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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 01/01/2018 έως 30/6/2018, 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 περιόδου 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 2018 

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

 

1.        Κύρια γεγονότα Α’ Εξαμήνου 2018 - Ανασκόπηση θυγατρικών εταιρειών και Ομίλων 

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INTRACOM HOLDINGS, στις 29/6/2018, ενέκρινε την 
αναδιάρθρωση των συμμετοχών της Εταιρείας και χορηγήθηκε ειδική άδεια, σύμφωνα με τα άρθρα 
10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20 για την αγορά και πώληση συμμετοχών και λοιπών χρηματοοικονομικών 
στοιχείων από και σε συνδεδεμένες εταιρείες, ως ακολούθως: 

(α)  την αγορά από τη θυγατρική εταιρεία INTRAKAT : 
1. ποσοστού 37,61% της εταιρείας INTRADEVELOPMENT 
2. ποσοστού 80% της εταιρείας K-WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ (εκ του οποίου ποσοστό 30% ανήκει στην 

INTRAKAT και ποσοστό 50% ανήκει στην INTRAKAT INTERNATIONAL) 
3. ποσοστού 50% της εταιρεία INTRABLUE 
4. ποσοστού 100% της εταιρεία INTRAPOWER 

(β) την πώληση στη θυγατρική εταιρεία INTRAKAT: 
1. ποσοστού 13,33% στην εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. η οποία έχει αναλάβει τη μελέτη, 

χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του 
αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και τον κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, καθώς 
και 66.862.010 Ομολογιών της εν λόγω εταιρείας, 

2. ποσοστού 13,33% στην εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Σ.Ε.Α. που έχει αναλάβει τη διαχείριση των Σταθμών 
Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) επί του προαναφερθέντος αυτοκινητόδρομου 
Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και του κλάδου Λεύκτρο – Σπάρτη και 

3. ποσοστού 3,43% στην εταιρεία H.E. & D. S.A.. 
Ο ορισμός του τιμήματος για την ανωτέρω αγοροπωλησία μετοχών και ομολογιών θα γίνει με βάση 
την αποτίμηση τους από ανεξάρτητες εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Η διαδικασία της 
αποτίμησης είναι σε εξέλιξη. 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα των λοιπών εταιρειών του Ομίλου το 2018 συνοψίζεται παρακάτω: 
Ο Όμιλος INTRAKAT συνεχίζει την εκτέλεση των έργων του τα οποία αφορούν κατασκευές και 
υποδομές, τηλεπικοινωνιακά έργα, έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και περιβαλλοντικά έργα, 
κατασκευές σύνθετων τουριστικών, ξενοδοχειακών και οικιστικών υποδομών.  

Το έργο της FRAPORT για τα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια προϋπολογισμού €357 εκ., βρίσκεται σε 
πλήρη εξέλιξη, καθώς έχει ολοκληρωθεί η πρώτη σημαντική φάση των μελετών και η εξασφάλιση 
των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών όλων των έργων των αεροδρομίων. 

Εντός του 2018 η Εταιρεία ανακηρύχθηκε μειοδότης του έργου «Κατασκευή Τετραπλού 
Σιδηροδρομικού Διαδρόμου στο τμήμα "Έξοδος Σ.Σ. Αθηνών (Σ.Σ.Α) – Τρεις Γέφυρες με υπογειοποίηση 
στην περιοχή Σεπολίων» για λογαριασμό της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. συνολικού προϋπολογισμού € 66,5 εκ. 
και αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
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Τέλος, η Εταιρεία ξεκίνησε την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας», για λογαριασμό του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού €16,3 εκ. και διάρκεια 
κατασκευής 18 μήνες. 

Ο όμιλος INTRADEVELOPMENT αναπτύσσει  συνεχώς εντεινόμενη δραστηριότητα στον τομέα του Real 
Estate. Εντός του 2018, και μετά την ολοκλήρωση των αδειοδοτικών διαδικασιών, αναμένεται να 
ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες στο διατηρητέο κτίριο στην οδό Κολοκοτρώνη 3-5, στην 
Αθήνα, το οποίο έχει μισθωθεί για 20 έτη και θα ανακατασκευαστεί προκειμένου να λειτουργήσει ως 
Βoutique Hotel 45 δωματίων. Επίσης, μέσα στο έτος, πρόκειται να ολοκληρωθεί ο συνολικός 
σχεδιασμός και οι μελέτες ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή του επενδυτικού σχεδίου ανάπτυξης 
ξενοδοχειακού resort 5* σε έκταση που κατέχει ο Όμιλος (περίπου 100 στρεμμάτων) στη Μύκονο, και 
η οποία θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με διεθνή στρατηγικό επενδυτή, εξειδικευμένο στον τομέα του 
Real Estate και στην ανάπτυξη πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων. 

Ο όμιλος  INTRASOFT International, ξεκινάει τη χρονιά παραδίδοντας με επιτυχία την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα διαχείρισης ECTN (Electronic Cargo Tracking Note), ως μέρος της συνεχιζόμενης 
συνεργασίας της με το Bureau International Maritime (BIM) και το λιμάνι του Κοτονού (Port Autonome 
de Cotonou, PAC), στη Δημοκρατία του Μπενίν. Ο στόχος της πλατφόρμας ECTN είναι να 
παρακολουθείται πλήρως η κυκλοφορία προς το λιμάνι του Κοτονού και να παρέχεται ξεκάθαρη 
εικόνα των διαφόρων τύπων φορτίου που μεταφέρονται ανά πάσα στιγμή. 

Το Φεβρουάριο, μέσω της θυγατρικής της στην Κένυα, INTRASOFT International East Africa, χορηγεί 
το ετήσιο συνέδριο SACCO Leaders στη Μομπάσα, Κένυα, αντανακλώντας πλήρως την θέση της ως 
μακροπρόθεσμο παράγοντα στην αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ανατολικής Αφρικής. 
Μέσα από τις πρόσφατες επιτυχίες της στον τραπεζικό κλάδο στην Κένυα, την Τανζανία και την 
Ουγκάντα, η INTRASOFT  έχει προσαρμόσει πλήρως το ολοκληρωμένο σύστημα τραπεζικής της, 
PROFITS® (Integrated Core Banking System), για να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες ανάγκες των 
SACCO και να υποστηρίξει πλήρως την αποστολή τους.  

Τον Μάρτιο η INTRASOFT International, επιλέχθηκε από τον Οργανισμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 
Μπαχρέιν (SIO) για την παροχή συνολικής λύσης με σκοπό την αυτοματοποίηση των διαδικασιών στις 
συντάξεις, τις εισπράξεις εισφορών και τη διαχείριση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η σύμβαση 
διάρκειας 24 μηνών, χωρίζεται σε περιόδους εφαρμογής, υποστήριξης και συντήρησης. Το νέο 
σύστημα θα συμβάλλει στην εκπλήρωση των βασικών επιχειρηματικών στόχων του Οργανισμού, οι 
οποίοι περιλαμβάνουν την τυποποίηση, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την δια λειτουργικότητα και 
τη συνεχή εξέλιξη του συστήματος.  Πρόκειται για μια επιτυχία μεγάλης σημασίας για την εταιρεία, η 
οποία επενδύει στην «προϊοντοποίηση» των βασικών της υπηρεσιών στους τομείς των ηλεκτρονικών 
τελωνείων, της κοινωνικής ασφάλισης, της ασφάλισης υγείας, της φορολογίας και του compliance.  

Τον Μάρτιο επίσης ανανεώνει για τα επόμενα 3 χρόνια τη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
τη διαχείριση και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων (European Data Portal). Σύμφωνα με 
τους όρους της νέας σύμβασης, η INTRASOFT International θα συνεχίσει να συντονίζει όλες τις 
τεχνολογικές υλοποιήσεις των συνεργατών και θα παρακολουθεί την cloud υποδομή. Επίσης η Πύλη 
θα ενισχυθεί σημαντικά μέσω του φιλόδοξου σχεδίου ανάπτυξης που εκπόνησε η INTRASOFT σε 
συνεργασία με τους υπόλοιπους συνεργάτες. Η Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων αποτελεί ένα σημαντικό 
ορόσημο των Ευρωπαϊκών προσπαθειών για παροχή πρόσβασης σε δημόσια δεδομένα, σε όλη την 
Ευρώπη.  

Τον Απρίλιο η INTRASOFT International, πιστή στον εξωστρεφή χαρακτήρα της, ίδρυσε τη νέα της 
θυγατρική στο Cape Town της Νότιας Αφρικής. Αυτό είναι και το νεότερο μέλος στη συνεχώς 
αυξανόμενη παγκόσμια οικογένεια της INTRASOFT. Η κίνηση υπογραμμίζει την ικανότητα της να 
εντοπίζει και να αξιοποιεί υψηλής προστιθέμενης αξίας ανθρώπινο δυναμικό σε όλο τον κόσμο. Η 15-
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μελής ομάδα της INTRASOFT στο Cape Town εστιάζει ήδη σε έργα δημοσίου τομέα που αφορούν 
φορολογία, διαχείριση εσόδων και e-customs – κλάδοι που συνολικά αποτελούν πλέον 
αναγνωρισμένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας στο δημόσιο τομέα σε παγκόσμια κλίμακα. 
Η πολυετής εμπειρία της τοπικής ομάδας δημιουργεί επιπλέον τη δυναμική για νέες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες στην ευρύτερη περιοχή.  

Η IDE (INTRACOM Defense Electronics) τον Ιανουάριο, συμμετέχει στο πρόγραμμα OCEAN2020, που 
σχετίζεται με την πρώτη πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για την ενίσχυση των 
Ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων. Το πρόγραμμα είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πλαίσιο της “Προπαρασκευαστικής Δράσης για την Αμυντική Έρευνα” και επιλέχθηκε για 
χρηματοδότηση ύστερα από διαγωνιστική  διαδικασία που διεξήγαγε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Άμυνας (ΕΟΑ). Η ομάδα του προγράμματος OCEAN2020, της οποίας συντονιστής είναι η Ιταλική 
εταιρία Leonardo, αποτελείται από 42 εταίρους 15 Ευρωπαϊκών χωρών συμπεριλαμβανομένων των 
Υπουργείων Άμυνας της Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Πορτογαλίας και Λιθουανίας και με την 
υποστήριξη των Υπουργείων Άμυνας της Σουηδίας, Γαλλίας, Ηνωμένου Βασίλειου, Εσθονίας και 
Ολλανδίας. Οι Έλληνες εταίροι αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην επιτυχία του 
προγράμματος OCEAN2020. Πιο συγκεκριμένα, η IDE σε συνεργασία με την BARRACUDA, ένα ελληνικό 
ναυπηγείο που ειδικεύεται στην κατασκευή φουσκωτών σκαφών, θα διαθέσει στο πρόγραμμα ένα μη 
Επανδρωμένο Σκάφος Επιφανείας (USV) που θα χρησιμοποιηθεί για λειτουργίες θαλάσσιας 
επιτήρησης και νηοψίες στην Μεσόγειο Θάλασσα. Η IDE είναι ακόμη υπεύθυνη για διάφορες εργασίες 
που σχετίζονται με την ανάλυση των προδιαγραφών των μη Επανδρωμένων Σκαφών Επιφανείας, με 
τις τεχνολογίες και την αρχιτεκτονική των επικοινωνιών που θα χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα 
καθώς επίσης και με την ασφάλεια των επικοινωνιών (COMSEC) και των πληροφοριών (INFOSEC). 
Επιπλέον η ΙDE θα είναι το σημείο επαφής και ο συντονιστής του προγράμματος με το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας. 

Τον Φεβρουάριο η IDE (INTRACOM Defense Electronics) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) υπέγραψαν σύμβαση για την ανάπτυξη συστημάτων μη επανδρωμένων 
αεροχημάτων (UAS). Στο πλαίσιο της συμφωνίας η IDE συνεργάζεται με το Εργαστήριο Μηχανικής 
Ρευστών & Στροβιλομηχανών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ. Συγκεκριμένα, το 
ΑΠΘ έχει αναλάβει τη σχεδίαση και μελέτη του αεροναυπηγικού και μηχανολογικού σκέλους, ενώ η 
IDE είναι κύριος ανάδοχος και υπεύθυνη ολοκλήρωσης για όλα τα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα 
επικοινωνιών, επισκόπησης, μεταφοράς δεδομένων και τηλεμετρίας καθώς επίσης και για τους 
σταθμούς εδάφους, ελέγχου και επικοινωνιών. Παράλληλα, τα UAS θα αποτελέσουν πλατφόρμα 
ενσωμάτωσης προϊόντων και υπηρεσιών και άλλων εξειδικευμένων ελληνικών εταιριών, ενώ οι 
δοκιμές προγραμματίζονται για το 2ο εξάμηνο του 2018.  

Τον Φεβρουάριο επίσης υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία την παράδοση, με το «κλειδί στο χέρι», 
ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης επιχειρήσεων ναυτικής αποτροπής. Το σύστημα 
παραδόθηκε στο Ναυτικό της Ινδονησίας και βασίζεται στη λύση για ασφάλεια-επιτήρηση iDEFENDER 
της IDE. Με το σύστημα της IDE, ο Δυτικός Στόλος του Ναυτικού της Ινδονησίας απέκτησε δυνατότητα 
αναγνώρισης / επιτήρησης, διοίκησης και ελέγχου καθώς και ψηφιακής ενδοεπικοινωνίας για την 
ανταλλαγή επιχειρησιακών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, μεταξύ του θεάτρου επιχειρήσεων 
και του χερσαίου κέντρου διοίκησης, με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας στην περιοχή των 
θαλασσίων συνόρων Ινδονησίας-Σιγκαπούρης. 

Τον Μάιο η IDE (INTRACOM Defense Electronics) παρέδωσε στον Ελληνικό Στρατό αναβαθμίσεις των 
Οχημάτων M109 με το Υβριδικό προϊόν GENAIRCON, το οποίο επέδειξε επιτυχή λειτουργία σε βολές. 
Η IDE υπέγραψε σύμβαση με την BAE Systems Land and Armaments το 2017, για να προμηθεύσει και 
ενσωματώσει τα υβριδικά συστήματα GENAIRCON σε οχήματα M109 των Ελληνικών Ενόπλων 
Δυνάμεων. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και παράγεται από την IDE και βασίζεται στην 
τεχνολογία της σειράς προϊόντων HEPS (Hybrid Electrical Power Systems).  
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Τον Ιούνιο συμμετείχε: (α) στη διεθνή έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας “EUROSATORY 2018”, όπου 
παρουσίασε τη νέα έκδοση του συστήματος παροχής και διαχείρισης ενέργειας Hybrid GENAIRCON 
που προορίζεται για κέντρα διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνιών. (β) στο 9ο ΝΑΤΟϊκο Ετήσιο 
Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΕΝΑΠ (Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής 
Αποτροπής) στην Κρήτη, όπου παρουσίασε στο διεθνές ακροατήριο την σουίτα υποστήριξης 
επιχειρήσεων ναυτικής αποτροπής MIO (Maritime Interdiction Operations), μια λύση σχεδιασμένη 
πάνω σε επιχειρησιακές ανάγκες, η οποία βασίζεται στην πλατφόρμα λογισμικού Διοίκησης και 
Ελέγχου iDEFENDER και τα ευρυζωνικά συστήματα επικοινωνιών WiWAN της IDE.  

 
2. Οικονομικά αποτελέσματα 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS για το πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθαν 
σε €200,7 εκ. έναντι €197,4 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Ο όμιλος της INTRASOFT 
INTERNATIONAL καταγράφει  πωλήσεις €81 εκ.,  η IDE πωλήσεις €33,4 εκ. και  ο όμιλος της ΙΝΤΡΑΚΑΤ 
συνολικό ενοποιημένο κύκλο εργασιών €86,9 εκ.  

Η αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του Ομίλου προβλέπει εστίαση της  Intrakat στους τομείς των 
κατασκευών, ΣΔΙΤ, και παραχωρήσεων, μεταβιβάζοντας τις δραστηριότητες της Ενέργειας και του 
Real Estate  στη μητρική εταιρία Intracom Holdings. Οι προς πώληση δραστηριότητες δημοσιεύονται 
στις καταστάσεις του Ομίλου Intrakat ως διακοπείσες. Σε επίπεδο ενοποιημένων μεγεθών του Ομίλου 
Intracom Holdings τα μεγέθη εμφανίζονται συνολικά καθώς οι παραπάνω δραστηριότητες 
παραμένουν στον Όμιλο. 

Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώνεται σε €13,7 
εκ. έναντι €13,8 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Αν εξαιρεθεί από το αποτέλεσμα η επίδραση 
της Global Net Solutions η οποία τελεί υπό εκκαθάριση, το αναμορφωμένο EBITDA του πρώτου 
εξαμήνου του 2018 ανέρχεται σε €14,4 εκ.   

Το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου ανέρχεται σε €1,8 εκ. έναντι €1,1 εκ. το Η1 2017, βελτιωμένο 
κατά 70% υποκινούμενο κυρίως από τον περιορισμό των ζημιών της INTRAKAT. Το αποτέλεσμα μετά 
φόρων είναι ζημία €0,5 εκ. έναντι ζημιάς €1,2 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017. 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχεται σε €267,0 εκ. έναντι €270,2 εκ. την 
31/12/2017.  

Το σύνολο του δανεισμού του Ομίλου ανέρχεται σε €200 εκ. μειωμένος σε σχέση με την 31/12/2017 
κατά €43 εκ. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώνεται σε €115,2 εκ. έναντι €95,3 εκ. την 31/12/2017. 

Το σύνολο του ενεργητικού της μητρικής εταιρίας ανέρχεται σε €304,6 εκ. έναντι €335,7 εκ. την 
31/12/2017. Η μείωση του ενεργητικού οφείλεται σε μείωση ταμειακών διαθεσίμων λόγω 
αποπληρωμής δανεισμού. Ο δανεισμός της εταιρίας ανέρχεται σε €22,8 εκ. έναντι €51,4 εκ. την 
31/12/2017. 

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

https://www.intracomdefense.com/post/504
https://www.intracomdefense.com/post/410
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3. Στόχοι, Προοπτικές 

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στη Γενική Συνέλευση, ο Όμιλος INTRACOM HOLDINGS θέτει τη βάση για 
ένα νέο δυναμικό κύκλο ανάπτυξης,  μορφοποιώντας ολοκληρωμένη στρατηγική ενίσχυσης του 
καινοτομικού του χαρακτήρα, με άξονες δράσης την  ενίσχυση  της επένδυσης στην καινοτομία, την 
ανάληψη νέων επενδύσεων με υψηλές αποδόσεις και την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου του.  

Με βάση τα παραπάνω, αποφασίστηκε κατ’ αρχάς, και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση,  η 
αναδιάρθρωση των συμμετοχών του Ομίλου. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται πλέον στους ακόλουθους 
τομείς: 

• Τεχνολογία,  
• Κατασκευές/Υποδομές,  
• Real Estate/ Τουριστικές Υποδομές και  
• Ενέργεια.  

Αντίστοιχα, η Intrakat εστιάζει στους τομείς των Κατασκευών και των ΣΔΙΤ /Παραχωρήσεων 
επενδύοντας σε συνεργασίες που διαθέτουν τεχνογνωσία στην κατασκευαστική αγορά, 
προσδοκώντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου στον χώρο.  

Ο όμιλος της INTRADEVELOPMENT στοχεύει στην ανάπτυξη στον τομέα τουριστικών και οικιστικών 
υποδομών προς εκμετάλλευση και πώληση ως  “TURN KEY” προϊόν. Οι δραστηριότητες του Ομίλου 
περιλαμβάνουν: Τουριστικά και αστικά ακίνητα, Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ξενοδοχείων, 
υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης για τον Όμιλο και για τρίτους. Σε συνεργασία με διεθνή 
στρατηγικό επενδυτή εξειδικευμένο στον τομέα του Real Estate και κυρίως στην ανάπτυξη και 
λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων, υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης ξενοδοχειακού resort 5*  
σε ιδιόκτητη έκταση περίπου 100 στρεμμάτων στη Μύκονο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί 
κατασκευαστικά και να λειτουργήσει από το 2020. 

Στον τομέα της ενέργειας, η στρατηγική της εταιρείας περιλαμβάνει ανάπτυξη Αιολικών και Υβριδικών 
υποδομών ΑΠΕ. Η εταιρία λειτουργεί Αιολικό Πάρκο ισχύος 21MW στη Βοιωτία, για το οποίο έχει ήδη 
αδειοδοτηθεί η επέκτασή του κατά 12MW και αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή της επέκτασης 
στα τέλη του 3ου τριμήνου του 2018. 

Στον τομέα της τεχνολογίας: 

Ο Όμιλος της Intrasoft International στοχεύει στην κατάκτηση ηγετικής θέσης παγκοσμίως στην 
παροχή καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών στον ευρύτερο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Οι Βασικές 
κατευθύνσεις της εταιρίας περιλαμβάνουν : 

30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017
Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης
Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού  55,3% 58,5% 22,8% 28,6%
Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων   57,4% 52,1% 734,6% 400,5%
Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό  114,3% 116,0% 449,0% 444,7%
Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 133,9% 123,8% 278,9% 164,1%

30/6/2018 30/6/2017 30/6/2018 30/6/2017
Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
EBITDA/Κύκλο εργασιών 6,8% 7,0% 56,6% 2,6%
Μεικτό αποτέλεσμα / Κύκλο εργασιών 15,9% 18,2% 15,8% 14,4%
Κέρδη προ φόρων /Κύκλο εργασιών 0,9% 0,5% -12,7% -37,2%

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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• Επένδυση σε Έρευνα και Ανάπτυξη και σε καινοτόμα Startups για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας 
και Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP) στους παρακάτω τομείς: Analytics και Blockchain 

• Ανάπτυξη προηγμένων Εφαρμογών λογισμικού σε τομείς που η Intrasoft έχει βαθιά 
τεχνογνωσία και εμπειρία (Subject Matter Expertise): Τελωνεία, Φορολογία, Κοινωνική 
Ασφάλιση & Υγεία, Ανάλυση και Διαχείριση Ρίσκου, Financial Services   

• Ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών σε θέματα λειτουργικότητας και προστασίας 

Η IDE στοχεύει σε ενδυνάμωση της αξίας της μέσω της συμμετοχής σε έργα μεγάλης κλίμακας κυρίως 
στον τομέα επιτήρησης, συνεχίζοντας σημαντικές επενδύσεις σε στοχευμένο R&D. Η στρατηγική της 
περιλαμβάνει: 

• την εκμετάλλευση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας σε προγράμματα Επιτήρησης και 
Ασφαλείας (Surveillance - Security) και την αξιοποίηση των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων (Horizon 2020, Frontex). 

• την προώθηση νέων καινοτόμων προϊόντων Υβριδικών Ενεργειακών Συστημάτων για 
στρατιωτικά οχήματα και οπλικά συστήματα. 

Ο Όμιλος INTRACOM HOLDINGS  οδηγείται σε νέο στάδιο εξέλιξης, κεφαλαιοποιώντας τη 
συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία του με παράλληλη προσαρμογή των δομών του σε συνθήκες 
σύγχρονης επιχειρηματικότητας, με τελικό στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας του. 

 

 

4. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες Β΄ εξαμήνου 2018  

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 βραχυπρόθεσμα δάνεια, μακροπρόθεσμα δάνεια, 
ομολογιακά δάνεια και συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. 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. 



    ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 

30 Ιουνίου 2018 

10 
 

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 €85 εκ.. 

- Οικονομικό Περιβάλλον-Επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα 

Οι εξελίξεις μέχρι σήμερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης του τρίτου 
προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της πιστοληπτικής 
ικανότητας της χώρας, εκτιμάται ότι  θα βελτιώσουν περαιτέρω το οικονομικό κλίμα και τις 
προοπτικές ανάπτυξης. Η οικονομική δραστηριότητα επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 
2017 με το Α.Ε.Π. να καταγράφει άνοδο κατά 1,4% ενώ εκτιμάται ότι η ανάκαμψη θα συνεχιστεί με 
ταχύτερο ρυθμό το 2018. 

Ενώ μέρος των κεφαλαιακών ελέγχων παραμένει σε ισχύ, και δεν παύει να δημιουργεί προβλήματα, 
η διαθέσιμη ρευστότητα στην ελληνική οικονομία βελτιώνεται. 

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 
Ομιλος όσο και η εταιρία, 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, 
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 
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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 αξιολογησης 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 30.06.2018 απασχολούσε 2.818 άτομα (2.645 άτομα 30/6/2017) και η Εταιρεία 15 άτομα 
(16 το 2017). 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. 

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, 
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εφαρμόζοντας προληπτικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και ελαχιστοποιώντας τις 
όποιες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενδέχεται να προκύπτουν.  

Για το σκοπό αυτό οι εταιρείες 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 Eταιρεία, μία από τις πρώτες ελληνικές επιχειρήσεις που πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με το Πρότυπο 
Κοινωνικής Ευθύνης SA 8000, εγγυάται την ύπαρξη ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, το 
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 
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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 Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια του 
πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2018, 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 : 

Έσοδα και Απαιτήσεις Περιόδου 1/1-30/6/2018 
(Ποσά σε χιλ. €) 
 

 
 

Τα έσοδα της Εταιρείας, από παροχή υπηρεσιών αφορούν κυρίως παροχή διοικητικής υποστήριξης 
ενώ τα λοιπά έσοδα αφορούν τόκους. Η απαίτηση από την Intracom Operations Ltd αφορά δάνειο.  

 
 
 
 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 402 130 28 3.268
INTRADEVELOPMENT - - - 35
ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛ.ΥΠΟΚ/ΜΑ 565 385 167 8.071
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤ. 97 - - 60
INTRACOM OPERATIONS LTD - - 49 5.000
ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ - 8 - 95

Σύνολο 1.064 523 244 16.529
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

INTRALOT 148 278 23 1.228
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - 2 - 3

Σύνολο 148 280 23 1.231
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.212 803 267 17.760
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Έξοδα και Υποχρεώσεις Περιόδου 1/1-30/6/2018 
(Ποσά σε χιλ. €) 
 

 
 

Για τους έξι μήνες έως 30 Ιουνίου 2018 καταβλήθηκαν από την Εταιρεία και τον Όμιλο ως αμοιβές 
μελών Δ.Σ., διευθυντικών στελεχών και λοιπών συνδεδεμένων μερών ποσά ύψους €265 χιλ. και 
€1.576 χιλ. αντίστοιχα (2017 €265 χιλ. και €1.372 χιλ.). 

 

Παιανία, 21 Σεπτεμβρίου 2018 

     Το Διοικητικό Συμβούλιο  

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΛΗΨΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΓΟΡΕΣ 
ΠΑΓΙΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - - - 1.500
INTRAPOWER 64 - - 14
INTRADEVELOPMENT - - - 40
ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛ.ΥΠΟΚ/ΜΑ - - - -

Σύνολο 64 0 0 1.554
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

INTRALOT - - - 6.003
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - - -

Σύνολο 0 0 0 6.003
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 64 0 0 7.557



     

 
 

 
Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

 

Εισαγωγή  

Έχουμε επισκοπήσει το συνημμένο ενδιάμεσο συνοπτικό εταιρικό και ενοποιημένο Ισολογισμό της 

Εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» της 30ης Ιουνίου 2018 και τις σχετικές 

συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, 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 είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση 

αυτής της ενδιάμεσης 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»). 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.  

Εύρος επισκόπησης  

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 

2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον 

ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως σε πρόσωπα που είναι 

υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, καθώς και στην εφαρμογή αναλυτικών και 

άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο 

οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία και συνεπώς δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν 

περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 

έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.  

 

  



     

 
 

Συμπέρασμα  

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να 

πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτιστεί, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 

 

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2018 

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

Μαρία Ν. Χαρίτου 

Αρ. Μ ΣΟΕΛ 15161 

 
 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε. 
Μέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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Δ) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 
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Ισολογισμός 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2017
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 6 120.823 122.586 8.307 8.384
Υπεραξία 37.565 37.565 - -
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6 12.547 10.336 25 31
Επενδύσεις σε ακίνητα 6 62.675 62.513 51.381 51.994
Επενδύσεις σε θυγατρικές 7 - - 167.448 154.158
Επενδύσεις σε εταιρείες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της 
καθαρής θέσης 10.493 10.221 - -
Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 8 - 42.714 - 11.969
Χρηματοοικονομικά προϊόντα επιμετρώμενα σε εύλογη αξία 
μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων  8 42.510 - 2.228 -
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 7.412 8.109 - -
Μακροπρόθεσμα δάνεια 13.432 13.024 5.835 13.024
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 20.202 20.606 39 39

327.660 327.674 235.263 239.599
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 38.117 38.952 - -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 253.238 250.394 14.755 34.968
Χρηματοδοτική συμβολή από Δημόσιο (ΕΔΔΠΧΑ 12) 20.756 18.745 - -
Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 666 264 - -
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 7.158 5.298 - -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 85.057 148.226 32.524 61.130

404.992 461.879 47.279 96.098
Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα προς πώληση 21 - - 22.043 -

404.992 461.879 69.322 96.098
Σύνολο ενεργητικού 732.652 789.552 304.585 335.697

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
Ίδιες μετοχές 9 (159) - (159) -
Λοιπά αποθεματικά 157.830 166.553 137.523 139.033
Αποτελέσματα εις νέον (285.416) (291.100) (251.043) (252.181)

254.026 257.224 268.092 268.623
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 13.016 13.070 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 267.042 270.295 268.092 268.623

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 10 135.779 106.764 10.306 7.112
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.001 2.328 955 1.022
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 7.969 7.691 379 379
Επιχορηγήσεις 41 44 - -
Προβλέψεις 1.076 1.076 - -
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16.218 28.299 - -

163.084 146.202 11.639 8.513
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 229.731 225.155 10.265 10.963
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 573 2.266 - -
Δάνεια 10 64.529 136.724 12.472 44.282
Προβλέψεις 7.692 8.911 2.116 3.316

302.526 373.056 24.854 58.561
Σύνολο υποχρεώσεων 465.610 519.257 36.493 67.074
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 732.652 789.552 304.585 335.697

Όμιλος Εταιρεία
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος – 1/1 - 30/6/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ 1/1 - 30/06/2018 1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2018 1/1 - 30/06/2017

Πωλήσεις 5 200.754 197.401 1.238 1.260
Κόστος πωληθέντων (168.929) (161.476) (1.044) (1.078)
Μεικτό κέρδος 31.824 35.924 195 181
Άλλα λειτουργικά έσοδα 1.729 1.493 1.106 1.091
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά 1.375 (67) 678 -
Απομειώσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 287 (332) - -
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (8.760) (10.414) - -
Έξοδα διοίκησης (17.205) (16.700) (2.014) (1.973)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 9.250 9.904 (35) (701)
Χρηματοοικονομικά έξοδα 11 (8.580) (9.649) (629) (683)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 11 1.192 1.152 507 916
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (7.388) (8.497) (122) 232
Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (37) (335) - -
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 1.826 1.072 (157) (469)
Φόρος εισοδήματος 12 (2.276) (2.337) 67 74
Καθαρές ζημιές περιόδου (450) (1.265) (90) (395)

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Ποσά τα οποία μεταφέρονται στα αποτελέσματα
Συναλλαγματικές διαφορές, μετά φόρων (44) (819) - -
Ποσά τα οποία δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα
Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων 8 (660) 1.229 (283) 407
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές), μετά φόρων (106) - - -
Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά φόρων (810) 411 (283) 407

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο (1.260) (854) (373) 12

Καθαρά κέρδη/( ζημιές) κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής (799) 69 (90) (395)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 349 (1.334) - -

(450) (1.265) (90) (395)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κατανεμημένα σε:

Μετόχους της μητρικής (1.537) 383 (373) 12
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 277 (1.237) - -

(1.260) (854) (373) 12

Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή  που αναλογούν στους μετόχους της 
μητρικής για την περίοδο (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)
Βασικά και απομειωμένα (0,01) 0,00 (0,00) (0,00)

Όμιλος Εταιρεία
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Όμιλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 
νέον Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 381.771 167.238 (297.740) 251.268 20.927 272.195
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου - - 69 69 (1.334) (1.265)
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - 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 - 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

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 381.771 166.554 (291.100) 257.225 13.070 270.295
Αλλαγή λογιστικών πολιτικών λόγω υιοθέτησης νέων 
προτύπων ΔΧΠΑ 9 και ΔΠΧΑ 15 20 - (8.112) 6.410 (1.702) (324) (2.025)
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 αναπροσαρμοσμένο 381.771 158.442 (284.690) 255.523 12.747 268.270
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου - - (799) (799) 349 (450)
Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων 8 - (610) - (610) (50) (660)
Συναλλαγματικές διαφορές - (22) - (22) (22) (44)
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές), μετά φόρων - (106) - (106) - (106)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - (738) (799) (1.537) 277 (1.260)
Αγορά ιδίων μετοχών 9 (159) - - (159) - (159)
Μεταβολή σε ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές 7 - - 221 221 (29) 192
Μεταφορά - 126 (147) (21) 21 -

(159) 126 73 41 (8) 33
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 381.612 157.830 (285.416) 254.026 13.016 267.042

Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων

Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Εταιρεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα  
εις νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 381.771 138.774 (252.209) 268.336

Καθαρή ζημιά περιόδου - - (395) (395)
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - 407 - 407
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - 407 (395) 12
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017 381.771 139.181 (252.604) 268.348

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 381.771 139.033 (252.181) 268.623
Αλλαγή λογιστικών πολιτικών λόγω υιοθέτησης νέων 
προτύπων ΔΧΠΑ 9 και ΔΠΧΑ 15 20 - (1.216) 1.216 -
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 αναπροσαρμοσμένο 381.771 137.817 (250.965) 268.623
Καθαρή ζημιά περιόδου - - (90) (90)
Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων 8 - (283) - (283)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - (283) (90) (373)
Αγορά ιδίων μετοχών 9 (159) - - (159)
Μεταφορά - (11) 11 -

(159) (11) 11 (159)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 381.612 137.523 (251.043) 268.092
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ 1/1 - 30/06/2018 1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2018 1/1 - 30/06/2017

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 14 (4.087) 51.645 19.196 (441)
Καταβληθέντες τόκοι (9.085) (9.703) (668) (688)
Καταβληθής φόρος εισοδήματος (5.422) (2.856) (72) (71)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (18.594) 39.087 18.456 (1.200)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (2.326) (4.259) (41) (5)
Αγορές επενδυτικών ακινήτων (913) (274) - -
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (2.814) (1.457) - (39)
Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 114 58 -
Πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων 81 837 - -
Πωλήσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 1 1 - -
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων (9) - - -
Αγορά επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων (1.264) - (255) -
Αγορά επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - (50) - (50)
Πωλήσεις επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων 269 - 269 -
Πωλήσεις επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - 30 - -
Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών - - (13.260) (5.100)
Αγορά θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) - (4.300) - -
Ταμειακά διαθέσιμα πωληθείσας θυγατρικής (23) (22) - -
Ίδρυση θυγατρικής / Aύξηση ΜΚ θυγατρικής - (200) - -
Αύξηση κεφαλαίου συγγενών (301) - - -
Πωλήσεις / διαγραφές συγγενών και κοινοπραξιών - 1 - -
Τόκοι που εισπράχθηκαν 453 278 1
Δάνεια χορηγηθέντα - - (5.000) -
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (6.731) (9.357) (18.288) (5.193)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αγορά ιδίων μετοχών (159) - (159) -
Δάνεια αναληφθέντα 20.671 38.152 -
Αποπληρωμή δανεισμού (58.352) (38.791) (28.454) -
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (395) (307) (162) (153)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (38.235) (946) (28.774) (153)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (63.559) 28.784 (28.606) (6.546)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 148.226 107.971 61.130 52.005
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 391 (586) - -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 85.058 136.169 32.524 45.459

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 21/09/2018 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 – 30/6/2018. 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 2017, 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 2017, 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 σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων 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 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»  

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 εφαρμοζόταν βάσει του ΔΛΠ 39. Επιπλέον, 
το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και 
αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο προηγούμενο μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η επίδραση από την 
εφαρμογή του προτύπου στον Όμιλο περιγράφεται στη σημείωση 20. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες»  

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, 
κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει 
τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών 
κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να 
προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική 
αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα αναγνωρίζει 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. Η επίδραση από την εφαρμογή του προτύπου στον 
Όμιλο περιγράφεται στη σημείωση 20. 

ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από 
τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να 
θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το 
ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. H τροποποίηση δεν 
είχε επίδραση στον Όμιλο. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές”  

Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πώς προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν 
εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η Διερμηνεία έχει 
εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις 
που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. H τροποποίηση δεν είχε σημαντική επίδραση στον Όμιλο. 

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 2018 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 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 
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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.  

Το πρότυπο θα επηρεάσει κυρίως το λογιστικό χειρισμό των λειτουργικών μισθώσεων του Ομίλου. 
Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, ο Όμιλος έχει μη ακυρωτέες 
δεσμεύσεις λειτουργικής μίσθωσης ύψους €33,3 εκ. O Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης του 
βαθμού κατά του οποίου αυτές οι δεσμεύσεις θα οδηγήσουν στην αναγνώριση ενός περιουσιακού 
στοιχείου και μιας υποχρέωσης για μελλοντικές πληρωμές και πώς θα επηρεαστούν αντίστοιχα τα 
κέρδη του Ομίλου και οι ταμειακές ροές. Ορισμένες από τις δεσμεύσεις μπορεί να συμπεριληφθούν 
στις εξαιρέσεις για βραχυπρόθεσμες και χαμηλής αξίας μισθώσεις και ορισμένες δεσμεύσεις μπορεί 
να αφορούν συμβάσεις οι οποίες δεν θα θεωρηθούν συμβάσεις μίσθωσης βάσει του ΔΠΧΑ 16.  

Για την υιοθέτηση του προτύπου ο Όμιλος και η Εταιρεία θα εφαρμόσουν την απλοποιημένη 
προσέγγιση που παρέχεται ως επιλογή από το πρότυπο (simplified approach) και δεν θα 
αναπροσαρμόσουν τα συγκριτικά στοιχεία.  

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 επιτυχή ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης του τρίτου 
προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της πιστοληπτικής 
ικανότητας της χώρας, εκτιμάται ότι  θα βελτιώσουν περαιτέρω το οικονομικό κλίμα και τις 
προοπτικές ανάπτυξης. Η οικονομική δραστηριότητα επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 
2017 με το Α.Ε.Π. να καταγράφει άνοδο κατά 1,4% ενώ εκτιμάται ότι η ανάκαμψη θα συνεχιστεί με 
ταχύτερο ρυθμό το 2018. 

Ενώ μέρος των κεφαλαιακών ελέγχων παραμένει σε ισχύ, και δεν παύει να δημιουργεί προβλήματα, 
η διαθέσιμη ρευστότητα στην ελληνική οικονομία βελτιώνεται. 

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 και του Ομίλου 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 2017. 
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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 2018 ο Όμιλος είχε: 

− Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €666 τα οποία 
κατατάσσονται στο Επίπεδο 1. 

− Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων ύψους 
€3.029 τα οποία κατατάσσονται στο Επίπεδο 1. 

− Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων ύψους 
€39.481 τα οποία κατατάσσονται στο Επίπεδο 3. 

Την 30 Ιουνίου 2017 ο Όμιλος είχε: 

− Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €233 τα οποία 
κατατάσσονται στο Επίπεδο 1. 

− 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. 

Η εξαίρεση του προτύπου ΔΛΠ 39 ως προς την επιμέτρηση σε κόστος κτήσης μείον απομείωση των 
στοιχείων για τα οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία, δεν είναι πλέον εφαρμόσιμη 
με βάση το νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 9 (σημ. 20). 

Δεν υπήρχαν αλλαγές στις τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 
2017. 

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. 
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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 2017. 

5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Στις 30 Ιουνίου 2018, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε τρεις κύριους τομείς: 

(1) Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής, δημοσίου τομέα και τραπεζών 

(2) Αμυντικά 

(3) Κατασκευαστικά 

Η πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα δραστηριότητας για την περίοδο 1/1 – 30/6/2018 αναλύεται 
ως εξής: 

 

Η πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα δραστηριότητας για την περίοδο 1/1 – 30/6/2017 αναλύεται 
ως εξής: 

 

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

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

 

Ολοκληρωμένες 
λύσεις πληροφορικής, 

δημοσίου τομέα και 
τραπεζών

Αμυντικά Κατασκευαστικά Λοιπά Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 82.308 33.377 86.913 1.238 203.836
Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (1.182) - (837) (1.064) (3.083)
Σύνολο Πωλήσεων 81.127 33.377 86.076 174 200.754

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

4.230 2.722 6.107 632 13.690

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

1/1 - 30/06/2018 1/1 - 30/06/2017
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 13.690 13.822
Αποσβέσεις (4.440) (3.918)
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (7.388) (8.497)
Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (37) (335)
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 1.826 1.072
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Μεταβιβάσεις και συναλλαγές μεταξύ τομέων πραγματοποιούνται με πραγματικούς εμπορικούς όρους 
και συνθήκες, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν για συναλλαγές με τρίτους. 

6. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

Όμιλος  

 

Εταιρεία 

 

 

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 ενεργητικού 
διακρατούμενα προς πώληση (6) - - (6)
Λοιπές μεταβολές (17) (240) (222) (479)
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2017 120.075 7.501 66.209 193.784

Ενσώματα πάγια 
περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 
περιουσιακά 

στοιχεία
Επενδύσεις 
σε ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2018 122.586 10.336 62.513 195.434
Προσθήκες 1.656 2.773 913 5.342
Πωλήσεις (129) (1) (150) (279)
Αποσβέσεις (3.298) (579) (563) (4.440)
Απομείωση (13) - - (13)
Λοιπές μεταβολές 21 18 (37) 2
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2018 120.823 12.547 62.675 196.046

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

Ενσώματα πάγια 
περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 
περιουσιακά 

στοιχεία
Επενδύσεις 
σε ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2018 8.384 31 51.994 60.408
Προσθήκες 41 - - 41
Αποσβέσεις (118) (6) (613) (736)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2018 8.307 25 51.381 59.713
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Στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας υπάρχουν εγγεγραμμένα 
εμπράγματα βάρη ύψους €75.824 και €2.400 αντίστοιχα προς εξασφάλιση υποχρεώσεων. 

7. Επενδύσεις σε θυγατρικές  

Οι σημαντικότερες μεταβολές στις επενδύσεις σε θυγατρικές αναλύονται παρακάτω. 

Στις 28 Ιουνίου 2018 η θυγατρική εταιρεία της Intrasoft «Wemetrix AE» πραγματοποίησε αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς τρίτους. Ως εκ τούτου το ποσοστό 
συμμετοχής της θυγατρικής Intrasoft στην «Wemetrix AE»  διαμορφώθηκε στο 40% χωρίς απώλεια 
ελέγχου. Η επίδραση στις μη ελέγχουσες συμμετοχές και στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ήταν αύξηση 
€150. 

Η θυγατρική εταιρεία Intradevelopment συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
θυγατρικής της «INESTIA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και κατόπιν της παραιτήσεως του 
δικαιώματος προτίμησης των μη ελεγχουσών συμμετοχών, αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της σε 
70%. Η επίδραση στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ήταν μείωση €200 στις μη ελέγχουσες συμμετοχές με 
αντίστοιχη αύξηση των αποτελεσμάτων εις νέον. 

8. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων  

 

 

Στα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων του Ομίλου 
την 30 Ιουνίου 2018 συμπεριλαμβάνεται συμμετοχή με ποσοστό 3,44% στην Ελληνική Ενέργεια και 
Ανάπτυξη Α.Ε. ποσού €1.220 και συμμετοχή με ποσοστό 13,33%  στην Μoρέας Α.Ε. ποσού €8.225. 
Όπως περιγράφεται στη σημείωση 21, στις 29 Ιουνίου 2018 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της Εταιρείας ενέκρινε την πώληση των συμμετοχών αυτών στην θυγατρική εταιρεία Intrakat. Ως εκ 
τούτου οι συμμετοχές αυτές μεταφέρθηκαν στα διακρατούμενα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία 
της Εταιρείας.  

30/06/2018 30/06/2018

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου - -
Υιοθέτηση ΔΠΧΑ 9 (σημ. 20) 42.275 11.969
Προσθήκες 1.264 255
Πωλήσεις (269) (269)
Κέρδη / (Ζημιές) εύλογης αξίας (760) (283)
Μεταφορά σε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού 
διακρατούμενα προς πώληση (σημ. 21) - (9.445)
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 42.510 2.228

Όμιλος Εταιρεία
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9. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και στις 30 Ιουνίου 2018 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 
€187.567 διαιρούμενο σε 133.025.996 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,41 η καθεμία. Κατά τη διάρκεια 
της περιόδου, η Εταιρεία προχώρησε σε αγορά 243 χιλ. ιδίων μετοχών αντί τιμήματος €159. 

10. Δάνεια 

 

 

Αριθμός 
μετοχών

Κοινές 
μετοχές

Υπέρ το 
άρτιο

Ίδιες 
μετοχές Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 133.025.996 187.567 194.204 - 381.771
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 133.025.996 187.567 194.204 - 381.771

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 133.025.996 187.567 194.204 - 381.771
Ίδιες μετοχές (243.000) - - (159) (159)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 132.782.996 187.567 194.204 (159) 381.612

30/06/2018 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2017

Τραπεζικά δάνεια 109.390 192.820 15.500 43.954
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 9.057 9.452 7.278 7.440
Ομολογιακά δάνεια 80.645 40.083 - -
Λοιπά δάνεια 1.215 1.132 - -
Σύνολο δανείων 200.308 243.487 22.778 51.394

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 135.779 106.764 10.306 7.112
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 64.529 136.724 12.472 44.282

200.308 243.487 22.778 51.394

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 €191 (30.6.2017: €380) και τόκους υπερημερίας απαιτήσεων 
ύψους €21 (30.6.2017: €416)  Στην Εταιρεία τα λοιπά έσοδα τόκων €216 αφορούν στο σύνολο τους 
τόκους υπερημερίας απαιτήσεων (30.6.2016: €615). 

12. Φόρος εισοδήματος 

 

Στις 30/6/2018 ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους €7.412 
(31/12/17: €8.109). Ο Όμιλος εκτιμά ότι θα έχει επαρκή φορολογικά κέρδη στα επόμενα χρόνια για 
τη χρησιμοποίηση των προσωρινών διαφορών που δημιουργούν την αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση. 

Οι χρήσεις για τις οποίες η Εταιρεία και οι θυγατρικές της εταιρείες δεν έχουν ελεγχθεί  και ως εκ 
τούτου οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές 
παρουσιάζονται στη σημείωση 19. Η σωρευτική πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, 
για τον Όμιλο ανέρχεται σε €654. 

Για τις χρήσεις 2012-2016 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. Ο φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2017, βάσει 
των διατάξεων του Ν.4174/2013, άρθρο 65Α, παρ.1, όπως ισχύει, βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό 

  
30/06/2018

  
30/06/2017

  
30/06/2018

  
30/06/2017

Χρηματοοικονομικά έξοδα
-Τραπεζικά δάνεια (4.745) (4.490) (489) (441)
-Ομολογιακά δάνεια (884) (661) - -
- Χρηματοδοτικές μισθώσεις (214) (180) (162) (171)
- Εγγυητικές (2.586) (2.237) - -
- Λοιπά (606) (1.103) - -
- Καθαρά κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές 
διαφορές 455 (979) 23 (71)
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (8.580) (9.649) (629) (683)

Χρηματοοοικονομικά έσοδα
- Έσοδα τόκων από τράπεζες 504 26 - 9
- Έσοδα τόκων από δάνεια 476 324 291 293
- Λοιπά 212 802 216 615
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 1.192 1.152 507 916
Χρηματοοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα - καθαρά (7.388) (8.497) (122) 232

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 30/06/2018 1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2018 1/1 - 30/06/2017

Φόρος περιόδου (1.801) (2.395) - -
Αναβαλλόμενος φόρος (475) 58 67 74
Σύνολο (2.276) (2.337) 67 74

Όμιλος Εταιρεία
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φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των ενδιάμεσων 
οικονομικών πληροφοριών της 30 Ιουνίου 2018. Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την ΠΟΛ 
1006/2016 δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες 
φορολογικές αρχές οι εταιρείες για τις οποίες εκδίδεται έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς 
επισημάνσεις για τις χρήσεις από το 2014 και μετά. Συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις 
χρήσεις από το 2012 και μετά δεν έχουν καταστεί οριστικές. 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. 

13. Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 

Βασικά / απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 

 

 

1/1 - 30/06/2018 1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2018 1/1 - 30/06/2017

Κέρδη/(Ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους της 
μητρικής (799) 69 (90) (395)
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών (σε χιλ.) 132.886 133.026 132.886 133.026
Βασικά / απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (€ ανά 
μετοχή) (0,01) 0,00 (0,00) (0,00)

Όμιλος Εταιρεία
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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 - 30/06/2018 1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2018 1/1 - 30/06/2017

Καθαρές ζημιές περιόδου (450) (1.265) (90) (395)
Προσαρμογές για:
Φόρο εισοδήματος 2.276 2.337 (67) (74)
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 3.298 2.971 118 118
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 579 447 6 4
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 563 500 613 613
Απομειώσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 13 - - -
(Κέρδη)/ Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 14 (25)
(Κέρδη)/ Ζημιές εύλογης αξίας επενδύσεων μέσω 
αποτελεσμάτων 18 (66) - -
(Κέρδη)/ Ζημιές από πώληση επενδύσεων μέσω 
αποτελεσμάτων (221) - - -
(Κέρδη)/ Ζημιές από πώληση επενδυτικών ακινήτων 69 (56) - -
Απομειώσεις και διαγραφές απαιτήσεων (965) - - -
Κέρδη από πώληση θυγατρικών (237) - - -
Έσοδα τόκων (1.192) (1.152) (530) (916)
Έξοδα τόκων 8.580 9.649 651 683
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (3) (3) - -
Μερίδιο αποτελέσματος σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με 
τη μέθοδο της καθαρής θέσης 37 335 - -
Συναλλαγματικές ζημιές / (κέρδη) (58) (293) - -

12.320 13.380 701 33

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων 836 2.610 - -
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων (1.579) 7.760 20.276 639
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (14.820) 28.008 (581) (1.113)
Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων (1.014) (324) (1.200) -
Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό 
λόγω συνταξιοδότησης 171 212 - -

(16.407) 38.266 18.495 (474)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες (4.087) 51.645 19.196 (441)

Όμιλος Εταιρεία
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16.  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/ Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν 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 €109.388. 

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 υπόθεση συζητήθηκε την 10/01/2018 και επί αυτής εξεδόθη η Α1446/2018 
απόφαση του  Β΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ακυρώνονται οι ανωτέρω 
ποινικές ρήτρες. 

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. Ακολούθως οι 
ενάγοντες άσκησαν ενώπιον του Αρείου Πάγου αίτηση αναίρεσης κατά της 224/2016 απόφασης του 
Εφετείου Αθηνών. Η συζήτηση αυτών έλαβε χώρα κατά τη δικάσιμο της 27/3/2017 και ακολούθως 

30/06/2018 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2017

Εγγυητικές για προκαταβολές 74.511 84.486 46.103 47.080
Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 137.443 146.339 123.730 129.785
Εγγυητικές συμμετοχής σε διαγωνισμούς 26.571 19.349 13.670 11.272
Λοιπές 19.612 18.029 - -

258.136 268.204 183.504 188.136

Όμιλος Εταιρεία
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εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 1852/2017 απόφαση του Αρείου Πάγου  σύμφωνα με την οποία 
απορρίφθηκαν η ως άνω αίτηση αναίρεσης και οι πρόσθετοι λόγοι αυτής. Επομένως, οι ως άνω 
αγωγές έχουν πλέον απορριφθεί αμετακλήτως. 

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 εκ. περίπου. Έχει δε προσδιοριστεί να συζητηθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 
14/12/2017 αλλά ματαιώθηκε. Ενόψει του γεγονότος ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 1852/2017 απόφαση 
του Αρείου Πάγου, με την οποία απορρίφθηκαν αμετακλήτως οι ως άνω κύριες αγωγές, η έκβαση της 
παρούσας υπόθεσης, ως συναρτώμενης με το εν λόγω αμετάκλητο αποτέλεσμα, εναπόκειται στην 
επιλογή των αντιδίκων να συνεχίσουν ή μη τη δικαστική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση εκτιμάται 
ότι οι πιθανότητες απόρριψης και της άνω αγωγής είναι πολύ περισσότερες από τις πιθανότητες 
αρνητικού για την Εταιρεία αποτελέσματος και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη.  

Μετά την έκδοση της υπ’ αριθμό 185/2017 απόφασης του Αρείου Πάγου, με την οποία περατώθηκε 
αμετάκλητα υπέρ της εταιρείας η δικαστική υπόθεση που συνδεόταν με την άσκηση παλαιότερων 
αγωγών σε βάρος της από βασικούς μετόχους της Teledom Α.Ε. κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία την 
01/06/2018 αγωγή των ιδίων μετόχων, με την οποία αιτούνται να αναγνωρισθεί ως άκυρη και 
ανίσχυρη η από 27/11/2007 «Εξώδικη Καταγγελία Σύμβασης» του προσυμφώνου αγοράς μετοχών 
της εταιρείας Teledome, μεταξύ της Intracom Holdings (αγοράστρια) και των Αθ. Και Αλ. Πηλιούνη 
(πωλητές), και να τους καταβάλλει η Εταιρεία το ποσό των €20,4 εκ. Έχει δε προσδιοριστεί να 
συζητηθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 10/10/2018. Η εν λόγω αγωγή συνδέεται με τις 
ως άνω κατά το παρελθόν ασκηθείσες και απορριφθείσες αγωγές, εκτιμάται δε ότι οι πιθανότητες 
απόρριψης και της άνω αγωγής είναι πολύ περισσότερες από τις πιθανότητες αρνητικού για την 
Εταιρεία αποτελέσματος και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη. Αντίστοιχα η Εταιρεία 
λαμβάνοντας υπόψη τα κριθέντα από την ανωτέρω απόφαση του Αρείου Πάγου που τη δικαιώνει 
κατέθεσε αγωγή κατά των μετόχων της Teledome Α.Ε. με την οποία επιδιώκει την επιδίκαση 
αποζημίωσης ύψους €9,3 εκ., προς αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη από την αγορά μετοχών 
της εν λόγω εταιρείας, που αντιπροσώπευαν το 39% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. 

Η Εταιρεία είχε ενημερωθεί 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. Δεδομένης της υφής της υπόθεσης 
και της εξακολούθησης της παραμονής της σε πρώιμο ακόμη στάδιο, 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 εκ. η 
Intrakat, των €2 εκ. η Intracom Holdings και του €1 εκ. 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 εκ., ως ανεξόφλητο και 
οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα σύμβασης υπεργολαβίας, και  
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γ) να υποχρεωθούν να της καταβάλλουν οι Intrakat και Rural, από κοινού και εις ολόκληρον έκαστη, 
ποσό €11,4 εκ. περίπου, ως οφειλόμενο (λόγω καταγγελίας) εργολαβικό αντάλλαγμα σύμβασης 
υπεργολαβίας και ποσό €200 χιλ. ως χρηματική ικανοποίηση από ηθική βλάβη.  

Η εν λόγω αγωγές συζητήθηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 15/2/2017 και 
επ’ αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 4338/2017 απόφαση αυτού, με την οποία αναβλήθηκε η συζήτησή 
της μέχρι την έκδοση τελεσίδικης διαιτητικής απόφασης επί συναφούς και συνεκδικασθείσας 
διαφοράς που παραπέμφθηκε σε διαιτησία. 

Αντίστοιχα, η Εταιρεία από κοινού με τις εταιρείες Intrakat και Rural έχει ασκήσει τρεις 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 εκ. 
από καταπεσούσες ποινικές ρήτρες και αναμένεται η εξέλιξη τους ενώπιον των αρμοδίων 
δικαστηρίων. 

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.  

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

17.  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

 

 

1/1 - 30/06/2018 1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2018 1/1 - 30/06/2017

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:

Προς θυγατρικές - - 1.064 1.079

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.526 1.458 149 149
1.526 1.458 1.212 1.229

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:

Από θυγατρικές - - 64 114

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 31 347 - -

31 347 64 114

Έσοδα ενοικίων:

Από θυγατρικές - - 523 508

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 444 327 280 280

444 327 803 788

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 30/06/2018 1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2018 1/1 - 30/06/2017
Έσοδα από τόκους
Από θυγατρικές - - 244 262
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη - - 23 416

- - 267 678

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

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

 

Παροχές προς τη διοίκηση  

Για τους έξι μήνες έως 30 Ιουνίου 2018, καταβλήθηκαν από την Εταιρεία και τον Όμιλο συνολικές 
αμοιβές μελών Δ.Σ., διευθυντικών στελεχών και λοιπών συνδεδεμένων μερών ύψους €265 και €1.576 
αντίστοιχα (1/1 – 30/6/2017: €265 και €1.372 αντίστοιχα). Κατά την 30 Ιουνίου 2018 και 31 
Δεκεμβρίου 2017 δεν υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων από τα μέλη της Διοίκησης 
όσον αφορά την Εταιρεία. Στον Όμιλο στις 30 Ιουνίου 2018 υπάρχουν υποχρεώσεις προς τα μέλη της 
Διοίκησης €26 (2017: €25) ενώ δεν υπάρχουν απαιτήσεις από τα μέλη της Διοίκησης (2017: €-). 

18. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Η β΄ επαναληπτική συνεδρίαση της από 29/6/2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
Εταιρείας συνεδρίασε στις 23/07/2018 και ενέκρινε μεταβολές του μετοχικού της κεφαλαίου ως 
ακολούθως : 

α) μείωση κατά €36.654,36 με ακύρωση 25.996 ιδίων μετοχών,  

β) μείωση κατά €121.000.000 προς συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων, με μείωση της 
ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,41 σε €0,50, 

γ) αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,50 σε €1,00 με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού 
των μετοχών από 133.000.000 σε 66.500.000 (reverse split), και 

δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου €9.500.000 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση 
9.500.000 νέων μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν σε αναλογία 1ν/7π. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις καταχωρήθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 29/08/2018. 

30/06/2018 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2017

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 

Από θυγατρικές - - 16.528 10.804

Από συγγενείς 615 - - -

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 5.189 20.572 1.231 13.890
5.805 20.572 17.760 24.694

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: 

Προς θυγατρικές - - 1.554 1.556

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 10.663 10.861 7.558 6.183

10.663 10.861 9.112 7.739

Όμιλος Εταιρεία
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Επιπλέον, η Εταιρεία υπέγραψε στις 30/08/2018 μνημόνιο συναντίληψης  με τον κ. Δημήτριο Κούτρα 
για την μεταβίβαση σε αυτόν 6.095.431 μετοχών της εταιρείας Intrakat, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 
20% του μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι τιμήματος €8.000.000. Η συναλλαγή υπόκειται σε όρους και 
αιρέσεις, όπως η διενέργεια οικονομικών και νομικών ελέγχων και η χορήγηση των απαραίτητων 
εταιρικών εγκρίσεων. 

Δεν υπάρχουν άλλα 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 
30 Ιουνίου 2018. 

 

Σημ. 1: Ο έλεγχος στην εταιρεία Wemetrix ΑΕ ασκείται μέσω της πλειοψηφίας των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σημ. 2: Το συνολικό έμμεσο ποσοστό συμμετοχής στην Advanced Transport Telematics (89,78%) 
διαμορφώνεται μέσω της συμμετοχής των θυγατρικών εταιρειών Intrasoft International SA (άμεση 
συμμετοχή 50% ) και Ιντρακάτ ΑΕ (άμεση συμμετοχή 50%). 

Σημ. 3:  Το συνολικό έμμεσο ποσοστό συμμετοχής στην Rural Connect A.Ε. (87,73%) διαμορφώνεται 
μέσω της συμμετοχής της Εταιρείας (άμεση συμμετοχή 30%) και των θυγατρικών εταιρειών Ιντρακάτ 
ΑΕ (άμεση συμμετοχή 60%) και Intrasoft International SA (άμεση συμμετοχή 10%). 

Σημ. 4: Το συνολικό έμμεσο ποσοστό συμμετοχής στην Intradevelopment (92,31%) διαμορφώνεται 
μέσω της συμμετοχής της Εταιρείας (άμεση συμμετοχή 62,39%) και της θυγατρικής Ιντρακάτ (άμεση 
συμμετοχή 37,61%). 

Επωνυμία
Χώρα 

εγκατάστασης
Άμεσο ποσοστό 

συμμετοχής 
Μέθοδος 

ενσωμάτωσης
Ανέλεγκτες  Φορολογικά Χρήσεις

* Ίντρακομ Α.Ε. Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ελλάδα 100,00% Ολική 2014-2017

* Intracom Holdings International Ltd Κύπρος 100,00% Ολική 2012-2017
- Intracom Technologies Ltd Κύπρος 100,00% Ολική 2012-2017
- Intracom Operations Ltd Κύπρος 100,00% Ολική 2012-2017

- Intracom Group USA ΗΠΑ 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2017
- Duckelco Holdings Ltd Κύπρος 100,00% Ολική 2012-2017

- Ingrelenco Trading Co. Ltd Κύπρος 100,00% Ολική 2012-2017
- Athens Τech Sa Ελλάδα 36,30% Καθαρή θέση 2014-2017

* Intrasoft International S.A. Λουξεμβούργο 100,00% Ολική 2015-2017
- Intrasoft SA Ελλάδα 99,00% Ολική 2012-2017
- Intrasoft International Belgium Βέλγιο 100,00% Ολική 2012-2017
- Intrasoft International Bulgaria Βουλγαρία 100,00% Ολική 2012-2017
- Global Net Solutions Ltd Βουλγαρία 100,00% Ολική 2009-2017
- Intrasoft International Scandinavia (πρώην IT Services Denmark AS) Δανία 100,00% Ολική 2007-2017
- Intracom Exports Ltd Κύπρος 100,00% Ολική 2012-2017

- Intracom Cyprus Ltd Κύπρος 100,00% Ολική 2012-2017
- Intrasoft Information Technology UK Ltd Ηνωμένο Βασίλειο 100,00% Ολική 2011-2017
- Intrasoft International USA Inc ΗΠΑ 100,00% Ολική 2014-2017
- Intrasoft International ME FZC ΗΑΕ 80,00% Ολική -

- Intracom IT Services Middle East & Africa Ιορδανία 100,00% Ολική 2010-2017
- Intrasoft International East Africa Κένυα 88,00% Ολική 2015-2017
- Valeu Consulting Βέλγιο 50,00% Ολική 2017

- Wemetrix AE ** Ελλάδα
40%

(βλ.σημ.1) Ολική
-

Advanced Transport Telematics Α.Ε. Ελλάδα
89,78% 

(βλ.σημ.2) Ολική 2014-2017

*  Rural Connect ΑΕ Ελλάδα
87,73%   

(βλ. σημ. 3) Ολική 2014-2017

*  Intradevelopment ΑΕ Αξιοποίησης & Εκμετάλλευσης Ακινήτων Ελλάδα
92,31%   

(βλ. σημ. 4) Ολική 2011-2017
- Αναπτυξιακή Κυκλάδων Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων Ελλάδα 100,00% Ολική 2014-2017
- Ιντρακυκλάδες Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων Ελλάδα 100,00% Ολική 2014-2017
- Ιnestia Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία Ελλάδα 70,00% Ολική 2015-2017
    - Ιντραξενοδοχειακή Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Ελλάδα 100,00% Ολική 2015-2017
- Άλφα Αναπτυξιακή Κυκλάδων Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική 2016-2017
- Βήτα Αναπτυξιακή Κυκλάδων Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική 2016-2017
-Intrapar A.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική 2010-2017

- Kεκροψ Α.Ε. Ελλάδα 34,06% Καθαρή θέση 2010-2012, 2016-2017
- Devenetco Ltd. Κύπρος 50,00% Καθαρή θέση 2017

- Grayalfa Holdings Ltd. ** Κύπρος 100,00% Καθαρή θέση 2017
- B.L. Bluepro Holdings Ltd. Κύπρος 100,00% Καθαρή θέση 2016-2017
  - Benecielo Co Ltd Κύπρος 100,00% Καθαρή θέση 2017
  - Stuerza Properties Ltd Κύπρος 100,00% Καθαρή θέση 2017

- Intrablue Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Ελλάδα 68,81% Ολική 2014-2017
- ΙΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε ** Ελλάδα 100,00% Ολική -



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

30 Ιουνίου 2018 
(Όλα τα ποσά σε €’000) 

41 
 

 

 

* Άμεσες συμμετοχές 

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

Κατά την τρέχουσα περίοδο που έληξε την 30  Ιουνίου 2018, ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά ενώ 
δεν είχαν ενσωματωθεί την αντίστοιχη περίοδο του 2017 όλες οι παραπάνω αναφερόμενες εταιρείες 
του πίνακα με το συνοδευτικό χαρακτηριστικό (**) στον τίτλο τους. 

Αντιστρόφως είχαν ενσωματωθεί στην αντίστοιχη περίοδο του 2017 και δεν ενσωματώθηκαν στην 
τρέχουσα περίοδο του 2018 (1/1 – 30/6/2018) οι εταιρείες Eurokat, Inmaint AE, AMBTILA ENTERPRISES 
LIMITED, A.K EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε και Β- WIND POWER Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία.  

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

* Ιντρακάτ ΑΕ Ελλάδα 79,56% Ολική 2013-2017
- Intracom Construct SA Ρουμανία 97,17% Ολική 2009-2017
- Oikos Properties SRL Ρουμανία 100,00% Ολική 2009-2017

- Rominplot SRL Ρουμανία
99,99% 

(βλ. σημ.5)
Ολική 2009-2017

- Κ/Ξ Άκτωρ ΑΤΕ - Lobbe Tzilalis - Eurokat ATE (Διαχείριση Ιλύος Κ.Ε.Λ.) Ελλάδα 33,33% Αναλογική 2011-2017
- Intrakat International Ltd Κύπρος 100,00% Ολική 2008-2017

- Alpha Mogilany Development SP Z.O.O. Πολωνία 25,00% Καθαρή θέση 2008-2017
-Κ-Wind Kιθαιρώνας Α.Ε.Ε( πρώην Α. Κατσέλης Ενεργειακή Α.Ε) Ελλάδα 80,00% Ολική 2011-2017

- Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΣΤΕΛΣΤΑΘ) Ελλάδα 95,00% Ολική 2017
- Εταιρεία ειδικού σκοπού "Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ" ** Ελλάδα 60,00% Ολική 2017
- Ανώνυμη Εταιρεία Λιετουργίας Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων 
Σερρών (ΕΛΜΕΑΣ Α.Ε.)

Ελλάδα 45,00% Καθαρή θέση 2017

- Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών (ΣΙΡΡΑ Α.Ε.) Ελλάδα 45,00% Καθαρή θέση 2017
- Fracasso Hellas AE Σχεδιασμός & κατασκεύη συστημάτων οδικής ασφάλειας Ελλάδα 80,00% Ολική 2016-2017

- Fracasso Holdings D.O.O Κροατία 40,00% Καθαρή θέση 2015-2017
- Κ/Ξ Intrakat - "Κ/Ξ Αρχιρόδον Ελλάς ΑΤΕ - Πρίσμα Δομή ΑΤΕ" (Γενικό Κατάστημα 
Κράτησης Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης)

Ελλάδα 80,00% Ολική 2011-2017

- Κ/Ξ Intrakat - Πρωτέας (Ομβρυά Αναβύσσου) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2014-2017
- Κ/Ξ Intrakat - Πρωτέας (Έργα αποπεράτωσης διευθέτησης χειμάρου Ξηρια) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2014-2017

Intrapower A.E. Εταιρία Ενεργειακών Έργων Ελλάδα 100,00% Ολική 2016-2017
Κινητή Κομποστοποίηση Α.Ε. Ελλάδα 24,00% Καθαρή θέση 2012-2017
Κ/Ξ Μοχλός - Intrakat (Κολυμβητήριο ΟΑΚΑ) Ελλάδα 50,00% Καθαρή θέση 2011-2017
Κ/Ξ Πανθεσσαλικού Σταδίου Ελλάδα 15,00% Καθαρή θέση 2011-2017
Κ/Ξ Intrakat - ΑΤΤΙΚΑΤ (Εγνατία Οδός) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2011-2017
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Εργο Εγκ/σης Φυσ.Αερίου Σχολείων) Ελλάδα 30,00% Αναλογική 2011-2017
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Επέκταση Δικτύων Διανομής Φυσ. Αερίου Ξάνθη-Σέρρες-Κομοτηνή) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2011-2017
Κ/Ξ Άκτωρ ΑΤΕ - J&P ΑΒΑΞ - Intrakat (Κ/Ξ Μωρέας) Ελλάδα 13,33% Αναλογική 2011-2017
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (ΕΠΑ 7 - Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου Αττικής Νότια Περιοχή) Ελλάδα 49,00% Αναλογική 2011-2017
Κ/Ξ Αναστηλωτική - Γετεμ - Ετεθ - Intrakat (μουσείο Πάτρας) Ελλάδα 25,00% Αναλογική 2011-2017
Κ/Ξ Αναστηλωτική - Γετεμ - Intrakat (φράγμα Πείρου-Παραπείρου) Ελλάδα 33,30% Αναλογική 2011-2017
Κ/Ξ Intrakat - Κ.Παναγιωτίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. (έργο γραμμών μεταφοράς 1) Ελλάδα 60,00% Αναλογική 2011-2017
Κ/Ξ Αλτεκ - Intrakat - Αναστηλωτική (αερολιμένας Θεσσαλονίκης) Ελλάδα 46,90% Αναλογική 2011-2017
Κ/Ξ Εκτέρ Α.Ε. - Ερτέκα Α.Ε. - Θεμέλη Α.Ε. - Intrakat (δίκτυα περιοχής Φιλοθέης Κηφισίας) Ελλάδα 24,00% Αναλογική 2011-2017
Κ/Ξ Intrakat - Γ.Δ.Κ.Τεχνική Ε.Π.Ε "Κ/Ξ Εκτέλεσης έργου φράγματος Φιλιατρίνου" Ελλάδα 70,00% Αναλογική 2011-2017
Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ - ΑΕΓΕΚ - Intrakat (Κατασκευή σιδηρ/κής γραμμής Κιάτο - Ροδοδάφνη) Ελλάδα 33,33% Αναλογική 2012-2017
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Πόρτο Καρράς ΑΕ - Intrakat (διευθέτηση ρέματος Εσχατίας) Ελλάδα 25,00% Αναλογική 2013-2017
Κ/Ξ Intrakat - Πρωτέας (διευθέτηση χειμάρου Ξηρία Κορίνθου) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2012-2017
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - J&P ΑΒΑΞ - Intrakat (Σήραγγα Παναγοπούλας) Ελλάδα 25,00% Αναλογική 2014-2017
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (Παρακολούθηση Πληρωμής Ταμιευτήρα Αποσελεμή) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2014-2017
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 2014-2017

Κ/Ξ  ΤΕΡΝΑ - ΑΚΤΩΡ (Τέμενος Βοτανικού) Ελλάδα 25,00% Αναλογική 2016-2017
Κ/Ξ  ΙΝΤΡΑΚΑΤ -ΕΡΓΩ ΑΤΕ (Κατασκευή δικτύου διανομής & παροχετευτικών αγωγών 
φυσικού αερίου στην Αττική)

Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2014-2017

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

Ελλάδα 45,00% Αναλογική
2017

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

Ελλάδα 50,00% Αναλογική
2017

Κ/Ξ  ΑΤΕΡΜΩΝ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΔΜΗΕ 2018 ** Ελλάδα 50,00% Αναλογική -
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20.  Υιοθέτηση νέων ΔΠΧΑ  

Ο Όμιλος εφαρμόζει από την 1 Ιανουαρίου 2018 τα νέα πρότυπα ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15. Η υιοθέτηση 
των δύο προτύπων πραγματοποιήθηκε χωρίς την αναθεώρηση των συγκριτικών πληροφοριών και 
συνεπώς η σωρευτική επίδραση από την αναδρομική εφαρμογή των νέων λογιστικών πολιτικών 
παρουσιάζεται στα Ίδια κεφάλαια την 1η Ιανουαρίου 2018.  

Οι νέες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στην περίοδο 1/1/2018- 30/6/2018 
παρατίθενται παρακάτω: 

ΔΠΧΑ 9  «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Ταξινόμηση 

Από την 1η Ιανουαρίου 2018, ο Όμιλος κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στις 
ακόλουθες κατηγορίες για σκοπούς επιμέτρησης: 

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία  
• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αναπόσβεστο κόστος 

Η ταξινόμηση εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου για την διαχείριση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και των χαρακτηριστικών των συμβατικών 
ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. 

Τα κέρδη και οι ζημιές των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρώνται σε 
εύλογη αξία καταχωρούνται είτε στην κατάσταση αποτελεσμάτων είτε στα λοιπά συνολικά 
εισοδήματα.  

Οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που δεν κατέχονται για εμπορία επιμετρώνται σε εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων εκτός από τις επενδύσεις για τις οποίες ο Όμιλος κατά την αρχική 
αναγνώριση επιλέγει αμετάκλητα να επιμετρώνται σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων. 

Ο Όμιλος επαναταξινομεί τις επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους μόνο εφόσον αλλάξει το 
επιχειρηματικό μοντέλο για την διαχείριση των συγκεκριμένων επενδύσεων. 

Επιμέτρηση 

Κατά την αρχική αναγνώριση, ο Όμιλος επιμετρά ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο σε 
εύλογη αξία πλέον, στην περίπτωση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν 
επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,  το κόστος συναλλαγών που αποδίδεται 
άμεσα στην απόκτηση ή την έκδοση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Τα κόστη 
συναλλαγών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν επιμετρώνται στην εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσματα. 

Επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους 

Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους εξαρτάται από το 
επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου για την διαχείριση των στοιχείων αυτών και των 
χαρακτηριστικών των συμβατικών ταμειακών ροών τους. Ο Όμιλος ταξινομεί τους χρεωστικούς 
τίτλους στις ακόλουθες κατηγορίες: 

α) Αναπόσβεστο κόστος: Τα περιουσιακά στοιχεία που διακρατώνται με σκοπό την είσπραξη 
συμβατικών ταμειακών ροών και δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που 
συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου 
κεφαλαίου, επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Τα έσοδα από τόκους υπολογίζονται με τη 
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου και αναγνωρίζονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα. Το κέρδος ή 
η ζημιά που προκύπτει κατά την από-αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται 
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απευθείας στα αποτελέσματα στη γραμμή «Λοιπά κέρδη /(ζημιές)» μαζί με τυχόν συναλλαγματικά 
κέρδη/ζημιές. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται σε ξεχωριστή γραμμή στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων.  

β) Εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων: Τα περιουσιακά στοιχεία που διακρατώνται 
με σκοπό τόσο την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών όσο και την πώληση τους και δημιουργούν 
σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή 
κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου, επιμετρώνται στην εύλογη αξία 
μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Οι μεταβολές στην τρέχουσα αξία αναγνωρίζονται στα λοιπά 
συνολικά εισοδήματα εκτός από την αναγνώριση των ζημιών απομείωσης, τα έσοδα από τόκους και 
τα συναλλαγματικά κέρδη/ζημιές τα οποία αναγνωρίζονται στη κατάσταση αποτελεσμάτων. Όταν το 
περιουσιακό στοιχείο από-αναγνωρίζεται, το συσσωρευμένο κέρδος/ζημιά που είχε αναγνωριστεί 
στα λοιπά συνολικά εισοδήματα αναταξινομείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη γραμμή «Λοιπά 
κέρδη /(ζημιές)». Τα έσοδα από τόκους υπολογίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου και 
αναγνωρίζονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα. Τα συναλλαγματικά κέρδη/ζημιές αναγνωρίζονται 
στη γραμμή «Λοιπά κέρδη /(ζημιές)» και οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται σε ξεχωριστή γραμμή 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

γ) Εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν πληρούν τα κριτήρια 
ταξινόμησης στις κατηγορίες «Αναπόσβεστο κόστος» και «Εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων» επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Το κέρδος/ζημιά 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη γραμμή «Λοιπά κέρδη /(ζημιές)» στην περίοδο 
στη οποία προκύπτει. 

Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους 

Ο Όμιλος επιμετρά όλους τους συμμετοχικούς τίτλους στην εύλογη αξία. Όταν ο Όμιλος επιλέγει να 
αναγνωρίζει τα κέρδη/ζημιές από την επιμέτρηση σε εύλογη αξία στα λοιπά συνολικά εισοδήματα, 
τα συσσωρευμένα κέρδη/ζημιές δεν αναταξινομούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την 
αποαναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου αλλά μεταφέρονται απευθείας στα «Αποτελέσματα εις 
νέον» μέσα στα Ίδια Κεφάλαια. Τα μερίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη 
γραμμή «Λοιπά έσοδα» όταν ο Όμιλος εδραιώνει το δικαίωμα είσπραξης.  

Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε συμμετοχικούς τίτλους που επιμετρώνται σε 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη γραμμή 
«Λοιπά κέρδη /(ζημιές)» στην περίοδο στη οποία προκύπτουν. 

Απομείωση 

Για τις επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος ή σε εύλογη 
αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων, από την 1η Ιανουαρίου 2018, ο Όμιλος προσδιορίζει την 
ζημιά απομείωσης έναντι των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Η σχετική μεθοδολογία εξαρτάται 
από το αν υπάρχει σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου. 

Για τις εμπορικές απαιτήσεις ο Όμιλος εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση (simplified 
approach) που επιτρέπει το ΔΠΧΑ 9. Βάση της προσέγγισης αυτής ο Όμιλος αναγνωρίζει τις 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των εμπορικών απαιτήσεων (expected 
lifetime losses). 

Επίδραση την 1η Ιανουαρίου 2018 από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 

α) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

Την 31 Δεκεμβρίου 2017 τα Διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αφορούσαν 
αποκλειστικά επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους. Ποσά ύψους €42.275 ταξινομήθηκαν στα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων και 
ποσά ύψους €438 ταξινομήθηκαν ως «Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων». Η ταξινόμηση δεν είχε επίδραση στα Ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας.  
Λόγω της εφαρμογής του προτύπου μεταφέρθηκαν ποσά ύψους €8.112 και €1.216 για τον Όμιλο και 
την Εταιρεία αντίστοιχα στα αποτελεσμάτων εις νέον με αντίστοιχη μείωση των λοιπών 
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αποθεματικών. 

β) Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων  

Την 31 Δεκεμβρίου 2017 τα Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 
αφορούσαν αποκλειστικά επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους. Δεν υπήρξε επίδραση καθώς βάσει 
του ΔΠΧΑ 9 οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων. 

γ) Δάνεια και απαιτήσεις που ταξινομήθηκαν ως Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε αναπόσβεστο κόστος 

Την 31 Δεκεμβρίου 2017 τα «Δάνεια και απαιτήσεις» του Ομίλου και της Εταιρείας αφορούσαν κυρίως 
εμπορικές απαιτήσεις και χορηγηθέντα δάνεια. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία περιλαμβάνονται στις 
γραμμές «Μακροπρόθεσμα δάνεια» και «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» στον ισολογισμό στις 31 
Δεκεμβρίου 2017 και 30 Ιουνίου 2018, ταξινομήθηκαν ως Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε 
αναπόσβεστο κόστος. Δεν υπήρξε επίδραση στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας από την 
αναταξινόμηση καθώς τα «Δάνεια και απαιτήσεις» επιμετρούνταν στο αναπόσβεστο κόστος και με το 
προηγούμενο πρότυπο.  

γ) Απομείωση 

Ο Όμιλος λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 ο Όμιλος χρειάστηκε να προσεγγίσει εκ νέου την 
μεθοδολογία για  τον προσδιορισμό της απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων. Η συνολική 
επίδραση από την αλλαγή αυτή στα ίδια κεφάλαια την 1η Ιανουαρίου 2018 ήταν μείωση €1.399 από 
την οποία ποσό €1.075 κατανεμήθηκε στους μετόχους της Εταιρείας και ποσό €324 στις μη 
ελέγχουσες συμμετοχές.  

 

ΔΠΧΑ 15  «Έσοδα από συμβόλαια με πελάτες» 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει έσοδα από μία σύμβαση όταν (ή καθώς) εκπληρώνει μία δέσμευση εκτέλεσης 
μεταβιβάζοντας ένα υποσχόμενο αγαθό ή μία υπηρεσία σε έναν πελάτη. Ένα στοιχείο του 
ενεργητικού μεταβιβάζεται όταν (ή καθώς) ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο του στοιχείου αυτού. Ο 
πελάτης αποκτά τον έλεγχο ενός αγαθού ή μίας υπηρεσίας, όταν μπορεί να κατευθύνει τη χρήση του 
και να λαμβάνει ουσιαστικά όλα τα υπολειπόμενα οφέλη από αυτό. 

Ως έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο ο Όμιλος αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για τα αγαθά 
ή τις υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά που εισπράττονται για 
λογαριασμό τρίτων. Τα μεταβλητά ποσά περιλαμβάνονται στο τίμημα και υπολογίζονται είτε με τη 
μέθοδο της «αναμενόμενης αξίας» είτε με τη μέθοδο του «πιο πιθανού ποσού».  

Η δέσμευση εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να εκπληρωθεί είτε σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή 
είτε σε βάθος χρόνου.  

Η εκπλήρωση μίας δέσμευσης για πώληση ενός αγαθού ή παροχή μιας υπηρεσίας πραγματοποιείται 
σε βάθος χρόνου όταν:  

α) ο πελάτης λαμβάνει και ταυτόχρονα αναλώνει τα οφέλη που απορρέουν από την εκτέλεση από 
πλευράς του Ομίλου κατά την εκτ0έλεση από τον Όμιλο,  

β) η εκτέλεση από πλευράς του Ομίλου δημιουργεί ή ενισχύει ένα περιουσιακό στοιχείο του οποίου 
ο έλεγχος ανήκει στον πελάτη, καθώς δημιουργείται ή ενισχύεται το περιουσιακό στοιχείο, ή  

γ) η εκτέλεση από πλευράς του Ομίλου δεν συνεπάγεται τη δημιουργία ενός περιουσιακού στοιχείου 
με εναλλακτική χρήση για τον Όμιλο και ο Όμιλος έχει εκτελεστό δικαίωμα πληρωμής έναντι της 
εκτέλεσης που έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη δεδομένη ημερομηνία. 
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Επίδραση την 1η Ιανουαρίου 2018 από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 

Τα έσοδα του Ομίλου προέρχονται κυρίως από Κατασκευαστικά Συμβόλαια Έργων καθώς και την 
πώληση αγαθών και υπηρεσιών (Τομείς Αμυντικών και Ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, 
δημοσίου τομέα και τραπεζών).  

α) Κατασκευαστικά 

Οι συμβάσεις με πελάτες στον τομέα «Κατασκευαστικά» αφορούν κυρίως στην κατασκευή ή/και 
συντήρηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων καθώς και την πώληση αγαθών και την παροχή 
υπηρεσιών. 

Το ΔΠΧΑ 15 δεν είχε επίδραση στον συγκεκριμένο τομέα καθώς ο Όμιλος αξιολόγησε ότι δεν επιφέρει 
σημαντικές αλλαγές στο ισχύον μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων, που είναι η μέθοδος ποσοστιαίας 
ολοκλήρωσης. Ως εκ τούτου τα συμβατικά έσοδα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια 
της σύμβασης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης βάσει κόστους (input 
method). 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος του αγαθού μεταβιβάζεται στον 
πελάτη, συνήθως με την παράδοσή του, και δεν υπάρχει καμία ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα 
μπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από τον πελάτη. 

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται στην λογιστική περίοδο στην οποία οι 
υπηρεσίες παρέχονται και επιμετρούνται σύμφωνα με τη φύση των υπηρεσιών αυτών. 

β) Αμυντικά  

Ο τομέας «Αμυντικά» περιλαμβάνει κυρίως έσοδα από πώληση αγαθών που περιλαμβάνουν την 
κατασκευή μερών ηλεκτρονικών μονάδων που αφορούν κυρίως πυραυλικά και τηλεπικοινωνιακά 
συστήματα, την κατασκευή ολοκληρωμένων ηλεκτρομηχανολογικών πυραυλικών συστημάτων 
καθώς και συστημάτων γεννητριών εξοικονόμησης ενέργειας για στρατιωτικές εφαρμογές. 

Οι συμβάσεις του Ομίλου με πελάτες για την πώληση εξοπλισμού περιλαμβάνουν γενικά μία 
υποχρέωση εκτέλεσης. Ο Όμιλος αξιολόγησε ότι τα έσοδα από πώληση εξοπλισμού θα πρέπει να 
αναγνωρίζονται κατά το χρόνο που ο έλεγχος του περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται στον 
πελάτη, γενικά κατά την παράδοση του εξοπλισμού. Ως εκ τούτου, η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 δεν είχε 
επίδραση στον συγκεκριμένο τομέα.  

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών στον τομέα «Αμυντικά» περιλαμβάνουν υπηρεσίες διακρίβωσης 
και δοκιμής οργάνων, υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μονάδων, υπηρεσίες μηχανικών για την 
υποστήριξη της γραμμής παραγωγής προϊόντων, υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων 
επί παραγγελία, υπηρεσίες αρχικής βιομηχανοποίησης προϊόντων και υπηρεσίες υποστήριξης 
ενοικιαστών. 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες. Τα έσοδα 
από παροχή υπηρεσιών του συγκεκριμένου τομέα περιλαμβάνουν γενικά μία υποχρέωση εκτέλεσης.  

γ) Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής, δημοσίου τομέα και τραπεζών 

Στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής τα έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 
αφορούν κατά κύριο λόγο τις ακόλουθες κατηγορίες:  

- υπηρεσίες ανάπτυξης και υλοποίησης εφαρμοσμένου ολοκληρωτικού συστήματος επεξεργασίας 
λογισμικού 

-  υπηρεσίες παροχής ιδιοπαραγόμενου λογισμικού  

-  υπηρεσίες cloud (παροχή εξοπλισμού και υλοποίηση) 

-  παροχή υπηρεσιών παρέμβασης δικτύου 

Ο Όμιλος εξέτασε τις ανωτέρω συμβάσεις και διαπίστωσε ότι το IFRS 15 επηρεάζει κυρίως δύο 
κατηγορίες εσόδων, ως εξής: 
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α) τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πελάτης μπορεί να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ξεχωριστά 
μια εγγύηση για ένα προϊόν για μια χρονική περίοδο στο σημείο πώλησης ή τις περιπτώσεις όπου η 
εγγύηση μπορεί να αναφέρεται ρητά στη σύμβαση. Επίσης εξετάστηκε η δυνατότητα να παρέχει ο 
Όμιλος υπηρεσίες συντήρησης, όπως διορθώσεις σφαλμάτων για μια άδεια χρήσης λογισμικού, οι 
οποίες μπορεί να θεωρηθούν ως εγγύηση.  

β) τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Όμιλος πωλεί υπηρεσίες συντήρησης οι οποίες συνοδεύονται 
από την πώληση αδειών χρήσης λογισμικού (licence). 

Τα έσοδα που σχετίζονται με εγγυήσεις που παρέχουν μια υπηρεσία στον πελάτη, επιπλέον της 
διασφάλισης ότι το παραδοθέν προϊόν είναι όπως ορίζεται στη σύμβαση (εγγυήσεις τύπου υπηρεσίας) 
αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου παροχής της εγγύησης. Τα έσοδα που σχετίζονται με 
εγγυήσεις τύπου εξασφάλισης δεν παρέχουν επιπλέον αγαθό ή υπηρεσία στον πελάτη (δηλ. δεν 
αποτελούν ξεχωριστές υποχρεώσεις απόδοσης). Αυτές οι εγγυήσεις θα συνεχίσουν να 
λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 37.  

Για τα έσοδα που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών συντήρησης οι οποίες συνοδεύονται από την 
πώληση αδειών χρήσης λογισμικού (licence), στις περιπτώσεις που η χρήση άδειας λογισμικού είναι 
άμεσα συνδεδεμένη με την παροχή υπηρεσιών συντήρησης επαναπροσδιορίσθηκε η αναγνώριση των 
σχετικών εσόδων στα έτη παροχής των υπηρεσιών. 

Από την ανωτέρω άσκηση προέκυψε επίδραση στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ύψους €626.  

Το ΔΠΧΑ 15 δεν είχε καμία επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την επίδραση των δύο προτύπων στον Ισολογισμό και στην 
Κατάσταση συνολικού εισοδήματος στις 1 Ιανουαρίου 2018 και 30 Ιουνίου 2018.  
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Ισολογισμός 1/1/2018 

 

Όμιλος 

 
 

Στα πλαίσια της εφαρμογής των νέων προτύπων ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15 ο Όμιλος εμφανίζει πλέον τις 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια στις γραμμές «Πελάτες και λοιπές 
απαιτήσεις» και «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» αντίστοιχα. 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1/1/2018 βάσει 
προτύπων ΔΛΠ 39 

και ΔΛΠ 18
Επίδραση 

ΔΠΧΑ 9
Επίδραση 
ΔΠΧΑ 15

1/1/2018 βάσει 
προτύπων ΔΠΧΑ 9 

και ΔΠΧΑ 15

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 122.586 - - 122.586
Υπεραξία 37.565 - - 37.565
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 10.336 - - 10.336
Επενδύσεις σε ακίνητα 62.513 - - 62.513
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 10.221 - - 10.221
Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 42.714 (42.714) - -
Χρηματοοικονομικά προϊόντα επιμετρώμενα σε εύλογη αξία 
μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων - 42.275 - 42.275
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 8.109 - - 8.109
Μακροπρόθεσμα δάνεια 13.024 - - 13.024
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 20.606 (276) - 20.330

327.674 (714) - 326.960

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 38.952 - - 38.952
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 250.394 (1.123) 2.600 251.871
Χρηματοδοτική συμβολή από Δημόσιο (ΕΔΔΠΧΑ 12) 18.745 - - 18.745
Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 264 438 - 703
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 5.298 - - 5.298
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 148.226 - - 148.226

461.879 (685) 2.600 463.794
Σύνολο ενεργητικού 789.552 (1.399) 2.600 790.753

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Κοινές μετοχές 187.567 - - 187.567
Υπέρ το άρτιο 194.204 - - 194.204
Λοιπά αποθεματικά 166.554 (8.112) - 158.442
Αποτελέσματα εις νέον (291.100) 7.036 (626) (284.690)

257.225 (1.075) (626) 255.523
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 13.070 (324) - 12.747
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 270.295 (1.399) (626) 268.270

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 106.764 - - 106.764
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.328 - - 2.328
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 7.691 - - 7.691
Επιχορηγήσεις 44 - - 44
Προβλέψεις 1.076 - - 1.076
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 28.299 - - 28.299

146.202 - - 146.202
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 225.155 - 3.431 228.586
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 2.266 - - 2.266
Δάνεια 136.724 - - 136.724
Προβλέψεις 8.911 - (204) 8.707

373.056 - 3.227 376.283
Σύνολο υποχρεώσεων 519.257 - 3.227 522.485
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 789.552 (1.399) 2.600 790.753
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Εταιρεία 

 

 
 

  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1/1/2018 βάσει 
προτύπων ΔΛΠ 39 

και ΔΛΠ 18
Επίδραση 

ΔΠΧΑ 9
Επίδραση 
ΔΠΧΑ 15

1/1/2018 βάσει 
προτύπων ΔΠΧΑ 9 

και ΔΠΧΑ 15

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 8.384 - - 8.384
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 31 - - 31
Επενδύσεις σε ακίνητα 51.994 - - 51.994
Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 11.969 (11.969) - -
Χρηματοοικονομικά προϊόντα επιμετρώμενα σε εύλογη αξία 
μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων - 11.969 - 11.969
Μακροπρόθεσμα δάνεια 13.024 - - 13.024
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 39 - - 39

239.599 - - 239.599

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 34.968 - - 34.968
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 61.130 - - 61.130

96.098 - - 96.098
Σύνολο ενεργητικού 335.697 - - 335.697

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Κοινές μετοχές 187.567 - - 187.567
Υπέρ το άρτιο 194.204 - - 194.204
Λοιπά αποθεματικά 139.033 (1.216) - 137.817
Αποτελέσματα εις νέον (252.181) 1.216 - (250.965)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 268.623 - - 268.623

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 7.112 - - 7.112
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.022 - - 1.022
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρε 379 - - 379

8.513 - - 8.512
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10.963 - - 10.963
Δάνεια 44.282 - - 44.282
Προβλέψεις 3.316 - - 3.316

58.561 - - 58.561
Σύνολο υποχρεώσεων 67.074 - - 67.074
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 335.697 - - 335.697
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Ισολογισμός 30/6/2018 

 

Όμιλος 

 
 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

30/6/2018 βάσει 
προτύπων ΔΛΠ 39 

και ΔΛΠ 18
Επίδραση 

ΔΠΧΑ 9
Επίδραση 
ΔΠΧΑ 15

30/6/2018 βάσει 
προτύπων ΔΠΧΑ 9 

και ΔΠΧΑ 15

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 120.823 - - 120.823
Υπεραξία 37.565 - - 37.565
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 12.547 - - 12.547
Επενδύσεις σε ακίνητα 62.675 - - 62.675
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 10.493 - - 10.493
Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 42.929 (42.929) - -
Χρηματοοικονομικά προϊόντα επιμετρώμενα σε εύλογη αξία 
μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων - 42.510 - 42.510
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 7.412 - - 7.412
Μακροπρόθεσμα δάνεια 13.432 - - 13.432
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 20.202 - - 20.202

328.079 (419) - 327.660

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 38.117 - - 38.117
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 254.004 - (766) 253.238
Χρηματοδοτική συμβολή από Δημόσιο (ΕΔΔΠΧΑ 12) 20.756 - - 20.756
Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 247 419 - 666
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 7.158 - - 7.158
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 85.057 - - 85.057

405.338 419 (766) 404.992
Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα προς πώληση - - - -

405.338 419 (766) 404.992

Σύνολο ενεργητικού 733.417 - (766) 732.652

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Κοινές μετοχές 187.567 - - 187.567
Υπέρ το άρτιο 194.204 - - 194.204
Ίδιες μετοχές (159) - - (159)
Λοιπά αποθεματικά 159.178 (1.348) - 157.830
Αποτελέσματα εις νέον (286.479) 1.348 (285) (285.416)

254.311 - (285) 254.026
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 13.016 - - 13.016
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 267.327 - (285) 267.042

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 135.779 - - 135.779
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.001 - - 2.001
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 7.969 - - 7.969
Επιχορηγήσεις 41 - - 41
Προβλέψεις 1.076 - - 1.076
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16.218 - - 16.218

163.084 - - 163.084
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 230.212 - (481) 229.731
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 573 - - 573
Δάνεια 64.529 - - 64.529
Προβλέψεις 7.692 - - 7.692

303.007 - (481) 302.526
Σύνολο υποχρεώσεων 466.091 - (481) 465.610
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 733.417 - (766) 732.652
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Εταιρεία 

 
 

  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

30/6/2018 βάσει 
προτύπων ΔΛΠ 39 

και ΔΛΠ 18
Επίδραση 

ΔΠΧΑ 9
Επίδραση 
ΔΠΧΑ 15

30/6/2018 βάσει 
προτύπων ΔΠΧΑ 9 

και ΔΠΧΑ 15

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 8.307 - - 8.307
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 25 - - 25
Επενδύσεις σε ακίνητα 51.381 - - 51.381
Επενδύσεις σε θυγατρικές 167.448 - - 167.448
Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 2.228 (2.228) - -
Χρηματοοικονομικά προϊόντα επιμετρώμενα σε εύλογη αξία 
μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων - 2.228 - 2.228
Μακροπρόθεσμα δάνεια 5.835 - - 5.835
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 39 - - 39

235.263 - - 235.263

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 14.755 - - 14.755
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 32.524 - - 32.524

47.279 - - 47.279
Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα προς πώληση 22.043 - - 22.043

69.322 - - 69.322
Σύνολο ενεργητικού 304.585 - - 304.585

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Κοινές μετοχές 187.567 - - 187.567
Υπέρ το άρτιο 194.204 - - 194.204
Ίδιες μετοχές (159) - - (159)
Λοιπά αποθεματικά 138.739 (1.216) - 137.523
Αποτελέσματα εις νέον (252.260) 1.216 - (251.043)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 268.092 - - 268.092

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 10.306 - - 10.306
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 955 - - 955
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 379 - - 379

11.639 - - 11.639
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10.265 - - 10.265
Δάνεια 12.472 - - 12.472
Προβλέψεις 2.116 - - 2.116

24.854 - - 24.854
Σύνολο υποχρεώσεων 36.493 - - 36.493
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 304.585 - - 304.585
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος 30/6/2018 

 

Όμιλος 

 
 

  

1/1 - 30/06/2018 
βάσει  ΔΛΠ 18

Επίδραση 
ΔΠΧΑ 15

1/1 - 30/06/2018 
βάσει  ΔΠΧΑ 15

Πωλήσεις 201.039 (285) 200.754
Κόστος πωληθέντων (168.929) - (168.929)
Μεικτό κέρδος 32.109 (285) 31.824
Άλλα λειτουργικά έσοδα 1.729 - 1.729
Απομειώσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 287 - 287
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά 1.375 - 1.375
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (8.760) - (8.760)
Έξοδα διοίκησης (17.205) - (17.205)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 9.535 (285) 9.250
Χρηματοοικονομικά έξοδα (8.580) - (8.580)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.192 - 1.192
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (7.388) - (7.388)
Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (37) - (37)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 2.111 (285) 1.826
Φόρος εισοδήματος (2.276) - (2.276)
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου (165) (285) (450)

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Ποσά τα οποία μεταφέρονται στα αποτελέσματα
Συναλλαγματικές διαφορές, μετά φόρων (44) - (44)
Ποσά τα οποία δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα
Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων (660) - (660)
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές), μετά φόρων (106) - (106)
Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά φόρων (810) - (810)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο (975) (285) (1.260)
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21. Στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση 

Στις 29 Ιουνίου 2018 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε την 
αναδιάρθρωση συμμετοχών της Εταιρείας και ως εκ τούτου την αγορά και πώληση συμμετοχών από 
και σε συνδεδεμένες εταιρείες, ως ακολούθως: 

Την πώληση προς την θυγατρική εταιρεία Intrakat των ακόλουθων συμμετοχών:  

α) ποσοστό 13,33% στην εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. η οποία έχει αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, 
κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – 
Καλαμάτα και τον κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, καθώς και 66.862.010 ομολογιών της εν λόγω εταιρείας, 

β) ποσοστό 13,33% στην εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Σ.Ε.Α. που έχει αναλάβει τη διαχείριση των Σταθμών 
Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) επί του προαναφερθέντος αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – 
Τρίπολη – Καλαμάτα και του κλάδου Λεύκτρο – Σπάρτη και 

γ) ποσοστό 3,43% στην εταιρεία Ενέργεια και Ανάπτυξη Α.Ε.. 

Ο ορισμός του τιμήματος πώλησης των παραπάνω συμμετοχών και ομολογιών θα γίνει με βάση την 
αποτίμησή τους  που διενεργείται από αναγνωρισμένη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. 

Την αγορά από την θυγατρική εταιρεία Intrakat των ακόλουθων συμμετοχών: 

α) του συνόλου των κατεχομένων από την εταιρεία Intrakat των κοινών ονομαστικών μετοχών της 
εταιρείας με την επωνυμία «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».  

β) του συνόλου των κατεχομένων από την εταιρεία Intrakat κοινών ονομαστικών μετοχών της 
εταιρείας με την επωνυμία  «Κ - WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

γ) του συνόλου των κατεχομένων από την εταιρεία Intrakat κοινών ονομαστικών μετοχών της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑ – ΜΠΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». 

δ) του συνόλου κατεχομένων από την εταιρεία Intrakat των κοινών ονομαστικών μετοχών (16.000) 
της εταιρείας με την επωνυμία «INTRAPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». 

Ο ορισμός του τιμήματος αγοράς των παραπάνω συμμετοχών και ομολογιών θα γίνει με βάση την 
αποτίμησή τους  που διενεργείται από αναγνωρισμένη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. 

Η Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς 
πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες», κατέταξε στις 30 Ιουνίου 2018 στις ατομικές 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις τις συμμετοχές στις εταιρείες  ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. και ΜΟΡΕΑΣ Σ.Ε.Α. και 
τις σχετικές ομολογίες συνολικού ύψους €20.823 καθώς και την συμμετοχή στην εταιρεία  Ελληνική 
Ενέργεια και Ανάπτυξη Α.Ε. ύψους €1.220 ως διακρατούμενες προς πώληση. Δεν προέκυψε μεταβολή 
στις συγκεκριμένες αξίες λόγω της κατηγοριοποίησης τους ως διακρατούμενες προς πώληση.  

 

 

 

 



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

30 Ιουνίου 2018 
(Όλα τα ποσά σε €’000) 
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Παιανία, 21/9/2018 

 

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 

 
 
 
 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΠ. Β. ΠΕΤΡΑΚΟΣ 
Α.Δ.Τ. Π 056768 / 28.01.1993 
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 25195 Α’ ΤΑΞΗΣ 
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