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Α) Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  

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

Οι  

1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος 

2. Δημήτριος Χ. Κλώνης, Α’ Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

3. Γεώργιος Αρ. Άννινος, Γ’ Αντιπρόεδρος 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

Εξ’ όσων γνωρίζουμε: 

α. οι συνημμένες εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας 
“ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, για την περίοδο 01/01/2020 έως 30/6/2020, 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΙ 091040 / 05.10.2009 

Ο A’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 

 
 

Δ. Χ. ΚΛΩΝΗΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΚ 121708 / 07.10.2011 

 
 
 

 

 

Ο Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 

 
 

Γ. ΑΡ. ΑΝΝΙΝΟΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΚ 760212 / 28.08.2013 
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Β) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

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

 

1.         Κύρια γεγονότα Α’ Εξαμήνου 2020 - Ανασκόπηση θυγατρικών εταιρειών και Ομίλων 

Την 25η Ιουνίου ολοκληρώθηκε η πώληση και μεταβίβαση της, κατά ποσοστό 100%, θυγατρικής 
εταιρείας «K-WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «Κ-WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ») στις 
υποδειχθείσες για το σκοπό αυτό από την εταιρεία «CUBICO SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED» 
εταιρίες Mount Kitheronas και 35Moront Corp, σύμφωνα με τις προβλέψεις της από 08.01.2020 
δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών. Το βασικό τίμημα της συναλλαγής, ανέρχεται στο 
ποσό των € 18.373.606, εκ του οποίου ποσό € 15.508.199 καταβλήθηκε κατά την ολοκλήρωσή της 
και ποσό € 2.865.407 θα καταβληθεί εντός τριετίας από την επέλευσή της. Το βασικό τίμημα ενδέχεται 
να αυξηθεί περαιτέρω μετά την ενδεχόμενη ικανοποίηση σχετικών συμβατικών όρων. 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα των λοιπών εταιρειών του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2020 
συνοψίζεται παρακάτω: 
Ο Όμιλος INTRAKAT συνεχίζει την εκτέλεση των έργων στους τομείς δραστηριότητας στους οποίους 
εστιάζει και είναι: Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα Κατασκευών, Βιομηχανικές & Μεταλλικές Κατασκευές, 
Ειδικά Έργα, Έργα ΣΔΙΤ & Έργα Παραχώρησης, και  Περιβαλλοντικά Έργα.  

Στον κατασκευαστικό τομέα, το έργο της FRAPORT για τα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια 
προϋπολογισμού € 399 εκ., βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το έργο στο σύνολό του αναμένεται να έχει 
ολοκληρωθεί στις αρχές του 2021.  Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται επίσης σημαντικά κατασκευαστικά 
έργα που εκτελεί η εταιρία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.  

Όσον αφορά τα έργα ΣΔΙΤ τα οποία υλοποιεί η εταιρία:  

• συνεχίζεται για 4ο έτος η λειτουργία και η συντήρηση του έργου τηλεματικής του ΟΑΣΑ, με 
συνολική διάρκεια 10 έτη,  

• ολοκληρώθηκε η κατασκευή και βρίσκεται σε φάση λειτουργίας το έργο «Ανάπτυξη 
Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές "Λευκές" Περιοχές με διάρκεια λειτουργίας 15 έτη.  

• ολοκληρώθηκε η κατασκευή και βρίσκεται σε φάση λειτουργίας το έργο Υλοποίησης Μονάδας 
Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών –με διάρκεια λειτουργίας 25 έτη.  

Ο Όμιλος INTRADEVELOPMENT αναπτύσσει  συνεχώς εντεινόμενη δραστηριότητα στον τομέα του 
Real Estate. Μετά την ολοκλήρωση των αδειοδοτικών διαδικασιών, και την εξασφάλιση της 
χρηματοδότησης,  προχωρούν 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, στο Καλό Λιβάδι στη Μύκονο, σε ιδιόκτητο οικόπεδο 100 στρ. σε συνεργασία με την London 
Regional Properties, η εταιρία προχωράει στην ανάπτυξη δύο ξενοδοχειακών συγκροτημάτων για τα 
οποία εκδόθηκαν οι οικοδομικές άδειες το 2019. Η εταιρία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις 
για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου. 
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Ο Όμιλος  INTRASOFT International, τον Φεβρουάριο, ανέλαβε ένα νέο σημαντικό έργο από την 
ΕΥΕΔ (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης / European External Action Service), με έδρα στις 
Βρυξέλλες. Το συγκεκριμένο νέο έργο είναι το πλαίσιο ISDLS II το οποίο καλύπτει υπηρεσίες project 
management, ανάλυσης, συνεργατικής υποστήριξης, ανάπτυξης λογισμικού και testing. Επιπλέον, η 
INTRASOFT International αναμένεται να υποστηρίξει την ορθή λειτουργία των συστημάτων 
Πληροφορικής της ΕΥΕΔ, αλλά και τις μελλοντικές προκλήσεις στο κομμάτι του Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού της.   

Τον Μάιο, ανέλαβε το έργο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Blockchain (European Blockchain 
Observatory) από την Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DIGIT). Το 
European Blockchain Observatory δημιουργήθηκε το 2017, στοχεύοντας στη διευκόλυνση της 
ανάπτυξης και χρήσης εφαρμογών που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Blockchain στην Ευρώπη, με 
σκοπό η Ε.Ε. να αναδειχθεί ηγέτης στον συγκεκριμένο τομέα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η INTRASOFT 
ηγείται μιας κοινοπραξίας διακεκριμένων εταιριών στο χώρο της τεχνολογίας, που έχει στόχο την 
ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Blockchain κοινότητας, παρέχοντας ευκαιρίες εκπαίδευσης και 
ενεργής συμμετοχής στις εξελίξεις του Blockchain, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Τον Ιούνιο, ανακοίνωσε την υλοποίηση νέου τραπεζικού συστήματος στην Κένυα βασισμένο στην 
τραπεζική λύση της Profits® Sacco Core Banking System και i-Profits® Internet Banking Solution. Το 
σύστημα παραδόθηκε στο κορυφαίο συνεταιριστικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (SACCO) της χώρας, 
Kenya Police SACCO. Η συνεργασία της INTRASOFT με την Kenya Police SACCO είχε ανακοινωθεί πριν 
από ένα χρόνο, σηματοδοτώντας τον ταχύ ρυθμό υλοποίησης του έργου, αλλά και τη δέσμευση και 
των δύο φορέων στη διαδικασία. 

Τέλος, τον Ιούνιο επίσης η εταιρία είχε μια μεγάλη επιτυχία καθώς ανέλαβε 2 νέα έργα-ορόσημα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς χρήστες (EUSS) στους τομείς 
του ψηφιακού εργασιακού χώρου (Digital Workplace, DWP) (Lot1) και των πληροφοριακών 
συστημάτων (Lot2). Τα έργα αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό νευραλγικών υπηρεσιών 
πληροφορικής, που χρησιμοποιούνται από δεκάδες χιλιάδες χρήστες σε σχεδόν όλα τα Ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα. 

Η IDE τον Φεβρουάριο υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Krauss Maffei Wegmann (KMW) για 
την υλοποίηση υβριδικής λύσης παροχής βοηθητικής ηλεκτρικής ισχύος στην οικογένεια αρμάτων 
μάχης LEOPARD 2, με βάση το σύστημα Hybrid GENAIRCON της IDE και την τεχνογνωσία της KMW ως 
κατασκευάστριας εταιρίας του άρματος.  

Επίσης, μέσα στο πρώτο εξάμηνο, ανακοινώθηκε ότι δύο έργα στα οποία η IDE είναι leader, τα LOTUS 
και SMOTANET, θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον 
τομέα της Άμυνας. To LOTUS, έργο  προϋπολογισμού 9,7 εκ. €, είναι ένα καινοτόμο αεροσκάφος με 
stealth σχεδίαση (πολύ μικρό ακουστικό, θερμικό, ηλεκτρομαγνητικό ίχνος), μέτρα αυτοπροστασίας, 
εξελιγμένες λειτουργίες αυτονομίας και προηγμένους αλγορίθμους επεξεργασίας για ανίχνευση, 
αναγνώριση και κατηγοριοποίηση στόχων βασισμένους σε τεχνολογίες AI (Artificial Intelligence). 
Θεωρείται το επόμενης γενιάς «Ευρωπαϊκό Τακτικό Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος», κατάλληλο για 
την αποτελεσματικότερη επιτήρηση συνόρων και μεταναστευτικών ροών, καθώς και για πολύπλευρη 
παρακολούθηση στόχων υψηλής αξίας σε θάλασσα και στεριά.  Το SMOTANET (Software Defined 
Mobile Ad-hoc Tactical Network Devices and Testbed) αφορά σχεδίαση και ανάπτυξη ενός καινοτόμου 
«δικτύου τακτικών επικοινωνιών». Η καινοτομία του έργου έγκειται στην συνδυασμένη χρήση σε 
τακτικό επίπεδο τριών διαφορετικών τεχνολογιών Software Defined Radios, Mobile Ad-hoc Networks 
(MANET) και Software Defined Networking για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, με αποτέλεσμα 
την αποδοτικότερη διαχείριση του δικτύου, την βελτίωση της ασφάλειας των επικοινωνιών και την 
καλύτερη διαλειτουργικότητα με άλλα δίκτυα. Το έργο είναι προϋπολογισμού 3,9 εκ. €  
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Τέλος, στην εκπνοή του εξαμήνου, η εταιρία υπέγραψε σύμβαση με την Israel Aerospace Industries 
(IAI) για την προμήθεια ολοκληρωμένου Υβριδικού Συστήματος Παροχής Ενέργειας, βασισμένο στην 
προηγμένη τεχνολογία Hybrid Electric Power Systems (HEPS® ) που έχει αναπτύξει. Στο πλαίσιο αυτής 
της αρχικής σύμβασης ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, η IDE θα ξεκινήσει παραδόσεις εντός του 2020. 

Ίδιες Μετοχές 

Στις 30/06/2020 ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή της η Εταιρεία ήταν 
587.848 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1 η κάθε μια, και κόστος κτήσης €545 χιλ.. 
Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,77% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας. 
 

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα. 

 
2. Οικονομικά αποτελέσματα 

Στο πρώτο εξάμηνο του 2020 η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση της θυγατρικής της K-WIND. H 
δραστηριότητα της K-WIND, καθώς και το αποτέλεσμα της συναλλαγής πώλησής της, εμφανίζονται 
στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ως διακοπείσα δραστηριότητα. Για λόγους 
συγκρισιμότητας τα ενοποιημένα μεγέθη του Α’ εξαμήνου του 2019 έχουν αναμορφωθεί ανάλογα.   

Η επέλευση της πανδημίας του COVID-19 είχε περιορισμένη επίδραση στις δραστηριότητες και τα 
αποτελέσματα του Ομίλου, δημιουργώντας υστερήσεις σε σχέση με το Η1 2019, στα πλαίσια του 
αναμενόμενου. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες για το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε € 216,6 εκατ. έναντι € 229,1 εκατ. το 
αντίστοιχο διάστημα του 2019, καταγράφοντας μείωση κατά 5,5%.  

Το ενοποιημένο λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε 
σε € 12,6 εκατ. έναντι € 13,7 εκατ. το Η1 2019. Τέλος, το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε ζημία €2,3 εκατ. έναντι ζημίας € 1,4 εκατ. στο 
αντίστοιχο διάστημα του 2019. 

Η πώληση της K-WIND δημιούργησε κέρδος τόσο για την μητρική όσο και για τον Όμιλο € 3,1 εκατ. 
και € 8,4 εκατ. αντίστοιχα τα οποία καταγράφηκαν στις διακοπείσες δραστηριότητες. Κατά συνέπεια, 
τα κέρδη του Ομίλου μετά φόρων από το σύνολο των δραστηριοτήτων του διαμορφώνονται σε € 5,2 
εκατ.  

Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ με πωλήσεις € 87 εκατ. κατέγραψε μείωση των πωλήσεών της κατά 31%, ως αποτέλεσμα 
κυρίως των περιοριστικών μέτρων λόγω COVID-19. Αντίστοιχη πίεση δέχτηκε η κερδοφορία της 
εταιρίας. Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου INTRAKAT διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 4 εκατ. 
έναντι κερδών € 1,3 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά 
από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 3,8 εκ. έναντι ζημιών € 741,5 χιλ. Εκτίμηση της εταιρίας 
είναι ότι η εντατικοποίηση των εργασιών το επόμενο διάστημα καθώς και η έναρξη νέων έργων στα 
οποία έχει μειοδοτήσει, θα περιορίσουν τις απώλειες.  

Η INTRASOFT INTERNATIONAL παρουσίασε αύξηση στα βασικά της μεγέθη, με αύξηση πωλήσεων κατά 
8,4% (Η1 2020: € 93,3 εκατ., Η1 2019: € 86,1 εκατ.), αύξηση στο EBITDA κατά 51,8% (Η1 2020: € 9,5 
εκατ., Η1 2019: € 6,2 εκατ.) και κέρδη προ φόρων σε € 3,3 εκατ. έναντι € 0,7 εκατ. το Η1 του 2019.  
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Το Η1 2019 για την IDE  δεν ήταν ενδεικτικό, καθώς περιείχε στρέβλωση από ανισοβαρές πρόγραμμα 
τιμολογήσεων που την είχε οδηγήσει σε ζημιές προ φόρων € 3,1 εκατ. Το Η1 2020 η εταιρία 
καταγράφει πωλήσεις € 32,7 εκατ. και κέρδη προ φόρων € 1,5 εκατ. 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχεται σε € 264,1 εκατ. έναντι € 259,9 εκατ. την 
31/12/2019.  

Το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου (δεν έχουν συμπεριληφθεί οι χρηματοδοτικές 
μισθώσεις) ανέρχεται σε € 158,7 εκατ., έναντι € 202,0 εκατ. την 31/12/2019. Η μείωση αυτή του 
δανεισμού κατά €43,4 εκατ. προέρχεται κατά € 26,7 εκατ. από την πώληση της K-WIND καθώς ο 
δανεισμός της εταιρίας δεν συμπεριλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.  Αντίστοιχα 
ο καθαρός δανεισμός διαμορφώνεται σε € 95,8 εκατ. έναντι € 147 εκατ. την 31/12/2019. 

Το σύνολο του ενεργητικού της μητρικής εταιρίας ανέρχεται σε € 289,9 εκατ. έναντι € 289,7 εκατ. 
την 31/12/2019. Ο δανεισμός της εταιρίας ανέρχεται σε € 15,1 εκατ. έναντι € 18,7 εκατ. την 
31/12/2019. 

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που εμφανίζουν την οικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρίας σε 

στατική μορφή είναι οι παρακάτω: 

 
 

3. Στόχοι, Προοπτικές 

Η επέλευση της πανδημίας και οι περιορισμοί που δημιουργούνται από αυτήν στην δραστηριότητα 
των επιχειρήσεων , σε βραχυπρόθεσμο ευελπιστούμε ορίζοντα, θέτει ως προτεραιότητα την 
χρηματοοικονομική θωράκιση των εταιριών και την προσπάθεια περιορισμού και ελέγχου 
ενδεχόμενων επιπτώσεων στα βασικά μεγέθη του Ομίλου. Θεωρούμε βασικό πλεονέκτημα του Ομίλου 
INTRACOM σε επίπεδο διασποράς κινδύνου την διαφοροποίησή του σε αγορές και κλάδους καθώς και 
σε γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης, αλλά δεν μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξη της 
πανδημίας και ενδεχόμενων νέων περιοριστικών μέτρων.  

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η ανάγκη δημόσιας επένδυσης σε μεγάλα έργα υποδομών και ψηφιακής 
μεταρρύθμισης, καθώς επίσης και οι πρόσφατες επιτυχίες μας σε υπογραφή σημαντικών νέων 
συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  δημιουργούν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης των εταιριών 
του Ομίλου. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Όμιλος INTRACOM HOLDINGS, παραμένει σταθερός στους βασικούς άξονες της 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής του που περιλαμβάνουν: διεθνή ανάπτυξη μέσω ενίσχυσης της έντονης 
εξωστρέφειάς του, ενίσχυση της γεωγραφικής και προϊοντικής διασποράς των δραστηριοτήτων του, 
και ανάπτυξη ιδίων προϊόντων και υπηρεσιών με ισχυρό περιθώριο κέρδους. 

30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019
Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης
Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού  59,0% 57,4% 15,5% 11,4%
Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων   58,0% 52,6% 711,0% 702,2%
Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό  134,7% 118,3% 447,3% 440,7%
Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 125,1% 114,3% 173,1% 127,7%

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 31/12/2019
Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
EBITDA/Κύκλο εργασιών 5,8% 6,0% -75,6% 11,9%
Μεικτό αποτέλεσμα / Κύκλο εργασιών 14,9% 14,3% 40,6% 42,0%
Κέρδη προ φόρων ολικά /Κύκλο εργασιών -1,0% -0,6% 69,0% -400,4%

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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Οι εταιρίες του Ομίλου διεκδικούν ηγετική θέση στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται 
βασισμένες σε συγκεκριμένους στρατηγικούς άξονες. 

Στον τομέα της τεχνολογίας η INTRASOFT INTERNATIONAL στοχεύει στην συνέχιση της υγιούς 
ανάπτυξής της παγκοσμίως στην παροχή καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών. Η IDE στοχεύει 
Διείσδυση σε νέες αγορές καινοτόμων προϊόντων ιδίας ανάπτυξης, ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων 
που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής. Στον κατασκευαστικό πυλώνα, η Intrakat στοχεύει στη 
δημιουργία χαρτοφυλακίου έργων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό,με έμφαση σε έργα ΣΔΙΤ, 
έργα περιβαλλοντικών υποδομών και δίκτυα next generation. Ο όμιλος της INTRADEVELOPMENT 
στοχεύει να είναι από τους μεγαλύτερους Developers της Ελληνικής αγοράς δημιουργώντας έργα 
υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των χρηστών και υπεύθυνα προς το περιβάλλον. 
Στον τομέα της ενέργειας, μετά την πώληση της K-WIND, o Όμιλος επανατοποθετείται. 

4. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες Β΄ εξαμήνου 2020  

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. 

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. 
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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 €62,8 εκατ.. 

- Οικονομικό Περιβάλλον & Πανδημία COVID-19  

Η εξάπλωση του COVID-19 τόσο παγκοσμίως όσο και στη χώρα μας έχει διαμορφώσει συνθήκες 
έντονης αβεβαιότητας, δυσχεραίνοντας το οικονομικό περιβάλλον σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, 
έφερε δε τις οικονομίες, τις αγορές, τον επιχειρηματικό κόσμο και κάθε έναν από εμάς, αντιμέτωπους 
με μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε αντιμετωπίσει.  

Πρώτο μέλημα των εταιριών του Ομίλου INTRACOM ήταν η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων 
και συνεργατών, κάτι το οποίο επετεύχθη με συντονισμένη προσπάθεια εκ μέρους όλων. 

Σε επιχειρηματικό  επίπεδο, και με βάση τη σχετική διαδικασία, προτεραιότητα δόθηκε στο να 
αναλυθεί διεξοδικά κάθε δραστηριότητα έτσι ώστε να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα θέματα υψηλής 
προτεραιότητας και υψηλού κινδύνου για κάθε εταιρία και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Στο 
Α΄ εξάμηνο υπήρξε μια μικρή μείωση των πωλήσεων κατά 5,5%, ενώ υπογράφηκαν νέες συμβάσεις 
€570 εκατ. ανεβάζοντας το ανεκτέλεστο υπόλοιπο την 30/6 σε €1,2 δις. 

Παράλληλα, άμεσα προχωρήσαμε σε αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών ώστε να 
υποστηρίζουν την τήλε-εργασία και την τηλεδιάσκεψη, για να επιτευχθεί η μέγιστη ευελιξία στις 
επιχειρηματικές μας δράσεις..  

Βασικά πλεονεκτήματα του Ομίλου INTRACOM σε επίπεδο διασποράς κινδύνου και αντιμετώπισης 
κρίσεων είναι η διαφοροποίησή του σε αγορές και κλάδους καθώς και η διαφοροποίησή του σε 
γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται. Καθώς οι συνέπειες και οι επιπτώσεις της 
κρίσης διαφέρουν σημαντικά μεταξύ αγορών, κλάδων και γεωγραφιών αναμένουμε, με τα μέχρι 
σήμερα δεδομένα, ότι οι επιπτώσεις στα βασικά μεγέθη του Ομίλου INTRACOM από την πανδημία δεν 
θα είναι σημαντικές και οποιαδήποτε απώλεια θα ανακτηθεί στο επόμενο έτος.  

Καθώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε μη συστημικό κίνδυνο, ο οποίος ας σημειωθεί ότι έρχεται σε 
συνέχεια μιας δεκαετούς κρίσης, η προσπάθεια του Ομίλου INTRACOM είναι η θωράκιση των 
θυγατρικών με την απαιτούμενη ρευστότητα. Παράλληλα, εξακολουθεί να υφίσταται αδυναμία 
εκτίμησης τόσο της χρονικής διάρκειας και της έντασης της πανδημίας, όσο και του χρονικού σημείου 
επανεκκίνησης της ανάκαμψης, αλλά και της δυναμικής αυτής. Η αβεβαιότητα που υφίσταται σε 
μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο και το ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον, 
συνιστούν παράγοντες κινδύνου, τους οποίους ο Όμιλος αξιολογεί διαρκώς και διεξοδικά. 

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 
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σεβασμός προς το περιβάλλον, η διασφάλιση της ποιότητας, η εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την 
προστασία του περιβάλλοντος, η εξασφάλιση άριστων συνθηκών εργασίας και η ευαισθητοποίησή της σε 
θέματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. 

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

Ανθρώπινο δυναμικό 

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

Ο Όμιλος στις 30/6/2020 απασχολούσε 2.969 άτομα (2.765 άτομα 30/6/2019) και η Εταιρεία 16 άτομα 
(17 άτομα 30/6/2019). 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. 
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Περιβαλλοντικά θέματα 

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

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

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

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

Περιβαλλοντικές Δράσεις 

• Διαχείριση Αποβλήτων 
• Ανακύκλωση  
• Χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον υλικών  
• Εξοικονόμηση φυσικών πόρων 
• Σχεδίαση Οικολογικών Προϊόντων 
• Περιβάλλον και τοπικές κοινωνίες 

Εταιρική υπευθυνότητα 

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

Η εταιρεία, μία από τις πρώτες ελληνικές επιχειρήσεις που πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με το Πρότυπο 
Κοινωνικής Ευθύνης SA 8000, εγγυάται την ύπαρξη ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, το 
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 
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μετόχων και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων πλευρών διασφαλίζονται μέσω της 
διαφάνειας και της λογοδοσίας για όλες τις ενέργειες και τις επιχειρηματικές μας συναλλαγές. Από 
το 2001, η Intracom Holdings αποτελεί μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη και την προαγωγή της εταιρικής  υπευθυνότητας στην 
Ελλάδα. 

Διαφάνεια 

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

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

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

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

Οι εμπορικές συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια του πρώτου 
εξαμήνου της χρήσης 2020, 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 1/1-30/6/2020 
(Ποσά σε χιλ. €) 
 

 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 434 148 - 478
INTRADEVELOPMENT 78 - 79 3.460
ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛ.ΥΠΟΚ/ΜΑ 628 416 193 9.795
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤ. 127 - - 54
INTRACOM OPERATIONS LTD - - 131 5.577
ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 51 1 - 53

Σύνολο 1.318 565 403 19.417
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

INTRALOT 96 269 - 2.544
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - 1 - 4

Σύνολο 96 270 0 2.548
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.414 835 403 21.965
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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 
και τόκους.  

 
Έξοδα και Υποχρεώσεις Περιόδου 1/1-30/6/2020 
(Ποσά σε χιλ. €) 
 

 
 

Για τους έξι μήνες έως 30 Ιουνίου 2020 καταβλήθηκαν από την Εταιρία και τον Όμιλο ως αμοιβές 
μελών Δ.Σ., διευθυντικών στελεχών και λοιπών συνδεδεμένων μερών ποσά ύψους € 1.716 χιλ. και 
€ 2.862 χιλ. αντίστοιχα (2019 € 267 χιλ. και € 1.597 χιλ.).  

 

 

Παιανία, 25 Σεπτεμβρίου 2020 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΛΗΨΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΓΟΡΕΣ 
ΠΑΓΙΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

INTRAPOWER 62 0 - 14
INTRADEVELOPMENT - - - 40
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 3 - - 5

Σύνολο 65 0 0 59
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

INTRALOT - - - 5.463
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - - - -

Σύνολο 0 0 0 5.463
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 65 0 0 5.522
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Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

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

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Εισαγωγή  

Έχουμε επισκοπήσει το συνημμένο εταιρικό και ενοποιημένο συνοπτικό ισολογισμό  της Εταιρείας 

“ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, της 30ης Ιουνίου 2020 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 συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). 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 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 δίδει 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. 
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Συμπέρασμα 

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

πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει 

καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με τη συνημμένη 

συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020 

 

 

 

Ζωή  Δ.  Σοφού 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701 
 
 
 
ΣΟΛ Α.Ε. 
Μέλος Δικτύου Crowe Global 
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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Δ) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 
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Περιεχόμενα οικονομικών καταστάσεων                  Σελίδα 

 

Ισολογισμός 18 

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος – 1/1 - 30/6/2020 19 

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Όμιλος 20 

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Εταιρεία 21 

Κατάσταση ταμειακών ροών 22 
1. Γενικά 23 
2. Πλαίσιο κατάρτισης και λογιστικές πολιτικές 23 
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 25 
4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 27 
5. Πληροφόρηση κατά τομέα 27 
6. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 29 
7. Επενδύσεις σε θυγατρικές 30 
8. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων 30 
9. Μετοχικό κεφάλαιο 31 
10. Δάνεια 31 
11. Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα - καθαρά 31 
12. Φόρος εισοδήματος 32 
13. Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 32 
14. Λειτουργικές ταμειακές ροές 33 
15. Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 33 
16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/ Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 33 
17. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 37 
18. Διακοπείσες δραστηριότητες 38 
19. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 39 
20. Δομή Ομίλου 40 
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Ισολογισμός 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 23 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 6 88.564 112.751 8.067 8.174
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 17.635 17.069 182 210
Υπεραξία 34.848 37.449 - -
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6 22.475 18.836 3 7
Επενδύσεις σε ακίνητα 6 50.117 50.622 48.749 49.369
Επενδύσεις σε θυγατρικές 7 - - 178.745 189.243
Επενδύσεις σε εταιρείες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής 
θέσης 9.760 9.919 - -
Χρηματοοικονομικά προϊόντα επιμετρώμενα σε εύλογη αξία μέσω 
λοιπών συνολικών εισοδημάτων  8 44.089 45.066 612 1.065
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6.536 6.550 - -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 20.953 23.061 8.639 8.639

294.977 321.322 244.998 256.707
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 43.368 42.405 - -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 299.814 315.987 18.068 14.143
Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 883 956 - -
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 17.898 17.808 - -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 62.856 54.936 26.801 18.873

424.818 432.093 44.869 33.016
Σύνολο ενεργητικού 719.795 753.415 289.867 289.724

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Κοινές μετοχές 9 76.000 76.000 76.000 76.000
Aποθεματικό υπέρ το άρτιο 9 194.204 194.204 194.204 194.204
Ίδιες μετοχές 9 (543) (485) (543) (485)
Λοιπά αποθεματικά 138.083 138.760 127.965 128.429
Αποτελέσματα εις νέον (165.432) (171.849) (143.502) (144.543)

242.312 236.630 254.124 253.604
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 21.801 23.220 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 264.113 259.850 254.124 253.604

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 10 68.906 69.785 2.650 2.840
Υποχρεώσεις μίσθωσης 18.388 17.292 5.827 6.018
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 3.471 5.067 678 728
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 9.378 9.076 672 672
Επιχορηγήσεις 90 33 - -
Προβλέψεις 2.904 2.904 - -
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12.863 11.474 - -

115.999 115.629 9.827 10.256
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 235.502 231.785 11.050 7.554
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 274 181 - -
Δάνεια 10 89.747 132.241 12.460 15.860
Υποχρεώσεις μίσθωσης 4.208 4.982 906 949
Προβλέψεις 9.952 8.746 1.500 1.500

339.683 377.936 25.917 25.862
Σύνολο υποχρεώσεων 455.682 493.565 35.743 36.119
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 719.795 753.415 289.867 289.724

Όμιλος Εταιρεία
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος – 1/1 - 30/6/2020 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 23 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ 1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2019 1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2019

Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 216.629 229.156 1.436 1.359
Κόστος πωληθέντων (184.384) (196.445) (853) (783)
Μεικτό κέρδος 32.244 32.710 583 575
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (7.791) (7.686) - -
Έξοδα διοίκησης (19.795) (18.785) (3.577) (2.497)
Καθαρά κέρδη /(ζημιές) απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων 222 (856) - -
Άλλα λειτουργικά έσοδα 1.387 1.866 1.138 1.148
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά (330) 401 2 (1.010)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 5.936 7.651 (1.854) (1.783)
Χρηματοοικονομικά έξοδα 11 (8.609) (9.768) (654) (587)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 11 517 763 415 665
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (8.092) (9.004) (239) 78
Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (107) (91) - -
Ζημιές προ φόρων (2.264) (1.444) (2.093) (1.705)
Φόρος εισοδήματος 12 (1.265) (2.372) 50 (14)
Καθαρές ζημιές περιόδου (3.529) (3.816) (2.043) (1.719)
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 18 8.712 (310) 3.085 -
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου από συνεχιζόμενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες 5.183 (4.126) 1.041 (1.719)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα:
Ποσά τα οποία μεταφέρονται στα αποτελέσματα
Συναλλαγματικές διαφορές, μετά φόρων 20 146 - -
Ποσά τα οποία δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα
Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων 8 (856) 1.350 (464) 3
Λοιπά συνολικά εισοδήματα, μετά φόρων (836) 1.496 (464) 3

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο 4.347 (2.630) 577 (1.716)

Καθαρά κέρδη/( ζημιές) κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (2.049) (3.549) (2.043) (1.719)
Από διακοπείσες δραστηριότητες 8.712 (310) 3.085 -

6.663 (3.859) 1.041 (1.719)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (1.480) (267) - -

(1.480) (267) - -
5.183 (4.126) 1.041 (1.719)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κατανεμημένα σε:
Μετόχους της μητρικής
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (2.728) (2.454) (2.507) (1.716)
Από διακοπείσες δραστηριότητες 8.712 (310) 3.085 -

5.984 (2.764) 577 (1.716)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (1.638) 134 - -

(1.638) 134 - -
4.347 (2.630) 577 (1.716)

Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της 
μητρικής για την περίοδο (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)
Βασικά και απομειωμένα 
 Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 13 (0,03) (0,05) (0,03) (0,02)
 Από διακοπείσες δραστηριότητες 13 0,12 (0,00) 0,04 0,00

13 0,09 (0,05) 0,01 (0,02)

Όμιλος Εταιρεία



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

30 Ιουνίου 2020 
(Όλα τα ποσά σε €’000) 

20 
 

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Όμιλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 23 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 
νέον Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 269.719 145.781 (165.766) 249.735 13.375 263.110
Καθαρές ζημιές περιόδου - - (3.859) (3.859) (267) (4.126)
Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων - 996 - 996 355 1.350
Συναλλαγματικές διαφορές - 99 - 99 47 146
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο - 1.095 (3.859) (2.764) 134 (2.630)
Πώληση χρηματοοικονομικών σε εύλογη μέσω λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων - 553 (553) - - -
Μεταβολή σε ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές - 1 (2.704) (2.703) 10.335 7.631
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών - - (6) (6) 6 -
Εξαγορά θυγατρικής - - - - 240 240

- 554 (3.263) (2.710) 10.580 7.871
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 269.719 147.430 (172.888) 244.261 24.089 268.350

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 269.719 138.760 (171.849) 236.630 23.219 259.850
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου - - 6.663 6.663 (1.480) 5.183
Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων - (683) - (683) (173) (856)
Συναλλαγματικές διαφορές - 5 - 5 15 20
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο - (678) 6.663 5.984 (1.638) 4.347
Αγορά ιδίων μετοχών 9 (57) - (24) (81) - (81)
Μεταβολή σε ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές 7 - - (221) (221) 221 -
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών - - (1) (1) (1) (2)

(57) (246) (303) 220 (83)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 269.661 138.083 (165.432) 242.312 21.801 264.113

Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Εταιρεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 23 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά

Αποτελέσματα  
εις νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 269.719 128.601 (133.696) 264.624

Καθαρή ζημιά περιόδου - - (1.719) (1.719)
Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων - 3 - 3
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο - 3 (1.719) (1.716)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 269.719 128.604 (135.415) 262.908

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 269.719 128.429 (144.543) 253.604
Καθαρά κέρδη περιόδου - - 1.041 1.041
Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων 8 - (464) - (464)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο - (464) 1.041 577
Αγορά ιδίων μετοχών 9 (57) - - (57)

(57) - - (57)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 269.661 127.965 (143.502) 254.124
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 23 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ 1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2019 1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2019

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 14 34.883 (1.299) (1.614) (2.069)
Καταβληθέντες τόκοι (8.068) (10.265) (483) (641)
Καταβληθής φόρος εισοδήματος (2.140) (5.409) - (73)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 24.675 (16.974) (2.097) (2.783)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (3.276) (2.237) (7) (8)
Αγορές επενδυτικών ακινήτων - (3.210) - (22)
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων (5.381) (3) (2) -
Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 989 7 - 4
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (14) - - -
Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής 7 - - (1.968) (4.276)
Αγορά επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων - (109) (12) (98)
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων - 495 - -
Πώληση ποσοστού θυγατρικής σε μειοψηφία 7 - - - 8.000
Αγορά θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) 7 - 70 - -
Πώληση θυγατρικής (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) 7, 18 9.662 - 15.884 -
Ίδρυση συγγενών - (247) - -
Αύξηση κεφαλαίου συγγενών - (61) - -
Τόκοι που εισπράχθηκαν 317 98 10 10
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 2.297 (5.195) 13.906 3.611

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αγορά ιδίων μετοχών (81) - (57) -
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου θυγατρικών (2) - - -
Συναλλαγές με μη ελέγχουσες συμμετοχές σε θυγατρικές 7 - 8.000 - -
Δάνεια αναληφθέντα 41.295 70.713 - -
Αποπληρωμή δανεισμού (58.011) (66.698) (3.590) (135)
Επιχορηγήσεις που εισπράχθηκαν 60 - - -
Πληρωμές κεφαλαίου μισθώσεων (2.295) (2.137) (233) (212)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (19.033) 9.877 (3.880) (347)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.940 (12.291) 7.928 481
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 54.936 75.881 18.873 26.425
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (20) (1) - -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 62.856 63.589 26.801 26.906
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

1. Γενικά  

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

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

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Η.Π.Α, Βέλγιο, Ρουμανία και Η.Α.Ε 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 25/09/2020 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 – 30/6/2020. 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 2019, 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 2019, 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 3 (Τροποποιήσεις)  «Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων» 

Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών 
και υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις 
αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους σε 
επενδυτές και λοιπά μέρη. Επιπλέον αποσαφηνίζει ότι, για να θεωρηθεί επιχείρηση, ένα 
ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον μια εισροή και μια ουσιαστική διαδικασία που από κοινού συνεισφέρουν σημαντικά στην 
ικανότητά του να δημιουργεί εκροή. Τέλος εισάγει την δυνατότητα προαιρετικής εξέτασης (η εξέτασης 
συγκέντρωσης) με την οποία απλουστεύεται η εκτίμηση του κατά πόσον ένα αποκτηθέν σύνολο 
δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων δεν αποτελεί επιχείρηση. 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, 
συμπληρώνοντας τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. 
Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις 
διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ. 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν είχαν σημαντική επίδραση στον Όμιλο και στην Εταιρεία. 

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 2020 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 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουνίου 2020) 

Η τροποποίηση παρέχει στους μισθωτές (αλλά όχι τους εκμισθωτές) τη δυνατότητα προαιρετικής 
εξαίρεσης από την εκτίμηση του κατά πόσον η παραχώρηση σε ενοίκιο που σχετίζεται με τον COVID-
19 είναι τροποποίηση της μίσθωσης. Οι μισθωτές μπορούν να επιλέξουν να λογιστικοποιήσουν τις 
παραχωρήσεις σε ενοίκια με τον ίδιο τρόπο που θα έκαναν για αλλαγές που δεν είναι τροποποιήσεις 
μισθώσεων. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» (εφαρμόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα 
συσχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που 
σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί 
χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα 
περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε 
περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. Η τροποποίηση δεν 
έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 
(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες 
βάσει των δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν 
επηρεάζεται από τις προσδοκίες της οντότητας ή από γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς. 
Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνιζει τη σημασία του όρου «διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του 
ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018–2020 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για την 
αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές θα 
μπορούσαν να καταβληθούν είτε σε τρίτους είτε στον δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το 
κόστος ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση του 
10%. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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 

Η εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, από τις αρχές του 2020 έως και σήμερα έχει επιφέρει 
σημαντικές διαταραχές στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
Ελλάδας και άλλων χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος και ως εκ τούτου έχει 
διαμορφώσει συνθήκες έντονης αβεβαιότητας, δυσχεραίνοντας το μακροοικονομικό περιβάλλον σε 
παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, εξακολουθεί να υφίσταται αδυναμία εκτίμησης τόσο της 
χρονικής διάρκειας και της έντασης της πανδημίας, όσο και του χρονικού σημείου επανεκκίνησης της 
ανάκαμψης.  

Η αβεβαιότητα που υφίσταται σε μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο και το 
ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον, συνιστούν παράγοντες κινδύνου, τους οποίους ο Όμιλος 
αξιολογεί διαρκώς. Επί του παρόντος, δεν υπήρξε πλήγμα στα αποτελέσματα του Ομίλου λόγω της 
πανδημίας. Τη δεδομένη χρονική περίοδο, σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά και στην Ελλάδα βρίσκεται 
σε εξέλιξη η δεύτερη φάση της πανδημίας. Δεδομένου του δυναμικού χαρακτήρα της επιδημίας, ο 
βαθμός στον οποίο ο COVID-19 θα επηρεάσει τα αποτελέσματα του Ομίλου θα εξαρτηθεί από τις 
μελλοντικές εξελίξεις, οι οποίες παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν 
τη δεδομένη στιγμή. 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Εκτός των ανωτέρω δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
από τον Όμιλο σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2019. 
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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 2020 ο Όμιλος είχε: 

− Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €235 τα οποία 
κατατάσσονται στο Επίπεδο 1. 

− Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €648 τα οποία 
κατατάσσονται στο Επίπεδο 3. 

− Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων ύψους €956 
τα οποία κατατάσσονται στο Επίπεδο 1. 

− Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων ύψους 
€43.133 που αφορούν μετοχές και ομολογίες μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο που 
κατατάσσονται στο Επίπεδο 3. 

Την 31 Δεκεμβρίου 2019 ο Όμιλος είχε: 

− Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €308 τα οποία 
κατατάσσονται στο Επίπεδο 1. 

− Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €648 τα οποία 
κατατάσσονται στο Επίπεδο 3. 

− Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων ύψους 
€1.983 τα οποία κατατάσσονται στο Επίπεδο 1. 

− Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων ύψους 
€43.083 που αφορούν μετοχές και ομολογίες μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο που 
κατατάσσονται στο Επίπεδο 3. 

Δεν υπήρχαν αλλαγές στις τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 
2019. 
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4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

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

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 2019. 

5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Στις 30 Ιουνίου 2020, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε πέντε κύριους τομείς: 

(1) Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής, δημοσίου τομέα και τραπεζών 

(2) Αμυντικά 

(3) Κατασκευαστικά 

(4) Παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας 

(5) Ανάπτυξη, εκμετάλλευση ακινήτων και ξενοδοχειακές υπηρεσίες 

 

Στη χρήση 2019 ο τομέας «Παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας» περιελάμβανε  αποκλειστικά 
την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρείας K-WIND ενώ στη χρήση 2020 περιλαμβάνει επιπλέον τα 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της αποκτηθείσας στο 2020 εταιρείας ELICA BULGARIA OOD 
της οποίας η δραστηριότητα αφορά διαχείριση αιολικού πάρκου που βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της 
κατασκευής. Λόγω της πώλησης της K-WIND στις 25 Ιουνίου 2020, η δραστηριότητα της θυγατρικής 
έχει ταξινομηθεί ως διακοπείσα δραστηριότητα στην τρέχουσα και στην συγκριτική περίοδο (βλ. 
σημ.18) και ως εκ τούτου τα έσοδα και τα έξοδα της δεν περιλαμβάνονται στην πληροφόρηση ανά 
τομέα. Καθώς ο τομέας «Παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας» δεν περιλαμβάνει στις 
30/6/2020 επιχειρηματικό τομέα που βρίσκεται στο στάδιο της λειτουργίας, δεν παρουσιάζει έσοδα 
αλλά μόνο τα σχετιζόμενα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της υπό ανάπτυξη δραστηριότητας.  

Ο Όμιλος έχει επιλέξει να συνεχίσει να παρουσιάζεται ο τομέας «Παραγωγή και πώλησης ηλεκτρικής 
ενέργειας» στην ανάλυση ανά τομέα καθώς η παρουσία στον κλάδο της ενέργειας εξακολουθεί να 
αποτελεί στρατηγική επιλογή του Ομίλου.  

Με βάση τα ανωτέρω η πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα δραστηριότητας για την περίοδο 1/1 – 
30/6/2020 και το σύνολο του ενεργητικού στις 30/6/2020 αναλύεται ως εξής: 

 

 

Ολοκληρωμένες 
λύσεις 

πληροφορικής, 
δημοσίου τομέα και 

τραπεζών

Αμυντικά Κατασκευαστικά
Παραγωγή και 

Πώληση Ηλεκτρικής 
ενέργειας

Aναπτυξη 
εκμετάλλευση 
ακινήτων και 

ξενοδοχειακές 
υπηρεσίες

Λοιπά Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 94.586 32.738 92.304 - - 1.436 221.064
Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (1.592) - (1.525) - - (1.318) (4.435)
Σύνολο Πωλήσεων 92.994 32.738 90.779 - - 118 216.629

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

10.290 3.076 2.855 - (750) (2.849) 12.623

Σύνολο ενεργητικού
30/6/2020 176.698 98.978 290.293 3.638 33.463 116.725 719.795
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Η πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα δραστηριότητας για την περίοδο 1/1 – 30/6/2019 και το 
σύνολο του ενεργητικού στις 31/12/2019 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: 

 

 

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

Ολοκληρωμένες 
λύσεις 

πληροφορικής, 
δημοσίου τομέα και 

τραπεζών

Αμυντικά Κατασκευαστικά
Παραγωγή και 

Πώληση Ηλεκτρικής 
ενέργειας

Aναπτυξη 
εκμετάλλευση 
ακινήτων και 

ξενοδοχειακές 
υπηρεσίες

Λοιπά Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 87.402 10.093 130.667 - 5.611 1.359 235.131
Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (1.506) - (3.253) - - (1.216) (5.975)
Σύνολο Πωλήσεων 85.896 10.093 127.414 - 5.611 143 229.156

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 6.606 (2.102) 9.221 - 17 (89) 13.652

Σύνολο ενεργητικού
31/12/2019 168.304 96.307 310.876 36.996 33.997 106.934 753.415

1/1 - 30/06/20201/1 - 30/06/2019
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 12.623 13.652
Αποσβέσεις (6.687) (6.001)
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (8.092) (9.004)
Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (107) (91)
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (2.264) (1.444)
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6. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

Όμιλος  

 
 
 
Εταιρεία 

 

Οι προσθήκες στα άυλα περιουσιακά στοιχεία στον Όμιλο περιλαμβάνουν την άδεια χρήσης αιολικού 
πάρκου ύψους €3.130 της εξαγορασθείσας θυγατρικής ELICA BULGARIA OOD. Η εξαγορά της 
θυγατρικής κατηγοριοποιήθηκε ως εξαγορά περιουσιακών στοιχείων. 

Στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας υπάρχουν εγγεγραμμένα 
εμπράγματα βάρη ύψους €46,6 εκ και €2,4 εκ αντίστοιχα προς εξασφάλιση υποχρεώσεων. 

Σημ

Ενσώματα πάγια 
περιουσιακά 

στοιχεία

Άυλα 
περιουσιακά 

στοιχεία
Επενδύσεις σε 

ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2019 117.994 13.185 58.912 190.091
Υιοθέτηση ΔΠΧΑ 16 (2.962) - - (2.962)
Προσθήκες 2.237 3.244 3 5.484
Απόκτηση ελέγχου σε θυγατρική 7 293 - 300
Πωλήσεις (56) - - (56)
Αποσβέσεις (3.136) (1.201) (551) (4.888)
Μεταφορά (64) - 64 -
Λοιπές μεταβολές (17) 5 (25) (38)
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2019 114.002 15.527 58.402 187.931

Ενσώματα πάγια 
περιουσιακά 

στοιχεία

Άυλα 
περιουσιακά 

στοιχεία
Επενδύσεις σε 

ακίνητα Σύνολο
Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2020 112.751 18.835 50.622 182.208
Προσθήκες 3.276 5.381 - 8.657
Πωλήσεις (989) - - (989)
Πώληση θυγατρικής 18 (24.008) - - (24.008)
Αποσβέσεις (2.417) (1.759) (490) (4.665)
Απομείωση (2) - (1)
Μεταφορά (38) - 38 -
Λοιπές μεταβολές (8) 17 (54) (45)
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2020 88.564 22.475 50.117 161.156

Ενσώματα πάγια 
περιουσιακά 

στοιχεία

Άυλα 
περιουσιακά 

στοιχεία
Επενδύσεις σε 

ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2019 8.429 19 50.525 58.973
Προσθήκες 8 - 22 30
Πωλήσεις (4) - - (4)
Αποσβέσεις (121) (6) (611) (738)
Μεταφορά (40) - 40 -

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2019 8.273 13 49.975 58.261

Ενσώματα πάγια 
περιουσιακά 

στοιχεία

Άυλα 
περιουσιακά 

στοιχεία
Επενδύσεις σε 

ακίνητα Σύνολο
Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2020 8.174 7 49.369 57.551
Προσθήκες 7 2 - 9
Αποσβέσεις (122) (6) (611) (739)
Μεταφορά 9 - (9) -

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2020 8.067 3 48.749 56.820
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7. Επενδύσεις σε θυγατρικές  

Οι σημαντικότερες μεταβολές στις επενδύσεις σε θυγατρικές αναλύονται παρακάτω. 

Η Εταιρεία συμμετείχε στην διάρκεια της περιόδου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
θυγατρικής εταιρείας Intradevelopment κατά €1.968.  
 
Στις 25 Ιουνίου 2020 ολοκληρώθηκε η πώληση της θυγατρικής εταιρίας Κ-Wind Kιθαιρώνας Α.Ε.Ε («K-
WIND») ως εκ τούτου στις 30.6.2020 και 30.6.2019 η δραστηριότητα της Κ-Wind καθώς και το κέρδος 
από την συναλλαγή για τον Όμιλο και την Εταιρεία παρουσιάζονται στη γραμμή «Καθαρά 
κέρδη/(ζημιές) από διακοπείσες δραστηριότητες» στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η μείωση στις 
συμμετοχές της Εταιρείας ήταν €12.466. Το κέρδος για τον Όμιλο και για την Εταιρεία ανήλθε σε 
€8.433 και €3.085 αντίστοιχα και αναλύεται στην σημείωση 18. Στην κατάσταση ταμειακών ροών η 
γραμμή «Πώληση θυγατρικής» περιλαμβάνει για τον Όμιλο και την Εταιρεία το βασικό τίμημα που 
είχε εισπραχθεί έως τις 30 Ιουνίου 2020 και για τον Όμιλο είναι  μειωμένο με τα ταμειακά διαθέσιμα 
της θυγατρικής (σημ. 18). Η γραμμή «Πώληση θυγατρικής» περιλαμβάνει επιπλέον ποσό €375 για τον 
Όμιλο και την Εταιρεία που αφορά εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών που πραγματοποιήθηκαν σε 
προηγούμενες χρήσεις.  
 
Τον Φεβρουάριο του 2020 η θυγατρική εταιρεία Ιντρακάτ εξαγόρασε το σύνολο (100%) των μετοχών 
της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΕ» από την θυγατρική εταιρεία Intradevelopment. Ως 
αποτέλεσμα της συναλλαγής το συνολικό έμμεσο ποσοστό του Ομίλου στην «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΕ» διαμορφώθηκε από 100% σε 59,56%. Επιπλέον η Ιντρακάτ συμμετείχε τον Μάρτιο του 
2020 στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΙΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ, 
επίσης θυγατρική της Intradevelopment. Στην εν λόγω αύξηση η Intradevelopment άσκησε μερικώς 
τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν με αποτέλεσμα η Ιντρακάτ να αυξήσει το ποσοστό 
συμμετοχής της στην ΙΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ. Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής το 
συνολικό έμμεσο ποσοστό του Ομίλου στην ΙΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ διαμορφώθηκε από 
80,17% σε 71,31%. Η επίδραση από τις ανωτέρω συαλλαγές στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ήταν €221 
αύξηση στις μη ελέγχουσες συμμετοχές με αντίστοιχη μείωση στα αποτελέσματα εις νέον. Οι 
συναλλαγές δεν είχαν επίδραση στην Εταιρεία. 

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 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2019 συμπεριλαμβάνεται συμμετοχή με ποσοστό 22,31%, μέσω 
της θυγατρικής Intracom Operations ltd, στον Όμιλο Goreward Ltd, o οποίος δραστηριοποιείται στην 
Κίνα. 

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 45.066 52.886 1.065 1.099
Προσθήκες 14 165 12 153
Πωλήσεις - (653) - (48)
Κέρδη / (Ζημιές) εύλογης αξίας (991) (7.102) (464) (138)
Λοιπά - (230) - -
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 44.089 45.066 612 1.065

Όμιλος Εταιρεία
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9. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Στις 30 Ιουνίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2019 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €76.000 
διαιρούμενο σε 76.000.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία.  

10. Δάνεια 

 

Στα δάνεια του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2019 περιλαμβάνεται ο δανεισμός της πρώην θυγατρικής 
εταιρείας Κ-WIND της οποίας η πώληση ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουνίου 2020 (σημ.18). 

11. Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα - καθαρά 

 

 

Αριθμός 
μετοχών

Κοινές 
μετοχές

Υπέρ το 
άρτιο

Ίδιες 
μετοχές Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 75.520.152 76.000 194.204 (485) 269.719
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 75.520.152 76.000 194.204 (485) 269.719

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 75.520.152 76.000 194.204 (485) 269.719
Ίδιες μετοχές (108.000) - - (57) (57)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 75.412.152 76.000 194.204 (543) 269.661

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019

Τραπεζικά δάνεια 94.227 136.672 15.110 18.700
Ομολογιακά δάνεια 63.086 64.049 - -
Λοιπά δάνεια 1.338 1.304 - -
Σύνολο δανείων 158.652 202.025 15.110 18.700

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 68.905 69.785 2.650 2.840
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 89.747 132.241 12.460 15.860

158.652 202.025 15.110 18.700

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2019 1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2019
Χρηματοοικονομικά έξοδα
-Τραπεζικά δάνεια (4.300) (4.091) (502) (427)
-Ομολογιακά δάνεια (611) (829) - -
- Υποχρεώσεις μίσθωσης (507) (538) (152) (160)
- Εγγυητικές (2.510) (3.216) - -
- Λοιπά (439) (1.126) - -
- Καθαρά κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές (146) 34 - -
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (8.609) (9.768) (654) (587)

Χρηματοοοικονομικά έσοδα
- Έσοδα τόκων από τράπεζες 32 60 10 10
- 'Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές - - 1 -
- Έσοδα τόκων από δάνεια 207 491 210 459
- Λοιπά 278 213 193 196
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 517 763 415 665
Χρηματοοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα - καθαρά (8.092) (9.004) (239) 78

Όμιλος Εταιρεία
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12. Φόρος εισοδήματος 

 

Βάσει του άρθρου 22 του Ν.4646/2019, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των νομικών 
προσώπων για τα εισοδήματα του έτους 2019 και μετά διαμορφώθηκε σε 24%. 

Στις 30/06/2020 ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους €6.536 
(31/12/2019: €6.550). 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 20. Η σωρευτική πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, 
για τον Όμιλο ανέρχεται σε €3.924. 

Για τις χρήσεις 2014-2018 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 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 2019, βάσει των διατάξεων του Ν.4174/2013, άρθρο 65Α, 
παρ.1, όπως ισχύει, βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να 
χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 30 Ιουνίου 2020. 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 2014 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 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2019 1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2019

Φόρος περιόδου (1.644) (1.225) - -
Αναβαλλόμενος φόρος 379 (1.147) 50 (14)
Σύνολο (1.265) (2.372) 50 (14)

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2019 1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2019

Κέρδη/(Ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (2.049) (3.549) (2.043) (1.719)
Από διακοπείσες δραστηριότητες 8.712 (310) 3.085 -

6.663 (3.859) 1.041 (1.719)

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών (σε χιλ.) 75.448 75.520 75.448 75.520

Βασικά / απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (€ ανά 
μετοχή)
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (0,03) (0,05) (0,03) (0,02)
Από διακοπείσες δραστηριότητες 0,12 0,00 0,04 0,00

0,09 (0,05) 0,01 (0,02)

Όμιλος Εταιρεία
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O σταθμισμένος μέσος όρος αριθμού μετοχών για το 2020 έχει αναπροσαρμοστεί με βάση τις 
μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο λόγω αγοράς ιδίων μετοχών (σημ.9).  

14. Λειτουργικές ταμειακές ροές 

 

15. Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

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

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: 

 

1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2019 1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2019

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου 5.183 (4.126) 1.041 (1.719)
Προσαρμογές για:
Φόρο εισοδήματος 1.588 2.259 (50) 14
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 2.417 3.136 122 121
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 1.759 1.201 6 6
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 490 551 611 611
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων 2.059 1.916 29 43
Απομειώσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 2 - - -
(Κέρδη)/ Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων - 49
(Κέρδη)/ Ζημιές εύλογης αξίας επενδύσεων μέσω αποτελεσμάτων 73 (93) - -
Απομειώσεις και διαγραφές απαιτήσεων - 856 - -
Κέρδη από πώληση θυγατρικών (8.433) - (3.085) 977
Έσοδα τόκων (391) (770) (415) (662)
Έξοδα τόκων 9.000 10.389 654 587
(Κέρδη)/ ζημιές πρόωρου τερματισμού συμβάσεων μίσθωσης (10) - - -
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (3) (3) - -
Μερίδιο αποτελέσματος σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με τη 
μέθοδο της καθαρής θέσης 107 91 - -
Συναλλαγματικές ζημιές / (κέρδη) 127 192 - -

13.967 15.648 (1.086) (22)

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων (963) (5.492) - -
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων 18.391 5.272 (940) (2.450)
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 1.980 (16.977) 413 404
Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων 1.206 (42) - -
Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης 302 292 - -

20.916 (16.947) (528) (2.046)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 34.883 (1.299) (1.614) (2.069)

Όμιλος Εταιρεία

`
30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019

Εγγυητικές για προκαταβολές 52.281 61.177 38.432 42.154
Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 130.474 137.545 103.098 107.585
Εγγυητικές συμμετοχής σε διαγωνισμούς 32.234 30.522 15.833 22.632
Λοιπές 18.717 22.607 - -

233.706 251.852 157.364 172.371

Όμιλος Εταιρεία
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Η Εταιρεία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών για δάνεια θυγατρικών και λοιπών εταιρειών συνολικού 
ύψους €116.074. 

Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 

Η εταιρεία Teledome Α.Ε. και οι βασικοί της μέτοχοι έχουν ασκήσει διάφορες αγωγές κατά των 
εταιριών  Intracom Holdings, Hellas Online και μελών της Διοίκησης, ζητώντας μεταξύ άλλων να 
κηρυχθούν άκυρες οι αποφάσεις οργάνων (Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων των 
ως άνω εταιρειών) δια των οποίων ματαιώθηκαν οι σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις της Hellas Online, 
της Unibrain και της ενάγουσας Teledome. Δια των ανωτέρω αγωγών ζητείται να καταβάλουν η 
Εταιρεία και η προαναφερόμενη πρώην θυγατρική της, Hellas Online καθώς και μέλη της Διοίκησης, 
αποζημιώσεις συνολικού ύψους €122 εκ. περίπου, για αποθετικές ζημιές και αποκατάσταση της 
ηθικής βλάβης που φέρεται ότι υπέστησαν οι ενάγοντες.  

Μετά την έκδοση της υπ’ αριθμόν 1852/2017 απόφασης του Αρείου Πάγου, με την οποία 
απορρίφθηκαν αμετάκλητα 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 ίδιοι μέτοχοι κατέθεσαν στις 1/6/2018 την 
από 1/6/2007 αγωγή τους (αρ. κατ. 52815/1997/2018), με την οποία διεκδικούν εκ νέου ποσό ύψους 
€20,4 εκατ.. Η αγωγή συζητήθηκε ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου στις 30/1/2020, οπότε 
αναμένεται πλέον η έκδοση της απόφασης. Η Εταιρεία, βασιζόμενη στην άποψη του νομικού 
συμβούλου της, σύμφωνα με την οποία η πιθανότητα απόρριψης των απαιτήσεων των βασικών 
μετόχων της Teledome Α.Ε.Β.Ε. διαγράφεται σαφέστατα πιο ισχυρή από την όποια πιθανότητα 
ευδοκίμησης αυτών, δεν σχημάτισε πρόβλεψη.  

Την 10/02/2015 κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία αγωγή, με την οποία βασικοί μέτοχοι της Teledome 
Α.Ε. διεκδικούν εκ νέου την αποδέσμευση των εγγυήσεων προς τις Τράπεζες μέχρι του ποσού των 
€13 εκατ. περίπου. Είχε 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.  

Στο πλαίσιο της ίδιας διαφοράς η Εταιρεία έχει προβεί στην άσκηση: (α) της από 09/07/2018 αγωγής 
(αρ. κατ. 70009/2590/2018) κατά των μετόχων της Teledome Α.Ε.Β.Ε., από τους οποίους είχε 
αποκτήσει μέσω οριστικών συμβάσεων αγοραπωλησίας και μεταβίβασης μετοχών ποσοστό 39% του 
μετοχικού κεφαλαίου αυτής, με την οποία επιδιώκει την επιδίκαση αποζημίωσης ύψους €9,3 
εκατ.,προς αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη εξ αιτίας της εν λόγω αγοραπωλησίας. 
Σημειώνεται, ότι παράμετροι της εν λόγω αγωγής συνδέονταν με ποινική διαδικασία σε βάρος των 
εναγομένων μετόχων της Teledome Α.Ε.Β.Ε., η οποία έπαυσε λόγω εκδόσεως απαλλακτικού 
βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο έκρινε λόγω έλλειψης επαρκών 
ενδείξεων να μη γίνει κατηγορία σε βάρος τους για την καταμηνυθείσα πράξη. (β) Της από 4.1.2019 
αγωγής (αρ. κατ. 680/19/2019) αγωγή κατά βασικών μετόχων της Teledome Α.Ε.Β.Ε., με την οποία 
διεκδικεί συνολικό ποσό €2,8 εκατ. ως αποζημίωση για τις δαπάνες, στις οποίες υποβλήθηκε για την 
καταβολή προμηθειών έκδοσης και διατήρησης σε ισχύ εγγυητικών επιστολών υπέρ αυτών λόγω της 
έκδοσης κατά το παρελθόν της υπ’ αριθμόν 179/2014 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) και της επακόλουθης αμετάκλητης απόρριψης των ως άνω 
αγωγών με την υπ’ αριθμόν 1852/2017 απόφασης του Αρείου Πάγου. Επί της εν λόγω αγωγής 
εκδόθηκε πρόσφατα η υπ’ αριθμόν 2816/2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών χωρίς 
να εμφαίνεται το αποτέλεσμα αυτής στην οικεία πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων και 
εισαγγελιών, προς τούτο δε έχει υποβληθεί αίτημα για λήψη αντιγράφου αυτής μέσω του οικείου 
κόμβου , όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης ορίζει στα πλαίσια των ειδικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας, το οποίο αίτημα δεν έχει ακόμη εξυπηρετηθεί. 
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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, χωρίς να υπάρχει επί μακρόν 
οποιαδήποτε εξέλιξη,δεν είναι δυνατός ο περαιτέρω σχολιασμός του θέματος καθώς και η εκτίμηση 
της τυχόν αρνητικής οικονομικής επίδρασης στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας. 

Η εταιρεία Intracom Telecom άσκησε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της 
Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου α) Ιntrakat και β) Rural, τρείς αγωγές με τις οποίες ζητά: 

(α) να υποχρεωθούν οι τρείς ανωτέρω εταιρείες και να αναγνωρισθεί ότι υπέχουν υποχρέωση να της 
καταβάλλουν ως ποινικές ρήτρες και αναπόδεικτη αποζημίωση το συνολικό ποσόν των €4,5 εκατ. η 
Intrakat, των €2 εκατ. η Intracom Holdings και του €1 εκατ. η Rural για αποδιδόμενες δήθεν 
παραβάσεις κατ’ ιδίαν συμβατικών όρων της από 1/10/2014 σύμβασης μεταξύ αυτών και της 
ενάγουσας 

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

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

Οι 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 
τους μέχρι την έκδοση τελεσίδικης διαιτητικής απόφασης επί συναφούς και συνεκδικασθείσας 
διαφοράς που παραπέμφθηκε σε διαιτησία. Μετά από άσκηση έφεσης από την εταιρεία Intracom 
Telecom κατά της πρωτόδικης απόφασης εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 1947/2020 απόφαση του Εφετείου 
Αθηνών, η οποία απέρριψε την ασκηθείσα έφεση και επικύρωσε τις κρίσεις της πρωτοβάθμιας 
απόφασης. 

Αντίστοιχα, η Εταιρεία από κοινού με τις εταιρείες Intrakat και Rural έχει ασκήσει τρείς διαιτητικές 
προσφυγές προκειμένου να αναγνωρισθεί η νομιμότητα της καταγγελίας της σύμβασης με την 
Intracom Telecom, να αναγνωρισθεί ότι ουδεμία υποχρέωση προς αποζημίωση υφίσταται έναντι της 
Intracom Telecom και για οποιαδήποτε αιτία, νομική βάση ή ποσό και να αναγνωριστεί ότι η Intracom 
Telecom οφείλει να καταβάλλει στις ενάγουσες ως εις ολόκληρον δανείστριες, το ποσό των €10 εκατ. 
από καταπεσούσες ποινικές ρήτρες και αναμένεται η εξέλιξη τους ενώπιον των αρμοδίων 
δικαστηρίων. Μετά τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης κατά τα ανωτέρω και ενόψει του ότι οι 
διαιτητικές προσφυγές της Εταιρείας και των ανωτέρω εταιρειών εκκρεμούν ενώπιον των αρμοδίων 
διαιτητικών οργάνων, οι διάδικοι προέβησαν στη σύναψη του από 16/7/2020 Συμφώνου Διαιτησίας, 
δυνάμει του οποίου έχει υπαχθεί σε διαιτησία το σύνολο των διαφορών που έχουν ανακύψει μεταξύ 
τους. Δεδομένου ότι είχε ήδη συγκροτηθεί και το Διαιτητικό Δικαστήριο για την κρίση επί των 
διαιτητικών προσφυγών της Εταιρείας και των ανωτέρω εταιρειών - ομόδικων αυτής, τα διάδικα μέρη 
παρέπεμψαν σε αυτό την επίλυση των διαφορών τους και ήδη έχει ορισθεί ως ημερομηνία 
συνεδρίασης αυτού για την ανάπτυξη των ισχυρισμών των διαδίκων και την εξέταση των μαρτύρων 
η 24/11/2020. 

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 
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διαγράφεται σαφέστατα πιο ισχυρή από την όποια πιθανότητα ευδοκίμησης αυτών, δεν σχημάτισαν 
πρόβλεψη.  

Η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. επίσπευσε, μετά από διεξαγωγή μαρτυρικών καταθέσεων που ολοκληρώθηκε το 
έτος 2010, τη μετ’ απόδειξη συζήτηση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της από 
26/9/1994 (αρ. κατάθ. 8042/1994) αγωγή της κατά της Εταιρείας. Η αιτιώμενη αξίωση αφορά σε 
συμβάσεις προμήθειας τηλεπικοινωνιακού υλικού, οι οποίες περιλάμβαναν όρο περί παροχής από 
μέρους της Εταιρείας ως προμηθευτή έκπτωσης αντισταθμιζόμενης με αντίστοιχης αξίας υλικό 
συγκεκριμένου τηλεπικοινωνιακού συστήματος σε περίπτωση που στο πλαίσιο επόμενου διαγωνισμού 
της ΟΤΕ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών της σε νέα ψηφιακά κέντρα του προγράμματος 1994-1995, 
ανέκυπτε από τον μειοδότη και υπέρ αυτής ευνοϊκότερο οικονομοτεχνικό αποτέλεσμα. Το αγωγικώς 
αιτούμενο ποσό υπό τη συγκεκριμένη βάση ανερχόταν σε 5,3 δις δραχμές. Επισημαίνεται, ότι το 
συμβατικό αντικείμενο, στο οποίο στηρίζεται η εν λόγω αγωγή, επομένως δε και η συναφής 
απαίτηση, ανήκει στον κλάδο της Εταιρείας, ο οποίος αποσχίσθηκε το έτος 2006 και εισφέρθηκε στην 
Intracom Telecom A.E.. Η ως άνω αγωγή είχε προσδιορισθεί να συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών στις 30/4/2020, πλην όμως αυτή ματαιώθηκε λόγω της αναστολής λειτουργίας 
των δικαστηρίων της Χώρας και ακολούθως προσδιορίσθηκε εκ νέου οίκοθεν για τη δικάσιμο της 
15/10/2020. 

Εκτιμάται, κατ’ αξιολόγηση των νομικών ζητημάτων, των πραγματικών περιστατικών, των 
νομολογιακών δεδομένων, αλλά και της αμετάκλητης έκβασης συναφούς υπόθεσης με αντίστοιχο 
προμηθευτή τηλεπικοινωνιακού υλικού, ότι η αγωγική απαίτηση έχει σημαντικές πιθανότητες να 
απορριφθεί. 

Στο Ελληνικό Υποκατάστημα της θυγατρικής Intrasoft International, μετά από την περάτωση 
φορολογικών ελέγχων των χρήσεων 2012,2013 και 2014 καθώς και για τη χρήση 2011 της INTRACOM 
IT SERVICES (η οποία απορροφήθηκε από την Intrasoft International) επιβλήθηκαν φόροι, Φ.Π.Α., 
πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους € 5 εκατ. τα οποία καταβλήθηκαν. 

Η εταιρεία για το φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2012(φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις €2,5 εκατ.) 
έχει ασκήσει προσφυγή κατά των σχετικών φύλλων ελέγχου όπου αντικρούει τους ισχυρισμούς, 
αντιτάσσει τις απόψεις της και αιτείται την ακύρωση των οριστικών πράξεων προσδιορισμού φόρου, 
η οποία συζητήθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στις 15/1/2020 και αναμένεται η έκδοση της 
απόφασης. Ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας εκτιμά ότι η ανωτέρω υπόθεση έχει βάσιμες 
πιθανότητες επιτυχίας. 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες υποθέσεις φορολογικού ελέγχου (φόροι κλπ. €2,5 εκατ.) η εταιρεία έχει 
ασκήσει ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Δ.Ε.Δ. με τις οποίες αιτείται την ακύρωση των 
οριστικών πράξεων προσδιορισμού φόρου οι οποίες αναμένεται να συζητηθούν έως τις 30/9/2020. 
Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία θα ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα. Ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας 
εκτιμά ότι οι ανωτέρω υποθέσεις έχουν βάσιμες πιθανότητες επιτυχίας. Για τις ανωτέρω φορολογικές 
υποθέσεις καθώς και για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του υποκαταστήματος  έχει σχηματιστεί 
πρόβλεψη €3,9 εκατ.. 

Για επίδικες, δικαστικές αποφάσεις ή υπό διαιτησία διαφορές στην Εταιρεία και στον Όμιλο έχουν 
σχηματιστεί προβλέψεις €1,5 εκ. και 1,7 εκ. αντίστοιχα. 
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17.  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

 

  

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

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

 

 

1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2019 1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2019

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:

Προς θυγατρικές - - 1.318 1.216

Προς συγγενείς 1.680 - -

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.230 2.454 96 118
2.910 2.454 1.414 1.334

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:

Από θυγατρικές - - 65 77

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 98 56 - 9

98 56 65 86

Έσοδα ενοικίων:

Από θυγατρικές - - 565 565

Από συγγενείς 2 1 - -

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 430 438 270 280

432 439 835 845

Έσοδα από τόκους:
Από θυγατρικές - - 403 401
Από συγγενείς - 66 - -

- 66 403 401

Όμιλος Εταιρεία

Αγορές παγίων 
Από θυγατρικές - - - 22

- - - 22

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 

Από θυγατρικές - - 19.417 18.488

Από συγγενείς 6.072 7.534 - -

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 8.955 8.172 2.548 2.121
15.027 15.706 21.965 20.610

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: 

Προς θυγατρικές - - 59 64

Προς συγγενείς 1 383 - -

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 7.761 6.587 5.463 5.463

7.762 6.970 5.522 5.527

Όμιλος Εταιρεία
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Παροχές προς τη διοίκηση  

Για τους έξι μήνες έως 30 Ιουνίου 2020, καταβλήθηκαν από την Εταιρεία και τον Όμιλο συνολικές 
αμοιβές μελών Δ.Σ., διευθυντικών στελεχών και λοιπών συνδεδεμένων μερών ύψους €1.716 και 
€2.862 αντίστοιχα (1/1 – 30/6/2019: €267 και €1.597 αντίστοιχα). Κατά την 30 Ιουνίου 2020 και 31 
Δεκεμβρίου 2019 δεν υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων από τα μέλη της Διοίκησης 
όσον αφορά την Εταιρεία. Στον Όμιλο στις 30 Ιουνίου 2020 υπάρχουν υποχρεώσεις προς τα μέλη της 
Διοίκησης €26 (2019: €41) ενώ οι απαιτήσεις από τα μέλη της Διοίκησης ανέρχονται σε €2.043 (2019: 
€2.126). 

18. Διακοπείσες δραστηριότητες 

Στις 25 Ιουνίου 2020 ολοκληρώθηκε η πώληση και η μεταβίβαση της, κατά ποσοστό 100%, θυγατρικής 
εταιρείας  K-WIND Kιθαιρώνας Α.Ε.Ε («Κ-WIND») στην εταιρεία CUBICO SUSTAINABLE INVESTMENTS 
LIMITED. 
 
Λόγω της πώλησης τα αποτελέσματα της πρώην θυγατρικής εταιρείας έχουν ταξινομηθεί ως 
διακοπείσες δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα από την δραστηριότητα της Κ-WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ και 
οι ταμειακές ροές για την περίοδο 1/1/2020-30/6/2020 και 1/1/2019- 30/6/2019 παρουσιάζονται 
παρακάτω: 
 

 
 
 

 
 
Η γραμμή «Κέρδη/(ζημιές) από διακοπείσες δραστηριότητες» για τον Όμιλο και την Εταιρεία 
περιλαμβάνει επιπλέον το κέρδος από την συναλλαγή το οποίο ανήλθε σε €8.433 και €3.085 
αντίστοιχα.  
 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής καθώς και το τίμημα και το κέρδος που 
προέκυψε από την συναλλαγή για τον Όμιλο παρουσιάζονται παρακάτω: 
 

1/1 - 25/06/2020 1/1 - 30/06/2019
Πωλήσεις 1.985 1.757
Κόστος πωληθέντων (807) (1.580)
Μεικτό κέρδος από διακοπείσες δραστηριότητες 1.178 177
Άλλα λειτουργικά έσοδα 14 28
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά 37 -
Έξοδα διοίκησης (20) (13)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης από διακοπείσες 
δραστηριότητες 1.209 191
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (607) (614)
Κέρδη προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες 602 (423)
Φόρος εισοδήματος (323) 113
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου από διακοπείσες 
δραστηριότητες 279 (310)

1/1 - 25/06/2020 1/1 - 30/06/2019
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2.117 2.649
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 276 (336)
Σύνολο ταμειακών ροών 2.394 2.313
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H εύλογη αξία του τιμήματος μετά τα έξοδα συναλλαγής ανήλθε σε €16.464. Ποσό €15.508 αφορά το 
βασικό τίμημα το οποίο καταβλήθηκε κατά την ολοκλήρωση της πώλησης, ενώ ποσό €2.865 θα 
καταβληθεί εντός τριετίας από την επέλευσή της. Το βασικό τίμημα ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω 
μετά την ενδεχόμενη ικανοποίηση σχετικών συμβατικών όρων. Ως εκ τούτου στο συνολικό τίμημα 
έχει συμπεριληφθεί η εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος, η οποία προσδιορίσθηκε σε €90.    
 
Το ποσό €913 αφορά επιπλέον τίμημα που ο Όμιλος οφείλει να καταβάλει λόγω της πώλησης της K-
WIND σε πρώην μετόχους - μη ελέγουσες συμμετοχές της πρώην θυγατρικής εταιρείας και το οποίο 
είχε συμφωνηθεί κατά την εξαγορά του επιπλέον ποσοστού 20% στην ΚWIND το 2019. Το ποσό αυτό 
στις στις 30 Ιουνίου 2020 παραμένει στις υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας.   
 

19. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

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

Περιουσιακά στοιχεία 25/6/2020
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 24.008
Υπεραξία 2.600
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 2.546
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.222
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 498

35.874

Υποχρεώσεις
Δάνεια 26.989
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 367
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.400

28.756

Καθαρή θέση K-WIND (7.118)
Συνολικό τίμημα μείον έξοδα πώλησης 16.464
Επιπλέον τίμημα σε πρώην μετόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών (913)
Κέρδος από την πώληση 8.433
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20. Δομή Ομίλου 

Παρακάτω, παρατίθενται οι εταιρείες και τα κοινοπρακτικά σχήματα του Ομίλου που περιλαμβάνονται 
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, όπως και τα άμεσα ποσοστά συμμετοχής τους κατά την 
30 Ιουνίου 2020. 

 

Σημ. 1: Το συνολικό έμμεσο ποσοστό συμμετοχής στην Advanced Transport Telematics (79,78%) 
διαμορφώνεται μέσω της συμμετοχής των θυγατρικών εταιρειών Intrasoft International SA (άμεση 
συμμετοχή 50%) και Ιντρακάτ ΑΕ (άμεση συμμετοχή 50%). 

Σημ. 2: Το συνολικό έμμεσο ποσοστό συμμετοχής στην Rural Connect A.Ε. (75,74%) 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%). 

Επωνυμία
Χώρα 

εγκατάστασης
Άμεσο ποσοστό 

συμμετοχής 
Μέθοδος 

ενσωμάτωσης
Ανέλεγκτες  Φορολογικά Χρήσεις

* Intracom Technologies SARL Λουξεμβούργο 100% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2019
-Ίντρακομ Μονοπρόσωπη Α.Ε. Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ελλάδα 100% Ολική 2014-2019
-Intrasoft International S.A. Λουξεμβούργο 100% Ολική 2011-2019

- Intrasoft SA Ελλάδα 99% Ολική 2013-2019
- Intrasoft International Belgium Βέλγιο 100% Ολική 2012-2019
- Intrasoft International Bulgaria Βουλγαρία 100% Ολική 2012-2019
- Intrasoft International Scandinavia (πρώην IT Services Denmark AS) Δανία 100% Ολική 2007-2019
- Intrasoft International Cyprus Ltd (πρώην Intracom Cyprus Ltd) Κύπρος 100% Ολική 2013-2019
- Intrasoft Information Technology UK Ltd Ηνωμένο Βασίλειο 100% Ολική 2011-2019
- Intrasoft International USA Inc ΗΠΑ 100% Ολική 2014-2019
- Intrasoft International ME FZC ΗΑΕ 80% Ολική -

- Intracom Jordan LTD Ιορδανία 100% Ολική 2010-2019
- Intrasoft International East Africa Κένυα 88% Ολική 2015-2019

      - Intrasoft International Zambia LTD ** Ζάμπια 90,00% Ολική -
- Valeu Consulting Βέλγιο 50,1% Ολική 2017-2019
- Wemetrix AE Ελλάδα 60% Καθαρή θέση 2018-2019
- Intrasoft International South Africa Νότια Αφρική 100% Ολική 2018-2019

- Intrasoft International Doha LLC Κατάρ 80% Ολική 2018-2019
- Incelligent Α.Ε. ** Ελλάδα 20% Καθαρή θέση 2015-2019

* Intracom Holdings International Ltd Κύπρος 100% Ολική 2014-2019
- Intracom Operations Ltd Κύπρος 100% Ολική 2014-2019

- Intracom Group USA ΗΠΑ 100% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2019

Advanced Transport Telematics Α.Ε.
Ελλάδα

79,78% 
(βλ.σημ.1) Ολική 2014-2019

* Intrapower A.E. Εταιρία Ενεργειακών Έργων Ελλάδα 100% Ολική 2014-2010
 - Κ/Ξ Πρωτευς Ατεε-Intrapower Αε Οδοφωτισμος Δημου Καλαματας Ελλάδα 50% Αναλογική 2018-2019
 - ELICA BULGARIA ** Βουλγαρία 100% Ολική -

*  Rural Connect ΑΕ
Ελλάδα

75,74% 
(βλ.σημ.2)

Ολική 2014-2019

*  Intradevelopment Μονοπρόσωπη ΑΕ Αξιοποίησης & Εκμετάλλευσης Ακινήτων Ελλάδα 100% Ολική 2014-2019
- Ιντρακυκλάδες Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων Ελλάδα 100% Ολική 2014-2019
- Kεκροψ Α.Ε. Ελλάδα 34,32% Καθαρή θέση 2014-2019
- Devenetco Ltd. Κύπρος 50,00% Καθαρή θέση 2016-2018

- Grayalfa Holdings Ltd. Κύπρος 50% Καθαρή θέση 2017-2019
- B.L. Bluepro Holdings Ltd. Κύπρος 50% Καθαρή θέση 2016-2019
  - Benecielo Co Ltd Κύπρος 50% Καθαρή θέση 2017-2019
  - Stuerza Properties Ltd Κύπρος 50% Καθαρή θέση 2017-2019
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* Άμεσες συμμετοχές 

Σημ. 3: Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην Rominplot SRL ανέρχεται σε 100% μέσω συμμετοχής 
άλλης θυγατρικής. 

Σημ. 4: Το συνολικό έμμεσο ποσοστό συμμετοχής στην ΙΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε 
ανέρχεται σε 71,31% μέσω συμμετοχής της θυγατρικής Ιντρακάτ. 

Κατά την τρέχουσα περίοδο που έληξε την 30  Ιουνίου 2020, ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά ενώ 
δεν είχαν ενσωματωθεί την αντίστοιχη περίοδο του 2019 όλες οι παραπάνω αναφερόμενες εταιρείες 
του πίνακα με το συνοδευτικό χαρακτηριστικό (**) στον τίτλο τους. 

Αντιστρόφως είχαν ενσωματωθεί την 30 Ιουνίου 2019 και δεν ενσωματώθηκαν στην τρέχουσα περίοδο 
του 2020 (1/1 – 30/6/2020) οι εταιρείες Κ-WIND Kιθαιρώνας Α.Ε.Ε της οποίας η πώληση 
ολοκληρώθηκε στις 25/6/2020 (σημ.18) καθώς και οι εταιρείες  Incelligent Ι.Κ.Ε και Intrablue 
Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων.  

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 60% Ολική 2014-2019
- Intracom Construct SA Ρουμανία 97,17% Ολική 2014-2019
- Oikos Properties SRL Ρουμανία 100% Ολική 2014-2019
- ΒΗΤΑ Π Κ ΙΚΑΤ Αναπτυξιακή ΑΕ (Πρώην Βήτα Αναπτυξιακή Κυκλάδων Α.Ε) Ελλάδα 100% Ολική 2016-2019

- Rominplot SRL Ρουμανία
99,99% 

(βλ.σημ.3)
Ολική 2014-2019

- Intrakat International Ltd Κύπρος 100% Ολική 2017-2019
- Alpha Mogilany Development SP Z.O.O. Πολωνία 25% Καθαρή θέση 2014-2019

- Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΣΤΕΛΣΤΑΘ) Ελλάδα 95% Ολική 2017-2019
- Εταιρεία ειδικού σκοπού "Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ" Ελλάδα 60% Ολική 2017-2019
- ΙΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ελλάδα
70,93% 

(βλ.σημ.4)
Ολική 2018-2019

- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ελλάδα 100% Ολική 2014-2019
- Mestrolio Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Επενδύσεων Βιοαερίου & Βιομεθανίου Ελλάδα 50% Καθαρή θέση 2014-2019
- Ανώνυμη Εταιρεία Λειτουργίας Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων 
Σερρών (ΕΛΜΕΑΣ Α.Ε.)

Ελλάδα 45% Καθαρή θέση 2017-2019

- Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών (ΣΙΡΡΑ Α.Ε.) Ελλάδα 45% Καθαρή θέση 2017-2019
- Fracasso Hellas AE Σχεδιασμός & κατασκεύη συστημάτων οδικής ασφάλειας Ελλάδα 100% Ολική 2014-2019

- Fracasso Holdings D.O.O Κροατία 50% Καθαρή θέση 2015-2019
Κινητή Κομποστοποίηση Α.Ε. Ελλάδα 24,00% Καθαρή θέση 2014-2019
  -Κ/Ξ Intrakat - "Κ/Ξ Αρχιρόδον Ελλάς ΑΤΕ - Intrakat" (Γενικό Κατάστημα Κράτησης Ανατ. 
Μακεδονίας & Θράκης)

Ελλάδα 80,00% Αναλογική 2014-2019

  -Κ/Ξ Intrakat - Πρωτέας (Ομβρυά Αναβύσσου) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2014-2019
Κ/Ξ Άκτωρ ΑΤΕ - J&P ΑΒΑΞ - Intrakat (Κ/Ξ Μωρέας) Ελλάδα 13,33% Αναλογική 2014-2019
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (ΕΠΑ 7 - Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου Αττικής Νότια Περιοχή) Ελλάδα 49,00% Αναλογική 2014-2019
Κ/Ξ Αναστηλωτική - Γετεμ - Ετεθ - Intrakat (μουσείο Πάτρας) Ελλάδα 25,00% Αναλογική 2014-2019
Κ/Ξ Αναστηλωτική - Γετεμ - Intrakat (φράγμα Πείρου-Παραπείρου) Ελλάδα 33,30% Αναλογική 2014-2019
Κ/Ξ Intrakat - Κ.Παναγιωτίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. (έργο γραμμών μεταφοράς 1) Ελλάδα 60,00% Αναλογική 2014-2019
Κ/Ξ Εκτέρ Α.Ε. - Ερτέκα Α.Ε. - Θεμέλη Α.Ε. - Intrakat (δίκτυα περιοχής Φιλοθέης Κηφισίας) Ελλάδα 24,00% Αναλογική 2014-2019
Κ/Ξ Intrakat - Γ.Δ.Κ.Τεχνική Ε.Π.Ε "Κ/Ξ Εκτέλεσης έργου φράγματος Φιλιατρίνου" Ελλάδα 70,00% Αναλογική 2014-2019
Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ - ΑΕΓΕΚ - Intrakat (Κατασκευή σιδηρ/κής γραμμής Κιάτο - Ροδοδάφνη) Ελλάδα 33,33% Αναλογική 2014-2019
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Intrakat (διευθέτηση ρέματος Εσχατίας) Ελλάδα 25,00% Αναλογική 2014-2019
Κ/Ξ Intrakat - ΠΡΩΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Ι Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2019
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - J&P ΑΒΑΞ - Intrakat (Σήραγγα Παναγοπούλας) Ελλάδα 25,00% Αναλογική 2014-2019
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Intrakat (Παρακολούθηση Πληρωμής Ταμιευτήρα Αποσελεμή) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2014-2019
Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΕ - Intrakat (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 2014-2019

Κ/Ξ JP ΑΒΑΞ - ΤΕΡΝΑ - ΑΚΤΩΡ - Intrakat (Τέμενος Βοτανικού) Ελλάδα 25,00% Αναλογική 2016-2019
Κ/Ξ  ΙΝΤΡΑΚΑΤ -ΕΡΓΩ ΑΤΕ (Κατασκευή δικτύου διανομής & παροχετευτικών αγωγών 
φυσικού αερίου στην Αττική)

Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2014-2019

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

Ελλάδα 50,00% Αναλογική
2017-2019

Κ/Ξ  ΑΤΕΡΜΩΝ - Intrakat ΑΔΜΗΕ 2018 Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2018-2019
Κ/Ξ  ΑΤΕΡΜΩΝ - Intrakat ΑΔΜΗΕ 2019 Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2019
Κ/Ξ Ιntrakat-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2017-2019
   - Κ/Ξ Ιntrakat/ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ-WATT (ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής) Ελλάδα 33,34% Αναλογική 2017-2019
Κ/ΞΙΑ Ιntrakat - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ Ελλάδα 92,46% Αναλογική 2019
Κ/ΞΙΑ Ιntrakat - EURARCO - ENVITEC (Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων Σερρών)

Ελλάδα 45,00% Αναλογική
2017 - 2019

Κ/ΞΙΑ Αιολικού Πάρκου Τοπλού Κρήτης NOSTIRA - Ιntrakat Ελλάδα 10,00% Αναλογική 2019
Κ/ΞΙΑ P.&C. DEVELOPMENT S.A. ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε., Ελλάδα** Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2019
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ, ΕΡΓΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ** Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2019



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Ενδιάμεσες συνοπτικές εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 34  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΙ 091040 / 05.10.2009 

Ο A’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 

 
 

Δ. Χ. ΚΛΩΝΗΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΚ 121708 / 07.10.2011 

 
 
 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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