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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, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

3. Γεώργιος Αρ. Άννινος, Αντιπρόεδρος 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

Εξ’ όσων γνωρίζουμε: 

α. οι συνημμένες εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας 
“ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, για την περίοδο 01/01/2021 έως 30/6/2021, 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  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 

 

 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 

 
 

Γ. ΑΡ. ΑΝΝΙΝΟΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΚ 760212 / 28.08.2013 
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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 2021 

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

 

1. Κύρια γεγονότα Α’ Εξαμήνου 2021 - Ανασκόπηση θυγατρικών εταιρειών και Ομίλων 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα των εταιρειών του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2021 συνοψίζεται 
παρακάτω: 

Ο Όμιλος  INTRASOFT International, τον Ιανουάριο 2021, ανέλαβε νέο έργο για τη Γενική Διεύθυνση 
Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG COMM) που καλύπτει αξιολογήσεις και μελέτες 
εκτίμησης αντίκτυπου (impact assessment) στον τομέα της επικοινωνίας. Το έργο χωρίζεται σε τρεις 
ενότητες και η κοινοπραξία INTRASOFT επιλέχθηκε επιτυχώς και στις τρεις για τα επόμενα τέσσερα 
χρόνια. 

Τον Μάρτιο 2021, η INTRASOFT ανέλαβε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τελωνείων της Τυνησίας 
υπό την χρηματοδότηση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το έργο θα βασιστεί στην πλατφόρμα INTRASOFT 
ERMIS™ που έχει σχεδιασθεί και αναπτυχθεί εξ’ ολοκλήρου από την INTRASOFT. 

Σε συνέχεια, τον Απρίλιο, η INTRASOFT INTERNATIONAL σε συνεργασία με τον ΟΤΕ ανέλαβε το έργο 
της προμήθειας νέου Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Πληροφοριακού Συστήματος προς τον ΑΔΜΗΕ, 
συνολικού προϋπολογισμού €6,5 εκατ.  

Τέλος, εξαιρετικά σημαντικά είναι τα ευρωπαϊκά έργα επικοινωνίας που ανέλαβε ο Όμιλος INTRASOFT 
INTERNATIONAL μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο 2021, η SCOPE 
Communications, το communications agency του ομίλου INTRASOFT International, επελέγη από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA) και τον Οργανισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) για την υλοποίηση δύο 
έργων στους τομείς του δημιουργικού σχεδιασμού, της εικαστικής στοιχειοθεσίας και της εκπόνησης 
στρατηγικού πλάνου επικοινωνίας, αντίστοιχα. Στη συνέχεια τον Μάιο,  η SCOPE Communications, 
μέσω Κοινοπραξίας, ανέλαβε το νέο συμβόλαιο επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Καινοτομίας και Οργανισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (EISMEA). Το νέο ευρύ έργο καλύπτει την 
παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας όπως διεθνείς καμπάνιες, οργάνωση εκδηλώσεων 
καθώς και το συνολικό φάσμα της ψηφιακής επικοινωνίας. 

Η IDE τον Μάρτιο ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα θαλάσσιας επιτήρησης για την 
παρακολούθηση καθορισμένων περιοχών ζωτικού εθνικού ενδιαφέροντος από το Ελληνικό Πολεμικό 
Ναυτικό. Η IDE παρέδωσε ολοκληρωμένους τηλεχειριζόμενους Σταθμούς Επιτήρησης με Ραντάρ 
Μακράς Εμβέλειας και άλλους αισθητήρες που παρέχουν στους επιτελείς του Πολεμικού Ναυτικού 
αυξημένη επίγνωση της επιχειρησιακής κατάστασης στην περιοχή και προσδίδουν αποφασιστικό 
επιχειρησιακό πλεονέκτημα ταχείας αντίδρασης σε περίπτωση ανάγκης. 

Τον Απρίλιο η IDE υπέγραψε σύμβαση με τη BOEING, για την συμμετοχή της στο πρόγραμμα 
εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου AWACS της Πολεμικής 
Αεροπορίας των ΗΠΑ, επεκτείνonτας την μέχρι σήμερα επιτυχημένη συνεργασία της με την BOEING 
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στο πρόγραμμα AWACS και ενισχύοντας περαιτέρω την θέση της στην παγκόσμια Αεροναυπηγική 
αγορά. 

Η Intracom Defense (IDE) επέκτεινε επίσης και τη συνεργασία της με τη γερμανική εταιρεία Diehl 
Defence, με την ανάληψη νέων εργασιών που αφορούν στην παραγωγή κρίσιμων ηλεκτρονικών 
υποσυστημάτων της οικογένειας πυραύλων αέρος-αέρος και επιφανείας-αέρος IRIS-T, καθώς και στον 
σχεδιασμό και παραγωγή σταθμών για την επίγεια υποστήριξή τους. 

Ο Όμιλος INTRAKAT συνεχίζει την εκτέλεση των έργων στους τομείς δραστηριότητας στους οποίους 
εστιάζει και  οι οποίοι είναι: Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα Κατασκευών, Βιομηχανικές & Μεταλλικές 
Κατασκευές, Ειδικά Έργα, Έργα ΣΔΙΤ & Έργα Παραχώρησης, και  Περιβαλλοντικά Έργα. Μέσω της 
συγχώνευσης με τη ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ, που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2021, πρόκειται να αναπτυχθεί 
ένα χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ, το οποίο θα διευρύνει το πεδίο ανάπτυξης της ΙΝΤΡΑΚΑΤ το οποίο θα 
μεγιστοποιεί την αξία των μετόχων μέσα από την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και του 
EBITDA, τη δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών, τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας και την 
επίτευξη στρατηγικών συνεργειών. 

Σε συνέχεια των παραπάνω, στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) η INTRAKAT: 

 διαθέτει χαρτοφυλάκιο από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος άνω του 
1GW. 

 παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και αναγνωρίζοντας την ανάγκη για 
δημιουργία και παροχή επαρκούς μηχανισμού στήριξης, σε μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, 
έχει υποβάλει αιτήσεις στη ΡΑΕ για χορήγηση αδειών σε 6 σταθμούς παραγωγής και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, συνολικής ισχύος 496 ΜW. Η 
έκδοση των σχετικών  αναμένεται προσεχώς και η κατασκευή δύναται να εκκινήσει εντός του 
2023. 

Στον κατασκευαστικό τομέα, το έργο της FRAPORT για τα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια 
προϋπολογισμού € 404 εκ., βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται επίσης 
σημαντικά κατασκευαστικά έργα που εκτελεί η εταιρία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.  

 

Στο Real Estate η INTRAKAT μετά την ολοκλήρωση του 5άστερου ξενοδοχείου Xenodocheio Milos στην 
Αθήνα, θα προχωρήσει σε στρατηγικές συνεργασίες για την δημιουργία επενδυτικών προϊόντων 
στους τομείς των τουριστικών υποδομών σε high end προορισμούς. 

Όσον αφορά τα έργα ΣΔΙΤ τα οποία υλοποιεί η εταιρία:  

 Η INTRAKAT συμμετέχει σε ποσοστό 13,33% στο έργο Παραχώρησης «Ανατολική οδός 
Πελοποννήσου, Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και τμήμα Λεύκτρο-Σπάρτη» και το οποίο 
βρίσκεται σε φάση λειτουργίας η οποία θα διαρκέσει έως το 2038. 

 συνεχίζεται για 5ο έτος η λειτουργία και η συντήρηση του έργου τηλεματικής του ΟΑΣΑ, με 
συνολική διάρκεια 10 έτη,  

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

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

Ο Όμιλος INTRADEVELOPMENT προχωράει στην ανάπτυξη δύο ξενοδοχειακών συγκροτημάτων για 
τα οποία εκδόθηκαν οι οικοδομικές άδειες το 2019, στο Καλό Λιβάδι στη Μύκονο, σε ιδιόκτητο 
οικόπεδο 100 στρ. σε συνεργασία με την London Regional Properties. Η εταιρία έχει ήδη εξασφαλίσει 
τη χρηματοδότηση του έργου και το έργο είναι σε φάση υλοποίησης. 
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Ίδιες Μετοχές 

Στις 30/06/2021 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 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν 
σε €220,0 εκατ. έναντι € 216,1 εκατ. το αντίστοιχο  διάστημα του 2020. Η αύξηση οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στην INTRASOFT INTERNATIONAL, ενώ η INTRAKAT και η IDE κινήθηκαν στα επίπεδα του 
Η1 2020, με μικρές αποκλίσεις. 

Το ενοποιημένο λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) διαμορφώθηκε σε € 2,2 εκατ. έναντι € 12,6 εκατ. 
το Η1 2020. Συνέπεια της σημαντικής μείωσης στη λειτουργική κερδοφορία, το αποτέλεσμα προ 
φόρων του Ομίλου, διαμορφώθηκε σε ζημία €14,0 εκατ. έναντι ζημίας € 2,3 εκατ. στο αντίστοιχο 
διάστημα του 2020. 

Η υστέρηση στην κερδοφορία του Ομίλου προέρχεται κυρίως από τη δραστηριότητα της INTRAKAT, 
η οποία στο Η1 2021 διαμόρφωσε λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) -€ 5,8 εκατ. έναντι € 2,7 εκατ. 
το Η1 2020. Οι αιτίες που προσδιόρισαν το αποτέλεσμα αυτό σχετίζονται τόσο με τον όγκο πωλήσεων 
όσο και με το κόστος και συνοψίζονται σε: α) απρόβλεπτες αυξήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο στην 
περίοδο της πανδημίας Covid 19 με άμεση επίδραση στο κόστος πωληθέντων, β) καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση έργων λόγω των περιοριστικών μέτρων Covid 19 και καθυστερήσεων στην παράδοση 
υλικών και πρώτων υλών, και γ) καθυστερήσεις στην υλοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών 
προγραμμάτων δημοπράτησης έργων λόγω ειδικών συνθηκών Covid 19. Είναι σημαντικό να 
επισημανθεί ότι η INTRAKAT παρά τις αντίξοες συνθήκες ολοκλήρωσε τις δεσμευτικές της συμφωνίες 
παράδοσης σημαντικών έργων σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα. Ειδικά σε αυτό των 14 
Περιφερειακών Αεροδρομίων πέτυχε την έγκαιρη παράδοσή του σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. 
Επιπλέον, στις 30.06.2021 το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ομίλου INTRAKAT 
ανερχόταν σε € 422,9 εκατ. πλέον €  354,7 εκατ νέα προς υπογραφή έργα στα οποία έχει μειοδοτήσει 
και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους. 

Ο τεχνολογικός πυλώνας του Ομίλου (Όμιλος INTRASOFT INTERNATIONAL και IDE)  παρουσίασε 
αύξηση πωλήσεων και κερδοφορία, απορροφώντας σημαντικό μέρος της επίδρασης του 
κατασκευαστικού.  

Ο Όμιλος INTRASOFT INTERNATIONAL στο Η1 2020 συνέχισε την επιτυχημένη του πορεία τόσο σε 
επίπεδο πωλήσεων όσο και λειτουργικής κερδοφορίας. Κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 8,4% (Η1 
2021: € 101,1 εκατ., Η1 2020: € 93,3 εκατ.), και αύξηση στο EBITDA από € 9,5 εκατ. το Η1 2020 σε  € 
9,9 εκατ. το Η1 2021. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €3,0 εκατ. έναντι € 3,3 εκατ. το Η1 2020. Το 
ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων στις 30/6/2021 προσεγγίζει τα € 900 εκατ.  

Η IDE το Η1 2021 διαμόρφωσε πωλήσεις €30,3 εκατ. έναντι €32,7 εκατ. το Η1 2020. Η λειτουργική 
της κερδοφορία (EBITDA) ανήλθε σε € 0,8 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων σε € 0,1 εκατ. Η πίεση στα 
περιθώρια κερδοφορίας της εταιρίας σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020 οφείλεται στο 
μείγμα πωλήσεων της εταιρίας που οδήγησε σε αυξημένο κόστος παραγωγής. Η εταιρία την 
30/6/2021 έχει  ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων € 95 εκατ. 
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Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχεται σε €219,2 εκατ. έναντι €232,8 εκατ. την 
31/12/2020. Το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται σε €780,4 εκατ. έναντι € 766,4 εκατ. την 
31/12/2020. 

Το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου (δεν έχουν συμπεριληφθεί οι χρηματοδοτικές 
μισθώσεις) ανέρχεται σε € 205,1 εκατ., έναντι € 186,2 εκατ. την 31/12/2020. Η αύξηση του δανεισμού 
συνδέεται απευθείας με την χρηματοδότηση και υλοποίηση συγκεκριμένων έργων από τις θυγατρικές 
του Ομίλου.  Αντίστοιχα ο καθαρός δανεισμός διαμορφώνεται σε € 140,7 εκατ. έναντι € 103,2 εκατ. 
την 31/12/2020.  

Η μητρική εταιρία το Η1 2021 είχε λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) €0,5 εκατ. και αποτέλεσμα προ 
φόρων -€0,3 εκατ. Το σύνολο του ενεργητικού της την 30/6/2021 ανέρχεται σε €276,4 εκατ. έναντι 
€ 277,2 εκατ. την 31/12/2020. Ο δανεισμός της εταιρίας (δεν συμπεριλαμβάνεται οι υποχρεώσεις 
μίσθωσης) ανέρχεται σε € 14,7 εκατ. έναντι € 14,8 εκατ. την 31/12/2020. 

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

 

 

3. Στόχοι, Προοπτικές 

O Όμιλος INTRACOM HOLDINGS, παραμένει σταθερός στους βασικούς άξονες της μακροχρόνιας 
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. 

 Η Στρατηγική του Ομίλου βασίζεται σε 3 πυλώνες: 

• Τη Διεθνή ανάπτυξη και την εξωστρέφεια που θα οδηγήσει σε αύξηση πωλήσεων, αλλά 
επίσης, και κυρίως αυτό, θα λειτουργεί ως παράγοντας αναχαίτισης κινδύνων  

• Την ενίσχυση της  προϊοντικής διασποράς που θα επιτρέψει τη βελτίωση του μεικτού 
περιθωρίου, με έμφαση σε καινοτόμα προϊόντα ιδίας ανάπτυξης  

• Την έμφαση σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά έργα, στα οποία ο Όμιλος διαθέτει 
τεχνογνωσία, και αναμένεται να ενισχύσουν τις ταμειακές του ροές. 

30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020
Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης
Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού  59,2% 60,4% 15,5% 15,5%
Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων   39,1% 43,6% 805,4% 777,1%
Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό  92,0% 107,7% 441,9% 435,5%
Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 114,6% 118,0% 188,5% 188,8%
Δανειακά κεφάλαια/Ιδια κεφάλαια 93,6% 80,0% 6,0% 6,0%

30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020
Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
EBITDA/Κύκλο εργασιών 1,0% 5,8% 36,9% -75,6%
Μεικτό αποτέλεσμα / Κύκλο εργασιών 10,0% 14,9% 38,0% 40,6%
Κέρδη προ φόρων /Κύκλο εργασιών -6,4% -1,0% -21,5% -145,8%

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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Βασικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας η οποία θα 
συμπαρασύρει και τους βασικούς παραγωγικούς κλάδους. Μέσω του Next Generation EU η Ελλάδα 
θα χρηματοδοτήσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  Οι συνολικοί επενδυτικοί πόροι 
ανέρχονται σε € 31 δισ. κατανεμημένοι σε 4 βασικούς πυλώνες:α)Πράσινη Ανάπτυξη, β)Ψηφιακή 
Μετάβαση , γ)Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή, δ)Ιδιωτικές επενδύσεις και 
μετασχηματισμός της οικονομίας.  

Η κεφαλαιοποιημένη τεχνογνωσία και υποδομή του Ομίλου εφάπτεται με σημαντικές επενδύσεις που 
προβλέπονται από το πρόγραμμα ανάκαμψης.  Πιστεύουμε ότι ο Όμιλος αξιοποιώντας το δυναμικό 
του θα αποτελέσει μέρος του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης. 

 

4. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες Β΄ εξαμήνου 2021 

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

 - Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος της Εταιρίας κρίνεται σχετικά περιορισμένος διότι, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, όπου υπάρχουν απαιτήσεις από συμβάσεις σε ξένο νόμισμα, υπάρχουν αντίστοιχες 
υποχρεώσεις στο ίδιο νόμισμα. Κατά κανόνα χρησιμοποιείται η φυσική αντιστάθμιση 
συναλλαγματικού κινδύνου. Στις περιπτώσεις που αυτή δεν είναι ικανοποιητική λόγω ιδιαίτερα 
αυξημένων υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα εξετάζεται κατά περίπτωση η δυνατότητα χρήσης 
μηχανισμών αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου μέσω κατάλληλων τραπεζικών προϊόντων 
ή με τη χρήση ισόποσου συναλλαγματικού δανεισμού. 

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 
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Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού 
ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. 

Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 
ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. 

Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όμιλο, είναι 
επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων. 

Όσον αφορά τη ρευστότητα, ο Όμιλος διατηρεί χρηματικά διαθέσιμα ύψους €64,4 εκατ.. 

- Οικονομικό Περιβάλλον & Πανδημία COVID-19  

Η Διοίκηση  του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS εστιάζοντας στην  υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων 
και των συνεργατών της, αλλά και στην ελαχιστοποίηση της αναπόφευκτης επίδρασης στην 
οικονομική του απόδοση, εφάρμοσε αμέσως ένα πλάνο μέτρων και ενεργειών για τη διαμόρφωση  
ενός  ασφαλούς  περιβάλλοντος  εργασίας  για τους υπάλληλους της,  παράλληλα  με  την υιοθέτηση  
πολιτικών  εξ  αποστάσεως  εργασίας  όπου  αυτό  κρίνεται  εφικτό  και  αναγκαίο,  την  
πραγματοποίηση  τηλεδιασκέψεων (βιντεοκλήσεων),  καθώς  και  σύγχρονων,  ευέλικτων  τρόπων  
εργασίας. 

Η έλευση του COVID-19 είχε διαφορετικό βαθμό επίδρασης σε κάθε τομέα του Ομίλου. Η 
σημαντικότερη  επίπτωση επήλθε στην κερδοφορία της κατασκευαστικής δραστηριότητα του Ομίλου.  

Η κεφαλαιακή επάρκεια τόσο σε εταιρικό όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο είναι τέτοια ώστε να 
εγγυάται την απρόσκοπτη δραστηριότητα της Εταιρείας και του Ομίλου στο άμεσο μέλλον σε κάθε 
επίπεδο. 

Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις όσον αφορά το υγειονομικό πρόβλημα και 
είναι σε ετοιμότητα στην περίπτωση που απαιτηθεί να ληφθούν πρόσθετα μέτρα πλέον αυτών που 
έχουν υιοθετηθεί έως σήμερα. 

 

5. Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου 

Η INTRACOM Holdings είναι η μητρική εταιρεία ενός Ομίλου κορυφαίων εταιρειών με εξειδίκευση στους τομείς 
των υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας, των προηγμένων αμυντικών ηλεκτρονικών 
συστημάτων, των σύνθετων κατασκευαστικών έργων, της αξιοποίησης ακινήτων και της ενέργειας. Στα 
χρόνια που μεσολάβησαν από την ίδρυσή της το 1977, η INTRACOM εξελίχθηκε σε κορυφαίο Όμιλο, 
στρατηγικά τοποθετημένο μέσω των θυγατρικών του σε ραγδαία εξελισσόμενες αγορές, με ισχυρό διεθνές 
αποτύπωμα. Τον Δεκέμβριο του 2005, μετασχηματίσθηκε σε εταιρία συμμετοχών υπό την επωνυμία 
INTRACOM Holdings. Η INTRACOM Holdings, που εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1990, έχει ισχυρή 
παρουσία στην ελληνική και διεθνή αγορά, διατηρώντας 16 θυγατρικές στο εξωτερικό και με διεθνή 
δραστηριότητα που εκτείνεται σε 70 χώρες.  

Κύριο μέλημα της INTRACOM HOLDINGS κατά την άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων είναι το 
υψηλό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, το υψηλό επίπεδο διαφάνειας και εταιρικής ευθύνης, ο απόλυτος 
σεβασμός προς το περιβάλλον, η διασφάλιση της ποιότητας, η εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την 
προστασία του περιβάλλοντος, η εξασφάλιση άριστων συνθηκών εργασίας και η ευαισθητοποίησή της σε 
θέματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. 
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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 λόγο 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 30/6/2021 απασχολούσε 3.072 άτομα (2.969 άτομα 30/6/2020) και η Εταιρεία 14 άτομα 
(16 άτομα 30/6/2020). Το επιστημονικό προσωπικό αποτελεί την πλειοψηφία του συνόλου των 
εργαζομένων. 

Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες  

Ο Όμιλος INTRACOM είχε από την αρχή της δημιουργίας του ένα ισχυρά εξωστρεφές προφίλ, με 
παρουσία μέσω θυγατρικών σε πληθώρα χωρών του κόσμου. Η συνεργασία και η συνύπαρξη 
ανθρώπων διαφορετικών εθνικοτήτων, θρησκεύματος και κουλτούρας διαμόρφωσε εξαρχής πνεύμα 
αναγνώρισης, σεβασμού και ενθάρρυνσης της διαφορετικότητας, και ανέδειξε τα πολλαπλά οφέλη 
συνεργασίας με ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών ανθρώπων και της συμπεριληψιμότητας.  

Σε αυτό το πνεύμα η INTRACOM HOLDINGS ως μητρική εταιρία και ο Όμιλος  μεριμνά για την 
αμερόληπτη αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες και  διαμορφώνοντας 
συνθήκες που διασφαλίζουν το σεβασμό της διαφορετικότητας και της αξιοπρέπειας κάθε 
εργαζομένου και συνεργάτη. 

Καινοτομία - Έρευνα και Ανάπτυξη 

Στην INTRACOM Holdings, στηρίζουμε την καινοτομία και πιστεύουμε στην αξία της. Η καινοτομία 
αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο του εταιρικού μας DNA και αναγνωρίζουμε ότι οι πρωτοποριακές 
ιδέες προσθέτουν αξία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας. Η καινοτομία δρα καταλυτικά 
διαμορφώνοντας τις ιδέες μας για ένα καλύτερο μέλλον. 

Για περισσότερα από 40 χρόνια, η καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα του μοντέλου ανάπτυξης της 
εταιρείας. Υποστηρίζεται στρατηγικά μέσω σημαντικών επενδύσεων σε ιδιόκτητη έρευνα και 
ανάπτυξη, σχεδιασμό νέων προϊόντων και εκτεταμένες συνεργασίες με ανώτερα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και τοπικές ομάδες καινοτομίας.  

Σε έναν κόσμο όπου η συνδεσιμότητα αυξάνεται ραγδαία και η γνώση εξαπλώνεται με ταχείς ρυθμούς 
σε όλο τον κόσμο, η εταιρεία υιοθετεί ένα μοντέλο ανοικτής καινοτομίας. Σχηματίζουμε δίκτυα τα 
οποία συνδέουν επιχειρηματικά κεφάλαια, νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) και εκπαιδευτικά κέντρα 
με καθιερωμένους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς. Σε αυτή τη διαδικασία, διαμορφώνουμε 
νέες ιδέες και δημιουργούμε ευκαιρίες να προσαρμοστούμε σε αυτό το νέο καθεστώς, 
διαδραματίζοντας ηγετικό ρόλο.  

Οι εταιρείες του Ομίλου μας έχουν αποκομίσει πολύτιμη εμπειρία στην έρευνα και την ανάπτυξη της 
καινοτομίας. Προτεραιότητά μας είναι να τους επιτρέψουμε να προχωρήσουν δυναμικά προς την 
κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, να μετασχηματίσουν την αξιακή αλυσίδα μας και να 
εκμεταλλευτούν νέες ευκαιρίες στην αγορά.  
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Μέσα από τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, προσπαθούμε να προσφέρουμε 
πρωτοποριακές λύσεις και υπηρεσίες. Αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, αναπτύσσουμε 
εξαιρετικά ευφυή περιβάλλοντα σε βασικούς τομείς, από τον βιομηχανικό και τραπεζικό τομέα έως 
την ασφάλεια, την ενέργεια 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 τεράστια εμπειρία μας στην τεχνική αριστεία και την αποδεδειγμένη μας ικανότητα 
στις υπηρεσίες outsourcing. 

Η Δέσμευσή μας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable 
Development Goals) 

Το 2020 αποφασίσαμε την υιοθέτηση και ενεργό δέσμευσή μας στην Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών 
για το 2030, όπως αυτή εκφράζεται από τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 
(Sustainable Development Goals). Η συνεισφορά στους Στόχους που συνδέονται άμεσα με τις 
δραστηριότητες και προκλήσεις του Ομίλου και των Εταιρειών του αποτελεί προτεραιότητα του 
Ομίλου.  

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  
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 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 
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 
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Οι εμπορικές συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια του πρώτου 
εξαμήνου της χρήσης 2021, 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 1/1-30/6/2021 
(Ποσά σε χιλ. €) 
 

 
 
Τα έσοδα της εταιρείας, από παροχή υπηρεσιών αφορούν κυρίως παροχή διοικητικής υποστήριξης 
ενώ τα λοιπά έσοδα αφορούν τόκους. Η απαίτηση από την Intracom Operations Ltd αφορά δάνειο 
και τόκους.  
Επιπρόσθετα την 25η Ιουνίου η εταιρεία μεταβίβασε στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ το σύνολο των 
μετοχών που κατείχε στην εταιρεία INTRAPOWER έναντι €810 χιλ.. 
  
 
Έξοδα και Υποχρεώσεις Περιόδου 1/1-30/6/2021 
(Ποσά σε χιλ. €) 
 

 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 418 148 - 2.278

INTRADEVELOPMENT 80 - 93 4.966

ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛ.ΥΠΟΚ/ΜΑ 595 425 186 9.761

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤ. 105 - - 30

INTRACOM OPERATIONS LTD - - 131 5.841

ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 3 - 18 980

Σύνολο 1.201 573 428 23.856

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

INTRALOT 117 192 - 2.222

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - 3 - 4

Σύνολο 117 195 0 2.226

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.318 768 428 26.082

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΛΗΨΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΟΡΕΣ 

ΠΑΓΙΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ 

ΑΓΟΡΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛ.ΥΠΟΚ/ΜΑ 52 - - 0

INTRAPOWER 85 8 - 0

INTRADEVELOPMENT - - - 40

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 3 - - 4

Σύνολο 140 8 0 44

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

INTRALOT - - - 5.103

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - - - -

Σύνολο 0 0 0 5.103

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 140 8 0 5.147
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Για τους έξι μήνες έως 30 Ιουνίου 2021 καταβλήθηκαν από την Εταιρία και τον Όμιλο ως αμοιβές 
μελών Δ.Σ., διευθυντικών στελεχών και λοιπών συνδεδεμένων μερών ποσά ύψους € 417 χιλ. και € 
4.038 χιλ. αντίστοιχα (2020 € 1.716 χιλ. και € 2.862 χιλ.).  

Παιανία, 29 Σεπτεμβρίου 2021 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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Γ) Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

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

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 
της Εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η Εταιρεία), της 30ης Ιουνίου 2021 και 
τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων, 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. 

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. 

Άλλο Θέμα 

Οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός 
Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 29/04/2021 έκθεση ελέγχου με γνώμη χωρίς επιφύλαξη. 
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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 συνοπτική 
εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 
 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

 

 

 

Νίκος Ιωάννου 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 29301 
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Δ) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 
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Κατάσταση οικονομικής θέσης 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 6 111.782 97.657 7.841 7.960

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 24.945 24.671 298 177

Υπεραξία 39.355 39.420 - -

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6 38.121 29.622 256 302

Επενδύσεις σε ακίνητα 6 48.951 49.401 47.541 48.143

Επενδύσεις σε θυγατρικές 7 - - 176.746 176.896

Επενδύσεις σε εταιρείες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης 9.073 9.408 - -

Χρηματοοικονομικά προϊόντα επιμετρώμενα σε εύλογη αξία 

μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων  8 26.500 26.464 931 692

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6.234 6.694 - -

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 13.627 19.799 33 33

318.588 303.136 233.646 234.204
Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 43.597 43.076 - -

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 343.922 325.111 29.303 28.245

Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων
968 938 - -

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 12.350 11.103 - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 60.932 83.030 13.453 14.790

461.770 463.259 42.756 43.035

Σύνολο ενεργητικού 780.358 766.395 276.402 277.239

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 (545) (545) (545) (545)

Λοιπά αποθεματικά 119.478 119.166 128.128 127.945

Αποτελέσματα εις νέον (187.685) (177.340) (151.913) (151.974)

201.452 211.485 245.873 245.629

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 17.722 21.331 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 219.174 232.816 245.873 245.629

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 10 95.422 77.941 2.460 2.460

Υποχρεώσεις μίσθωσης 26.962 24.267 4.092 4.709

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 3.353 3.290 553 903

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία
10.574 10.234 740 740

Επιχορηγήσεις 1.478 3.138 - -

Προβλέψεις 3.046 2.998 - -

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 17.407 19.181 - -

158.242 141.048 7.846 8.811
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 273.873 267.396 7.498 7.509

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 1.558 1.031 - -

Δάνεια 10 109.697 108.265 12.200 12.380

Υποχρεώσεις μίσθωσης 5.092 5.052 1.486 1.409

Επιχορηγήσεις 2.800 1.457 - -

Προβλέψεις 9.922 9.329 1.500 1.500

402.942 392.531 22.683 22.798

Σύνολο υποχρεώσεων 561.184 533.579 30.529 31.609

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 780.358 766.395 276.402 277.239

Όμιλος Εταιρεία
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος – 1/1 - 30/6/2021 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ 1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020

Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 220.007 216.629 1.338 1.436
Κόστος πωληθέντων (197.916) (184.384) (830) (853)
Μεικτό κέρδος 22.091 32.244 508 583
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (10.121) (7.791) - -
Έξοδα διοίκησης (20.297) (19.795) (2.128) (3.577)
Καθαρά κέρδη /(ζημιές) απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων (262) 222 - -
Άλλα λειτουργικά έσοδα 2.716 1.387 1.340 1.138
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά (7) (330) (32) 2
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (5.879) 5.936 (311) (1.854)
Χρηματοοικονομικά έξοδα 11 (8.545) (8.609) (549) (654)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 11 740 517 573 415
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (7.805) (8.092) 24 (239)
Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (346) (107) - -
Ζημιές προ φόρων (14.030) (2.264) (288) (2.093)
Φόρος εισοδήματος 12 (2.066) (1.265) 349 50
Καθαρές ζημιές περιόδου (16.095) (3.529) 61 (2.043)
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες - 8.712 - 3.085
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου από συνεχιζόμενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες (16.095) 5.183 61 1.041

Λοιπά συνολικά εισοδήματα:
Ποσά τα οποία μεταφέρονται στα αποτελέσματα
Συναλλαγματικές διαφορές, μετά φόρων 189 20 - -
Ποσά τα οποία δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα
Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων 8 37 (856) 183 (464)
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές), μετά φόρων (35) - - -
Λοιπά συνολικά εισοδήματα, μετά φόρων 190 (836) 183 (464)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο (15.905) 4.347 245 577

Καθαρά κέρδη/( ζημιές) κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (9.323) (2.049) 61 (2.043)
Από διακοπείσες δραστηριότητες - 8.712 - 3.085

(9.323) 6.663 61 1.041
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (6.772) (1.480) - -

(6.772) (1.480) - -
(16.095) 5.183 61 1.041

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κατανεμημένα σε:
Μετόχους της μητρικής
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (9.064) (2.728) 245 (2.507)
Από διακοπείσες δραστηριότητες - 8.712 - 3.085

(9.064) 5.984 245 577
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (6.842) (1.638) - -

(6.842) (1.638) - -
(15.905) 4.347 245 577

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

13 (0,12) 0,09 0,00 0,01

Όμιλος Εταιρεία
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Όμιλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

Όμιλος

Σημ.

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 269.719 138.760 (171.849) 236.629 23.220 259.850

Καθαρές 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 (57) - (24) (81) - (81)

Μεταβολή σε ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές - - (221) (221) 221 -

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών - - (1) (1) (1) (1)

(57) (246) (303) 220 (82)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 269.661 138.082 (165.432) 242.310 21.801 264.113

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 269.658 119.166 (177.340) 211.485 21.331 232.817

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου - - (9.323) (9.323) (6.772) (16.095)

Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω 

λοιπών συνολικών εισοδημάτων - 107 - 107 (70) 37

Συναλλαγματικές διαφορές - 188 - 188 1 189

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές), μετά φόρων - (35) - (35) - (35)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο - 260 (9.323) (9.064) (6.842) (15.905)

Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων - - 1.498 1.498 315 1.813

Μεταβολή σε ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές 7 - - (2.301) (2.301) 2.758 457

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών - - (4) (4) (2) (6)

Μεταφορά - 52 (214) (163) 163 -

- 52 (1.021) (969) 3.233 2.264
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021 269.658 119.478 (187.685) 201.452 17.722 219.174

Μη 

ελέγχουσες 

συμμετοχές

Σύνολο 

ιδίων 

κεφαλαίων

Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Εταιρεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ.

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα  

εις νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 269.719 128.429 (144.543) 253.604

Καθαρή ζημιά περιόδου - - 1.041 1.041

Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω 

λοιπών συνολικών εισοδημάτων - (464) - (464)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο - (464) 1.041 577

Αγορά ιδίων μετοχών (57) - - (57)

(57) - - (57)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 269.661 127.965 (143.502) 254.124

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 269.658 127.945 (151.974) 245.629

Καθαρά κέρδη περιόδου - - 61 61

Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω 

λοιπών συνολικών εισοδημάτων 8 - 184 - 184

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο - 184 61 245

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021 269.658 128.128 (151.913) 245.873
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Κατάσταση ταμειακών ροών (Έμμεση μέθοδος) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ 1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 14 (8.406) 34.883 821 (1.614)

Καταβληθέντες τόκοι (8.581) (8.068) (553) (483)

Καταβληθής φόρος εισοδήματος (2.235) (2.140) - -

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (19.222) 24.675 269 (2.097)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (13.279) (3.276) (13) (7)

Αγορές επενδυτικών ακινήτων - - (5) -

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων (3.308) (5.381) - (2)

Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 94 989 22 -

Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων - (14) - -
Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής 7 - - (650) (1.968)
Αγορά επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων (55) - (55) (12)
Αγορά θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) 6, 7 (4.395) - - -

Πώληση θυγατρικής (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) 7 - 9.662 1.173 15.884

Τόκοι που εισπράχθηκαν 572 317 24 10
Δάνεια χορηγηθέντα - - (1.230) -

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (20.370) 2.297 (734) 13.906

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αγορά ιδίων μετοχών - (81) - (57)
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου θυγατρικών (7) (2) - -

Δάνεια αναληφθέντα 74.589 41.295 - -

Αποπληρωμή δανεισμού (55.667) (58.011) (180) (3.590)
Επιχορηγήσεις που εισπράχθηκαν 221 60 - -

Πληρωμές κεφαλαίου μισθώσεων (2.135) (2.295) (691) (233)

Εξάσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης 457 - - -

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 17.458 (19.033) (871) (3.880)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (22.134) 7.940 (1.337) 7.928

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 83.030 54.936 14.790 18.873

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 36 (20) - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 60.932 62.856 13.453 26.802

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

1. Γενικά  

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

Ο Όμιλος ΙΝΤΡΑΚΟΜ δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών και λοιπών συνδεδεμένων εταιρειών 
στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, πιστοποίηση, εγκατάσταση και υποστήριξη προϊόντων υψηλής 
τεχνολογίας και ηλεκτρονικών συστημάτων για την πληροφορική, στην παραγωγή αμυντικών 
ηλεκτρονικών συστημάτων, 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 29/09/2021 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 – 30/6/2021. 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 2020, 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 2020, 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. 
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19»  

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.  

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων 
αναφοράς – Φάση 2»  

Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις 
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με 
ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι 
τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές 
ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις σχέσεις 
αντιστάθμισής της και τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιήσει.  

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν είχαν 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 2021 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 – Παράταση 
περιόδου εφαρμογής»  (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1 Απριλίου 2021) 

Η τροποποίηση παρατείνει την εφαρμογή της πρακτικής διευκόλυνσης που δόθηκε για τις 
παραχωρήσεις σε ενοίκια κατά ένα έτος για να καλύψει τις μειώσεις στα ενοίκια που οφείλονται στις 
ή έως τις 30 Ιουνίου 2022.  

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια – Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν έσοδα 
που λαμβάνονται από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το πάγιο για 
την προοριζόμενη χρήση του. Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά 
των εσόδων και των δαπανών που σχετίζονται με τέτοια παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν 
αποτέλεσμα της συνήθης δραστηριότητας της οντότητας. 

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 
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περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε 
περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση.  

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη 
Χρηματοοικονομική Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά 
περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε μια 
εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε 
μια συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει 
ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης.  

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. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) «Παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων» και Δεύτερη Δήλωση 
Πρακτικής ΔΠΧΑ «Γνωστοποίηση λογιστικών πολιτικών» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν πληροφορίες ως προς τις λογιστικές τους 
πολιτικές όταν αυτές είναι ουσιώδεις και παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την έννοια του ουσιώδους 
όταν αυτή εφαρμόζεται σε γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και 
σφάλματα: Ορισμός των λογιστικών εκτιμήσεων» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το πώς θα πρέπει οι εταιρείες να διακρίνουν τις αλλαγές στις 
λογιστικές πολιτικές από τις αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) «Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία ενιαία συναλλαγή» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 
 
Οι τροποποιήσεις απαιτούν οι εταιρείες να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενη φορολογία σε συγκεκριμένες 
συναλλαγές που, κατά την αρχική αναγνώριση, οδηγούν σε ίσα ποσά φορολογητέων και εκπεστέων 
προσωρινών διαφορών. Αυτό ισχύει συνήθως για συναλλαγές, όπως οι μισθώσεις για τους μισθωτές 
και οι υποχρεώσεις αποκατάστασης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 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» 
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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%.  

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις 
βελτιώσεις μισθωμάτων στο επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να 
εξαλειφθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση σχετικά με τoν χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης. 

Απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ, περί της «Κατανομής παροχών σε περιόδους 
υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)»: 

Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς εξέδωσε τον Μάιο 
του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους 
υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» (στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο 
κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων 
παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή 
αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού 
Δικαίου»). Οι εν λόγω επεξηγηματικές πληροφορίες διαφοροποιούν τον τρόπο με τον οποίο 
εφαρμόζονταν στην Ελλάδα κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, 
και κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο “IASB Due Process Handbook (παρ. 8.6)”, οι 
οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την λογιστική τους πολιτική ως προς το θέμα αυτό. Βάσει 
των ανωτέρω, η ως άνω οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής θα αντιμετωπισθεί ως 
μεταβολή λογιστικής πολιτικής. Η εφαρμογή της ως άνω απόφασης θα γίνει σύμφωνα με τις παρ. 19-
22 του ΔΛΠ 8. Ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις αυτής της απόφασης με στόχο την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης μέχρι το τέλος του έτους για να αποτυπωθούν αναδρομικά οι επιπτώσεις στις 
οικονομικές καταστάσεις στις 31 Δεκέμβριου 2021. 

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 έλευση του COVID-19 είχε διαφορετικό βαθμό επίδρασης σε κάθε τομέα του Ομίλου. Η 
σημαντικότερη  επίπτωση επήλθε στην κερδοφορία της κατασκευαστικής δραστηριότητας του 
Ομίλου.  
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Επιπρόσθετα, η κεφαλαιακή επάρκεια τόσο σε εταιρικό όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο είναι τέτοια 
ώστε να εγγυάται την απρόσκοπτη δραστηριότητα της Εταιρείας και του Ομίλου στο άμεσο μέλλον σε 
κάθε επίπεδο. 

Η αβεβαιότητα που υφίσταται σε μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο και το 
ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον, συνιστούν παράγοντες κινδύνου, τους οποίους ο Όμιλος 
αξιολογεί διαρκώς. 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Ο Όμιλος αντιμετωπίζει τους ακόλουθους χρηματοοικονομικούς κινδύνους: 

α) με τη δραστηριοποίηση του μέσω θυγατρικών στο εξωτερικό, τον συναλλαγματικό κίνδυνο που 
προέρχεται από το γεγονός ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί απόλυτα η πορεία των νομισμάτων των 
χωρών αυτών, τον οποίο ο Όμιλος επιχειρεί να περιορίσει με το δανεισμό στο τοπικό νόμισμα (όπου 
αυτό είναι εφικτό) καθώς επίσης και με συμφωνίες για την είσπραξη των απαιτήσεών της σε ευρώ, 

β) τον κίνδυνο αύξησης των επιτοκίων, τον οποίο επιχειρεί να περιορίσει συνάπτοντας συμβάσεις 
δανεισμού και συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης με κυμαινόμενα επιτόκια, 

γ) τον πιστωτικό κίνδυνο που δημιουργείται από το γεγονός να μην είναι οι πελάτες σε θέση να 
τηρήσουν και αποπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, τον οποίο επιχειρεί να περιορίσει με 
συνεχή έλεγχο και εντατική παρακολούθησή των πελατών της, 

δ) τον κίνδυνο από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας, τον οποίο επιχειρεί να εξισορροπήσει με την 
ύπαρξη εξασφαλισμένων τραπεζικών πιστώσεων για την εκτέλεση των έργων που έχει αναλάβει, και 

ε) τον κίνδυνο τιμής, που αφορά στη μεταβολή της αξίας των χρεογράφων που κατέχει και αφορούν 
σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α. 

Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου από τον Όμιλο σε 
σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2020. 

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 της κατάστασης 
οικονομικής θέσης («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 της κατάστασης οικονομικής θέσης 
(«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»). 
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Την 30 Ιουνίου 2021 ο Όμιλος είχε: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €320 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 
€1.037 τα οποία κατατάσσονται στο Επίπεδο 1. 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων ύψους 
€25.464 που αφορούν μετοχές και ομολογίες μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο που 
κατατάσσονται στο Επίπεδο 3. 

Την 31 Δεκεμβρίου 2020 ο Όμιλος είχε: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €290 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 από τα 
οποία ποσό ύψους €1.054 κατατάσσεται στο Επίπεδο 1. 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων ύψους 
€25.409 που αφορούν μετοχές και ομολογίες μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο κατατάσσονται 
στο Επίπεδο 3. 

Προκειμένου να αποτιμηθούν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που κατατάσσονται στο επίπεδο 1 
χρησιμοποιήθηκαν οι δημοσιευμένες τιμές των μετοχών που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. 

Δεν υπήρχαν αλλαγές στις τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 
2020. 

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 2020. 

5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Στις 30 Ιουνίου 2021, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε πέντε κύριους τομείς: 

(1) Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής, δημοσίου τομέα και τραπεζών 
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(2) Αμυντικά 

(3) Κατασκευαστικά 

(4) Παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας 

(5) Ανάπτυξη, εκμετάλλευση ακινήτων και ξενοδοχειακές υπηρεσίες 

 

Στη χρήση 2020 ο τομέας «Παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας» περιελάμβανε  αποκλειστικά 
την δραστηριότητα της αποκτηθείσας στο 2020 εταιρείας ELICA BULGARIA OOD της οποίας η 
δραστηριότητα αφορά διαχείριση αιολικού πάρκου που βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της κατασκευής 
ενώ στη χρήση 2021 περιλάμβανει επιπλέον τις αποκτηθείσες από την Ιντρακάτ εταιρείες CLAMWIND 
POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λόγω της πώλησης της K-WIND στις 25 Ιουνίου 2020, η δραστηριότητα της θυγατρικής έχει 
ταξινομηθεί ως διακοπείσα δραστηριότητα στην συγκριτική περίοδο 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 30/6/2021 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 – 
30/6/2021 και το σύνολο του ενεργητικού στις 30/6/2021 αναλύεται ως εξής: 

 

Η πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα δραστηριότητας για την περίοδο 1/1 – 30/6/2020 και το 
σύνολο του ενεργητικού στις 31/12/2020 αναλύεται ως εξής: 

 

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

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 102.352 30.342 92.182 - 314 1.338 226.527

Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (1.468) (3.851) - - (1.201) (6.520)

Σύνολο Πωλήσεων 100.884 30.342 88.331 - 314 137 220.008

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) 9.625 757 (5.922) (7) (2.462) 227 2.218

Σύνολο ενεργητικού

30/6/2021 206.073 117.148 289.849 49.029 34.384 83.875 780.359

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) (0) (1.525) - - (1.318) (4.435)

Σύνολο Πωλήσεων 92.994 32.738 90.779 - - 118 216.628

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) 10.290 3.076 2.855 - (750) (2.849) 12.623

Σύνολο ενεργητικού

31/12/2020 197.189 115.001 311.807 22.752 34.258 85.387 766.394
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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. 

6. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

Όμιλος  

 
 
 
Εταιρεία 

` 1/1 - 30/06/20211/1 - 30/06/2020
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 2.218 12.623
Αποσβέσεις (7.853) (6.687)
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (7.805) (8.092)
Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (346) (107)
Απομειώσεις (244) -
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (14.030) (2.264)

Σημ

Ενσώματα 

πάγια 

περιουσιακά 

στοιχεία

Άυλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Επενδύσεις 

σε ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2020 112.751 18.836 50.622 182.209

Προσθήκες 3.276 5.381 - 8.657

Απόκτηση ελέγχου σε θυγατρική - - - -

Πωλήσεις (989) - - (989)

Πώληση θυγατρικής (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 50.117 161.157

Ενσώματα 

πάγια 

περιουσιακά 

στοιχεία

Άυλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Επενδύσεις 

σε ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2021 97.657 29.622 49.401 176.679

Προσθήκες 14.621 3.286 - 17.907

Εξάσκηση δικαιώματος εξαγοράς 2.222 - - 2.222

Διαγραφές (76) - (76)

Αγορές θυγατρικών - Εξαγορά κλάδου 61 7.477 - 7.538

Αποσβέσεις (2.706) (2.345) (488) (5.538)

Λοιπές μεταβολές 4 81 38 122
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2021 111.782 38.121 48.951 198.854
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Οι προσθήκες στα άυλα περιουσιακά στοιχεία στον Όμιλο περιλαμβάνουν άδειες χρήσης αιολικών 
πάρκων ύψους €5.700 της εξαγορασθείσας θυγατρικής ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ AE και 
€1.777 της εξαγορασθείσας θυγατρικής CLAMWIND POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  

Στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας υπάρχουν εγγεγραμμένα 
εμπράγματα βάρη ύψους €50 εκ και €2,4 εκ αντίστοιχα προς εξασφάλιση υποχρεώσεων. 

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 Intracom Holdings International Ltd κατά €650.  

 

Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021, πραγματοποιήθηκε εξάσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης σε 
μετοχές της θυγατρικής εταιρείας Ιντρακάτ και ως εκ τούτου το ποσοστό της Εταιρείας στην Ιντρακάτ 
από 56,72% διαμορφώθηκε σε 54,14%. Το αποτέλεσμα της συναλλαγής στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου 
ήταν αύξηση στις μη ελέγχουσες συμμετοχές κατά €681 και μείωση στα αποτελέσματα εις νέον κατά 
€224. Η εισφορά των μη ελεγχουσών συμμετοχών ανήλθε σε €457. Επιπλέον, εντός του πρώτου 
εξαμήνου του 2021, η θυγατρική εταιρεία Intradevelopment προέβη σε επιπλέον έκδοση και δωρεάν 
διανομή μετοχών στο προσωπικό με αποτέλεσμα το ποσοστό της Εταιρείας στην Intradevelopment 
από 91% να διαμορφωθεί σε 82,64%. Το αποτέλεσμα της συναλλαγής στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου 
ήταν αύξηση στις μη ελέγχουσες συμμετοχές €2.077 με αντίστοιχη μείωση στα αποτελέσματα εις νέον. 

 

Τον Απρίλιο του 2021, η θυγατρική εταιρεία Ιντρακάτ εξαγόρασε το σύνολο (100%) των μετοχών των 
εταιρειών «CLAMWIND POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΛΠΕΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες έχουν στην κατοχή τους άδειες κατασκευής Αιολικών 
Πάρκων. Το κόστος εξαγοράς των ανωτέρω εταιρειών ανήλθε συνολικά σε €5.700 και το ποσό που 
είχε πληρωθεί μέχρι την 30 Ιουνίου 2021 ανερχόταν σε €4.400. Τα ταμειακά διαθέσιμα των 
θυγατρικών ανέρχονταν σε €5 την ημερομηνία της πώλησης. 

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

Ενσώματα 

πάγια 

περιουσιακά 

στοιχεία

Άυλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Επενδύσεις 

σε ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2021 7.960 302 48.143 56.406

Προσθήκες 13 - 5 18

Πωλήσεις (10) - - (10)

Αποσβέσεις (123) (47) (607) (776)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2021 7.841 256 47.541 55.638
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Τέλος, τον Ιούνιο του 2021 η θυγατρική εταιρεία Ιντρακάτ εξαγόρασε από την Εταιρεία ποσοστό 100% 
στη θυγατρική Intrapower Α.Ε. έναντι ποσού €810. Το τίμημα δεν είχε πληρωθεί με 30 Ιουνίου 2021.  

8. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων  

 

9. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Στις 30 Ιουνίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2020 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €76.000 
διαιρούμενο σε 76.000.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία.  

10. Δάνεια 

 

30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 26.464 45.066 692 1.065
Προσθήκες 55 123 55 67
Κέρδη / (Ζημιές) εύλογης αξίας (18) (18.720) 183 (439)

Λοιπά - (6) - -

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 26.500 26.464 931 692

Όμιλος Εταιρεία

Αριθμός 

μετοχών

Κοινές 

μετοχές

Υπέρ το 

άρτιο

Ίδιες 

μετοχές Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 75.520.152 76.000 194.204 (485) 269.719

Ίδιες μετοχές (108.000) - - (60) (60)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 75.412.152 76.000 194.204 (545) 269.658

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 75.412.152 76.000 194.204 (545) 269.658

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021 75.412.152 76.000 194.204 (545) 269.658

30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020

Τραπεζικά δάνεια 132.300 109.159 14.660 14.840

Ομολογιακά δάνεια 71.080 75.623 - -

Κρατικές ενισχύσεις(Επιστρ.προκαταβολή) 339 - - -

Λοιπά δάνεια 1.398 1.423 - -
Σύνολο δανείων 205.118 186.205 14.660 14.840

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 95.422 77.941 2.460 2.460
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 109.697 108.265 12.200 12.380

205.119 186.205 14.660 14.840

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

 

 

12. Φόρος εισοδήματος 

 

 

Βάσει του άρθρου 120 του Ν. 4799/2021, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των νομικών 
προσώπων για τα εισοδήματα του έτους 2021 και μετά διαμορφώθηκε από 24% σε 22%. 

Στις 30/06/2021 ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους €6.234 
(31/12/2020: €6.694). 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 2015-2019 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 2020, βάσει των διατάξεων του Ν.4174/2013, άρθρο 65Α, 
παρ.1, όπως ισχύει, βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να 

1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020
Χρηματοοικονομικά έξοδα
-Τραπεζικά δάνεια (4.133) (4.300) (409) (502)
-Ομολογιακά δάνεια (724) (611) - -
- Λοιπά δάνεια (32) (97) - -
- Υποχρεώσεις μίσθωσης (743) (507) (140) (152)
- Εγγυητικές (1.918) (2.510) - -
- Λοιπά (1.253) (439) - -
- Καθαρά κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές 259 (146) - -
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (8.545) (8.609) (549) (654)

Χρηματοοοικονομικά έσοδα
- Έσοδα τόκων από τράπεζες 12 32 - 10

- 'Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγματικές 

διαφορές - - 23 1
- Έσοδα τόκων από δάνεια 269 207 243 210

- Λοιπά 460 278 307 193
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 740 517 573 415
Χρηματοοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα - καθαρά (7.805) (8.092) 23 (239)

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020

Φόρος περιόδου (1.514) (1.644) - -
Αναβαλλόμενος φόρος (552) 379 349 50
Σύνολο (2.066) (1.265) 349 50

Όμιλος Εταιρεία
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χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 30 Ιουνίου 2021. 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 αυτές 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 

 

O σταθμισμένος μέσος όρος αριθμού μετοχών για την 30/6/2020 έχει αναπροσαρμοστεί με βάση τις 
μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο λόγω αγοράς ιδίων μετοχών (σημ.9).  

1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020

Κέρδη/(Ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους της 

μητρικής
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (9.323) (2.049) 61 (2.043)
Από διακοπείσες δραστηριότητες - 8.712 - 3.085

(9.323) 6.663 61 1.041

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

Βασικά / απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 

(€ ανά μετοχή)

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (0,12) (0,03) 0,00 (0,03)

Από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,12 0,00 0,04

(0,12) 0,09 0,00 0,01

Όμιλος Εταιρεία
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14. Λειτουργικές ταμειακές ροές 

 

15. Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

Κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης δεν υπήρχαν κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις για 
ενσώματα πάγια στοιχεία για τον Όμιλο. 

Σημ 1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου (16.095) 5.183 61 1.041
Προσαρμογές για:
Φόρο εισοδήματος 12 2.066 1.588 (349) (50)
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 6 2.706 2.417 123 122
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 6 2.345 1.759 47 6
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 6 488 490 607 611
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων 2.315 2.059 30 29
Απομειώσεις ενσώματων παγίων στοιχείων - 2 - -
Απομείωση υπεραξίας 327 - - -
(Κέρδη)/ Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (31) (12)

(Κέρδη)/ Ζημιές εύλογης αξίας επενδύσεων μέσω 

αποτελεσμάτων (30) 73 - -
Απομειώσεις και διαγραφές απαιτήσεων 262 - - -

Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών 1.813 - - -
Κέρδη από πώληση θυγατρικών - (8.433) (10) (3.085)

Έσοδα τόκων 11 (740) (391) (573) (415)

Έξοδα τόκων 11 8.545 9.000 549 654
Απομείωση / (Αναστροφή απομείωσης) αποθεμάτων 383 - - -

(Κέρδη)/ ζημιές πρόωρου τερματισμού συμβάσεων μίσθωσης (23) (10) - -

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (538) (3) - -

Μερίδιο αποτελέσματος σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με 

τη μέθοδο της καθαρής θέσης 346 107 - -
Συναλλαγματικές ζημιές / (κέρδη) 324 127 - -

4.461 13.967 472 (1.086)

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων (904) (963) - -

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων (12.695) 18.391 357 (940)

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 64 1.980 (8) 413

Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων 642 1.206 - -

Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό 

λόγω συνταξιοδότησης 26 302 - -

(12.867) 20.916 350 (528)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες (8.406) 34.884 822 (1.614)

Όμιλος Εταιρεία



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

30 Ιουνίου 2021 
(Όλα τα ποσά σε €’000) 

37 
 

16.  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/ Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 

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

 

Η Εταιρεία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών για δάνεια θυγατρικών και λοιπών εταιρειών συνολικού 
ύψους €125.741 (2020: €137.727). 

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 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και εκδόθηκε η 
υπ’ αριθμόν 3389/2020 απόφαση με την οποία απορρίφθηκε ως ουσιαστικά αβάσιμη. . Κατ’ αυτής 
ασκήθηκε έφεση από τους αντιδίκους στις 31.5.2021 ενώπιον του Εφετείου Αθηνών 
(ΓΑΚ/ΕΑΚ/4520/3405/2021), η οποία έχει ορισθεί να συζητηθεί στις 29.9.2022. 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:  

`

30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020

Εγγυητικές για προκαταβολές 68.471 56.333 45.108 44.274

Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 107.927 138.493 94.358 105.613

Εγγυητικές συμμετοχής σε διαγωνισμούς 39.579 35.824 11.970 14.606

Λοιπές 51.217 24.409 - -

267.194 255.059 151.436 164.493

Όμιλος Εταιρεία
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(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. Η αγωγή συζητήθηκε την 5.11.2020 και εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 1387/2021 
μη οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία διατάχθηκε η επανάληψη 
της συζήτησης, προκειμένου να προσκομισθεί εκ νέου πλήρης δικαστική πληρεξουσιότητα της 
Εταιρείας προς τους υπογράφοντες τις προτάσεις της πληρεξούσιους δικηγόρους της. Στις 20.7.2021 
κατατέθηκε κλήση της Εταιρείας (ΓΑΚ/ΕΑΚ/58636/2533/2021) ενώπιον του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία προσκομίσθηκε η ζητηθείσα πλήρης νομιμοποίηση αυτής. Μετά 
ταύτα, αναμένεται ο οίκοθεν προσδιορισμός νέας δικασίμου από τη γραμματεία του δικαστηρίου προς 
δεύτερη συζήτηση της ως άνω αγωγής. 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 αγωγής εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 2816/2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών, η οποία διέταξε τη διακοπή της δίκης. Η Εταιρεία έχει ασκήσει την από 7.3.2021 κλήση (ΓΑΚ 
12651/2021 & ΑΚΔ 433/2021) προς συνέχιση της δίκης και η υπόθεση έχει ορισθεί να συζητηθεί κατά 
τη δικάσιμο της 6.10.2021. 

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. Μετά ταύτα, ο αρμόδιος 
εισαγγελέας εξέδωσε την από 29.7.2021 Διάταξη με την οποία έκλεισε η υπόθεση (φάκελος 
486/Ρ/2016) ως προς όλα τα αδικήματα και διέταξε την άρση της δέσμευσης – κατάσχεσης τραπεζικού 
λογαριασμού της Εταιρείας στην Alpha Bank Ρουμανίας. Η παραπάνω Διάταξη δεν είναι οριστική και 
υπόκειται σε προσφυγή από όποιον έχει έννομο συμφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 
τη γνωστοποίησή της. Μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί ενημέρωση ως προς την άσκηση τέτοιας 
προσφυγής.  

Σχετικά με τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης με την Intracom Telecom που αφορούν τις διαιτητικές 
προσφυγές της Εταιρείας και των ομόδικων αυτής, οι διάδικοι προέβησαν στη σύναψη του από 
16.7.2020 Συμφώνου Διαιτησίας, με το οποίο έχει υπαχθεί σε διαιτησία το σύνολο των διαφορών που 
έχουν ανακύψει μεταξύ τους. Το Διαιτητικό Δικαστήριο συνεδρίασε στις 14.1.2021 οπότε και 
ολοκληρώθηκε η οικεία διαδικασία. Επ’ αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 14/2021 Διαιτητική Απόφαση, 
η οποία απέρριψε τις απαιτήσεις της Intracom Telecom κατά της Εταιρείας και αντίστοιχα απέρριψε 
τις απαιτήσεις της Εταιρείας κατά της Intracom Telecom. Σημειώνεται, ότι με βάση το οικείο σύμφωνο 
διαιτησίας η εν λόγω Διαιτητική Απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη και δεν υπόκειται σε τακτικό 
ή έκτακτο ένδικο μέσο. Η ίδια Διαιτητική Απόφαση υπόκειται μόνον σε αγωγή ακύρωσης ενώπιον του 
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Εφετείου Αθηνών εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, η οποία 
λήγει στις 8.10.2021. 

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 εν λόγω αγωγή συζητήθηκε την 21.1.2021 και επ’ αυτής εκδόθηκε η υπ’ 
αριθμόν 2230/2021 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία απέρριψε την αγωγή 
ως νομικά αβάσιμη. 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 εν λόγω 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. Επί της 
προσφυγής  εκδόθηκε η προδικαστική απόφαση 1230/2021, η οποία αναβάλλει την έκδοση 
απόφασης. Ειδικότερα, το δικαστήριο απέρριψε κάποιες δαπάνες, αναγνώρισε προς έκπτωση ένα 
μέρος τους, ενώ απέρριψε το υπόλοιπο.  
Σχετικά με τον επανέλεγχο της δαπάνης για προτιμολογημένες υπηρεσίες, που είναι και το 
μεγαλύτερο ποσό, το ΚΕΜΕΕΠ λογικά θα επικοινωνήσει με την εν λόγω εταιρεία για να κάνει 
επανέλεγχο. Όταν κατατεθεί η έκθεση επανελέγχου στο δικαστήριο, θα δοθεί εκ νέου η ευκαιρία προς  
αντίκρουση  με υπόμνημα και ενδεχομένως με πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία από μέρους της εν 
λόγω εταιρείας.  
 
Όσον αφορά τις υπόλοιπες υποθέσεις φορολογικού ελέγχου (φόροι κλπ. €2,5 εκατ.) η εν λόγω 
εταιρεία άσκησε ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Δ.Ε.Δ. και κατόπιν αποφάσεων της εν λόγω 
υπηρεσίας έγιναν εν μέρει δεκτές. Στη συνέχεια η εν λόγω εταιρεία άσκησε κατά των ανωτέρω 
αποφάσεων, κατά το μέρος που δεν έγιναν δεκτές οι προσφυγές της(φόροι κλπ. €1,1 εκατ.), πέντε 
(5) προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και ορίστηκε δικάσιμος μετ’ αναβολή η 2α 
Νοεμβρίου 2021. Ο νομικός σύμβουλος της εν λόγω 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. 

1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:

Προς θυγατρικές - - 1.201 1.318

Προς συγγενείς 2.299 1.680 - -

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.452 1.230 117 96

3.751 2.910 1.319 1.414

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:

Από θυγατρικές - - 140 65

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.833 98 - -

1.833 98 140 65

Έσοδα ενοικίων:

Από θυγατρικές - - 572 565

Από συγγενείς 2 2 - -

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 345 430 195 270

347 432 767 835

Έσοδα από τόκους:

Από θυγατρικές - - 428 403

Από συγγενείς 58 - - -

120 - 428 403

Αγορές παγίων 

Από θυγατρικές - - 8 -

- - 8 -

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

 

Παροχές προς τη διοίκηση  

Για τους έξι μήνες έως 30 Ιουνίου 2021, καταβλήθηκαν από την Εταιρεία και τον Όμιλο συνολικές 
αμοιβές μελών Δ.Σ., διευθυντικών στελεχών και λοιπών συνδεδεμένων μερών ύψους €417 και €4.038 
αντίστοιχα (1/1 – 30/6/2020: €1.716 και €2.862 αντίστοιχα). Κατά την 30 Ιουνίου 2021 και 31 
Δεκεμβρίου 2020 δεν υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων από τα μέλη της Διοίκησης 
όσον αφορά την Εταιρεία. Στον Όμιλο στις 30 Ιουνίου 2021 υπάρχουν υποχρεώσεις προς τα μέλη της 
Διοίκησης €32 (2020: €26) ενώ οι απαιτήσεις από τα μέλη της Διοίκησης ανέρχονται σε €3.818 (2020: 
€2.043). 

18. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης 

Δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 82087/29.07.2021 Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, η οποία καταχωρήθηκε  την 29.07.2021 στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρισης 
(ΚΑΚ) 2593595, εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας INTRAKAT με απορρόφηση της εταιρείας με 
την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ». Η 
συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του 
άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

Κατόπιν της συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της INTRAKAT αυξήθηκε ονομαστικά κατά το ποσό 
των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (€ 4.350.600,00), με την 
έκδοση δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δύο χιλιάδων (14.502.000) νέων κοινών 
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη, οι οποίες χορηγήθηκαν στους μετόχους της 
ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ.  

Το μετοχικό κεφάλαιο της INTRAKAT μετά τη συγχώνευση ανήλθε σε δεκατέσσερα εκατομμύρια 
τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες εξήντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (€ 14.408.061,30), διαιρούμενο σε 
σαράντα οκτώ  εκατομμύρια είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα μία (48.026.871) κοινές 
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη. 

Το ποσοστό συμμετοχής της INTRACOM HOLDINGS στην INTRAKAT κατόπιν των ανωτέρω 
διαμορφώθηκε σε 37,79%. 

`

30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 

Από θυγατρικές - - 23.856 21.444

Από συγγενείς 18.321 8.536 - -

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 14.917 13.560 2.226 1.877

33.237 22.096 26.083 23.321

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: 

Προς θυγατρικές - - 146 67

Προς συγγενείς 4.989 1 - -

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 5.646 4.043 5.103 5.103

10.635 4.044 5.249 5.170

Όμιλος Εταιρεία
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19. Δομή Ομίλου 

Παρακάτω, παρατίθενται οι εταιρείες και τα κοινοπρακτικά σχήματα του Ομίλου που περιλαμβάνονται 
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, όπως και τα άμεσα ποσοστά συμμετοχής τους κατά την 
30 Ιουνίου 2021. 

 

Σημ. 1: Το συνολικό έμμεσο ποσοστό συμμετοχής στην Advanced Transport Telematics (77,07%) 
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. (72,48%) 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 2019-2020

-Ίντρακομ Μονοπρόσωπη Α.Ε. Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ελλάδα 100% Ολική 2015-2020

-Intrasoft International S.A. Λουξεμβούργο 100% Ολική 2011-2020

- Intrasoft SA Ελλάδα 99% Ολική 2013-2020

- Intrasoft International Belgium Βέλγιο 100% Ολική 2012-2020

- Intrasoft International Bulgaria Βουλγαρία 100% Ολική 2012-2020

- Intrasoft International Scandinavia (πρώην IT Services Denmark AS) Δανία 100% Ολική 2007-2020

- Intrasoft International Cyprus Ltd (πρώην Intracom Cyprus Ltd) Κύπρος 100% Ολική 2013-2020
- Intrasoft Information Technology UK Ltd Ηνωμένο Βασίλειο 100% Ολική 2011-2020

- Intrasoft International USA Inc ΗΠΑ 100% Ολική 2014-2020

- Intrasoft International ME FZC ΗΑΕ 80% Ολική -

- Intracom Jordan LTD Ιορδανία 100% Ολική 2010-2020

- Intrasoft International East Africa Κένυα 88% Ολική 2015-2020

      - Intrasoft International Zambia LTD Ζάμπια 90,00% Ολική 2019-2020

- Valeu Consulting Βέλγιο 50,1% Ολική 2017-2020

- Wemetrix AE Ελλάδα 60% Ολική 2018-2020
- Intrasoft International South Africa Νότια Αφρική 100% Ολική 2018-2020

- Intrasoft International Doha LLC Κατάρ 80% Ολική 2018-2020

- Incelligent Α.Ε. Ελλάδα 20% Καθαρή θέση 2015-2020

* Intracom Holdings International Ltd Κύπρος 100% Ολική 2015-2020

- Intracom Operations Ltd Κύπρος 100% Ολική 2015-2020

- Intracom Group USA ΗΠΑ 100% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2020

Advanced Transport Telematics Α.Ε. Ελλάδα
77.07%

(βλ.σημ.1)
Ολική 2015-2020

*  Rural Connect ΑΕ Ελλάδα 72.48% (βλ.σημ.2) Ολική 2015-2020

*  Intradevelopment  ΑΕ Αξιοποίησης & Εκμετάλλευσης Ακινήτων Ελλάδα 82,64% Ολική 2015-2020

- Ιντρακυκλάδες Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων Ελλάδα 100% Ολική 2015-2020

- Kεκροψ Α.Ε. Ελλάδα 34,32% Καθαρή θέση 2015-2020

- Devenetco Ltd. Κύπρος 50,00% Καθαρή θέση 2016-2020
- Grayalfa Holdings Ltd. Κύπρος 50% Καθαρή θέση 2017-2020

- B.L. Bluepro Holdings Ltd. Κύπρος 50% Καθαρή θέση 2016-2020

  - Stuerza Properties Ltd Κύπρος 50% Καθαρή θέση 2017-2020
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* Άμεσες συμμετοχές 

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

Επωνυμία

Χώρα 

εγκατάστασης

Άμεσο ποσοστό 

συμμετοχής

Μέθοδος 

ενσωμάτωσης
Ανέλεγκτες  Φορολογικά Χρήσεις

* Ιντρακάτ ΑΕ Ελλάδα 54,14% Ολική 2015-2020

- Intracom Construct SA Ρουμανία 97,17% Ολική 2015-2020

- Oikos Properties SRL Ρουμανία 100% Ολική 2015-2020

- ΒΗΤΑ Π Κ ΙΚΑΤ Αναπτυξιακή ΑΕ (Πρώην Βήτα Αναπτυξιακή Κυκλάδων Α.Ε) Ελλάδα 100% Ολική 2016-2020

- Rominplot SRL Ρουμανία
99,99% 

(βλ.σημ.3)
Ολική

2015-2020

- Intrakat International Ltd Κύπρος 100% Ολική 2017-2020

- Alpha Mogilany Development SP Z.O.O. Πολωνία 25% Καθαρή θέση 2015-2020

- Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΣΤΕΛΣΤΑΘ) Ελλάδα 95% Ολική 2017-2020
- Εταιρεία ειδικού σκοπού "Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ" Ελλάδα 60% Ολική 2017-2020

- ΙΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ελλάδα 100% Ολική 2018-2020

- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ελλάδα 100% Ολική 2015-2020

 - GREEK WINDPOWER ΜΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ** Ελλάδα 100% Ολική 2015-2020

 - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ ΑΕ ** Ελλάδα 100% Ολική 2015-2020

 - CLAMWIND POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ** Ελλάδα 100% Ολική 2015-2020

 - Intrapower A.E. Εταιρία Ενεργειακών Έργων Ελλάδα 100% Ολική 2015-2020
 - Κ/Ξ Πρωτευς ΑTEE-Intrapower ΑE Οδοφωτισμος Δημου Καλαματας Ελλάδα 50% Αναλογική 2018-2020

 - ELICA BULGARIA Βουλγαρία 100% Ολική 2016-2020

 - BLUERMOUND & CO. LTD Κύπρος 100% Ολική 2019-2020

 - DESIOLI VENTURES LTD Κύπρος 100% Ολική 2019-2020

- Mestrolio Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Επενδύσεων Βιοαερίου & Βιομεθανίου Ελλάδα 50% Καθαρή θέση 2015-2020

- Ανώνυμη Εταιρεία Λειτουργίας Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

Σερρών (ΕΛΜΕΑΣ Α.Ε.)
Ελλάδα 45% Καθαρή θέση 2017-2020

- Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών (ΣΙΡΡΑ Α.Ε.) Ελλάδα 45% Καθαρή θέση 2017-2020
- Fracasso Hellas AE Σχεδιασμός & κατασκεύη συστημάτων οδικής ασφάλειας Ελλάδα 100% Ολική 2015-2020

- Fracasso Holdings D.O.O Κροατία 50% Καθαρή θέση 2015-2020

Κινητή Κομποστοποίηση Α.Ε. Ελλάδα 24,00% Καθαρή θέση 2015-2020

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

Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης)
Ελλάδα 80,00% Αναλογική 2015-2020

  -Κ/Ξ Intrakat - Πρωτέας (Ομβρυά Αναβύσσου) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2015-2020

Κ/Ξ Άκτωρ ΑΤΕ - J&P ΑΒΑΞ - Intrakat (Κ/Ξ Μωρέας) Ελλάδα 13,33% Αναλογική 2015-2020

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (ΕΠΑ 7 - Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου Αττικής Νότια Περιοχή) Ελλάδα 49,00% Αναλογική 2015-2020

Κ/Ξ Αναστηλωτική - Γετεμ - Ετεθ - Intrakat (μουσείο Πάτρας) Ελλάδα 25,00% Αναλογική 2015-2020
Κ/Ξ Αναστηλωτική - Γετεμ - Intrakat (φράγμα Πείρου-Παραπείρου) Ελλάδα 33,30% Αναλογική 2015-2020

Κ/Ξ Intrakat - Κ.Παναγιωτίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. (έργο γραμμών μεταφοράς 1) Ελλάδα 60,00% Αναλογική 2015-2020
Κ/Ξ Εκτέρ Α.Ε. - Ερτέκα Α.Ε. - Θεμέλη Α.Ε. - Intrakat (δίκτυα περιοχής Φιλοθέης Ελλάδα 24,00% Αναλογική 2015-2020

Κ/Ξ Intrakat - Γ.Δ.Κ.Τεχνική Ε.Π.Ε "Κ/Ξ Εκτέλεσης έργου φράγματος Φιλιατρίνου" Ελλάδα 70,00% Αναλογική 2015-2020

Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ - ΑΕΓΕΚ - Intrakat (Κατασκευή σιδηρ/κής γραμμής Κιάτο - Ροδοδάφνη) Ελλάδα 33,33% Αναλογική 2015-2020

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Intrakat (διευθέτηση ρέματος Εσχατίας) Ελλάδα 33,33% Αναλογική 2015-2020

Κ/Ξ Intrakat - ΠΡΩΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Ι Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2019-2020

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - J&P ΑΒΑΞ - Intrakat (Σήραγγα Παναγοπούλας) Ελλάδα 25,00% Αναλογική 2015-2020

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Intrakat (Παρακολούθηση Πληρωμής Ταμιευτήρα Αποσελεμή) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2015-2020
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 2015-2020

Κ/Ξ JP ΑΒΑΞ - ΤΕΡΝΑ - ΑΚΤΩΡ - Intrakat (Τέμενος Βοτανικού) Ελλάδα 25,00% Αναλογική 2016-2020

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

φυσικού αερίου στην Αττική)
Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2015-2020

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

Ν.Βοιωτίας)
Ελλάδα 50,00% Αναλογική

2017-2020
Κ/Ξ  ΑΤΕΡΜΩΝ - Intrakat ΑΔΜΗΕ 2018 Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2018-2020

Κ/Ξ  ΑΤΕΡΜΩΝ - Intrakat ΑΔΜΗΕ 2019 Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2019-2020

Κ/Ξ Ιntrakat-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής) Ελλάδα 33,34% Αναλογική 2017-2020

   - Κ/Ξ Ιntrakat/ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ-WATT (ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής) Ελλάδα 22,22% Αναλογική 2017-2020

Κ/ΞΙΑ Ιntrakat - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ Ελλάδα 92,46% Αναλογική 2019-2020

Κ/ΞΙΑ Ιntrakat - EURARCO - ENVITEC (Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων Σερρών)
Ελλάδα 45,00% Αναλογική

2017-2020

Κ/ΞΙΑ Αιολικού Πάρκου Τοπλού Κρήτης NOSTIRA - Ιntrakat Ελλάδα 10,00% Αναλογική 2019-2020
Κ/ΞΙΑ P.&C. DEVELOPMENT S.A. ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε., Ελλάδα Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2019-2020

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ, ΕΡΓΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2019-2020

Κ/Ξ ΑΒΑΞ ΑΕ ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ ΑΕ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟΥ 

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΜΕΘΟΡΙΟΥ 
Ελλάδα 25,00% Αναλογική

2020
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Κατά την τρέχουσα περίοδο που έληξε την 30  Ιουνίου 2021, ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά ενώ 
δεν είχαν ενσωματωθεί την αντίστοιχη περίοδο του 2020 όλες οι παραπάνω αναφερόμενες εταιρείες 
του πίνακα με το συνοδευτικό χαρακτηριστικό (**) στον τίτλο τους. 

Αντιστρόφως είχε ενσωματωθεί την 30 Ιουνίου 2020 και δεν ενσωματώθηκε στην τρέχουσα περίοδο 
του 2021 (1/1 – 30/6/2021) η εταιρεία Benecielo Co Ltd. 

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

 

 

 

Παιανία, 29/9/2021 
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