχώρησε σε προεξόφληση των απαιτήσεων επιβαρύνοντας 
αρνητικά τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 (χρηματοοικονομικά έξοδα) και τα ίδια κεφάλαια του 
Ομίλου κατά €1.138.  

Η επίδραση από τις ανωτέρω διορθώσεις στα συνολικά συγκεντρωτικά εισοδήματα της χρήσης 2016 
είναι €703 στους μετόχους μητρικής και €435 στις μη ελέγχουσες συμμετοχές. 

Η επίδραση από τις ανωτέρω διορθώσεις στα ίδια κεφάλαια στις 31 Δεκεμβρίου 2016 είναι €703 στα 
αποτελέσματα εις νέον και €435 στις μη ελέγχουσες συμμετοχές. 

Η αναμόρφωση δεν επέφερε αλλαγή στις ταμειακές ροές της χρήσης 2016. 
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Παιανία, 29/9/2017 
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