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Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας εγκρίθηκαν κατά την
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 29 Απριλίου 2022 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την
ανάρτηση τους στην διαδικτυακή διεύθυνση www.intracom.com.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

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

Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Α1 091040 / 05.10.2009

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΠ. Β. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 056768 / 28.01.1993
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 25195 Α’ ΤΑΞΗΣ
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Α) Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3556/2007)
Οι
1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Δημήτριος Χ. Κλώνης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,
3. Πέτρος Κ. Σουρέτης, Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ
Εξ’ όσων γνωρίζουμε:
α. οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021, 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 χρήσεως της
Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως
σύνολο και
β. η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις
επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.
Παιανία 29 Απριλίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Α1 091040 / 05.10.2009

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

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Π. Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΝ 022167/ 22.11.2016
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Β) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΤΗΣΙΑ EΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2020-31/12/2021
(σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007)
ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2021 - Ανασκόπηση θυγατρικών εταιρειών και Ομίλων
Στις 30/6/2021 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intracom Holdings συζήτησε και
ενέκρινε μεταξύ άλλων την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1/1/2020-31/12/2020,
όπου περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΑ, μετά των σχετικών
Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και εξέλεξε νέο
Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών
αυτού. Ακολούθως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :
Σωκράτης Π. Κόκκαλης
Δημήτρης Χρ. Κλώνης
Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης
Γεώργιος Αρ. Άννινος
Πέτρος Κ. Σουρέτης
Ιωάννης Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδης
Ιωάννης Κ. Τσούμας
Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη
Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα

Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό
Μέλος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η επιχειρηματική δραστηριότητα των εταιρειών του Ομίλου το 2021 συνοψίζεται παρακάτω:
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 υπέγραψε σύμβαση με τη BOEING, για την συμμετοχή της στο πρόγραμμα
εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου AWACS της Πολεμικής
Αεροπορίας των ΗΠΑ, επεκτείνoντας την μέχρι σήμερα επιτυχημένη συνεργασία της με την BOEING
στο πρόγραμμα AWACS και ενισχύοντας περαιτέρω την θέση της στην παγκόσμια Αεροναυπηγική
αγορά.
Eπέκτεινε επίσης και τη συνεργασία της με τη γερμανική εταιρεία Diehl Defence, με την ανάληψη
νέων εργασιών που αφορούν στην παραγωγή κρίσιμων ηλεκτρονικών υποσυστημάτων της
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οικογένειας πυραύλων αέρος-αέρος και επιφανείας-αέρος IRIS-T, καθώς και στον σχεδιασμό και
παραγωγή σταθμών για την επίγεια υποστήριξή τους.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής της εταιρίας σε ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα, τον Ιούλιο
υπογράφτηκαν οι συμβάσεις των αναπτυξιακών προγραμμάτων για το Drone “LOTUS - Low
Observable Tactical Unmanned Air System” και το σύστημα “SMOTANET – Software Defined Mobile
Ad-Hoc Tactical Network” μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Intracom Defense - IDE,
συντονιστή των αντίστοιχων κοινοπραξιών των δύο έργων. Επιπλέον, η IDE συμμετέχει μέσω
Κοινοπραξίας 34 εταίρων 12 συνολικά χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας ηγείται η OHB
System AG, η μεγαλύτερη θυγατρική του Ευρωπαϊκού Ομίλου Διαστημικών Συστημάτων OHB SE, στο
έργο ODIN's EYE που επιλέχθηκε πρόσφατα για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας. Η IDE και η OHB Hellas είναι οι μοναδικές
ελληνικές εταιρίες-μέλη αυτής της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας καθώς και οι πρώτες που συμμετέχουν
σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαστημικής άμυνας.
Τον Νοέμβριο του 2021 η Rheinmetall και η Intracom Defense συμφώνησαν για στενή συνεργασία
στον τομέα των συστημάτων C4I για στρατιωτικά οχήματα.
Τέλος, η IDE ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση που έλαβε από το Συμμαχικό Στρατηγείο των
Δυνάμεων Ταχείας Αντίδρασης (Allied Rapid Reaction Corps HQ) του ΝΑΤΟ και τον Βρετανικό
Στρατό, για να υποστηρίξει τη δοκιμή προηγμένων υβριδικών λύσεων στο επιχειρησιακό πεδίο
συμμετείχε επιτυχώς με τη νεότερη έκδοση της Υβριδικής Γεννήτριας HEPS® HGT20K στην άσκηση
STEADFAST LEDA 2021 του ΝΑΤΟ (21-30 Νοεμβρίου, Πολωνία), που στόχευε στην αύξηση της
διαλειτουργικότητας και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των συμμαχικών στρατευμάτων.
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 έργων που αγγίζει τα 1,6 GW και τα οποία κατηγοριοποιούνται σε έργα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικά Πάρκα συνολικής ισχύος 1 GW και σε έργα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Πάρκα συνολικής ισχύος 0,6 GW. Η
περαιτέρω διείσδυση στον τομέα των ΑΠΕ περιλαμβάνει και την ανάπτυξη 9 αδειών σταθμών
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, συνολικής ισχύος 600 ΜW.
Στον κατασκευαστικό τομέα, το έργο της FRAPORT για τα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια
προϋπολογισμού € 404 εκ., ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται επίσης
σημαντικά κατασκευαστικά έργα που εκτελεί η εταιρία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Στον τομέα του Real Estate λειτουργεί από τις αρχές του 2022 το 5άστερο ξενοδοχείο Xenodocheio
Milos στην Αθήνα, ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη η επένδυση σε 9-όροφο κτίριο γραφείων στο κέντρο
της Αθήνας, επί της Ιπποκράτους συνολικής επιφάνειας 7.300 τ.μ. Ο συνολικός σχεδιασμός
προβλέπει τη δραστηριοποίηση με τη 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.
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•
•
•

συνεχίζεται για 6ο 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, μέσω της θυγατρικής της DEVENETCO, συμμετείχε 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. Τον Νοέμβριο του 2021 η INTRADEVELOPMENT προχώρησε στην πώληση και μεταβίβαση
στην εταιρεία «AMICROSS LTD» του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην εταιρεία Devenetco
Ltd”, ποσοστό το οποίο ανέρχεται σε 50%.
Οικονομικά αποτελέσματα
Την 1η Νοεμβρίου 2021 η εταιρεία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης του
συνόλου των μετοχών της INTRASOFT INTERNATIONAL -εκ των οποίων ποσοστό 91,74% ανήκε στην
INTRACOM TECHNOLOGIES Sarl, θυγατρική του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS-στη NETCOMPANY
GROUP A/S, έναντι συνολικού τιμήματος € 184,6 εκατ. Κατόπιν τούτου, τα μεγέθη της INTRASOFT
INTERNATIONAL δεν ενοποιούνται πλέον στον όμιλο INTRACOM HOLDINGS. H δραστηριότητα της
INTRASOFT INTERNATIONAL μέχρι και την 31/10/2021 οπότε και μεταβιβάσθηκε στην NETCOMPANY,
καθώς και το αποτέλεσμα της συναλλαγής πώλησής της, εμφανίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου ως διακοπείσα δραστηριότητα.
Στα πλαίσια της ανωτέρω συναλλαγής η μητρική εταιρεία INTRACOM HOLDINGS μετά από απόφαση
των Διοικητικών οργάνων της INTRACOM TECHNOLOGIES Sarl, έλαβε τον Δεκέμβριο του 2021, ως
επιστροφή κεφαλαίου το ποσό των €52,4 εκατ. και ως προμέρισμα το ποσό των €45,6 εκατ..
Σε συνέχεια των παραπάνω, οι ενοποιημένες πωλήσεις του 2021 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
ανήλθαν σε € 275,2 εκατ., έναντι € 244,9 εκατ., (αναμορφωμένων για λόγους συγκρισιμότητας
πωλήσεων) το 2020, αύξηση 12,4%.
Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε
στα € 6,8 εκατ. έναντι -€ 1,6 εκατ. το 2020, ενισχυμένη από την κερδοφορία της
INTRADEVELOPMENT.
Το αποτέλεσμα προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε -€ 16,2 εκατ.
έναντι -€ 21,6 εκατ. το 2020, ενώ η συνολική κερδοφορία προ φόρων ΕΒΤ από το σύνολο των
δραστηριοτήτων ανήλθε σε € 137,5 εκατ. (έναντι -€10,1 εκατ. το 2020).
Η υστέρηση στην κερδοφορία του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες προέρχεται κυρίως
από τη δραστηριότητα της INTRAKAT, της οποίας τόσο οι πωλήσεις όσο και τα αποτελέσματα
συνεχίζουν να διαμορφώνονται υπό την επίδραση της πανδημίας, στο βαθμό που αυτή επηρεάζει
α)την αξία των βασικών υλικών που ενσωματώνονται σε τεχνικά έργα, το κόστος των οποίων
αυξήθηκε σε σημαντικό ποσοστό και με απρόβλεπτο τρόπο ειδικά στα τέλη του 2021,β)την
παραγωγική δυνατότητα η οποία εμφανίστηκε αισθητά μειωμένη και στη χρήση 2020 αλλά και στη
χρήση 2021 με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των πωλήσεων, γ)τον χρόνο ένταξης στην
παραγωγή νέων έργων που είχαν προγραμματιστεί να δημοπρατηθούν και να τεθούν σε φάση
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υλοποίησης και τα οποία καθυστέρησαν για μεγάλο διάστημα, δ)τα επιπλέον κόστη που
απαιτήθηκαν να προκειμένου να διατηρηθούν οι χρονικές δεσμεύσεις παράδοσης σημαντικών έργων
όπως αυτό των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων Fraport. Το πρόγραμμα αναθεωρήσεων που
ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών αλλά κυρίως η δημοπράτηση των νέων μεγάλων έργων
υποδομών, αναμένεται να σηματοδοτήσουν στη χρήση 2022 αισθητή βελτίωση του κύκλου εργασιών
και της κερδοφορίας της INTRAKAT.
Το 2021, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου INTRAKAT διαμορφώθηκαν σε € 214,8 εκατ. από
€ 174,5 εκατ. το 2020, αυξημένες κατά 23%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα EBITDA διαμορφώθηκε σε
-€ 5,5 εκατ. έναντι € 1,6 εκατ. το 2020. Διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα της χρήσεως 2021 για
τον Όμιλο INTRAKAT έχουν επιβαρυνθεί από έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα όπως
προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού € 3,14 εκατ. και απομειώσεις αξίας κτιρίων και
οικοπέδων ποσού € 1 εκατ. Στις 31.12.2021, το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του
Ομίλου INTRAKAT ανερχόταν σε € 556,4 εκατ. πλέον € 577,2 εκατ. νέων προς υπογραφή έργων
στα οποία έχει μειοδοτήσει η εταιρεία και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
συμβασιοποίησής τους. Κατά συνέπεια τα προς εκτέλεση έργα αγγίζουν το € 1,13 δις.
Η IDE διαμόρφωσε πωλήσεις €59,7 εκατ., στα ίδια επίπεδα με το 2020. Η μείωση του μεικτού
περιθωρίου λόγω της σύνθεσης των έργων που τιμολογήθηκαν οδήγησαν σε περιορισμό της
λειτουργικής της κερδοφορία EBITDA σε € 2,7 εκατ. έναντι € 4,2 εκατ. το 2020. Τα κέρδη προ
φόρων ωστόσο διαμορφώθηκαν σε € 1,43 εκατ. έναντι €1,27 εκατ. το 2020, αύξηση 12,1% Η εταιρία
μέσα στο 2021 υπέγραψε νέες συμβάσεις € 28,7 εκατ. με αποτέλεσμα το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να
διαμορφωθεί στα € 92 εκατ.
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχεται σε €370,0 εκατ. έναντι €232,9 εκατ. την
31/12/2020. Το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται σε €773,9 εκατ. έναντι € 761,9 εκατ. την
31/12/2020.
Το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου (δεν έχουν συμπεριληφθεί οι χρηματοδοτικές
μισθώσεις) ανέρχεται σε € 168,3 εκατ., έναντι € 205,9 εκατ. την 31/12/2020. Η μείωση του
δανεισμού του Ομίλου προκύπτει από το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στα ενοποιημένα
στοιχεία ο δανεισμός της INTRASOFT INTERNATIONAL. Η σημαντική αύξηση των διαθεσίμων του
Ομίλου σε € 216,5 εκατ. έναντι €83 εκατ. την 31/12/2020, οδηγεί τον όμιλο σε καθαρά διαθέσιμα €
48 εκατ.
Η μητρική εταιρία κατέγραψε λειτουργική κερδοφορία EBITDA ύψους €1,1 εκατ. έναντι -€ 1,4 εκατ.
το 2020. Το αποτέλεσμα προ φόρων της μητρικής διαμορφώνεται σε -€2,4 εκατ. έναντι -€10,6 εκατ.
το 2020. Το προσαρμοσμένο αποτέλεσμα ΕΒΤ για ενδοομιλικές απαλοιφές από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες ανέρχεται σε -€0,5 εκατ. έναντι -€3,4 εκατ. το 2020. Το σύνολο του ενεργητικού
της ανέρχεται σε €320,7 εκατ. έναντι € 277,2 εκατ. την 31/12/2020. Ο δανεισμός της εταιρίας (δεν
συμπεριλαμβάνονται οι υποχρεώσεις μίσθωσης) ανέρχεται σε € 14,5 εκατ. και τα διαθέσιμά της σε €
116,3 εκατ., διαμορφώνοντας την 31/12/2021 καθαρά διαθέσιμα ύψους € 101,8 εκατ.
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που εμφανίζουν την οικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρίας σε
στατική μορφή είναι οι παρακάτω:
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* Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας έχουν υπολογιστεί με βάση τα μεγέθη από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
Ίδιες Μετοχές
Η εταιρεία σε εκτέλεση των από 30/6/2016 και 29/6/2018 αποφάσεων των Τακτικών Γενικών
Συνελεύσεων των Μετόχων της, προέβη στην αγορά ιδίων μετοχών, το πλήθος το οποίων στις
31.12.2019 ήταν 479.848 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1 η κάθε μια, και κόστος
κτήσης €485.182. Από την 01.01.2020 έως 23.07.2020, σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων η
Εταιρεία απέκτησε 108.000 επιπλέον ίδιες μετοχές.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Ιουλίου 2020 ενέκρινε νέο πρόγραμμα απόκτησης
ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου.
Κατά την περίοδο 24.07.2020 έως 31.12.2021, η Εταιρεία δεν προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών.
Κατόπιν αυτού στις 31.12.2021 η Εταιρεία κατείχε, ως ανωτέρω, 587.848 ίδιες μετοχές (ποσοστό
0,77 % επί του μετοχικού της κεφαλαίου).
Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.
Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού.
Στόχοι, Προοπτικές
O Όμιλος INTRACOM HOLDINGS, στη μακρόχρονη πορεία του παρέμεινε σταθερός στους βασικούς
άξονες της στρατηγικής του που περιλαμβάνουν: διεθνή ανάπτυξη μέσω ενίσχυσης της
εξωστρέφειάς του, ενίσχυση της γεωγραφικής και προϊοντικής διασποράς των δραστηριοτήτων
του, και ανάπτυξη ιδίων προϊόντων για ενίσχυση των περιθώριων κέρδους. Η INTRACOM HOLDINGS
ιδρυτής και κύριος μέτοχος του Ομίλου εταιρειών με έντονη παρουσία στην ελληνική και διεθνή
αγορά, διατηρούσε μέχρι και τον Νοέμβριο του 2021, 16 θυγατρικές στο εξωτερικό αναπτύσσοντας
διεθνή δραστηριότητα σε 70 χώρες.
Η πώληση της INTRASOFT INTERNATIONAL στις 31/10/2021 ήταν μία στρατηγική επιλογή που
σηματοδότησε την αλλαγή της φυσιογνωμίας της Εταιρείας και της εξασφάλισε τα μέσα επίτευξης
των νέων της στόχων.
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Έτσι, η INTRACOM HOLDINGS:
•
•
•

μέσω της επενδυτικής ισχύος που αποκτά από τον συνδυασμό ισχυρής ρευστότητας και
δυνατότητας μόχλευσης
μέσω της αξιοποίησης της εμπειρίας της στους τομείς της εξειδίκευσής της, (τεχνολογία,
ενέργεια, κατασκευές, ανάπτυξη ακινήτων) και
υιοθετώντας μια διευρυμένη εξωστρεφή και διαφοροποιημένη επενδυτική προσέγγιση,

θα μετεξελιχθεί σταδιακά σε επενδυτική εταιρεία, η οποία αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και
εμπειρία της στη διαχείριση εταιρειών και στη δημιουργία υπεραξίας θα επικεντρώνεται στην
βελτιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και θα διασφαλίζει αύξηση των
αποδόσεων των επενδύσεών της.
Καθώς η επιτυχία της ανάκαμψης της Ελληνικής Οικονομίας εδράζεται κατεξοχήν στις επενδύσεις,
χωρίς να παραγνωρίζεται η επιπλέον αβεβαιότητα σε παγκόσμιο περιβάλλον που δημιουργείται από
την τιμή της ενέργειας και τις συνθήκες υψηλού πληθωρισμού, θεωρούμε ότι οι επιλεκτικές
τοποθετήσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για τη δημιουργία ενός διευρυμένου, αυστηρά
επιλεγμένου και διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου θα δώσουν αξία στον Όμιλο και τους μετόχους
του.
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Η πανδημία του κορωνοϊού (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 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.
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Ο Όμιλος INTRACOM HOLDINGS εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους
αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης
αξίας από μεταβολές επιτοκίων και κίνδυνο τιμών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το
γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη
αρνητική επίδραση της μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών στη χρηματοοικονομική
απόδοση του Ομίλου.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου αποτελούνται από βραχυπρόθεσμα δάνεια,
μακροπρόθεσμα δάνεια, ομολογιακά δάνεια και συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Με τα
ανωτέρω προϊόντα χρηματοδοτούνται οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, οι επενδύσεις
κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και νέα έργα που αναλαμβάνει ο Όμιλος. Επιπρόσθετα ο Όμιλος έχει
υπό διαχείριση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, κυρίως με τη μορφή βραχυχρόνιων
καταθέσεων που προέρχονται από τη λειτουργική και επενδυτική του δραστηριότητα.
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Κατά το τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν θέσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά
προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα προϊόντα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη
διαχείριση επιτοκιακού ή συναλλαγματικού κινδύνου, καθώς σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική
δεν επιτρέπεται η χρήση τους για κερδοσκοπία.
Συνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω.
Κίνδυνοι αγοράς
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος του Ομίλου κρίνεται σχετικά περιορισμένος διότι, στις περισσότερες
περιπτώσεις, όπου υπάρχουν απαιτήσεις από συμβάσεις σε ξένο νόμισμα, υπάρχουν αντίστοιχες
υποχρεώσεις στο ίδιο νόμισμα. Οι συμβάσεις σε ξένο νόμισμα είναι σχεδόν στο σύνολό τους σε USD,
όπως και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις.
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.
Όσον αφορά τη διατήρηση διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα, πολιτική του Ομίλου είναι η διατήρηση του
ελάχιστου απαραίτητου ποσού για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στο νόμισμα
αυτό.
Κίνδυνος τιμής
Ο Όμιλος έχει περιορισμένη έκθεση σε μεταβολές της αξίας μετοχών που κατέχονται ως διαθέσιμα
προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία.
Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των
επιτοκίων
Ο κίνδυνος επιτοκίου έχει αντισταθμιστεί εν μέρει από τη μετατροπή σημαντικού μέρους του
δανεισμού σε κυμαινόμενο επιτόκιο εκμεταλλευόμενοι τις αρνητικές τιμές του Euribor. Τα επίπεδα
του μεσοσταθμικού επιτοκίου της περιόδου 2021 κινήθηκαν μειούμενα σε σχέση με το έτος 2020.
Κατά την τρέχουσα χρήση εκτιμάται ότι ο συγκεκριμένος κίνδυνος θα είναι περιορισμένος καθώς
θεωρείται ότι οι περισσότερες πιθανότητες είναι να συνεχισθεί η μείωση των επιτοκίων καθώς
επίσης και ο Όμιλος να είναι σε θέση να διαπραγματευτεί πιο ανταγωνιστικά επιτόκια.
Πιστωτικός κίνδυνος
Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου λαμβάνουν χώρα σχεδόν στο σύνολό τους με ιδιαίτερα
αξιόπιστους οργανισμούς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα
υπάρχει πολυετές ικανοποιητικό ιστορικό συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο και δεδομένων
των συνθηκών της ελληνικής αγοράς, οι εταιρείες του Ομίλου παρακολουθούν επισταμένα το
σύνολο των απαιτήσεων από πελάτες και όπου απαιτείται προβαίνουν άμεσα σε δικαστικές και
εξωδικαστικές ενέργειες για την διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων, με αποτέλεσμα να
περιορίζεται στο ελάχιστο ο οποιοσδήποτε πιστωτικός κίνδυνος Κατά συνέπεια, κρίνεται ότι ο
κίνδυνος από επισφαλείς απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.
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Σε σχέση με πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται με τις τοποθετήσεις των διαθεσίμων, επισημαίνεται
ότι ο Όμιλος συνεργάζεται μόνο με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που έχουν υψηλό δείκτη
πιστοληπτικής ικανότητας
Κίνδυνος ρευστότητας
Κάθε εταιρεία του Ομίλου συντάσσει και παρακολουθεί σε μηνιαία βάση πρόγραμμα ταμειακών
ροών που περιλαμβάνει τόσο τις λειτουργικές όσο και τις επενδυτικές χρηματοροές.
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
εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όμιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί
οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων και να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη
λειτουργία του και την υλοποίηση των έργων του.
O Όμιλος την 31/12/2021 διατηρούσε χρηματικά διαθέσιμα ύψους €216,5 εκατ.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 51% (2020: 58%) και ο
μακροπρόθεσμος σε 49% (2020: 42%) αντίστοιχα του συνολικού δανεισμού.
ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦOΡΗΣΗ
Προσέγγιση ESG παραγόντων
Η INTRACOM HOLDINGS έχει ενσωματώνει τα ESG κριτήρια στους στρατηγικούς σκοπούς της,
στοχεύοντας σε βιώσιμη ανάπτυξη και αποτελεσματική διαχείριση των νέων παγκόσμιων
επιχειρηματικών προκλήσεων.
To 2021 ο Όμιλος δημοσίευσε την πρώτη Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης,
με έτος αναφοράς το 2020, και αναμένεται σύντομα να δημοσιεύσει την νέα του Έκθεση σκοπός της
οποίας είναι η πλήρης και ολοκληρωμένη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών του Ομίλου
INTRACOM Holdings σχετικά με τις ESG δραστηριότητες και επιδόσεις του για το έτος 2021. Η
Έκθεση καλύπτει τις δραστηριότητες του Ομίλου INTRACOM Holdings, όπως αυτές εκφράζονται από
τις πολιτικές και επιδόσεις του, αλλά και μέσω των βασικών θυγατρικών του, INTRAKAT και IDE.
Η προσέγγιση του Ομίλου στα θέματα ESG βασίζεται στα πρότυπα του Global Reporting Initiative
(GRI) για την έκδοση εκθέσεων ESG και πιο συγκεκριμένα στην έκδοση Standards (Core Option) και
στα πρότυπα του Sustainability Accounting Standards Board (SASB) που αφορούν τους
επιχειρηματικούς κλάδους των εταιρειών του Ομίλου.
Τέλος, η INTRACOM HOLDINGS ως εισηγμένη εταιρία όπως επίσης και η INTRAKAT έχουν ενταχθεί
στον δείκτη ATHEX ESG του χρηματιστηρίου Αθηνών.
Στρατηγική ESG, Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
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 στη δια βίου μάθηση.
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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.
Η INTRACOM Holdings, 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 και οι κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας ακολουθούνται πιστά. 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.
Η Εταιρική μας Κουλτούρα
Η εταιρική κουλτούρα της INTRACOM Holdings βασίζεται σε ένα σύνολο κοινά αποδεκτών αρχών,
αξιών και πεποιθήσεων που ενδυναμώνουν την επικοινωνία μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και
ενισχύουν τους δεσμούς που ενώνουν τους ανθρώπους του.
Εκτιμούμε τη δημιουργικότητα, πιστεύουμε στο ταλέντο των ανθρώπων μας και τους ενθαρρύνουμε
να απελευθερώσουν το δυναμικό τους, να μη συμβιβάζονται με εύκολες λύσεις ή πεπατημένες
επιλογές και να προχωρούν μπροστά, με τόλμη αλλά και σύνεση, ώστε να αξιοποιούν τις
επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να δημιουργούν αξία μεγιστοποιώντας τα οφέλη
των διαθέσιμων πόρων.
Ως εταιρεία που διακρίνεται για το επιχειρηματικό της πνεύμα, την ικανότητα προσαρμογής και την
προσήλωσή της στις απαιτήσεις των πελατών και των συνεργατών της, καθώς και τις ανάγκες των
τοπικών κοινωνιών, η INTRACOM Holdings πιστεύει στην ανοιχτή καινοτομία και την πρωτοποριακή
σκέψη, δοκιμάζοντας νέους τρόπους επίλυσης των προβλημάτων και ενσωματώνοντας νέες ιδέες
στις επιχειρησιακές της λειτουργίες.
Στην προσπάθειά μας να διαμορφώσου με μια σύγχρονη και δημιουργική εταιρική κουλτούρα,
παραμένουμε προσηλωμένοι στην εξεύρεση και διασφάλιση βιώσιμων λύσεων προς όφελος του
πλανήτη και της αναδυόμενης, σε παγκόσμιο επίπεδο έξυπνης οικονομίας.
Έρευνα και Καινοτομία
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.
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
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εκμεταλλευτούν νέες ευκαιρίες στην αγορά. Μέσα από τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας,
προσπαθούμε να προσφέρουμε πρωτοποριακές λύσεις και υπηρεσίες. Αξιοποιώντας καινοτόμες
τεχνολογίες, αναπτύσσουμε εξαιρετικά ευφυή περιβάλλοντα σε βασικούς τομείς.
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.

Εταιρικές Αξίες
Οι εταιρικές αξίες αποτελούν τον οδηγό μας και εκφράζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε
και αναπτυσσόμαστε.

❖ Ακεραιότητα: Λειτουργούμε με διαφάνεια και αξιοπιστία. Ακολουθούμε ηθικές
επιχειρηματικές πρακτικές. Σεβόμαστε τους νόμους και το κανονιστικό-ρυθμιστικό πλαίσιο
της χώρας, καθώς και τους διεθνείς κανόνες και δεσμεύσεις και δρούμε με υψηλό αίσθημα
ευθύνης και δεοντολογίας.
❖ Αξία στον πελάτη:
Εστιάζουμε
στην
επίτευξη
αξιόπιστων
λύσεων
υψηλών
προδιαγραφών με σκοπό την κάλυψη ακόμη και των πλέον απαιτητικών και σύνθετων
αναγκών των πελατών μας, οικοδομώντας παράλληλα μακροχρόνιες σχέσεις με τους
πελάτες αλλά και τους προμηθευτές μας.
❖ Επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα: Η επιχειρηματική μας επιτυχία στηρίζεται στους
ανθρώπους μας. Εστιάζουμε στην υγεία και στην ασφάλεια των ανθρώπων μας και
παρέχουμε ένα περιβάλλον εργασίας που χαρακτηρίζεται από ασφάλεια και σταθερότητα,
13
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❖

❖

❖
❖

ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να παρακινούνται να είναι παραγωγικοί και προσανατολισμένοι
στην επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες προς όφελος
του εταιρικού συμφέροντος και να διαχειρίζονται την προσωπική τους εξέλιξη με ζήλο και
ακεραιότητα. Διακρίνουμε την προσωπικότητα και τις ικανότητες των εργαζομένων και τους
τοποθετούμε σε θέσεις όπου θα συνεισφέρουν στο μέγιστο βαθμό και θα έχουν τη
δυνατότητα να διακριθούν.
Γνώση: Εμπλουτίζουμε διαρκώς την εταιρική μας γνώση. Αποκτούμε υψηλή κατάρτιση σε
όλους τους τομείς. Επιδιώκουμε την αριστεία, τη συνεχή πρόοδο, την εφαρμογή
καινοτόμων μεθόδων επιχειρηματικής δράσης και ανάπτυξης, την υψηλή απόδοση και την
επίτευξη άριστου αποτελέσματος.
Συνεχής βελτίωση:
Ενθαρρύνουμε
την
πρωτοβουλία.
Ανταποκρινόμαστε
στις
προκλήσεις του παρόντος, θέτοντας σταθερές βάσεις για το μέλλον. Επιδιώκουμε την
συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας για την επίτευξη άριστου επιχειρηματικού
αποτελέσματος. Επενδύουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη, στις τεχνολογίες αιχμής, στην
απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού με σκοπό την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και την
παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
Δέσμευση έναντι στόχων:
Θέτουμε ξεκάθαρους στόχους. Λειτουργούμε με τα πιο
υψηλά πρότυπα επιχειρηματικής δεοντολογίας. Προσδίδουμε προστιθέμενη αξία στις
εταιρείες του Ομίλου και μεγιστοποιούμε την αξία για τους μετόχους και τους επενδυτές
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:
Ανάγουμε την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε καθημερινή
πρακτική. Αναγνωρίζουμε την υποχρέωση να λειτουργούμε με ασφάλεια, να
προστατεύουμε το περιβάλλον και να υποστηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες
δραστηριοποιούμαστε. Επενδύουμε και συμβάλλουμε ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής για όλους, εντός και εκτός της επιχείρησής μας. Πρεσβεύουμε και στοχεύουμε στη
βιώσιμη ανάπτυξη.
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Πιστοποιήσεις
Η INTRACOM Holdings κατά το παρελθόν έχει λάβει πιστοποιήσεις για την διαχείριση της ασφάλειας
των πληροφοριών, την υγεία και ασφάλεια, την περιβαλλοντική διαχείριση, την διαχείριση
ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πλέον, δίνεται βαρύτητα
στις πιστοποιήσεις των εταιρειών του Ομίλου, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015)
Υγεία & Ασφάλεια (ISO 45001:2018)
Περιβαλλοντική Διαχείριση (ISO 14001:2015)
Ενεργειακή Διαχείριση (ISO 50001:2018)

Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015)
Διαχείριση Ποιότητας για
Εφαρμογές (ΕΝ 9100: 2018)

Αεροδιαστημικές

και

Αμυντικές

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO/IEC 27001)
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείριση (ISO 14001:2015)
Σύστημα υγείας & Ασφάλειας (ISO 45001:2018)
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ISO 26000)

Εταιρικές Διαδικασίες
Για να διασφαλίσει την ομαλή ροή των επιχειρησιακών της λειτουργιών, η INTRACOM Holdings έχει
θεσπίσει ειδικές διαδικασίες που ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας και ορίζουν το
πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων της. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της INTRACOM Holdings
έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020. Οι πολιτικές
Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχουν θεσπιστεί αντικατοπτρίζουν τη σταθερή προσήλωση της
εταιρίας στους κανόνες ηθικής και ευθύνης που διέπουν τις αποφάσεις των διευθυντικών στελεχών,
ώστε να διασφαλίζεται όχι μόνο η βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας αλλά και το συμφέρον των
μετόχων και όλων των ενδιαφερομένων μερών σε βάθος χρόνου. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τον
Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021.
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Βασικότερες Πολιτικές και Διαδικασίες:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Διαδικασία Τακτικής Αξιολόγησης Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης
Διαδικασία Κατάρτισης Χρηματοοικονομικών Και Μη Καταστάσεων
Διαδικασία Συστήματος Διαχείρισης Κίνδυνων
Πολιτική και διαδικασία περιοδικής αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
Διαδικασία πρόσληψης & αξιολόγησης Ανωτάτων Διευθυντικών στελεχών
Διαδικασία γνωστοποίησης συναλλαγών από πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
Διαδικασία γνωστοποίησης σχέσεων εξάρτησης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών μελών
του Διοικητικού συμβουλίου.
Πολιτική και διαδικασία συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη
Πολιτική και διαδικασία πρόληψης & αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης
συμφερόντων
Διαδικασία διαχείρισης προνομιακής πληροφόρησης & ορθής ενημέρωσης κοινού
Πολιτική εκπαίδευσης μελών Δ.Σ και στελεχών
Πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης
Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων
Πολιτική Αξιολόγησης Προμηθευτών με τη χρήση κριτηρίων ESG (υπό διαμόρφωση)

Υπεύθυνη Καταπολέμηση Διαφθοράς
Με βάση τον κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας της εταιρείας, επιτυγχάνεται μηδενισμός
περιπτώσεων διαφθοράς, μέσω της διατύπωσης βασικών επιχειρηματικών πρακτικών που έχουν
συνταχθεί με σκοπό τη διαμόρφωση μιας ορθής επιχειρηματικής συμπεριφοράς εντός της Εταιρείας.
Αποτελεί δέσμευση και ευθύνη της Διοίκησης να διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι, οι
προμηθευτές, οι εργολάβοι και οι συνεργάτες της Εταιρείας μοιράζονται τις ίδιες επιχειρηματικές
πρακτικές. Επίσης η απαίτηση συμμόρφωσης με τις εν λόγω πρακτικές περιλαμβάνει και όλους τους
εργαζομένους, που εργάζονται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου ή στο
πλαίσιο άλλων μορφών ευέλικτης απασχόλησης, καθώς και τους αντιπροσώπους της Εταιρείας.
Τέλος, σε περίπτωση εξαγοράς νέας εταιρείας από τον Όμιλο καταρτίζονται το συντομότερο
δυνατόν ειδικά προγράμματα για τη διάδοση, την εμπέδωση και την κατανόηση των πρακτικών
αυτών.
Τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς παρουσιάζονται
παρακάτω:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Έκφραση προβληματισμών και αναφορά παραβιάσεων
Εμπιστευτικές πληροφορίες - Απόκτηση και χρήση πληροφοριών
Δώρα, παροχή διευκολύνσεων και δωροδοκίες
Επιχειρηματική σχέση με το δημόσιο τομέα
Σύγκρουση συμφερόντων
Εσωτερική πληροφόρηση και συναλλαγές εταιρικών στελεχών

Υπεύθυνη Διαχείριση Αντί-ανταγωνιστικής Συμπεριφοράς
Ο ελεύθερος ανταγωνισμός αποτελεί αρχή του Ομίλου. Η INTRACOM Holdings σέβεται και
συμμορφώνεται απόλυτα με τη νομοθεσία και τις κανονιστικές ρυθμίσεις περί ανταγωνισμού και
καταπολέμησης των μονοπωλίων («δίκαιο ανταγωνισμού»). Στον Όμιλο πιστεύουμε ότι ο ελεύθερος
ανταγωνισμός λειτουργεί προς όφελος των πελατών μας, των μετόχων μας, των εταίρων μας, των
επιχειρηματικών εργασιών μας και της κοινωνίας γενικότερα.
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Κάθε μέλος του Ομίλου είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση με τους κανόνες του δίκαιου
ανταγωνισμού και για την από μέρους του επαρκή κατανόηση αυτών των κανόνων, ώστε να είναι
σε θέση να αναγνωρίζει καταστάσεις οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ζητήματα που να
σχετίζονται με τη νομοθεσία περί ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού.

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη μας
Ένα από τα σημεία στα οποία η INTRACOM Holdings δίνει ιδιαίτερη σημασία είναι η διασφάλιση της
διαφάνειας σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο
μέσω του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας μας όσο και από τις ενέργειες και συμπεριφορές των ίδιων
των ανθρώπων μας.
H συστηματική και ουσιαστική αμφίδρομη επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας αποτελεί το
γνώμονα αξιολόγησης και σχεδιασμού των δράσεων και πρακτικών της. Η εταιρεία αναγνωρίζει ως
ενδιαφερόμενα μέρη τις ομάδες εκείνες που επηρεάζουν και επηρεάζονται, άμεσα ή έμμεσα, από τη
δραστηριότητά της.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη ανήκουν είτε στο εσωτερικό περιβάλλον του Ομίλου (Εργαζόμενοι, Μέτοχοι,
Επενδυτές) είτε στο εξωτερικό περιβάλλον (Προμηθευτές, Πελάτες, Συνεργάτες, ΜΜΕ, Τοπική
Κοινωνία, Κυβέρνηση, Τράπεζες/Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Ρυθμιστικές Αρχές).
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Τα Ουσιαστικά Θέματα για τον Όμιλο
Μια από τις πιο σημαντικές και θεμελιώδεις κατευθυντήριες αρχές του GRI είναι η αρχή της
ουσιαστικότητας. Για την κάλυψη των απαιτήσεων τις συγκεκριμένης αρχής θα πρέπει να υπάρχει
μια διαδικασία αναγνώρισης των θεμάτων αυτών που προκαλούν τις πιο σημαντικές οικονομικές,
περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και εκείνων των θεμάτων που θεωρούνται ως
πιο σημαντικά από τα εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου. Για την
αναγνώριση και προτεραιοποίηση των ουσιαστικών θεμάτων του Ομίλου έγινε ανάλυση των
απαιτήσεων, προσδοκιών και θεμάτων ενδιαφέροντος των ενδιαφερόμενων μερών, όπως
αποτυπώνεται από την τακτική και έκτακτη επικοινωνία μαζί τους. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε
έρευνα σε εκθέσεις εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης εταιρειών, από την Ελλάδα
και το εξωτερικό, που ανήκουν στους επιμέρους κλάδους των εταιρειών του Ομίλου. Επίσης,
χρησιμοποιήθηκαν τα GRI Standards και τα SASB Standards των επιχειρηματικών κλάδων των
εταιρειών του Ομίλου.
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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. Οι στόχοι αυτοί είναι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Βασικός στόχος και στρατηγική προτεραιότητα του Ομίλου είναι ο σεβασμός, η προστασία, η
υποστήριξη και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας. Ένα από τα δυνατά σημεία μας είναι η
ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού μας, το οποίο αποτελεί την κινητήριο δύναμη της ανάπτυξής
μας και στο οποίο πιστώνεται μεγάλο μερίδιο για την ως τώρα επιτυχημένη πορεία μας. Για το λόγο
αυτό αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στις διαδικασίες επιλογής, επιμόρφωσης, αξιολόγησης και
ανταμοιβής του προσωπικού. Πολιτική μας είναι η προσέλκυση προσωπικού υψηλού επιπέδου για
την κάλυψη των αναγκών μας, η δημιουργία ενός ασφαλούς και δίκαιου περιβάλλοντος εργασίας, η
θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης με ταυτόχρονη ανάπτυξη και εξέλιξη των
εργαζομένων. Επίσης, προσφέρουμε ικανοποιητικές αμοιβές και παροχές καθώς και πρόσθετη
ασφαλιστική νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή κάλυψη για όλους τους εργαζόμενους.
Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων
Αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα των επιπτώσεων των ατυχημάτων στον άνθρωπο, στο
περιβάλλον, στην κοινωνία και στην ίδια την εταιρεία, και συναισθανόμενοι την κοινωνική ευθύνη
που έχει κάθε εταιρεία σε κάθε τομέα παραγωγικής διαδικασίας, θέτουμε την Υγεία και Ασφάλεια
των Εργαζομένων ως απόλυτη προτεραιότητα σε όλες τις δραστηριότητές μας. Όραμά μας είναι ένα
εργασιακό περιβάλλον χωρίς ανεπιθύμητα συμβάντα, τραυματισμούς και ατυχήματα.
Έχουμε θεσπίσει αντικειμενικούς σκοπούς στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας, στοχεύοντας στο
συνεχή έλεγχο και στην παρακολούθηση για αναγνώριση νέων ενδεχόμενων κινδύνων στις
δραστηριότητές μας και άμεση εφαρμογή μέτρων αναίρεσης ή ελαχιστοποίησης της επικινδυνότητας
αυτών. Ενδεικτικά λαμβάνουμε μέτρα πρόληψης:
❖
❖
❖
❖

έναντι ατυχήματος στους εργαζόμενους και τους τρίτους,
έναντι φθοράς ή ρύπανσης στο περιβάλλον,
έναντι φθοράς, απώλειας ή καταστροφής σε εγκαταστάσεις, κατασκευές, υλικά,
παραγωγή και εξοπλισμό,
από τις δραστηριότητες του Ομίλου
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❖

οι εργαζόμενοι της INTRACOM Holdings καλύπτονται με υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
καθ’ όλο το διάστημα παρουσίας τους στο χώρο της εργασίας, στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας και καθ' υπέρβαση ως προς το βέλτιστο, των ελάχιστων απαιτήσεων και
προβλέψεων της σχετικής νομοθεσίας.

Με σεβασμό στους Ανθρώπους μας
Για εμάς στον Όμιλο, ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί στοιχείο καθοριστικής σημασίας, καθώς η
εκπλήρωση των στόχων μας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο εξειδικευμένο και έμπειρο ανθρώπινο
δυναμικό μας.
Για το λόγο αυτό, η INTRACOM Holdings διατήρησε στα χρόνια της κρίσης τις θέσεις εργασίας της,
ενώ παράλληλα δημιουργεί νέες θέσεις υψηλής εξειδίκευσης. Ως αποτέλεσμα, αφενός συνεισφέρει
στην αποτροπή διαφυγής στο εξωτερικό του υπάρχοντος επιστημονικού δυναμικού (brain-drain) και
αφετέρου στον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων.
Στο ανωτέρω πλαίσιο και με γνώμονα την αρχή της «ισότητας ευκαιριών», εφαρμόζουμε σύστημα
προσλήψεων χωρίς διακρίσεις βάσει μόνο αντικειμενικών κριτήριων, όπως την επιστημονική
κατάρτιση του υποψηφίου, την ακεραιότητά του και τη δυνατότητα ομαδικής εργασίας του.
Ο Όμιλος επενδύει στους ανθρώπους του και μέσα από το εργασιακό περιβάλλον που προσφέρει,
μεριμνά για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων, την εκπαίδευση και την ανάπτυξή τους, τις
ίσες ευκαιρίες και τη στήριξη της διαφορετικότητας.
Πρόσθετες Παροχές εργαζομένων
Με βασικό γνώμονα την ευημερία και την επιβράβευση των εργαζομένων, καθώς και τη δημιουργία
ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος, εξασφαλίζουμε επιπλέον πλεονεκτήματα για τους
εργαζομένους μας, πέραν όσων ορίζει η νομοθεσία.
Η INTRACOM Holdings συνεργάζεται με μεγάλη ασφαλιστική εταιρία και προσφέρει σε όλους τους
εργαζόμενους:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Ασφάλεια ζωής και ατυχημάτων.
Ασφάλεια νοσοκομειακής - εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (αμοιβές ιατρών, φάρμακα,
διαγνωστικές εξετάσεις) Ασφάλιση ζωής.
Ασφάλιση μόνιμης ολικής ανικανότητες από ασθένεια.
Ασφάλιση θανάτου ή μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα.
Ασφάλιση απώλειας εισοδήματος από ατύχημα ή ασθένεια.
Ασφάλιση επαγγελματικών ταξιδιών.

Επιπλέον, όλοι οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις της Παιανίας μπορούν να κάνουν χρήση
εταιρικών λεωφορείων για μετάβαση από και προς την εταιρεία.
INTRAKAT
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Ιατρός εργασίας.
Ομαδικό ιατροφαρμακευτικό - νοσοκομειακό πρόγραμμα ασφάλισης ζωής.
Εξοπλισμός - laptop - εταιρικό τηλέφωνο.
Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και μίσθωσης κατοικίας για όσους εργάζονται εκτός
έδρας.
Προφυλάξεις κατά της COVID-19 – παροχή avel kit & μέσων ατομικής προστασίας.
Παροχή αυτοκινήτων σε στελέχη με κάλυψη καυσίμων.
Εξασφάλιση προσφορών από προμηθευτές.
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INTRACOM DEFENCE
❖
❖
❖
❖

Χρήση εταιρικών λεωφορείων για τη δωρεάν μετακίνηση των εργαζομένων από και
προς την εταιρεία.
Λειτουργία πλήρως εξοπλισμένου εστιατορίου με προνομιακές τιμές καθώς και χώρους
εστίασης για δωρεάν παρασκευή καφέ και αφεψημάτων.
Χορήγηση ατομικών δανείων σε περίπτωση ανάγκης.
Εκπτωτικές προσφορές σε συνεργασία με διάφορες επιχειρήσεις.

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 εταιρεία 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.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Βασικός στόχος μας και στρατηγική μας προτεραιότητα είναι να λειτουργούμε με προσήλωση στις
αξίες της περιβαλλοντικής ευθύνης και να επιδιώκουμε συστηματικά την όσο το δυνατόν μικρότερη
επίδραση στο περιβάλλον. Η πεποίθηση αυτή επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι ο Όμιλος, από
τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, πρωταγωνίστησε στην ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την
έμπρακτη συνεισφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος.
Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στην προστασία των οικοσυστημάτων, επειδή προσφέρουν μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στη
διαδικασία της φυσικής μεταφοράς. Ο Όμιλος INTRACOM Holdings δεσμεύεται να διατηρήσει μια
περιβαλλοντικά ευαίσθητη και υπεύθυνη θέση και να διαχειριστεί ανάλογα τις δραστηριότητές του,
ελαχιστοποιώντας τις όποιες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενδέχεται να προκύπτουν. Για
το σκοπό αυτό, οι εταιρείες του Ομίλου έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν Συστήματα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) τα οποία παρέχουν μια καλά δομημένη προσέγγιση στα
περιβαλλοντικά ζητήματα και εξασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
μέσω της θέσπισης συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων και της τεκμηρίωσης και
παρακολούθησης προγραμμάτων που επιδιώκουν να υλοποιήσουν τους στόχους αυτούς.
Στο πλαίσιο αυτό έχουν καθοριστεί και τεκμηριωθεί οι μέθοδοι προσδιορισμού και αξιολόγησης
όλων των περιβαλλοντικών ζητημάτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των Εταιρειών,
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 Ομίλου
Σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου τίθεται ως βασική προτεραιότητα η ελαχιστοποίηση της
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, με άξονα τους παρακάτω τομείς:
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Υπεύθυνη Κατανάλωση Ενέργειας
Μέσα από τον ευρύτερο περιβαλλοντικό προσανατολισμό του Ομίλου, καταβάλλονται συνεχείς
προσπάθειες ορθολογικής διαχείρισης των καταναλώσεων κάθε μορφής ενέργειας.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2021

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας

396.972,48 Kwh

Κατανάλωση Πετρελαίου

28.500 λίτρα

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας

742.020,21 Kwh

Κατανάλωση Πετρελαίου Θέρμανσης

104.597 λίτρα

Κατανάλωση Πετρελαίου

1.085.003 λίτρα

Κατανάλωση Βενζίνης

90.705 λίτρα

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας

3.526.025 Kwh

Κατανάλωση Πετρελαίου
Κατανάλωση
οργανισμού

ενέργειας

98.400 λίτρα
εκτός

100.000 Kwh
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Κλιματική Αλλαγή και Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου
Ο Όμιλος INTRACOM Holdings παρακολουθεί συστηματικά και καταγράφει τις εκπομπές αερίων από
τη λειτουργία του, ως αναπόσπαστο κομμάτι της περιβαλλοντικής πολιτικής του και με στόχο τη
σταθερή μείωσή τους. Έχει τεθεί στόχος καταγραφής του ανθρακικού αποτυπώματος από τη
λειτουργία των γραφείων, και διερεύνησης τρόπων μείωσης και αντιστάθμισης των εκπομπών.
Υπεύθυνη Διαχείριση Αποβλήτων
Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για συλλογή, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και
ελαχιστοποίηση των πάσης φύσεως αποβλήτων που παράγονται από τις δραστηριότητες και τη
λειτουργία των Εταιρειών του.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

2021

Mεικτή συσκευασία

22,14 τόνοι

Bιοαποικοδομήσιμα απόβλητα

6,32 τόνοι

Oγκώδη απόβλητα

12,54 τόνοι

Ποσοστό αποβλήτων που
ανακύκλωση

οδηγείται προς

96,67%

Ποσοστό αποβλήτων που οδηγείται προς ταφή

3,33%

Ποσότητα αποβλήτων για το ΗΜΑ

41 τόνοι

Συνολικός όγκος αποβλήτων

272 m3

Επικίνδυνα απόβλητα

8,4 τόνοι

Μη επικίνδυνα απόβλητα

18,6 τόνοι

Συσσωρευτές Μπαταρίες

1,1 τόνοι

Χαρτί

3,0 τόνοι

Toner

0,01 τόνοι

Μέταλλα

6,0 τόνοι

Απόβλητα Ηλεκτρονικού/ Ηλεκτρολογικού Εξ.

6,5 τόνοι

Χαλκός/ Καλώδια

0,5 τόνοι

Ξύλο

1,2 τόνοι

Πλαστικό

1,5 τόνοι

Χημικά απόβλητα

3,0 τόνοι
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

2021

Υγρά χημικά απόβλητα

4,3 τόνοι

Συνολικός όγκος αποβλήτων που εκτρέπονται
από απόρριψη

27 τόνοι
(18,6 τόνοι μη επικίνδυνα
και 8,4 τόνοι επικίνδυνα
απόβλητα).

Υπεύθυνη Διαχείριση Υλικών
Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή διαχείριση και ανακύκλωση των υλικών
που χρησιμοποιεί σε κάθε του έργο ή δραστηριότητα.
INTRAKAT
Στον Τομέα Έργων & Υποδομών δεν υφίσταται διαχείριση πρωτογενών φυσικών πόρων, αλλά
διαχείριση ημι-έτοιμων ή έτοιμων προϊόντων σύμφωνα με συγκεκριμένα για το κάθε έργο σχέδια
και διαδικασίες που προσδιορίζουν ακριβώς τη χρήση του κάθε υλικού, τον τρόπο μεταποίησης και
την ακριβή θέση και λειτουργία του. Προτεραιότητα της εταιρείας είναι, κατά τη φάση σχεδίασης
των έργων που εκτελεί, να χρησιμοποιεί ανακυκλώσιμα υλικά ή να προτρέπει για τη χρήση τέτοιων
υλικών. Αναφορικά με τις αιτήσεις προσφορών και τις συμβάσεις με προμηθευτές υλικών και
εξοπλισμού, υπάρχει ειδικός όρος για συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001
και συγκεκριμένα για τη μη χρήση επικίνδυνων για το περιβάλλον υλικών καθώς και για τη χρήση
ανακυκλώσιμων υλικών στο μέγιστο βαθμό. Οι προμηθευτές/υπεργολάβοι αξιολογούνται μεταξύ
άλλων και με κριτήρια που άπτονται της συμμόρφωσης σε θέματα σχετικά με την προστασία του
περιβάλλοντος και εν γένει με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών.
IDE
Φροντίζουμε ώστε τα υλικά που προμηθευόμαστε να πληρούν τις περιβαλλοντικές (π.χ REACH,
OZON free) και κανονιστικές απαιτήσεις με στόχο το ελάχιστο δυνατό ενεργειακό και
περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
To ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών εισροής που χρησιμοποιείτε για την παραγωγή των κύριων
προϊόντων και υπηρεσιών του οργανισμού προσδιορίζεται στο 2,6% (2,511 tn).
Περιβαλλοντική Συμμόρφωση
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί για τον Όμιλο βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη
ανάπτυξή του και βασικό πυλώνα της λειτουργίας του. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες εφαρμόζουν
Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και πολιτικές προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης
περιβαλλοντική συμμόρφωση. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της INTRAKAT και της IDE
είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, ενώ για την περιβαλλοντική συμμόρφωση
λαμβάνονται τα εξής μέτρα και ενέργειες:
•

Συντήρηση των πιστοποιήσεων.

•

Τήρηση της νομοθεσίας.

•

Δημιουργία ειδικών σχετικών όρων στις συμβάσεις υπεργολαβιών.
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Αναφορικά με τον έλεγχο για τη μη-συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, ακολουθείται η
σχετική διαδικασία του συστήματος διαχείρισης και καταγράφεται η μη συμμόρφωση, ο τρόπος
άμεσης αντιμετώπισης (διορθωτική ενέργεια) και οι ενέργειες αποφυγής επανεμφάνισης.
Βάσει ελέγχου, δεν υπάρχει κανένα περιστατικό μη-συμμόρφωσης με περιβαλλοντική νομοθεσία,
κανονισμούς, πρότυπα και άδειες.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Βασικός στόχος και στρατηγική προτεραιότητα του Ομίλου είναι να επιχειρεί με ευαισθησία και
υπευθυνότητα απέναντι στην Κοινωνία, μέσα στην οποία δραστηριοποιείται, ώστε να αυξήσει τη
θετική της επίδραση και να επιστρέψει αξία σε αυτή.
Ο Όμιλος INTRACOM Holdings σχεδιάζει και υποστηρίζει κοινωνικά προγράμματα και δράσεις, ως
μέρος της εξερεύνησης νέων τρόπων δημιουργίας κοινής αξίας. Ο Όμιλος συμμετέχει ενεργά στις
τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, μέσω ενεργειών που ανταποκρίνονται σε πάγιες αλλά
και έκτακτες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Μεταξύ άλλων, τα τελευταία χρόνια, στηρίζει δράσεις για την υγεία, την ποιοτική εκπαίδευση, την
προώθηση του πολιτισμού και του αθλητισμού, την καταπολέμηση της φτώχειας, της πείνας και των
διακρίσεων, για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση τοπικών υποδομών.
Οι δράσεις αυτές αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία τις δύσκολες περιόδους που διανύουμε τόσο
σε εγχώριο επίπεδο όσο και σε παγκόσμιο.
Κοινωνικές Δράσεις και Πρωτοβουλίες
Ο Όμιλος υλοποιεί προγράμματα με άξονα την ουσιαστική υποστήριξη των κοινωνικών ομάδων που
έχουν ανάγκη και παράλληλα ευαισθητοποιούν τους εργαζομένους.
Όλες οι εταιρίες του Ομίλου αναλαμβάνουν δράσεις χορηγιών και δωρεών καθώς επίσης και
ενισχύσεις προγραμμάτων υποτροφιών.
Πέραν αυτών η IDE στο πλαίσιο των δράσεων της για την εξέλιξη της επιστήμης και την ενίσχυση
της άμυνας της χώρας, υποστήριξε τόσο μέσω mentoring όσο και με ευγενική χορηγία της, τον 1ο
Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας του ΥΠΕΘΑ για την ανάδειξη λύσεων, ιδεών και
εφαρμογών στον τομέα της άμυνας. Υποστηρίζει την φοιτητική ομάδα ASAT του ΑΠΘ, την
μεγαλύτερη φοιτητική ομάδα αεροναυπηγικής στην Ελλάδα για την ανάπτυξη της επιστήμης της,
και επιπλέον συμπεριλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα (ΑΠΘ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) στα Ευρωπαϊκά Aναπτυξιακά Προγράμματα στα οποία συμμετέχει.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Βασικός στόχος και στρατηγική προτεραιότητα του Ομίλου είναι να επιχειρεί υπεύθυνα απέναντι
στην αγορά, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών του και να ανταποκρίνεται με
συνέπεια, ευθύνη και διαφάνεια στις απαιτήσεις της αγοράς.
Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα
Οι σχέσεις της INTRACOM Holdings με τους προμηθευτές της βασίζονται στις θεμελιώδεις αρχές της
αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας, της εντιμότητας και του αμοιβαίου σεβασμού. Ο Όμιλος
παρέχει σε όλους τους υποψήφιους προμηθευτές του ισότιμες ευκαιρίες. Οι διαφανείς συναλλαγές
με τους προμηθευτές είναι υψίστης και ουσιώδους σημασίας για τις σταθερές και μακροπρόθεσμες
σχέσεις του Ομίλου.
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Οι αποφάσεις του βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια όπως, η ποιότητα των παρεχομένων
προϊόντων και υπηρεσιών, η άμεση και άρτια εξυπηρέτηση, η τιμολογιακή πολιτική, η οικονομική
φερεγγυότητα, η χρονική συνέπεια στην παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών, η
συμμόρφωση με τις βασικές αρχές προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας, η ύπαρξη
κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Ομίλου και των
συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, καθώς και η εμπειρία και η ακεραιότητα ενός προμηθευτή.
Είναι αυτονόητο ότι ο Όμιλος προβαίνει σε διακοπή της συναλλακτικής του σχέσης με οποιοδήποτε
προμηθευτή εφόσον διαπιστώσει ότι εφαρμόζει παράνομες πρακτικές ή πρακτικές που αντιβαίνουν
στην καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Δεδομένου ότι ο Όμιλος φροντίζει να είναι συνεπής ως προς
την προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι των προμηθευτών του,
αναμένει και από αυτούς να συμμορφώνονται με τις ηθικές και νομικές τους υποχρεώσεις στις
επιχειρηματικές τους συναλλαγές.
Υγεία και Ασφάλεια Προϊόντων, Υπηρεσιών και Πελατών
Με κύριο γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των προϊόντων, των υπηρεσιών και
των πελατών μας, ακολουθούμε το σύνολο των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων και
εφαρμόζουμε όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές.
INTRAKAT
Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη της τις απαιτήσεις των πελατών της και εξασφαλίζει ότι:
❖
❖
❖
❖

Δεν έρχονται σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία.
Έχουν ενσωματωθεί στα συμβατικά τεύχη με τρόπο που εξασφαλίζεται η κατανόησή
τους.
Τηρούνται στο σύνολό τους.
Το Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας κάθε έργου που εμπλέκεται η Εταιρεία πρέπει να
λαμβάνει υπόψη στο σχεδιασμό του τις απαιτήσεις και οδηγίες του πελάτη, είτε είναι ο
κύριος του έργου είτε ο ανάδοχος (όταν η Εταιρεία έχει αναλάβει μέρος του έργου) για
την Ασφάλεια και Υγεία στο έργο.

Δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις από την ορθή χρήση των προϊόντων & των υπηρεσιών
της εταιρείας. Τα ακόλουθα μέτρα προστασίας λαμβάνονται για την υγεία και την ασφάλεια
των πελατών:
Παράδοση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) κατά την παραλαβή του έργου
Εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) πριν την έναρξη των εργασιών
Η εταιρεία ακολουθεί κατά γράμμα την εγκεκριμένη μελέτη του έργου
Παράδοση AS BUILT σχέδια (Σχεδίων Υπάρχουσας Κατάστασης). Το 90% των
πελατών
μας παραλαμβάνουν σχέδια AS BUILT.
❖
Πραγματοποιείται Commissioning and Training κατά την παράδοση του έργου
❖
Παράδοση Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) και Manual Η/Μ εξοπλισμού
❖
❖
❖
❖

INTRACOM DEFENCE
Η IDE έχει δεσμευτεί να ερευνά και να εφαρμόζει όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για την
ασφάλεια των προϊόντων της, σύμφωνα με το πρότυπο AS/ EN9100, με το οποίο έχει πιστοποιηθεί
από το 2014.
Οι απαιτήσεις σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων
κανονιστικών και νομικών) αναγνωρίζονται και αναλύονται κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης των
προϊόντων. Οι απαιτήσεις και προδιαγραφές σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των προϊόντων που
αναγνωρίζονται και εφαρμόζονται αφορούν όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος.
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Ιδιωτικότητα, Προσωπικά Δεδομένα και Ασφάλεια Δεδομένων
Στην INTRACOM Holdings δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τις απόρρητες πληροφορίες των
πελατών μας, ακολουθώντας την ισχύουσα νομοθεσία και έχοντας ένα δομημένο σύστημα
διαδικασιών.
INTRAKAT
Για την εταιρεία είναι ύψιστης σημασίας η ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων των πελατών,
τα οποία αποτελούν εμπιστευτικές ή απόρρητες πληροφορίες, που δεν γνωστοποιούνται ή δεν
γίνονται διαθέσιμες για το ευρύ κοινό (π.χ. κατάλογοι πελατών, πληροφορίες σχετικές με
απαιτήσεις, επιχειρηματικές επιλογές ή συνήθειες και σχέδια πελατών). Η χρήση ή η δημοσίευση
τέτοιων πληροφοριών απαγορεύεται, εκτός εάν υπάρχει σχετική έγκριση ή νομική υποχρέωση. Οι
εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν συστήματα πληροφορικής επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε
θέματα εμπιστευτικότητας όσον αφορά την πρoστασία και την ασφάλεια των δεδομένων.
Κάθε εργαζόμενος κατά την άσκηση των καθηκόντων του, όσο και στις κάθε είδους συναλλαγές ή
σχέσεις του με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των μελών του οικογενειακού και φιλικού του
περιβάλλοντος, καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασιακής του σχέσης με την Εταιρεία, αλλά και κατόπιν
της λήξης αυτής με οποιοδήποτε τρόπο:
Δεν γνωστοποιεί ούτε καθιστά διαθέσιμες με οποιοδήποτε τρόπο πληροφορίες που είναι
εμπιστευτικές ή απόρρητες.
❖ Τηρεί εχεμύθεια και κάνει χρήση των πληροφοριών μόνο για εξουσιοδοτημένους σκοπούς.
❖ Δεν χρησιμοποιεί τέτοιες πληροφορίες για προσωπικό όφελος, πριν αυτές
δημοσιοποιηθούν.
❖ Δεν κάνει κατάχρηση πληροφοριών σχετικά με άλλες τρίτες εταιρείες με τις οποίες έχει
εμπλακεί εμπιστευτικά στα πλαίσια του έργου του.
❖ Δεν κοινοποιεί ή ανακοινώνει τέτοιες πληροφορίες σε συναδέλφους ή τρίτους, εκτός εάν
αυτά τα άτομα είναι ειδικά εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες.
❖

IDE
Η IDE δεσμεύεται στην πλήρη διερεύνηση περιστατικών και στην εφαρμογή όλων των σχετικών
προδιαγραφών για την ασφάλεια των πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001, για το
οποίο είναι πιστοποιημένη από το 2012. Συγκεκριμένα, η διαχείριση της ιδιωτικότητας των
πελατών, της ασφάλειας δεδομένων, και η ασφάλεια προσωπικών πληροφοριών περιγράφονται
στο συγκεκριμένο πρότυπο. Κατά τη διάρκεια του 2021 δεν υπήρξαν περιστατικά παραπόνων για
παραβιάσεις ιδιωτικότητας πελατών, καθώς και περιστατικά διαρροών, κλοπής ή απώλειας
πληροφοριών πελατών.
ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΗΣ INTRASOFT INTERNATIONAL
Για την περίοδο 1/1/2021 μέχρι 31/10/2021 η INTRASOFT INTERNATIONAL ανήκε στον Όμιλο
INTRACOM. Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά το αποτύπωμα της εταιρείας για την εν λόγω
χρονική περίοδο.

Πιστοποιήσεις και Πολιτικές
❖
❖
❖

ΙΤ Service Management (ISO 20000-1:2018)
Information Security Management System (ISO 27001:2013)
Business Continuity Management System (ISO 22301:2019)
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❖
❖
❖
❖
❖
❖

Training Services (ISO 29993:2017)
Occupational Health & Safety (ISO 45001:2018)
Environmental Management (ISO 14001:2015)
EMAS (Eco-Management & Audit Scheme)
Quality Management of Products and Services (ISO 9001:2015)
CMMI® (Capability Maturity Model Integration) Level 3, v1.3

Βραβεύσεις και Διακρίσεις 2021
BITE AWARDS 2021:
•
•
•
•
•
•

•

•

Integrator of the Year
Gold βραβείο στην κατηγορία Cloud για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Κόμβου
G-Cloud της ΓΓΠΣ (Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης).
Gold βραβείο στην κατηγορία Big Data για την πρωτοποριακή εφαρμογή Real Time
Contextual Campaign, για λογαριασμό της Alpha Bank.
Gold βραβείο στην κατηγορία Blockchain για την καινοτόμα εφαρμογή Wallee, μια
Fintech εφαρμογή συναλλαγών και υποστήριξης συλλογικών κοινωνικών δράσεων
σε καινοτόμα πλατφόρμα τεχνολογίας Blockchain.
Silver βραβείο στην κατηγορία Blockchain για την υλοποίηση του IP Register on
Blockchain για λογαριασμό του EU Intellectual Property Office (EUIPO).
Silver βραβείο στην κατηγορία Έργα Πληροφορικής Μεγάλης Εμβέλειας για την
υλοποίηση των κατανεμημένων συστημάτων AES και NCTS-P5, για λογαριασμό της
Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (DG TAXUD) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Silver βραβείο στην κατηγορία Συμμετοχή σε R&D έργα και αξιοποίηση τους για τον
σχεδιασμό και υλοποίηση της Streamhandler, μιας πρωτοποριακής πλατφόρμας Big
Data και Analytics για λογαριασμό της Vodafone Innovus, που αποσκοπεί στην
ασφάλεια, προγνωστική συντήρηση του στόλου της, ανίχνευση ανωμαλιών, βελτίωση
χρόνου απόκρισης, μείωση κόστους του στόλου κ.ά.
Bronze βραβείο στην κατηγορία Συμμετοχή σε R&D έργα και αξιοποίηση τους για τον
σχεδιασμό και υλοποίηση της εφαρμογής QARMA, που αφορά τη χρήση business
intelligence σε συνδυασμό με αλγορίθμους για εξαγωγή ποσοτικών κανόνων
συσχέτισης από big data.

HR AWARDS 2021:
•
•
•

Gold Award, “INTRASOFT International: Our people drive the change!”, category:
Best Employee Engagement Strategy
Gold Award, “INTRASOFT International: Redesigning our workplace - It’s good to
have you back, let’s all keep safe!”, category: Most Innovative Workplace Redesign
Bronze Award, “INTRASOFT International: Working Apart but closer than ever!”,
category: Best Flexible Working Strategy

Φορείς που συμμετέχει η εταιρεία
•
•
•
•

American-Hellenic Chamber of Commerce
Athens Chamber of Commerce (ACCI)
Chamber of Commerce Luxembourg
CSR Hellas
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diversity Charter Greece by KEAN
Economic Chamber of Greece
Federation of Hellenic Information Technology & Communications, Enterprises (SEPE)
FITCHE Hellas
Greece People Management Association (SDADE)
Hellenic African Chamber of Commerce & Development
Hellenic Federation of Enterprise (SEV)
Information & Communication Technology (ICT)
Junior Achievement Greece

Ανθρώπινο Δυναμικό
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ INTRASOFT INTERNATIONAL (1/1/2021 – 31/10/2021)
Σύνολο
εργαζομένων

2.250 εργαζόμενοι*
(επιπλέον 603 εξωτερικοί συνεργάτες)

Άνδρες

67% **

Γυναίκες

33% **

*Αφορά τους εργαζόμενους σε Ελλάδα, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Δανία, Κένυα, Νότια Αφρική και
Ιορδανία.
** Αφορά μόνο τους εργαζόμενους και όχι τους εξωτερικούς συνεργάτες
Παροχές εργαζομένων 2021
Η στρατηγική για τον χώρο εργασίας βασίζεται στους εξής πυλώνες:
❖
❖
❖
❖
❖

Προώθηση κοινής κατανόησης, ενσυναίσθησης και σεβασμού
Παροχή ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος
Προώθηση κουλτούρας συνεχούς ανάπτυξης και δια βίου μάθησης
Αναγνώρισης της επίδοσης και επιβράβευση εργαζομένων
Ανταγωνιστικά πακέτα αμοιβών και παροχών

Παράλληλα, στοχεύουμε στην δημιουργία κουλτούρας “ανοιχτών θυρών”, όπου ο κάθε
εργαζόμενος ενθαρρύνεται να μοιράζεται τις σκέψεις του, τους προβληματισμούς του και τις
απόψεις του.
Οι πρόσθετες παροχές προς τους εργαζόμενους περιλαμβάνουν:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Ασφαλιστήρια προγράμματα ζωής και υγείας
Προληπτικές εξετάσεις υγείας (check-up) κάθε τρία χρόνια
Πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης
Εθελοντικό πλάνο συνταξιοδότησης
Επιδότηση γευμάτων
Εργασία εξ αποστάσεως
Κάλυψη μετακίνησης με εταιρικά λεωφορεία
Δράσεις προώθησης υγείας και ευμάρειας εργαζομένων
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ INTRASOFT INTERNATIONAL (1/1/2021 – 31/10/2021)
Κατανάλωση Ηλεκτρικής
Ενέργειας (KWh)*
Κατανάλωση Νερού*

1,742 MWh
5,8 m3 ανά εργαζόμενο
πλήρης απασχολήσης

Ποσότητα κατανάλωσης
χαρτιού*

462.561 μονάδες

Ποσότητα κατανάλωσης
toner*

15 αριθμός toner

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αναλυτικά στοιχεία για την επίδοση του Ομίλου συνολικά αλλά και των θυγατρικών του
εταιριών INTRACOM DEFENSE και INTRAKAT, θα παρουσιαστούν στην Έκθεση ESG για το 2021
που προετοιμάζει ο Όμιλος, και βασίζεται στα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI) για την
έκδοση εκθέσεων ESG και πιο συγκεκριμένα στην έκδοση Standards (Core Option) και στα πρότυπα
του Sustainability Accounting Standards Board (SASB) που αφορούν τους επιχειρηματικούς κλάδους
των εταιρειών του Ομίλου. Η εν λόγω έκθεση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της INTRACOM HOLDINGS
εντός του Ιουνίου 2022.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΑΞΙΝΟΜΙΑΣ
O Ευρωπαϊκός Κανονισμός Taxonomy «(ΕΕ) 2020/852 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των
βιώσιμων επενδύσεων θεσπίζει τα κριτήρια με τα οποία προσδιορίζεται αν μια οικονομική
δραστηριότητα χαρακτηρίζεται περιβαλλοντικά βιώσιμη, προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός
στον οποίο μία επένδυση είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη.
Με στόχο να αυξηθεί η διαφάνεια, να αποτραπεί η διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών
πληροφοριών σχετικά με το βαθμό κατά τον οποίο μία εταιρεία θεωρείται φιλική προς το
περιβάλλον και να αυξηθούν οι ευκαιρίες για πράσινη χρηματοδότηση, το άρθρο 8 του Κανονισμού
Ταξινομίας προβλέπει ότι κάθε επιχείρηση που υπόκειται σε υποχρέωση δημοσίευσης μη
χρηματοοικονομικών πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 19α ή με το άρθρο 29α της οδηγίας
2013/34/ΕΕ περιλαμβάνει στη μη χρηματοοικονομική κατάσταση της ή στην ενοποιημένη μη
χρηματοοικονομική κατάσταση πληροφορίες για τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο οι
δραστηριότητες της επιχείρησης συνδέονται με οικονομικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται
ως περιβαλλοντικά βιώσιμες, δυνάμει των άρθρων 3 και 9 του παρόντος κανονισμού.
Για το οικονομικό έτος 2021, ακολουθείται η κατά το άρθρο 8 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ)
202/852 για την δημοσιοποίηση μόνο του ποσοστού του κύκλου εργασιών, των κεφαλαιουχικών
δαπανών και των λειτουργικών δαπανών που συνδέονται με επιλέξιμες για την ταξινομία
οικονομικές δραστηριότητες.
Επιλέξιμες δραστηριότητες
Ο Όμιλος της INTRACOM HOLDINGS στο 2021 δραστηριοποιήθηκε στους τομείς της τεχνολογίας
αμυντικών συστημάτων μέσω της INTRACOM DEFENSE, των κατασκευών και της ενέργειας μέσω του
Ομίλου της INTRAKAT και της ανάπτυξης ακινήτων μέσω της INTRADEVELOPMENT. Κατά την
εφαρμογή για πρώτη χρονιά του Κανονισμού της Ταξινομίας, οι οικονομικές δραστηριότητες του
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Ομίλου εξετάσθηκαν με βάση τα προβλεπόμενα στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/2139
της επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2021.
Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, οικονομικές δραστηριότητες του Ομίλου οι οποίες κρίθηκαν ως
επιλέξιμες για σκοπούς Ταξινομίας μέσα στο 2021, παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί,
κατηγοριοποιημένες με βάση το Παράρτημα Ι του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2139.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.
Κεφαλαιουχικές

Λειτουργικές

Δαπάνες

Δαπάνες

36,4%

53,3%

31,2%

4.5 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρική ενέργεια

0,8%

0,7%

0,2%

6.14 Υποδομές σιδηροδρομικών μεταφορών

3,8%

1,4%

25,7%

6.15 Υποδομές που διευκολύνουν τις οδικές μεταφορές

6,6%

0,4%

1,2%

7.1 Κατασκευή νέων κτιρίων

11,4%

0,6%

1,8%

7.2 Ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων

9,2%

0,5%

1,8%

7.6 Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας

4,7%

0,2%

0,5%

--

50%

Β. Μη επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες σύμφωνα με την Ταξινομία

63,6%

46,7%

68,8%

Σύνολο (Α + Β)

100,0%

100,0%

100,0%

Πωλήσεις
Α. Επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες σύμφωνα με την Ταξινομία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
4.3 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια

--

Προσδιορισμός δεικτών
Ποσοστό επί του κύκλου εργασιών
Το ποσοστό των επιλέξιμων για την Ταξινομία οικονομικών δραστηριοτήτων επί του συνολικού
κύκλου εργασιών έχει υπολογιστεί ως το μέρος του κύκλου εργασιών που συνδέεται με επιλέξιμες
για την Ταξινομία οικονομικές δραστηριότητες (αριθμητής) προς τον συνολικό ενοποιημένο κύκλο
εργασιών (παρονομαστής).
Oι συνολικές ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου αποτυπώνονται στις Οικονομικές καταστάσεις για
το έτος 2021 στην Κατάσταση Συνολικού εισοδήματος του Ομίλου στα ‘Έσοδα από Συμβάσεις με
πελάτες’, όπως αναλύονται στη Σημείωση 5.
Ποσοστό επί των κεφαλαιουχικών δαπανών
Το ποσοστό των κεφαλαιουχικών δαπανών που ορίζονται ως επιλέξιμες για την Ταξινομία
(αριθμητής) προς το σύνολο των κεφαλαιουχικών δαπανών (παρονομαστής). Το σύνολο των
κεφαλαιουχικών δαπανών αποτελείται από τις προσθήκες στα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα και
ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Το σύνολο των κεφαλαιουχικών δαπανών αποτυπώνεται
στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών του Ομίλου των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
Ποσοστό επί των λειτουργικών δαπανών
Το ποσοστό των λειτουργικών δαπανών που αφορούν τις επιλέξιμες για την Ταξινομία οικονομικές
δραστηριότητες (αριθμητής) προς το σύνολο των λειτουργικών δαπανών του Ομίλου
(παρονομαστής). Οι λειτουργικές δαπάνες του Ομίλου που συνδέονται με επιλέξιμες κατά την
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Ταξινομία δραστηριότητες αφορούν κυρίως συντήρηση και ανακαίνιση παγίων και εξοπλισμού και
περιλαμβάνονται στην κατηγορία ‘Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων’, στη
Σημείωση 28 ‘’Εξοδα ανά κατηγορία’ των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το 2021.
Επισημαίνεται ότι σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 ο Όμιλος προβαίνει στις
απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, εντάσσοντάς τες για πρώτη φορά στα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία
των Ετήσιων Οικονομικών του καταστάσεων. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται ακολουθούν τις
απαιτήσεις της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης (ΕΕ) 2021/2139.
Εν αναμονή επόμενων κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμών και οδηγιών, ο Όμιλος ενημερώνεται συστηματικά και θα προσαρμόζει
ανάλογα την προσέγγισή του ως προς τις παραδοχές και τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Οι σημαντικότερες συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτή μέρη όπως αυτά ορίζονται
στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, αφορούν συναλλαγές με τις θυγατρικές της και συγγενείς
εταιρείες, καθώς και εταιρείες στις οποίες συμμετέχει ο βασικός μέτοχος της INTRACOM HOLDINGS,
οι οποίες παρουσιάζονται στους κατωτέρω πίνακες :
Έσοδα και Απαιτήσεις Περιόδου 1/1-31/12/2021
(Ποσά σε χιλ. €)
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΛΟΙΠΑ
ΕΣΟΔΑ

ΕΝΟΙΚΙΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

691

301

73

8.790

INTRADEVELOPMENT

159

-

189

211

ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛ.ΥΠΟΚ/ΜΑ

999

736

186

-

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤ.

203

-

-

41

INTRACOM OPERATIONS LTD

-

-

264

5.974

INTRAPOWER

6

-

39

1.005

RURAL

-

-

17

1.450

INTRACOM TECHNOLOGIES SARL

-

-

530

-

2.058

1.037

1.298

17.471

294

337

68

2.821

Σύνολο
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
INTRALOT
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Σύνολο
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

-

15

-

17

294
2.352

352
1.389

68
1.366

2.838
20.309

Έσοδα και Απαιτήσεις Περιόδου 1/1-31/12/2020
(Ποσά σε χιλ. €)
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
INTRAPOWER
INTRADEVELOPMENT
ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛ.ΥΠΟΚ/ΜΑ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤ.
INTRACOM OPERATIONS LTD
ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
Σύνολο

ΛΟΙΠΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

838

296

-

799

-

1

3

857

159

-

158

4.034

1.272

832

328

10.036

254

-

-

8
5.710

-

-

264

51

-

-

-

2.574

1.129

753

21.444

231

508

-

1.874

-

3

-

3

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
INTRALOT
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Σύνολο

231

511

0

1.877

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.805

1.640

753

23.321
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Έξοδα και Υποχρεώσεις Περιόδου 1/1-31/12/2021
(Ποσά σε χιλ. €)
ΛΗΨΗ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛ.ΥΠΟΚ/ΜΑ
205
INTRAPOWER
182
INTRACOM TECHNOLOGIES SARL
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
3
Σύνολο
390
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
INTRALOT
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Σύνολο
0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
390

ΑΓΟΡΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

21
21

0

-57
45.941
45.884

0
21

0
0

5.207
5.207
51.091

Έξοδα και Υποχρεώσεις Περιόδου 1/1-31/12/2020
(Ποσά σε χιλ. €)
ΛΗΨΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
-

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΓΟΡΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

-

-

-

142

8

-

18

-

-

-

40

-

9

148

8

0

67

INTRALOT

-

-

-

5.103

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

-

-

-

-

Σύνολο

0

0

0

5.103

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

148

8

0

5.170

INTRAPOWER
INTRADEVELOPMENT
ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

6
Σύνολο

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Σχετικά με τις ανωτέρω συναλλαγές, για τη χρήση 2021, διευκρινίζονται τα ακόλουθα για τις
κυριότερες :
Τα έσοδα της Εταιρείας, από παροχή υπηρεσιών, αφορούν κυρίως την παροχή διοικητικής
λογιστικής, νομικής και μηχανογραφικής υποστήριξης, ενώ οι λοιπές πωλήσεις αφορούν τόκους
εκτός από την συναλλαγή με την INTRACOM TECHNOLOGIES SARL που αφορά εισπραχθέντα
μερίσματα. Στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται δάνεια στην INTRAKAT € 6 εκατ., στην INTRAPOWER
€0,9 εκατ., στην RURAL €1,45 εκατ. και στην INTRACOM OPERATIONS €5,97 εκατ..
Οι αγορές από την ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ αφορούν υπηρεσίες πληροφορικής και από την
INTRAPOWER υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων και δικτύων. Η υποχρέωση προς την
INTRACOM TECHNOLOGIES SARL αφορά την είσπραξη προμερίσματος.
Οι αμοιβές και λοιπά έξοδα των μελών της Διοίκησης από την εταιρεία ανήλθαν κατά την χρήση
2021 σε € 981 χιλ. (2020 € 3.078). Δεν υπήρχαν απαιτήσεις, ούτε υποχρεώσεις στο τέλος της
κλειόμενης χρήσης, προς τα μέλη της Διοίκησης.
Παιανία, 29 Απριλίου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η παρούσα Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελεί ειδική ενότητα της ετήσιας Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 152
και 153 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 18 του Ν. 4706/2020 και περιέχει τα πληροφοριακά στοιχεία
που καθορίζουν οι ως άνω διατάξεις κατά την ημερομηνία της 31 ης Δεκεμβρίου 2021 καθώς και των
γεγονότων μεταγενέστερης περιόδου και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας
Χρηματοοικονομικής Εκθεσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και συμμορφώνεται
πλήρως με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης για τις ελληνικές εταιρείες
με κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 1
έως 24 του Ν. 4706/2020, ο οποίος αντικατέστησε το Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση,
τον Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017
(Επιτροπή Ελέγχου) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και ισχύει, σε
συνδυασμό με τις σχετικές αποφάσεις, εγκυκλίους και κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
Οι εφαρμοζόμενες από την Εταιρεία πολιτικές και διαδικασίες αποτυπώνονται στο Καταστατικό της
το οποίο αποτελεί τον ιεραρχικό υπέρτερο κανονισμό λειτουργίας της, τον Κανονισμό Λειτουργίας ο
οποίος εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4706/2020 και λοιπούς Κανονισμούς και πολιτικές
που ρυθμίζουν τις επιμέρους λειτουργίες της.
1. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Η Εταιρεία με την από 15.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της έχει υιοθετήσει τον
Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εταιρίες με κινητές αξίες σε ρυθμιζόμενη αγορά,
έκδοσης Ιουνίου 2021 (ΕΚΕΔ), ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής
Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που αποτελεί φορέα εγνωσμένου κύρους σύμφωνα με το άρθρο 17 του
Ν. 4706/2020 και την υπ’ αριθμ. 916/07.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής ο «Κώδικας»).
Ο

Κώδικας

είναι

αναρτημένος

στον

ιστότοπο

του

ΕΣΕΔ

στη

διεύθυνση:

https://www.esed.org.gr/code-listed καθώς και στον ιστότοπο της Εταιρείας στη διεύθυνση:
https://www.intracom.com.
Η Εταιρεία εφαρμόζει τον Κώδικα με ορισμένες αποκλίσεις σε σχέση με τις ειδικές πρακτικές του,
όπως αναφέρονται και αιτιολογούνται με σαφή και συγκεκριμένο τρόπο κατωτέρω, σύμφωνα με
την αρχή «Συμμόρφωση ή Εξήγηση» (“Comply or Explain”).
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Επεξήγηση /Αιτιολόγηση απόκλισης από τις
ειδικές πρακτικές του Ελληνικού Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

1.13. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη

Συμβουλίου συνέρχονται τουλάχιστον ετησίως,

από

ή και εκτάκτως όταν κρίνεται σκόπιμο χωρίς

μετόχων της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2021 και

την

μελών

συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν. Δεδομένης

προκειμένου να συζητείται η επίδοση των

της πρόσφατης ανασύνθεσης του Διοικητικού

τελευταίων. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μη

Συμβουλίου,

εκτελεστικά μέλη δεν ενεργούν ως de facto

δρίαση των Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ.

όργανο ή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου

προκειμένου να συζητηθεί η επίδοση των

παρουσία

εκτελεστικών

την

Τακτική

δεν

Γενική

Συνέλευση

πραγματοποιήθηκε

των

συνε-

Εκτελεστικών Μελών, εντός της χρήσης 2021.
Η

Εταιρεία

θα

συμμορφωθεί

με

τη

συγκεκριμένη ειδική πρακτική από την επόμενη
χρήση
2.2.21.

Ο

ανεξάρτητα

Πρόεδρος
μη

επιλέγεται

εκτελεστικά

από
μέλη.

τα

Στο υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της

Σε

Εταιρείας,

ο

Πρόεδρος

εκτελεστικά

τα

Αντιπρόεδρος εκ των Μη Εκτελεστικών Μελών

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, είτε ως

του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της

αντιπρόεδρος είτε ως ανώτατο ανεξάρτητο

παρ. 2 του άρθρου 8 Ν. 4706/2021. Ως προς τα

μέλος (Senior Independent Director).

εκτελεστικά καθήκοντά του ο Πρόεδρος του

2.2.22.

Δ.Σ. αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και

Ο

ανεξάρτητος

μη

ένα

από

εκτελεστικός

Διευθύνοντα

(Senior Independent Director) ανάλογα με την

(εκτελεστικό Μέλος).

περίπτωση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Η Εταιρεία θεωρεί ότι μέσω της ισχύουσας

να υποστηρίζει τον Πρόεδρο, να δρά ως

σύνθεσης

σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου και των

αποτελεσματική λειτουργία του και μετά τη

μελών

να

λήξη της θητείας του τρέχοντος Δ.Σ. θα

συντονίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη

επανεξετάσει τη συμμόρφωση της Εταιρείας με

και να ηγείται της αξιολόγησης του Προέδρου

την εν λόγω Ειδική Πρακτική.

2.3.1. H εταιρεία διαθέτει πλαίσιο πλήρωσης

Στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του

Διοικητικού

Συμβουλίου,

του

Δ.Σ.

της

οριστεί

Αντιπρόεδρος ή το ανώτατο ανεξάρτητο μέλος

του

Σύμβουλο

έχει

είναι

Εκτελεστικό

ορίζεται

και

Δ.Σ.

περίπτωση που ο Πρόεδρος επιλεγεί από τα μη
μέλη,

Μέλος

του

Εταιρείας

επιτυγχάνεται

η
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θέσεων

και

διαδοχής

του

Δ.Σ. της Εταιρείας αναφέρεται το πλαίσιο για

Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να εντοπίζει τις

την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας του Δ.Σ.,

ανάγκες πλήρωσης θέσεων ή αντικατάστασης

ως

και να διασφαλίζεται κάθε φορά η ομαλή

εκπροσώπησης της Εταιρείας (ειδικά μετά από

συνέχεια της διοίκησης και η επίτευξη του

ενδεχόμενες μεταβολές στη σύνθεσή του, όπως

σκοπού της εταιρείας

ενδεικτικά αποχωρήσεις, παραιτήσεις Μελών

2.3.2. Η εταιρεία διασφαλίζει την ομαλή

κ.λ.π. σε συνάρτηση με την ατομική και

διαδοχή

συλλογική καταλληλότητα) με τη συνδρομή της

των

των

μελών

μελών

του

Διοικητικού

συλλογικού

οργάνου

Επιτροπής

τους ώστε να αποφεύγεται η έλλειψη διοίκησης

Ειδικότερα,

η

2.3.3. Το πλαίσιο διαδοχής λαμβάνει ιδίως

υποστήριξη

των

υπόψη τα πορίσματα της αξιολόγησης του

Εταιρείας, και ενημερώνει το Δ.Σ. για το

Διοικητικού

σχεδιασμό και τον προγραμματισμό πιθανής

ώστε

να

και

και

Συμβουλίου με τη σταδιακή αντικατάστασή

Συμβουλίου

Αποδοχών

διοίκησης

Επιτροπή

Υποψηφιοτήτων.
μεριμνά,

αρμόδιων

την

στελεχών

της

επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες αλλαγές στη

αντικατάστασης

σύνθεση

να

υπόψη τον περιορισμό του άρθρου 9 του Νόμου

μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα και η

σχετικά με τη θητεία των ανεξάρτητων μη

συλλογική

εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τη διατήρηση

ή

στις

δεξιότητες

καταλληλότητα

του

και

Διοικητικού

μέλους

με

Δ.Σ.,

λαμβάνοντας

Συμβουλίου

της ιδιότητας της ανεξαρτησίας (ήτοι εννέα (9)

2.3.4. H εταιρεία διαθέτει και πλάνο διαδοχής

οικονομικά έτη αθροιστικά).

του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η κατάρτιση

Η

ενός άρτιου πλάνου διαδοχής του Διευθύνοντος

επεξεργασίας του πλαισίου πλήρωσης θέσεων

Συμβούλου

και διαδοχής των Μελών του Δ.Σ. και του

ανατίθεται

υποψηφιοτήτων,

η

στην

οποία

επιτροπή

μεριμνά

στην

Εταιρεία

βρίσκεται

σε

διαδικασία

Διευθύνοντος Συμβούλου, προς συμμόρφωση

περίπτωση αυτή για:

με τη συγκεκριμένη ειδική πρακτική.

• εντοπισμό των απαιτούμενων ποιοτικών

Παράλληλα,

χαρακτηριστικών

Υποψηφιοτήτων μεριμνά για τον εντοπισμό,

που

θα

πρέπει

να

η

Συμβούλου,

Καταλληλότητας της Εταιρίας, προσώπων ως
παρακολούθηση

και

εντοπισμό

πιθανών εσωτερικών υποψηφίων,
•

εφόσον

κρίνεται

σκόπιμο,

αρχές

της

και

σύμφωνα

διαρκή

τις

Αποδοχών

συγκεντρώνει το πρόσωπο του Διευθύνοντος
•

με

Επιτροπή

Πολιτικής

πιθανώς κατάλληλων υποψηφίων μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, όποτε προκύψει θέμα

αναζήτηση

αντικατάστασης υφιστάμενων μελών του σε

πιθανών εξωτερικών υποψηφίων,

συνδυασμό με την πλήρωση των απαιτήσεων

•και διάλογο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

που θέτει η Πολιτική Καταλληλότητας και

σχετικά με την αξιολόγηση των υποψηφίων για

κυρίως ανεξαρτησίας.

τη θέση του και άλλων θέσεων ανώτερης
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διοίκησης.

2.3.7.

Το

Διοικητικό

Συμβούλιο

συστήνει

Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Αποδοχών

επιτροπή υποψηφιοτήτων, η οποία έχει τον

και

Υποψηφιοτήτων

πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία ανάδειξης

πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία ανάδειξης

υποψηφίων, στο σχεδιασμό πλάνου διαδοχής

υποψηφίων και το σχεδιασμό πλάνου διαδοχής

και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και

μόνο για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

τα ανώτατα διοικητικά στελέχη

Η Εταιρεία θα εξετάσει σε μεταγενέστερο χρόνο
κατά

πόσο

η

συντρέχουν

οποία

έχει

λόγοι

για

τον

τη

διαμόρφωση αντίστοιχου ρόλου της Επιτροπής
και για τα ανώτατα διοικητικά στελέχη

2.4.4. Οι πρόσθετες αποδοχές μελών του

Οι

Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν σε

Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν σε

επιτροπές

Επιτροπές

ενημέρωσης

για

λόγους

διαφάνειας

εμφανίζονται

διακριτά

και

πρόσθετες
δεν

αποδοχές
δύναται

των
να

Μελών

του

εμφανιστούν

στην

διακριτά στην Εκθεση Αποδοχών χρήσης 2021,

έκθεση αποδοχών, αλλά και στην έγκρισή τους

καθόσον σύμφωνα με την απόφαση της Τ.Γ.Σ.

από τη γενική συνέλευση

της 30/06/2021, το καταβληθέν ανά Μέλος
Δ.Σ. μηνιαίο ποσό αφορά συνολική αποζημίωση
των Μελών Δ.Σ. για εν γένει εκπλήρωση των
καθηκόντων τους, συμ/νης της αμοιβής για τις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του.
Η Εταιρεία θα εξετάσει τη συμμόρφωσή της με
την εν λόγω ειδική πρακτική, στο πλαίσιο
ορισμού των αποδοχών αυτών από την Τακτική
Γενική Συνέλευση 2022.

2.4.7. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν

μπορεί

είναι μέλος της Επιτροπής Αποδοχών.

να

είναι

μέλος

της

επιτροπής

αποδοχών, αλλά δεν μπορεί να προεδρεύει

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και

αυτής

Υποψηφιοτήτων,

αν

δεν

είναι

ανεξάρτητος.

Στην

περίπτωση που ο Πρόεδρος του Διοικητικού

τα

Μέλη

της

οποίας

ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της
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Συμβουλίου

είναι

μέλος

της

επιτροπής

Εταιρείας στην από 08.09.2021 συνεδρίασή

αποδοχών, δεν μπορεί να συμμετέχει στον

του, είναι Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

καθορισμό της αμοιβής του.

του Δ.Σ, εκλεγέν για πρώτη φορά ως μέλος στο

Το μέλος της επιτροπής που θα οριστεί ως

Δ.Σ. της Εταιρείας.

Πρόεδρός της θα πρέπει να έχει υπηρετήσει

Συνεπώς δεν έχει υπηρετήσει στην Επιτροπή

στην επιτροπή ως μέλος τουλάχιστον ένα έτος,

Αποδοχών

εκτός αν η επιτροπή δεν έχει συσταθεί ή

αυτής τουλάχιστον ένα έτος προ του ορισμού

λειτουργήσει κατά το προηγούμενο έτος

της ως Προέδρου της. Ωστόσο η Πρόεδρος της

και

Υποψηφιοτήτων,

ως

μέλος

Επιτροπής διαθέτει ικανή και αποδεδειγμένη
γνώση και εμπειρία καθώς και οργανωτικές και
διοικητικές ικανότητες για τη συγκεκριμένη
θέση.
Η Εταιρεία θεωρεί ότι μέσω της ισχύουσας
σύνθεσης

της

Επιτροπής

Υποψηφιοτήτων

Αποδοχών

επιτυγχάνεται

και
η

αποτελεσματική λειτουργία της και μετά τη
λήξη της θητείας της υφιστάμενης Επιτροπής
θα επανεξετάσει

τη

συμμόρφωση

με

την

ανωτέρω Ειδική Πρακτική.

2.4.14. Οι συμβάσεις των εκτελεστικών μελών

Στις συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του

του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπουν ότι το

Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπάρχει ειδικός

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαιτήσει την

συμβατικός

επιστροφή όλου ή μέρους του bonus που έχει

Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα να απαιτήσει

απονεμηθεί,

συμβατικών

την επιστροφή όλου ή μέρους του bonus που

όρων ή ανακριβών οικονομικών καταστάσεων

έχει απονεμηθεί, λόγω παράβασης συμβατικών

προηγούμενων

όρων ή ανακριβών οικονομικών καταστάσεων

λόγω

παράβασης

χρήσεων

ή

γενικώς

βάσει

όρος

που

χρήσεων

να

ή

χορηγεί

γενικώς

στο

εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων,

προηγούμενων

βάσει

που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του

εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων,

bonus αυτού

που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του
bonus αυτού.
Για τη συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη ειδική
πρακτική του Κώδικα, η Εταιρεία εξετάζει την
προσαρμογή των σχετικών συμβάσεων των
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εκτελεστικών

μελών

του

Διοικητικού

Συμβουλίου με την προσθήκη όρου κατά τα
παραπάνω

και

εκτιμά

πρόσθετος

χρόνος,

ότι

θα

προκειμένου

απαιτηθεί
αυτή

να

υλοποιηθεί. Ωστόσο για όσο χρόνο υφίσταται
απόκλιση,

εκτιμάται

ότι

η

Εταιρεία

δεν

διατρέχει κάποιον κίνδυνο.

3.3.3

Το

Διοικητικό

αξιολογεί

Το Δ.Σ. συλλογικά καθώς και ο Πρόεδρος και

ετησίως την αποτελεσματικότητά του, την

τα Μέλη του Δ.Σ. ατομικά, αξιολογούνται

εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και

ετησίως

των επιτροπών του.

εκπλήρωση

των

3.3.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά,

διαδικασία

αξιολόγησης

καθώς

καταλληλότητας

και

ο

Συμβούλιο

Πρόεδρος,

ο

Διευθύνων

ως

προς

την

αποτελεσματική

καθηκόντων
του

της

Δ.Σ.

τους.

Στη

συλλογικής

προϊσταται

ο

Σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού

Πρόεδρος σε συνεργασία με την Επιτροπή

Συμβουλίου αξιολογούνται ετησίως ως προς

Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Τουλάχιστον

την

ανά τριετία, η αξιολόγηση αυτή διευκολύνεται

αποτελεσματική

εκπλήρωση

των

καθηκόντων τους. Τουλάχιστον ανά τριετία η

από εξωτερικό σύμβουλο.

αξιολόγηση αυτή διευκολύνεται από εξωτερικό

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της

σύμβουλο.

Εταιρείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της

3.3.5 Στη διαδικασία αξιολόγησης προΐσταται ο

συντονίζει

Πρόεδρος σε συνεργασία με την επιτροπή

αυτοαξιολόγησης του Δ.Σ. των Επιτροπών του,

υποψηφιοτήτων.

των

Το

Διοικητικό

Συμβούλιο

τη

Μελών

διαδικασία

του

Δ.Σ.

περιοδικής

(συλλογική),

του

επίσης αξιολογεί την επίδοση του Προέδρου

Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος

του, διαδικασία στην οποία προΐσταται η

Συμβούλου (ατομική).

επιτροπή υποψηφιοτήτων.

Με δεδομένο ότι το υφιστάμενο Διοικητικό

3.3.8

Η

επιτροπή

βέλτιστων

υποψηφιοτήτων

πρακτικών,

καθορίζει

βάσει
τις

Συμβούλιο εξελέγη από την Τακτική Γενική
Συνέλευση

της

30ης

Ιουνίου

2021

και

η

παραμέτρους αξιολόγησης και προΐσταται στα

συγκρότηση των Επιτροπών του ακολούθησε, η

εξής:

Εταιρεία

• αξιολόγηση του σώματος του Διοικητικού

αξιολογήσεις μετά τη συμπλήρωση του πρώτου

Συμβουλίου,

έτους θητείας του Δ.Σ. και των Επιτροπών του.

προγραμματίζει

τις

ως

άνω

• ατομικές αξιολογήσεις του Διευθύνοντος
Συμβούλου και του Προέδρου,
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• πλάνο διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου
και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
• στοχευμένο προφίλ σύνθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου σε σχέση με την στρατηγική και
την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας
3.3.9.

Κατά

τη

συνολική

αξιολόγηση

λαμβάνεται υπ’ όψιν η σύνθεση, η πολυμορφία
και η αποτελεσματική συνεργασία των μελών
του

Διοικητικού

Συμβουλίου

για

την

εκπλήρωση των καθηκόντων τους
3.10. Κατά την ατομική αξιολόγηση λαμβάνεται
υπόψιν

η

ιδιότητα

(εκτελεστικό,

μη

εκτελεστικό, ανεξάρτητο), η συμμετοχή σε
επιτροπές, η ανάληψη ειδικών αρμοδιοτήτων/
έργων,

ο

χρόνος

που

αφιερώνεται,

η

συμπεριφορά καθώς και η αξιοποίηση των
γνώσεων και της εμπειρίας
3.3.12. Το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την
καθοδήγηση της επιτροπής υποψηφιοτήτων
μεριμνά

για

την

ετήσια

αξιολόγηση

της

απόδοσης του Διευθύνοντος Συμβούλου. Τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης θα πρέπει να
επικοινωνούνται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο
και να λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό
των μεταβλητών αποδοχών του.
3.3.14

Οι

πρόεδροι

των

επιτροπών

του

Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνοι για
την οργάνωση της αξιολόγησης των επιτροπών
τους
3.3.15 Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του
Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιούνται και
συζητούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και
λαμβάνονται υπόψη στις εργασίες του σχετικά
με τη σύνθεση, το πλάνο της ένταξης νέων
μελών, την ανάπτυξη προγραμμάτων και άλλα
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συναφή θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε
συνέχεια

της

Συμβούλιο

αξιολόγησης,

λαμβάνει

το

μέτρα

Διοικητικό
για

την

αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αδυναμιών
3.3.16

To

Διοικητικό

συμπεριλαμβάνει
Διακυβέρνησης
διαδικασίας

στη

Δήλωση

συνοπτική
ατομικής

Συμβούλιο
Εταιρικής

περιγραφή
και

της

συλλογικής

αξιολόγησής του, των επιτροπών, καθώς και
περίληψη των τυχόν ευρημάτων και των
διορθωτικών ενεργειών.
2. Διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα και Επιτροπές τους
Διοικητικό Συμβούλιο
Σύνθεση, λειτουργία, αρμοδιότητες
Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, διοικεί την Εταιρεία
και αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει
επιδίωξη του σκοπού της, εκπροσωπεί δε την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν εκχωρηθεί
από το Δ.Σ. αρμοδιότητές του, έχουν καθήκον και υποχρέωση πίστης στην Εταιρεία και πρέπει να
αποφεύγουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων και να επιδεικνύουν την επιμέλεια του μέσου
συνετού επιχειρηματία που ενεργεί καλόπιστα, με επαρκή πληροφόρηση και με αποκλειστικό
γνώμονα την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Οφείλουν ιδίως:
(i)

να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν αυτά της Εταιρείας,

(ii) να αποκαλύπτουν έγκαιρα τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από
συναλλαγές της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων (κατά την έννοια του
άρθρου 99 παρ.2 (α) του Ν. 4548/2018), οι οποίες εμπίπτουν ή ανακύπτουν κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους,
(iii) να αποκαλύπτουν κάθε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων που ανακύπτει στο πρόσωπο
τους προς την Εταιρεία,
(iv) να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας,
τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτούς εκ της ιδιότητας που κατέχουν ή τους έχουν
ανατεθεί,
(v) να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Εταιρείας
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(vi) να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με γνώμονα την προαγωγή του εταιρικού
συμφέροντος, εποπτεύοντας την εκτέλεση των αποφάσεων των αρμόδιων καταστατικών
οργάνων και ενημερώνοντας επ' αυτών όπου απαιτείται κατά το νόμο και το καταστατικό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της,
αποτελείται από τρία (3) έως ένδεκα (11) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των
οποίων καθορίζεται εντός των ως άνω ορίων, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων
της Εταιρείας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, με απόλυτη
πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, για τετραετή θητεία που
αρχίζει την ημέρα της εκλογής τους, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός
της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της
σχετικής απόφασης.
Αποτελείται από Εκτελεστικά, Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με
τις προβλέψεις του Ν.4706/2020. Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν
υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των Μελών του και, πάντως, δεν είναι
λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο
αριθμό.
Ως σύνολο διαθέτει επαρκείς γνώσεις και εμπειρία για τις δραστηριότητες της Εταιρείας, ώστε να
έχει τη δυνατότητα άσκησης εποπτείας επί του συνόλου των λειτουργιών της. Τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και
ελεύθερα ανακλητά από τη Γενική Συνέλευση, ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της θητείας τους.
Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους
ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και
την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με
την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των
μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη
αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να
προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου
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Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα,
εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους οι οποίοι δύνανται να ανέλθουν
κατ΄ανώτατο αριθμό, σε τέσσερις.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστά τον κύριο συνδετικό κρίκο μεταξύ της διοίκησης,
του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων της Εταιρείας και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

▪

Προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του σε
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του απέναντι στους μετόχους, την Εταιρεία, τις εποπτικές
αρχές, το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

▪

Καθορίζει την ημερήσια διάταξη και την αποτελεσματική διεξαγωγή των συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου ενθαρρύνοντας τον ανοιχτό διάλογο και τη συνεισφορά των μελών.
Επιπλέον, ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να
καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

▪

Διασφαλίζει την έγκαιρη και ορθή πληροφόρηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
την υποστήριξή τους από τα στελέχη της διοίκησης.

▪

Διευκολύνει την αποτελεσματική συμμετοχή εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου στις εργασίες του, και διασφαλίζει εποικοδομητικές σχέσεις μεταξύ
των εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών.

▪

Ο Πρόεδρος εξασφαλίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του έχει ικανοποιητική
κατανόηση των απόψεων των μετόχων. Διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία με όλους
τους μετόχους, με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων όλων των
μετόχων.

▪

Διευκολύνει το διάλογο με τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη (“stakeholders”).

▪

Μεριμνά για την αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος, και πέραν των ανωτέρω αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία
του Διοικητικού Συμβουλίου, και στο βαθμό που διατηρεί εκτελεστική ιδιότητα, θα ασκεί τις
εκτελεστικές αρμοδιότητες που του παρέχουν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου, με σκοπό να συμμετέχει σε όλες τις αποφάσεις που επηρεάζουν ουσιωδώς την πορεία
της Εταιρείας.
Oι Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ειδικά με την απόφαση συγκρότησης του
Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και είναι εκείνοι που αναπληρώνουν τον Πρόεδρο στα καθήκοντά
του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική απόφαση Δ.Σ., στις περιπτώσεις που ο Πρόεδρος
κωλύεται να τα εξασκήσει και γενικότερα όπου προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας και
το νόμο.
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Εφόσον Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εκτελεστικός, πέραν των αρμοδιοτήτων του
που σχετίζονται με τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα
εκτελεστικά του καθήκοντα και ασκεί τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που του παρέχουν οι σχετικές
εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό να συμμετέχει σε όλες τις αποφάσεις που
επηρεάζουν ουσιωδώς την πορεία της Εταιρείας.
Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εκτελεστικά καθήκοντα, το
Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει έναν τουλάχιστον Αντιπρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών μελών του, ο
οποίος ωστόσο δεν αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα εκτελεστικά του καθήκοντα.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο με
απόφαση ανατίθενται οι αρμοδιότητες για τη διοίκηση της Εταιρείας και την εκπροσώπησή της,
ενεργώντας εντός των ορίων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που τίθενται από την κείμενη
νομοθεσία, το Καταστατικό, τις ειδικότερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τους
Κανονισμούς και τις Πολιτικές που διέπουν την λειτουργία και την οργάνωση της Εταιρείας.
Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
▪

Ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας στο πλαίσιο των
εξουσιών και αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο,

▪

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του
εταιρικού σκοπού,

▪

Εκτελεί πάντοτε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,

▪

Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής της Εταιρείας όπως αυτή
καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,

▪

Αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί σε
τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικά ή για
ορισμένες μόνο πράξεις, εντός του εύρους των εξουσιών που του έχουν ανατεθεί,
καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης,

▪

Διασφαλίζει την άμεση διάθεση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε πληροφορίας
που καθίσταται απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

▪

Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Εταιρικό Γραμματέα για την
προετοιμασία του Διοικητικού Συμβουλίου και την πλήρη ενημέρωση των Μελών του,

▪

Διαβουλεύεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου σχετικά με την καταλληλότητα της εταιρικής στρατηγικής κατά την εφαρμογή της,

▪

Ενημερώνει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, είτε μόνος του
είτε από κοινού με τα άλλα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλοντας
σχετική έκθεση με τις εκτιμήσεις και προτάσεις, όταν συντρέχουν καταστάσεις κρίσεων ή
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κινδύνων, καθώς και όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες να ληφθούν μέτρα, τα οποία
αναμένεται ευλόγως να επηρεάσουν σημαντικά την Εταιρεία, όπως όταν πρόκειται να ληφθούν
αποφάσεις σχετικά με την εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τους κινδύνους που
αναλαμβάνονται, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική της κατάσταση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει από τα μέλη του μέχρι δύο (2) Αναπληρωτές
Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος είναι εκτελεστικό μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αναπληρώνει το Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει οποιοδήποτε από τα καθήκοντά του. Επίσης, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκχωρεί οιαδήποτε εκ των
αρμοδιοτήτων του στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από Γραμματέα, ο οποίος διορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο κατά τη συγκρότησή του σε σώμα και δεν είναι μέλος αυτού.
Έργο του Εταιρικού Γραμματέα είναι να παρέχει πρακτική υποστήριξη στον Πρόεδρο και τα λοιπά
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά και ατομικά, με γνώμονα τη συμμόρφωση του
Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, καθώς και τους
εσωτερικούς κανόνες της Εταιρείας. Είναι αρμόδιος, μεταξύ άλλων, για την τήρηση των Πρακτικών
των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της
Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου
αυτού ή του αναπληρωτή του στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται,
επίσης, οποτεδήποτε αν το ζητήσουν δύο μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ.3
του Ν.4548/18, όπως ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε
άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της
συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να συνεδριάζει με
τηλεδιάσκεψη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός
των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
Επιπρόσθετα, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ή η Ημερήσια Διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα
για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη
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απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε
απαρτία, όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των
Συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός εάν ο Νόμος ή το Καταστατικό ορίζει
διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο μέλος που
απουσιάζει.
Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό
βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης
του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευόμενων
κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα κατά τη συνεδρίαση
μέλη του. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο Μέλος γίνεται σχετική μνεία στα
Πρακτικά.
Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους
αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει
προηγηθεί συνεδρίαση.
Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο
αναπληρωτή του (πρώτο τη τάξει Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή δεύτερο τη τάξει Αντιπρόεδρο κ.κ.) ή το
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
Κάθε σύμβουλος οφείλει να επιδιώκει τη συμμετοχή του σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας το οποίο
ασκώντας τις αρμοδιότητές του, προστατεύει τα εταιρικά συμφέροντα και μεριμνά για την εταιρική
συμμόρφωση ως προς τις διατάξεις την ισχύουσας νομοθεσίας και του Καταστατικού της Εταιρείας.
Τα μέλη του Διοικητικό Συμβούλιο και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό
εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή
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του εταιρικού συμφέροντος και την ενίσχυση της μακροχρόνιας αξίας της Εταιρείας, να
εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης
και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.
Συνεπώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για:
▪ τη διοίκηση, την εκπροσώπηση, καθώς και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας,
▪ την λήψη αποφάσεων για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία στο πλαίσιο του
εταιρικού σκοπού, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το
Καταστατικό της Εταιρείας υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης,
▪ τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης η οποία αφορά την προαγωγή των συμφερόντων της
Εταιρείας,
▪ τον ορισμό και επίβλεψη του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης των διατάξεων 1 έως 24
του Ν. 4706/2020, και την περιοδική παρακολούθηση και αξιολόγηση, τουλάχιστον ανά τρία
(3) οικονομικά έτη, της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητάς του, προβαίνοντας στις
δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση ελλείψεων,
▪

την ανάθεση του Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη
του,

▪ τη διασφάλιση της επαρκούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού
ελέγχου (που περιλαμβάνει τις λειτουργίες του Εσωτερικού Ελέγχου, της Κανονιστικής
Συμμόρφωσης και της Διαχείρισης Κινδύνων),
▪ τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος
και την εποπτεία της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής
Συνέλευσης με παράλληλη ενημέρωση των άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις
εταιρικές υποθέσεις,
▪ τον καθορισμό των αξιών και του στρατηγικού προσανατολισμού της Εταιρείας, καθώς και τη
διαρκή παρακολούθηση της τήρησής τους, διασφαλίζοντας την ευθυγράμμισή τους με την
εταιρική κουλτούρα,
▪ την διάχυση των αξιών και του εταιρικού σκοπού σε όλες τις πολιτικές, διαδικασίες και
συμπεριφορές εντός της Εταιρείας,
▪ το σχεδιασμό και την παρακολούθηση υλοποίησης της στρατηγικής της Εταιρείας και την
έγκριση και παρακολούθηση του επιχειρηματικού σχεδίου της,
▪ τον καθορισμό της έκτασης της έκθεσης της Εταιρείας στους κινδύνους, που προτίθεται να
αναλάβει στο πλαίσιο της επίτευξης του σκοπού της και ειδικότερα των μακροπρόθεσμων
στρατηγικών στόχων της,
▪ τον ορισμό ή και την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και
του αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, εφόσον υφίσταται,
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▪ τη θέσπιση πολιτικής για τον εντοπισμό, την αποφυγή και την αντιμετώπιση των συγκρούσεων
συμφερόντων ανάμεσα στα συμφέροντα της Εταιρείας και αυτά των Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου ή προσώπων στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει κάποιες από τις
αρμοδιότητές του,
▪ τον καθορισμό των κατάλληλων δομών, γραμμών αναφοράς και αρμοδιοτήτων προς την
επίτευξη των στόχων της Εταιρείας,
▪ τη διασφάλιση της ομαλής διαδοχής των μελών του και των ανωτάτων στελεχών της Εταιρείας,
▪ την αποτελεσματική λειτουργία του, τη συστηματική αξιολόγησή του, καθώς και των
Επιτροπών του και των μελών του και τη συνεχή βελτίωσή τους,
▪ τη μέριμνα για τη σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Επιτροπών του, καθώς και για τη συμμόρφωση με κάθε υποχρέωση ως
αυτή απορρέει από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και από τα εταιρικά έγγραφα και πολιτικές
και διαδικασίες που το διέπουν καθώς και
▪ τις λοιπές αρμοδιότητες όπως αυτές προβλέπονται βάσει του Καταστατικού της Εταιρείας, του
Κανονισμού Λειτουργίας της και της κείμενης νομοθεσίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα, εν γένει, να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και
εκπροσώπησης της Εταιρείας (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), σε ένα ή
περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της
ανάθεσης. Σε κάθε περίπτωση οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την
επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99-100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ήταν η
ακόλουθη:
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Σωκράτης Π. Κόκκαλης

Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Χρ. Κλώνης

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Κων/νος Σ. Kόκκαλης
Γεώργιος Αρ. Αννινος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Πέτρος Κ. Σουρέτης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Iωάννης – Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Iωάννης Κ. Τσούμας

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
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Ειδικότερα, τo ως άνω 9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη από την Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021 με τετραετή θητεία η οποία λήγει στις 30.06.2025,
δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η
αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Με απόφαση της ιδίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκαν εκ των ως άνω Μελών, τα
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως πληρούντα τις
προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 (ισχύς έως 17.07.2021) και του
άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.
Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30 ης Ιουνίου 2021, το ως άνω νεοεκλεγέν
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ανωτέρω, και αποφασίθηκε η
παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης. Επίσης, στην ίδια συνεδρίαση ορίστηκε Γραμματέας του
Διοικητικού Συμβουλίου η κα Κυριακή Απ. Κορρέ, Δικηγόρος, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Εταιρικής
Διακυβέρνησης και Χρηματιστηριακών Θεμάτων.
Τα ως άνω Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν ατομική και συλλογική καταλληλότητα
καλύπτοντας τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική
Καταλληλότητας των Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας ως, επίσης, τις προϋποθέσεις περί επαρκούς
εκπροσώπησης ανά φύλο καθώς και το συνολικό αριθμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών
Μελών, κατ΄ άρθρα 3 και 5 του Ν. 4706/2020.
Κατά τη διάρκεια του 2022 και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Οικονομικής
Εκθεσης, επήλθε η ακόλουθη αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας :
Σε συνέχεια της από 01.03.2022 παραίτησης του Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Γεωργίου Αννινου από
του αξιώματος του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και από Μέλος αυτού, το
Διοικητικό Συμβούλιο με την από 02.03.2022 απόφασή του εξέλεξε, ως νέο Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού,
τον κ. Δημήτριο Σ. Θεοδωρίδη, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και
Υποψηφιοτήτων, και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως
ακολούθως :

Ονοματεπώνυμο
Σωκράτης Π. Κόκκαλης
Δημήτριος Χρ. Κλώνης

Ιδιότητα
Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό
Μέλος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων
Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Ανάληψη
καθηκόντων

Λήξη θητείας

30.06.2021

30.06.2025

30.06.2021

30.06.2025
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Ονοματεπώνυμο
Κων/νος Σ. Kόκκαλης
Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης

Ιδιότητα
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανάληψη
καθηκόντων

Λήξη θητείας

30.06.2021

30.06.2025

02.03.2022

30.06.2025

Πέτρος Κ. Σουρέτης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

30.06.2021

30.06.2025

Iωάννης – Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

30.06.2021

30.06.2025

30.06.2021

30.06.2025

30.06.2021

30.06.2025

30.06.2021

30.06.2025

Iωάννης Κ. Τσούμας
Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη
Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα

Ανεξάρτητο
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και
Υποψηφιοτήτων, σχετικά με την επανεξέταση της συνδρομής των κριτηρίων ανεξαρτησίας των
υφιστάμενων τριών (3) Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.
Ιωάννη Κ. Τσούμα, Αδαμαντίνης Κ. Λάζαρη και Διονυσίας Δ. Ξηρόκωστα, σύμφωνα με τη
«Διαδικασία γνωστοποίησης σχέσεων εξάρτησης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου», διαπίστωσε κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν.
4706/2020, ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020
για το χαρακτηρισμό του συνόλου των άνω Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως Ανεξάρτητων.
Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ.
Η Εταιρεία εφαρμόζει Πολιτική Καταλληλότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται το
σύνολο των αρχών που αφορούν στην επιλογή, αντικατάσταση ή ανανέωση (ή μη) της θητείας των
μελών Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των κριτηρίων για την αξιολόγηση της ατομικής και της
συλλογικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Πολιτική Καταλληλότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.
60/18.09.2020 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 20ης Μαίου 2021 καθώς και από την Τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2021 και είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας
στη διεύθυνση: https://www.intracom.com.
Κατά τη διαμόρφωσή της έχει ληφθεί υπόψη το μέγεθος, η εσωτερική οργάνωση, η φύση και η
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
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Πολιτική πολυμορφίας ως προς τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Εταιρεία εφαρμόζει Πολιτική πολυμορφίας με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου
διαφοροποίησης στο Δ.Σ. και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών. Διαμέσου της συγκέντρωσης
ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή μελών του Δ.Σ., εξασφαλίζεται η
ποικιλία απόψεων και εμπειριών, με σκοπό τη λήψη ορθών αποφάσεων.
Η εν λόγω Πολιτική περιλαμβάνει τα βασικά κριτήρια πολυμορφίας που εφαρμόζει η Εταιρεία κατά
την επιλογή μελών του Δ.Σ. και αποτελούν ουσιαστικές προτεραιότητες (στόχους πολυμορφίας) της
Εταιρείας, περιλαμβάνοντας κατ’ ελάχιστον:
α) την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο - τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου
των μελών του Δ.Σ.,
β) την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών για όλα τα δυνητικά μέλη του Δ.Σ.,
ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού
προσανατολισμού.
Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη της το κριτήριο αυτό κατά την υποβολή
προτάσεων για ορισμό μελών Δ.Σ..
Το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται κατά 25% από γυναίκες και κατά 75% από άνδρες.
Περαιτέρω η Εταιρεία, διασφαλίζει ότι τα κριτήρια πολυμορφίας όπως η επαρκής εκπροσώπηση
ανά φύλο, η εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών
όπως θρησκεία, πεποιθήσεις, οικογενειακή κατάσταση, αναπηρία κτλ., η διαφοροποίηση ως προς
την εργασιακή/ ακαδημαϊκή εμπειρία, αφορούν και τα ανώτατα ή ανώτερα στελέχη.
Αξιολόγηση επίδοσης Μελών Δ.Σ. και Επιτροπών
Το Δ.Σ. συλλογικά καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. ατομικά, αξιολογούνται ετησίως ως
προς την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
Στη διαδικασία αξιολόγησης της συλλογικής καταλληλότητας του Δ.Σ. προΐσταται ο Πρόεδρος σε
συνεργασία με την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Τουλάχιστον ανά τριετία η αξιολόγηση
αυτή διευκολύνεται από εξωτερικό σύμβουλο.
Εάν η αξιολόγηση ή η επαναξιολόγηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ένα μέλος δεν είναι
κατάλληλο για να διατελέσει τα καθήκοντά του στο Διοικητικό Συμβούλιο, και εντοπίζει ευκόλως
διορθώσιμες ελλείψεις που αφορούν στις γνώσεις και στις δεξιότητες του μέλους, θα πρέπει να
ληφθούν κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για την έγκαιρη επίλυση αυτών των ελλείψεων. Η
υποστήριξη εξωτερικού συμβούλου μπορεί να αξιοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Διαφορετικά, το
αρμόδιο καταστατικό όργανο της Εταιρείας προβαίνει άμεσα στην παύση και στην αντικατάστασή
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του μέλους εντός τριών (3) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά την παρ. 6 του άρθρου 3 του
Νόμου.
Εάν η αξιολόγηση ή η επαναξιολόγηση καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν
είναι συλλογικά κατάλληλο, θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για την
αντιμετώπιση των αναγνωρισμένων ελλείψεων εγκαίρως. Τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα μπορεί
να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και μη περιοριστικά:
•

αναπροσαρμογή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του Δ.Σ. ή/ και των επιτροπών του,

•

πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την αύξηση του αριθμού των
μελών του Δ.Σ.,

•

λήψη πιθανών μέτρων για τον περιορισμό των συγκρούσεων συμφερόντων,

•

εκπαίδευση μεμονωμένων μελών,

•

εκπαίδευση του Δ.Σ. συνολικά για τη διασφάλιση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας,

•

πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την αντικατάσταση των μελών
του Δ.Σ. εν όλω ή εν μέρει.

Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών - επαρκής πληροφόρηση Δ.Σ.
Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018, οι οποίες
ενσωματώνουν στην ελληνική έννομη τάξη το άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, το οποίο
προστέθηκε με την Οδηγία 2017/828/ΕΕ για τη διαφάνεια και την εποπτεία των συναλλαγών µε
συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 24 (Γνωστοποιήσεις
συνδεδεμένων μερών) και 27 (Ενοποιημένες και ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις).
Η Εταιρεία έχει καταρτίσει διαδικασία συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με τη
παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020, μέσω της οποίας διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, η
έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να βασίζει τις αποφάσεις του
αναφορικά με συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών.
Στη σχετική διαδικασία:
▪

ορίζεται το ποιοι συνιστούν τα συνδεδεμένα μέρη για την Εταιρεία, θεσπίζονται οι κανόνες και
οι διαδικασίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της διαφάνειας και της αποτελεσματικής
εποπτείας των συμβάσεων ή συναλλαγών της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, και

▪

τίθενται οι κανόνες και οι διαδικασίες που αφορούν στον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την
έγκριση και την δημοσιοποίηση των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη με βάση και τις σχετικές
προβλέψεις της εταιρικής νομοθεσίας.
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Σύγκρουση Συμφερόντων
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Πολιτική και Διαδικασία Πρόληψης και Αντιμετώπισης
Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων, η οποία είναι σύμφωνη με το κείμενο νομικό πλαίσιο,
όπως το Ν.4548/2018 και το Ν.4706/2020. Η πολιτική και η διαδικασία δεσμεύει τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, υφιστάμενα και υποψήφια, κάθε στέλεχος της Εταιρείας και τρίτο
πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,
καθώς και το λοιπό προσωπικό της Εταιρείας.
Η πολιτική και διαδικασία προσδιορίζει τα καθήκοντα των Υπόχρεων Προσώπων, καθώς και την
υποχρέωση πίστης στην Εταιρεία, βάσει της οποίας οφείλουν να αποφεύγουν καταστάσεις
σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και να μην αποκτούν ίδια πλεονεκτήματα και προσωπικά οφέλη
σε βάρος αυτής, εκτός εάν τους έχουν παρασχεθεί ρητώς.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε στέλεχος της Εταιρείας ή και τρίτο πρόσωπο στους
οποίους έχουν εκχωρηθεί οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να προβαίνουν σε
ειδικές γνωστοποιήσεις προς την Εταιρεία προς αποφυγή πιθανών καταστάσεων σύγκρουσης
συμφερόντων, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους σε ετήσια βάση.
Πολιτική Αποδοχών – Αμοιβές Μελών Δ.Σ.
Οι αμοιβές των Μελών Δ.Σ. καθορίζονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία ετέθη σε
ισχύ την 22.10.2020, κατόπιν έγκρισης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και
τροποποιήθηκε με απόφαση της από 30.06.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις
ειδικές διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018.
Η Πολιτική Αποδοχών συμβάλλει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα
και στη βιωσιμότητα της Εταιρείας. Αυτό επιτυγχάνεται δίνοντας ευελιξία στην Εταιρεία να
προσλαμβάνει, για διάφορους ρόλους, άτομα με το κατάλληλο επίπεδο και δεξιότητες
εξασφαλίζοντας ότι η αμοιβή τους συνδέεται δεόντως με τους μακροπρόθεσμους στόχους της
Εταιρείας και, κυρίως, ότι είναι ευθυγραμμισμένη με τα συμφέροντα των μετόχων της.
Η Πολιτική Αποδοχών καλύπτει κάθε είδους αποδοχή, δηλ. αμοιβές και παροχές που μπορεί να
καταβάλλονται στα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας στη
διεύθυνση: https://www.intracom.com. Ειδικότερα :
Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.
Οι αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. περιλαμβάνουν τις ετήσιες σταθερές αμοιβές, τις
μεταβλητές αμοιβές, παροχές σε είδος, αμοιβές για τον χρόνο που διαθέτουν για την εκπλήρωση
των καθηκόντων τους στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και λοιπά
επιχειρηματικά έξοδα/δαπάνες.
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(α)

Σταθερές αμοιβές

Οι σταθερές αμοιβές αντιστοιχούν στο μέγεθος της ευθύνης, της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας
των Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. Οι αμοιβές αυτές πρέπει να είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με
εκείνες σε παρόμοιες επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά και κατάλληλα προσαρμοσμένες στην
απόδοση, τα καθήκοντα, τη θέση ευθύνης των Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και τις προοπτικές της
Εταιρείας.
(β)

Μεταβλητές αμοιβές

Τα είδη μεταβλητών αποδοχών που δύναται να καταβληθούν σε δικαιούχους που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής είναι οι εξής:
(β.i.)

Διανομή Κερδών

(β. ii.) Πλαίσιο Παροχής βραχυπρόθεσμων μεταβλητών αμοιβών (bonus)
Σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων σε επιλεγμένες δραστηριότητες της Εταιρείας
προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης πρόσθετων μεταβλητών αμοιβών (bonus) κατόπιν απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου με σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η
οποία κατά την έναρξη κάθε χρήσης η Επιτροπή καθορίζει τα κριτήρια απόδοσης και επίτευξης
συγκεκριμένων στόχων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος της Εταιρείας
(β. iii.)

Πρόγραμμα παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών κατ’ άρθρο 113 του Ν.

4548/2018 και διάθεσης δωρεάν μετοχών κατ’ άρθρο 114 του Ν. 4548/2018
(γ)

Αμοιβές για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Οι αμοιβές των Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. είναι ανάλογες με τον χρόνο που διαθέτουν στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους
ανατίθενται και ορίζεται για κάθε Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. εντός εύρους € 3.000 -€ 5.000, ανά
μήνα. Το εν λόγω ύψος αμοιβών δύναται να αναθεωρείται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις
επικρατούσες συνθήκες με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
(δ)

Πρόσθετες παροχές (Παροχές σε είδος)

Δύναται να χορηγούνται στα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., οι κάτωθι πρόσθετες παροχές σε είδος:
εταιρικό όχημα Ι.Χ., εταιρική πιστωτική κάρτα, ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ζωής και Υγείας,
συμβόλαιο ασφάλισης αστικής/επαγγελματικής ευθύνης και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα με ανώτατο
ποσοστό εισφοράς Εταιρείας και μέλους Δ.Σ.10% εκάστου μέρους.
(ε)

Επιχειρηματικά Έξοδα / Δαπάνες

Η Εταιρεία δύναται να καλύπτει επιχειρηματικά έξοδα και δαπάνες των Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ.
που είναι απαραίτητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

57

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
31 Δεκεμβρίου 2021

Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.
Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Νόμο. Λαμβάνουν βασική αμοιβή, η οποία αντανακλά το χρόνο απασχόλησής τους και τα
καθήκοντά τους και δεν συναρτάται με την απόδοση της Εταιρείας. Ειδικότερα :
(α)

Αμοιβές

Οι αμοιβές των Μη Εκτελεστικών και των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ., είναι
ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Επιτροπών του και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και ορίζεται εντός εύρους € 2.000 - € 3.000, ανά μήνα. Το εν λόγω ύψος
αμοιβών δύναται να αναθεωρείται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες με
ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. δύνανται να λαμβάνουν επιπρόσθετες αμοιβές για αρμοδιότητες, ρόλους
και καθήκοντά τους που εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών τους ως μελών του Δ.Σ.
Τυχόν τέτοιες αμοιβές θα καταβάλλονται τηρουμένης της διαδικασίας έγκριση συναλλαγής με
συνδεδεμένο μέρος (άρθρα 99 – 101 Ν. 4548/2018) και θα δημοσιοποιούνται στην ετήσια Εκθεση
αποδοχών.
Με την επιφύλαξη του, ως κατωτέρω, (β) Λοιπές Παροχές / Επιχειρηματικά Έξοδα / Δαπάνες,
δεν παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας, άλλου είδους αμοιβές στα Μη Εκτελεστικά Μέλη.
(β)

Λοιπές Παροχές / Επιχειρηματικά Έξοδα / Δαπάνες

Η Εταιρεία δύναται, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου, να αποζημιώνει
επιχειρηματικές δαπάνες εύλογου ύψους που βαρύνουν τα Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αυτές οι δαπάνες περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
έξοδα μετακινήσεων και διαμονής για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Επίσης, η Εταιρεία δύναται να χορηγεί στα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., τις κάτωθι πρόσθετες
παροχές σε είδος : Ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ζωής και Υγείας, καθώς και συμβόλαιο
ασφάλισης αστικής ευθύνης ως Μελών Δ.Σ.
Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 παρουσιάζονται στον Πίνακα
που ακολουθεί.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω αμοιβές θα περιληφθούν στην Ετήσια Έκθεση

Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 που θα υποβληθεί προς συζήτηση στην Τακτική Γενική
Συνέλευση, κατά τα προβλεπόμενα στην προαναφερθείσα διάταξη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ
1/1-31/12/2021
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΜΙΚΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ
ΜΕΛΩΝ
Δ.Σ.

ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ

0

48.000

40.447

88.447

ΣΥΝΟΛΟ

Σωκράτης Π. Κόκκαλης

Πρόεδρος Δ.Σ. ,
Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Χρ. Κλώνης

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. &
Δ/νων Σύμβουλος,
Εκτελεστικό Μέλος

386.718

36.000

14.206

436.924

Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης

Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη
Εκτελεστικό Μέλος

140.625

36.000

37.070

213.695

Γεώργιος Αρ. Άννινος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ,
Μη Εκτελεστικό Μέλος

0

36.000

0

36.000

Πέτρος Κ. Σουρέτης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

0

24.000

0

24.000

Ιωάννης-Μιχαήλ Π.
Μαυροφρύδης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

0

24.000

0

24.000

Ιωάννης Κ. Τσούμας

Ανεξάρτητο Μη
Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

0

24.000

0

24.000

Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη

Ανεξάρτητο Μη
Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
(από 30.06.2021)

0

12.000

0

12.000

Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα

Ανεξάρτητο Μη
Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
(από 30.06.2021)

0

12.000

0

12.000

Μη Εκτελεστικό Μέλος
(έως 29.06.2021)

0

12.000

0

12.000

Ανεξάρτητο Μη
Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
(έως 29.06.2021)

0

12.000

0

12.000

527.343

276.000

91.723

895.067

Κωνσταντίνος Γ.
Αντωνόπουλος
Ιωάννης Εμμ. Καλλέργης

Σύνολο Αμοιβών

Οι αμοιβές και τα έξοδα που καταβλήθηκαν βάσει συμβάσεων εργασίας στην εταιρική χρήση 2021
για τα μέλη της Διοίκησης, με ειδική απόφαση της από 30.06.2021 Τ.Γ.Σ.(12 ο θέμα), ανήλθαν σε
€619 χιλ..
Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου συστάθηκε με σκοπό την παροχή στήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την
άσκηση των καθηκόντων του σχετικά με:
▪

τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση

59

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
31 Δεκεμβρίου 2021

▪

το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

▪

τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

▪

τα συστήματα κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων

▪

την εποπτεία του Τακτικού Ελεγκτή των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων

επιβλέποντας τις διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την πληρότητα και ορθότητα των
ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις πολιτικές και το
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και αξιολογώντας την επάρκεια, αποτελεσματικότητα
και αποδοτικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της ελεγκτικής λειτουργίας του έργου
του εσωτερικού ελέγχου και των εξωτερικών ελεγκτών.
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, στο σύνολό τους μη εκτελεστικά εκ
των οποίων τα δύο (2) ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
Ένα (1) τουλάχιστον μέλος της που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, διαθέτει επαρκή γνώση στην
ελεγκτική και λογιστική (διεθνή πρότυπα) και παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της
Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο
δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
Με την από 30.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, επανορίστηκε το
είδος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά
Μέλη εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. και ένα (1) Μη Εκτελεστικό
Μέλος Δ.Σ., και θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Με την από 28.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίστηκαν τα ακόλουθα
Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου :
-

Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. (με
αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής), ο οποίος ορίστηκε από
την Επιτροπή κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα στις 29.07.2021, ως Πρόεδρος της
Επιτροπής

-

Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

-

Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Τα ορισθέντα ως ανωτέρω Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας πέραν των κριτηρίων
καταλληλότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας για τα
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Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούν το σύνολο των κριτηρίων και προυποθέσεων του
άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.
Ειδικότερα, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια
ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ενώ το σύνολο των Μελών της
Επιτροπής διαθέτει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δύο δε Μέλη
εξ αυτών, ο κ. Ιωάννης Τσούμας και η κα Αδαμαντίνη Λάζαρη, πληρούν επαρκώς και
αποδεδειγμένα το κριτήριο της επαρκούς γνώσης στον τομέα της ελεγκτικής ή της λογιστικής.
Η σύνθεση, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται αναλυτικά στον
Κανονισμό Λειτουργίας της ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στον ιστότοπο της Εταιρείας στη
διεύθυνση : https://www.intracom.com.
Διατηρουμένης ακέραιης της ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η
Επιτροπή Ελέγχου έχει, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, και σύμφωνα με τις
σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (αρ. πρωτοκόλλου 1302/28.4.2017 και
1508/17.07.2020) τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού
ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου στην εν
λόγω διαδικασία.
Eιδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί τη διαδικασία και τη διενέργεια του
υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
Εταιρείας.
Στο πλαίσιο αυτό ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλοντας σχετική αναφορά για τα
θέματα που προέκυψαν από τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου επεξηγώντας αναλυτικά :
α)

τη

συμβολή

του

υποχρεωτικού

ελέγχου

στην

ποιότητα

και

ακεραιότητα

της

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή στην ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα της
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών γνωστοποιήσεων
β) το ρόλο της Επιτροπής Ελέγχου στην ως άνω υπό (α) διαδικασία, δηλ. καταγραφή των
ενεργειών που προέβη η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του υποχρεωτικού
ελέγχου
Στο πλαίσιο της ανωτέρω ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου
λαμβάνει υπόψη της το περιεχόμενο της συμπληρωματικής Έκθεσης την οποία ο Ορκωτός
Ελεγκτής Λογιστής υποβάλει σε αυτήν και η οποία περιέχει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού
ελέγχου που διενεργήθηκε και πληροί τουλάχιστον τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σύμφωνα με
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το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.
2. Παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή
προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της.
Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί τη διαδικασία σύνταξης
της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή τους μηχανισμούς και τα συστήματα
παραγωγής, τη ροή και τη διάχυση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παράγουν οι
εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας. Στις παραπάνω ενέργειες της Επιτροπής
Ελέγχου περιλαμβάνεται και η λοιπή δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση με οποιοδήποτε τρόπο
(π.χ. χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, δελτία τύπου) σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές
πληροφορίες. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις
διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας, εφόσον κριθεί σκόπιμο.
3. Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της
ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, της Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας, χωρίς να
παραβιάζει την ανεξαρτησία της. Ειδικότερα η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί, εξετάζει και
αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και
δικλείδων ασφαλείας της Εταιρείας αναφορικά αφενός μεν με το σύστημα του εσωτερικού
ελέγχου και αφετέρου με την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με τη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
Ως προς τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί και
επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα
επαγγελματικά πρότυπα καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και αξιολογεί το
έργο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την
ανεξαρτησία της. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου επισκοπεί τη δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση ως
προς τον εσωτερικό έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της Εταιρείας, σε
σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ελέγχου
ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις βελτίωσης,
εφόσον κριθεί σκόπιμο.
4. Παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και
συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 537/2014.
5. Επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή των
ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27 καθώς και το άρθρο 6 του
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Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών
υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
537/2014.
6. Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή ελεγκτικών
εταιρειών και προτείνει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα
διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, εκτός εάν
εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.
7. Όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη : περιλαμβάνει στην Έκθεση πεπραγμένων που υποβάλλει
στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που
ακολουθεί η Εταιρεία.
Συνεδριάσεις – πεπραγμένα
Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021 πραγματοποίησε συνολικά επτά (7)
συνεδριάσεις στις οποίες συμμετείχαν όλα τα μέλη της και όλες οι αποφάσεις της ελήφθησαν
ομόφωνα. Κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίασης, ολοκληρώθηκε η εξέταση και η διευθέτηση όλων
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αφού προηγουμένως είχαν διανεμηθεί τα απαιτούμενα
πληροφοριακά έγγραφα και είχαν συμμετάσχει, στις περιπτώσεις που κρίθηκε απαραίτητο και
λοιπά στελέχη της Διοίκησης, πέραν των Μελών της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου και οι
τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές
Έκθεση Πεπραγμένων Εταιρικής Χρήσης 2021
Σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
30.06.2021 και του ορισμού των νέων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας στις 28.07.2021 και συγκρότησής της σε σώμα στις 29.07.2021, η Έκθεση
Πεπραγμένων Εταιρικής Χρήσης 2021 χωρίζεται σε δύο περιόδους: 01.01.2021 – 30.06.2021 και
01.07.2021 - 31.12.2021.
Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τις ανωτέρω συνεδριάσεις της, ασχολήθηκε με θέματα αρμοδιότητάς της
και συγκεκριμένα:
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 01.01.21-31.12.21
1. Εισαγωγή
Η Επιτροπή Ελέγχου της INTRACOM HOLDINGS, αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας, στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης
σχετικά με τις εταιρείες των οποίων κινητές αξίες διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά.
Λειτουργεί στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο Κανονισμού Λειτουργίας της,
όπως εκάστοτε ισχύει.
Σκοπός – Αρμοδιότητες
Πρωταρχικός σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου (ΕΕ), είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου
στα

καθήκοντά

του,

σχετικά

με

την

επίβλεψη

της

ποιότητας

και

ακεραιότητας

της
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χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των οικονομικών καταστάσεων, της αξιολόγησης της
αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων καθώς και
της παρακολούθησης του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων της Εταιρείας.
Οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της ΕΕ για την εκπλήρωση του σκοπού της, αναλύονται
περαιτέρω στον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη
υπερσύνδεση της εταιρικής ιστοσελίδας: https : //www. intracom. com
Κατά την άσκηση του έργου της εν γένει, η Επιτροπή είχε πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες
τις πληροφορίες που ήταν αναγκαίες και απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων της. Η
Διοίκηση της Εταιρείας της παρείχε τις αναγκαίες υποδομές και προσωπικό για την αποτελεσματική
εκτέλεση του έργου της.
Σύνθεση
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού
Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από Μη Εκτελεστικά Μέλη του.
Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 1
του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.
Η εν ενεργεία Επιτροπή Ελέγχου τα Μέλη της οποίας ορίστηκαν σύμφωνα με το Πρακτικό του Δ.Σ
της 28/07/2021, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 29/07/2021. Αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη
εκτελεστικά Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των
Μελών της Επιτροπής είναι ισόχρονη με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όλα τα Μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η
Εταιρεία και τουλάχιστον ένα μέλος διαθέτει επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική.
Την Επιτροπή απαρτίζουν τα ακόλουθα Μέλη:
-

Ιωάννης Κ. Τσούμας, Πρόεδρος Επιτροπής Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

-

Πέτρος Κ. Σουρέτης, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

-

Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

Συνεδριάσεις
Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει όσες φορές κρίνεται αναγκαίο, τουλάχιστον όμως τέσσερις φορές
το χρόνο μετά από πρόσκληση του Προέδρου της. Για την υλοποίηση του έργου της η Επιτροπή
Ελέγχου συνεδριάζει για να σχεδιάσει και να καθορίσει το ετήσιο πλάνο για την συχνότητα και τον
χρόνο των συνεδριάσεων του ημερολογιακού έτους, έτσι ώστε να καλύπτει τα πεδία ελέγχου και τα
συστήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021), η Επιτροπή πραγματοποίησε
συνολικά επτά (7) συνεδριάσεις με τη συμμετοχή όλων των μελών της και όλες οι αποφάσεις της
ελήφθησαν ομόφωνα . Κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίασης, ολοκληρώθηκε η εξέταση και η
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διευθέτηση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αφού προηγουμένως είχαν διανεμηθεί τα
απαιτούμενα πληροφοριακά έγγραφα και είχαν συμμετάσχει, στις περιπτώσεις που κρίθηκε
απαραίτητο και λοιπά στελέχη της Διοίκησης, πέραν των μελών της, χωρίς δικαίωμα ψήφου και οι
τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές .
Δραστηριότητες της Επιτροπής κατά τη χρήση 2021
Λόγω της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στις 30.06.2021 και του εκ νέου ορισμού της
Επιτροπής Ελέγχου και συγκρότησής της σε σώμα, η Έκθεση Πεπραγμένων Εταιρικής Χρήσης 2021
χωρίζεται σε δύο περιόδους: 01.01.2021 – 30.06.2021 και 01.07.2021 - 31.12.2021.
Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τις ανωτέρω συνεδριάσεις της, ασχολήθηκε με θέματα αρμοδιότητάς της
και συγκεκριμένα:
01.01.2021 - 30.06.2021 (4 συνεδριάσεις)
Α. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Υποχρεωτικός Έλεγχος
-

Ενημερώθηκε
πρόγραμμα

από την Τακτική Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (Ο.Ε.Λ.) για το ελεγκτικό
και την ανάλυση της ελεγκτικής προσέγγισης

για τον υποχρεωτικό ετήσιο

έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, χρήσης 2020
-

Συνέταξε την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής ελέγχου κατά το έτος 2020

-

Επισκόπησε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2020.

-

Ενημερώθηκε από την Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (Ο.Ε.Λ.) για την Έκθεση Ελέγχου
του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2020 και τα σημαντικότερα
θέματα ελέγχου. Κύριο θέμα ελέγχου (Key Audit matter) για την χρήση 2020: Η Αναγνώριση
εσόδων από συμβόλαια με πελάτες.

-

Ενημερώθηκε για την Συμπληρωματική Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση
2020.

-

Πραγματοποίησε συνάντηση με τους Ορκωτούς Ελεγκτές, χωρίς την παρουσία μελών της
Διοίκησης της εταιρείας και ενημερώθηκε για τη συνεργασία των Ορκωτών Ελεγκτών με τη
Διοίκηση στα θέματα χρηματοοικονομικού ελέγχου.

-

Ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου και
εισηγήθηκε προς το Δ.Σ. την έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε
ατομική και ενοποιημένη βάση.

-

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη διαδικασία της, εξέτασε το σύνολο των υπηρεσιών από τους
Ορκωτούς Ελεγκτές και επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν παρασχεθεί άλλες υπηρεσίες πέραν των
υποχρεωτικών στα πλαίσια των λογιστικών, φορολογικών και λοιπών ελέγχων.

-

-Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής από τις υπηρεσίες δεν προέκυψαν
θέματα ανεξαρτησίας των Ορκωτών Ελεγκτών
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-

Υπέβαλε σύσταση για τον ορισμό από την Γενική Συνέλευση της Ελεγκτικής Εταιρείας
«Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για
τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021, την
επισκόπηση των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της
30.06.2021 και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της ίδιας χρήσης.

Β. Δομή και διαδικασίες Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
-

Τροποποίησε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου

-

Κατάρτισε τον Κανονισμό Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και εισηγήθηκε την
έγκρισή του από το Δ.Σ. της εταιρείας.

Γ. Εσωτερικός Έλεγχος
-

Καθόρισε το πρόγραμμα των τακτικών συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση
01.01.2021 – 31.12.2021

-

Ενημερώθηκε και αξιολόγησε την Έκθεση του Εσωτερικού Ελέγχου για το δ’ τρίμηνο της
χρήσης 2020

-

Ενημερώθηκε για τον συνολικό απολογισμό του έργου του εσωτερικού ελέγχου της χρήσης
2020

-

Παρακολούθησε την αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και την εκτέλεση
του προγράμματος ελέγχων, όπως αυτό εφαρμόζεται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου,
χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της.

-

Ενημερώθηκε και ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων της χρήσης 2021 της Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλίσει την αποδοτικότητά της, λαμβάνοντας
υπόψη, τους κύριους τομείς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου, καθώς και
τα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων.

-

Παρακολούθησε την εξέλιξη και πρόοδο των ευρημάτων του Εσωτερικού Ελέγχου, αυτή την
περίοδο.

-

Ενημερώθηκε και αξιολόγησε την Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου του α΄ τριμήνου της χρήσης
2021

-

Αξιολόγησε τον Εσωτερικό Ελεγκτή για την περίοδο 01/01 – 31/12/2020

Δ. Λοιπά θέματα
-

Ανάθεσε σε ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία την κατάρτιση Έκθεσης κατ’ άρθρο 101 του Ν.
4548 επί του δικαίου και εύλογου της μεταβίβασης του πλήθους των κατεχόμενων
μετοχών της εταιρείας Intrapower στην Intrakat, θυγατρική της εταιρείας Intracom
Holdings
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01/07/2021 – 31/12/2021 (3 συνεδριάσεις)
Α. Οργανωτική Δομή – Πλαίσιο Λειτουργίας
-

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τον Πρόεδρο της

Β. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Υποχρεωτικός Έλεγχος
-

Ενημερώθηκε

από

τους

Ορκωτούς

Ελεγκτές

για

τις

ενδιάμεσες

εξαμηνιαίες

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του α΄ εξαμήνου 2021, τις οποίες επισκόπησε και
εισηγήθηκε την έγκρισή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο . Στο πλαίσιο της ενημέρωσης από
τους Ορκωτούς Ελεγκτές πραγματοποιήθηκε συζήτηση χωρίς την παρουσία στελεχών της
Διοίκησης.
-

-Τέθηκε υπόψη της Επιτροπής, η Δήλωση Ανεξαρτησίας του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή
Λογιστή της Εταιρείας.

Γ. Εσωτερικός Έλεγχος
-

Ενημερώθηκε για την Οργανωτική δομή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) καθώς
επίσης για το εγκεκριμένο Πλάνο Ελέγχου για την χρήση 2021.

-

Εξέτασε και αξιολόγησε την Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου για το β’ τρίμηνο 2021

-

Εξέτασε και αξιολόγησε την Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου που είχε ως αντικείμενο τον
Έλεγχο της Λειτουργίας των Διαδικασιών/Πολιτικών της Οικονομικής Διεύθυνσης σε θέματα
Ανθρώπινου Δυναμικού.

-

Ενημερώθηκε σχετικά με την έναρξη του επομένου εσωτερικού ελέγχου με αντικείμενο τον
Έλεγχο Διαδικασιών και Πολιτικών της Οικονομικής Διεύθυνσης σε θέματα TREΑSURY.
Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στον Όμιλο Intracom Holdings είναι πρώτιστης σημασίας η προσήλωση στις αξίες της
περιβαλλοντικής ευθύνης. Η πεποίθηση αυτή επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι ο Όμιλος, από
τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, επέδειξε ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία πρωταγωνιστώντας
στην ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την έμπρακτη συνεισφορά του στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Ο Όμιλος Intracom Holdings, με βάση την Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει αναπτύξει,
δεσμεύεται :
•

για τη συνεχή ανάπτυξη της Εταιρείας, την εξέλιξη του επιχειρηματικού μοντέλου και τη
δημιουργία οικονομικής αξίας για τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη,

•

για την ανταπόκριση στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μελών,

•

για τη διασφάλιση της επιχειρηματικής ηθικής,

•

για την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών κανονισμών, πολιτικών,
διαδικασιών, σε όλα τα επίπεδα δραστηριοποίησης τους,
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•

για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, με μέριμνα σχετικά με τις περιβαλλοντικές ή/και
κοινωνικές επιδράσεις,

•

για την ενίσχυση της καινοτομίας,

•

για τη συστηματική παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους,

•

για τη θέσπιση και παρακολούθηση στόχων βελτίωσης σε θέματα ESG και το

•

συνολικό θετικό αποτύπωμά της.

Η INTRACOM HOLDINGS έχει ενσωματώνει τα ESG κριτήρια στους στρατηγικούς σκοπούς της,
στοχεύοντας σε βιώσιμη ανάπτυξη και αποτελεσματική διαχείριση των νέων παγκόσμιων
επιχειρηματικών προκλήσεων.
Ενημερώνεται συστηματικά για το ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και για τις
αναμενόμενες εξελίξεις, προκειμένου να είναι σε θέση να συμμορφωθεί

σε εύλογο χρονικό

διάστημα και να προσαρμόσει τις πρακτικές της προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών και
κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της.
Το 2021 ο Όμιλος δημοσίευσε την πρώτη Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης,
με έτος αναφοράς το 2020, σύμφωνα με τα πλέον διαδεδομένα πρότυπα παγκοσμίως, αυτά του GRI
και του SASB. Επιπλέον, ως εισηγμένη εταιρεία ενταχθήκαμε στον δείκτη ATHEX ESG του
Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συστάθηκε με γνώμονα την υποστήριξη του Διοικητικού
Συμβουλίου για τον καθορισμό της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
των βασικών ανώτατων στελεχών και την εξασφάλιση αποτελεσματικής διοίκησης της Εταιρείας με
εντοπισμό, παρουσίαση και υπόδειξη των κατάλληλων υποψήφιων προσώπων για την πλήρωση
θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω συμμετέχει στη Διαδικασία Αξιολόγησης του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη που
ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται είτε από Μη Εκτελεστικά Μέλη και στην
πλειονότητά τους Ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4706/2020,
είτε από μόνο Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές σε
ετήσια βάση και έκτακτα, όποτε θεωρείται σκόπιμο και αναγκαίο. Η θητεία των Μελών της
Επιτροπής είναι ίση με τη θητεία των Μελών του Δ.Σ .
Η σύνθεση, λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της
Εταιρείας,

ο

οποίος

είναι

αναρτημένος

στον

ιστότοπο

της

Εταιρείας

στη

διεύθυνση:

https://www.intracom.com.
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Όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του N. 4706/2020, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών
και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων (εφεξής «Επιτροπή»), έχουν ανατεθεί σε μία κοινή Επιτροπή.
Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι ακόλουθες :
1. Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις προβλέψεις του άρθρου 11 του ν. 4706/2020 και των άρθρων
109 ως 112 του ν. 4548/2018 η Επιτροπή:
-

διατυπώνει προτάσεις προς το Δ.Σ. αναφορικά με την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 110 του ν. 4548/2018,

-

υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. σχετικά με τις ετήσιες αποδοχές των προσώπων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών,

-

αξιολογεί, σε περιοδική βάση, την ανάγκη επικαιροποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της
Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τις νομοθετικές εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές,

-

εξετάζει και υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. αναφορικά με τα προγράμματα χορήγησης
δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς ή χορήγησης μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και το
προσωπικό της εταιρείας,

-

υποβάλλει προτεινόμενους στόχους απόδοσης σχετικά με τις τυχόν μεταβλητές αμοιβές
μελών Δ.Σ. ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης
ή μετοχών,

-

μεριμνά και παρακολουθεί τη διαδικασία εκτίμησης του βαθμού με τον οποίο πληρούνται
τα κριτήρια απόδοσης των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν.4548/18,

-

διατυπώνει προτάσεις σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας
και ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου,

-

υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεόμενη με
αμοιβές.

-

επισκοπεί το σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. και παρέχει τη
γνώμη της προς το Δ.Σ., πριν από την υποβολή της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση
σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018.

2. Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με το άρθρο 12 του ν. 4706/2020 στα καθήκοντα της Επιτροπής
περιλαμβάνονται τα εξής:
-

μεριμνά, με την υποστήριξη του εταιρικού γραμματέα, για την ανάρτηση στο διαδικτυακό
τόπο της Εταιρείας και διατήρηση επικαιροποιημένου βιογραφικού του κάθε μέλους του
Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της θητείας του,

-

αξιολογεί σε ετήσια βάση το μέγεθος, τη σύνθεση, τα κριτήρια ανεξαρτησίας, την
ισορροπίας γνώσεων και ικανοτήτων του υφιστάμενου Δ.Σ. σύμφωνα με την Πολιτική
Καταλληλότητας της Εταιρείας,
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-

υποβάλλει προτάσεις επί του περιεχομένου της Πολιτικής Καταλληλότητας, της Πολιτικής
Εκπαίδευσης μελών Δ.Σ. και Στελεχών και των Διαδικασιών Προσλήψεων και Αξιολόγησης
Στελεχών της Εταιρείας,

-

υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του στο πλαίσιο της
εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας,

-

διεκπεραιώνει τη διαδικασία προσδιορισμού και επιλογής υποψήφιων μελών Δ.Σ. στο
πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας,

-

υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. για την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας, εφόσον
απαιτείται,

-

αξιολογεί περιοδικά το μέγεθος και τη σύνθεση του Δ.Σ. και υποβάλλει προτάσεις προς
εξέταση σχετικά με τη βελτιστοποίηση της σύνθεσης του,

-

ενημερώνει το Δ.Σ. για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας
των μελών του Δ.Σ. και τη λήψη τυχόν μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων,

-

εξετάζει σε τακτική βάση την ανεξαρτησία των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του
Δ.Σ. της Εταιρείας και υποβάλλει προτάσεις ως προς τις ενδεδειγμένες ενέργειες σύμφωνα
με τις προβλέψεις του άρθρου 9 του ν.4706/2020,

-

μεριμνά για την αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση την Πολιτική Καταλληλότητας και την
εισήγηση στο Δ.Σ. των υποψήφιων μελών Δ.Σ.,

-

συντονίζει την διαδικασία περιοδικής αυτό-αξιολόγησης του Δ.Σ, των Επιτροπών του, των
μελών του Δ.Σ. (συλλογική), του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου
(ατομική),

-

ενημερώνει εγκαίρως και εισηγείται προτάσεις προς το Δ.Σ. αναφορικά με το πλάνο
διαδοχής για μέλη Δ.Σ.,

-

αναθέτει και παρακολουθεί το έργο των εξωτερικών συμβούλων όπως δύναται να ορίσει
για την εκπλήρωση του σκοπού της,

-

μεριμνά για τη διαμόρφωση του προγράμματος εκπαίδευσης των μελών Δ.Σ., κατά την
έναρξη και κατά τη διάρκεια της θητείας τους, σύμφωνα με την Πολιτική Εκπαίδευσης
μελών Δ.Σ. που ακολουθεί η Εταιρεία.

Με την από 08.09.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίστηκαν τα ακόλουθα
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:
-

Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. , η οποία
στην από 16.09.2021

Συνεδρίαση συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής, ορίστηκε

Πρόεδρος αυτής
-

Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος
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-

Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος

-

Ιωάννης – Μιχαήλ Μαυροφρύδης του Παναγιώτη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος

Συνεδριάσεις - πεπραγμένα
Κατά την άσκηση των καθηκόντων της το 2021, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
πραγματοποίησε συνολικά τρεις (3) συνεδριάσεις στις οποίες συζητήθηκαν και ελήφθησαν
αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων:
- εισηγήθηκε την έγκριση της προβλεπόμενης από το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, Πολιτικής
Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε από την
Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2021,
- υπέβαλε προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την Έκθεση Αποδοχών χρήσης
2020, η οποία υποβλήθηκε προς συζήτηση και ψηφοφορία στην Τακτική Γενική Συνέλευση της
30.06.2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018,
- εισηγήθηκε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε από την
Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2021,
- υπέβαλε εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εκλογή των νέων Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του,
από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2021,
- υπέβαλε εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της
30.06.2021, σχετικά με τον καθορισμό των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 καθώς και για το χρονικό διάστημα έως την επόμενη
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,
- εισηγήθηκε την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και
Υποψηφιοτήτων,
- μετά την εκλογή της νέας 4μελούς Επιτροπής, συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση της
16ης Σεπτεμβρίου 2021.
3. Βιογραφικά σημειώματα των Μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτατων
διευθυντικών στελεχών και εταιρικού γραμματέα
Σωκράτης Κόκκαλης – Ιδρυτής, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
Ιδρυτής και βασικός μέτοχος του Ομίλου Intracom, καθώς και σημαίνον μέλος της ελληνικής
επιχειρηματικής κοινότητας κατά τα τελευταία 40 χρόνια, ο Σωκράτης Κόκκαλης οραματίστηκε το
1977 τη δημιουργία ενός κέντρου υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα. Διπλωματούχος Φυσικών
Επιστημών και Ηλεκτρονικής και ενεργός χορηγός κορυφαίων εκπαιδευτικών, πολιτιστικών,
αθλητικών και επιχειρηματικών εκδηλώσεων στη ΝΑ Ευρώπη, συνέστησε το Πρόγραμμα Κόκκαλη
στη σχολή Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Harvard και το 1997 ανακηρύχθηκε σε
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John Harvard Fellow. Το 1998 δημιούργησε το Ίδρυμα Κόκκαλη, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό
που δραστηριοποιείται σε θέματα εκπαίδευσης και περιφερειακής ανάπτυξης. Χειρίζεται με ευχέρεια
την αγγλική, γερμανική και ρωσική γλώσσα, ομιλεί ρουμανικά, ιταλικά και βουλγαρικά και έχει
γνώση σερβικών και γαλλικών. Διετέλεσε επίσης επί σειρά ετών πρόεδρος και κύριος μέτοχος του
Ολυμπιακού, της κορυφαίας ελληνικής ομάδας ποδοσφαίρου.
Δρ. Δημήτρης Κλώνης – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Κάτοχος διδακτορικού τίτλου στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ο
Δημήτρης Κλώνης έχει τιμηθεί με εκπαιδευτικά βραβεία και υποτροφίες από την ελληνική πολιτεία,
την Τράπεζα της Ελλάδος και το ίδρυμα Ωνάση. Εργάσθηκε ως οικονομολόγος στη Διεύθυνση
Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος και ως καθηγητής στο Deree College, ενώ διετέλεσε μέλος του
Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Δήμου Αθηναίων.
Εντάχθηκε στην Intracom το 1994 και υπήρξε CFO του Ομίλου, ενώ συμμετέχει στο Διοικητικό
Συμβούλιο από το 1995. Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών (1995-2004), Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής του Εταιρικού Κέντρου
(2005-2006) και Εντεταλμένος Σύμβουλος Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Ομίλου (2006-2011),
καθώς και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (2011-2013). Από το
2014 κατέχει τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της Intracom Holdings, καθώς και των περισσοτέρων
θυγατρικών, ενώ από τον Ιούλιο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2018 ήταν και ο Διευθύνων
Σύμβουλος της Intracom Holdings. Από τον Δεκέμβριο του 2018 είναι Αντιπρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος της εταιρείας.
Κωνσταντίνος Κόκκαλης – Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
Συμμετέχει στα Δ.Σ. των εταιρειών του Ομίλου Intracom ως Αντιπρόεδρος της Intracom Holdings,
Αντιπρόεδρος της Intradevelopment και Μέλος της Intracom Defense-IDE. Διετέλεσε: Αντιπρόεδρος
και εν συνεχεία από το 2019 Πρόεδρος του Δ.Σ. της Intrasoft International έως τον Οκτώβριο του
2021, όταν και ολοκληρώθηκε η εξαγορά της από το Δανέζικο Όμιλο Netcompany. Αντιπρόεδρος
της Intrakat έως τον Ιούλιο του 2021. Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Holdings από τον
Ιανουάριο του 2014 έως τον Ιούλιο του 2016 και προηγουμένως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
και Business Development Executive της εταιρείας. Πριν αναλάβει καθήκοντα στην Intracom
Holdings κατείχε τις θέσεις του Corporate Strategy Director, του Αναπληρωτή Διευθύνοντος
Συμβούλου (2009-2013) και του Διευθύνοντος Συμβούλου στην HellasΟnLine, μιας από τις
μεγαλύτερες εταιρείες παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στην
Ελλάδα, έως το Νοέμβριο του 2014, όταν και ολοκληρώθηκε η εξαγορά της από τη Vodafone
Ελλάδος. Το 2014 εκλέχθηκε Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
Κατέχει πτυχίο (BSc) Διεθνών Σχέσεων και Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, καθώς
και Executive Graduate Diploma οικονομικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο Columbia.
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Δημήτριος Θεοδωρίδης – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Είναι εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της INTRAKAT. Έχει διατελέσει Πρόεδρος στο
Διοικητικό Συμβούλιο της INTRADEVELOPMENT και έχει εργαστεί στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Αγορών
του Ομίλου Intralot. Έχει διατελέσει επίσης, Αθλητικός Διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών, σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Tufts της Βοστώνης.
Πέτρος Σουρέτης – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Διευθύνων Σύμβουλος της INTRAKAT από το 2003. Διετέλεσε επίσης Διευθύνων Σύμβουλος της
INTRAMET έως την απορρόφησή της από την INTRAKAT το 2005 και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
του Ομίλου INTRALOT από το 2008 έως το 2019. Το 2010 ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος
Συμβούλου της ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ και το 2019 ορίστηκε Αντιπρόεδρος των Δ.Σ. των εταιρειών ATHENS
RESORT CASINO AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΑΕ. Παράλληλα, κατέχει επιτελικές θέσεις
σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS. Από το 1997 έως το 2003 διετέλεσε
διευθυντικό στέλεχος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ – ΤΕΒ. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός
Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος πτυχίων MSc από το City
University of London και International ΜΒΑ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ιωάννης - Μιχαήλ Μαυροφρύδης – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Απόφοιτος του τμήματος Business Administration του Αμερικάνικου Κολλεγίου DEREE και με
μεταπτυχιακές σπουδές στο Operations Research & Analytics του London School of Economics and
Political Sciences. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της SportΝews από το 2018 και
συνιδιοκτήτης της Mavrofrydis O.E. Consulting and Gaming Development. Μιλάει Αγγλικά,
Γερμανικά και Ισπανικά και έχει βραβευτεί από το London School of Economics για την συνδρομή
του και την ακαδημαϊκή του πορεία.
Ιωάννης Τσούμας – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (πρώην
ΑΣΟΕΕ). Διαθέτει πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των οικονομικών και όλου του φάσματος
της λογιστικής καθώς και της φορολογικής νομοθεσίας. Κατά τα χρόνια της σταδιοδρομίας του
διακρίθηκε πολλές φορές για τις ικανότητες και τις επιδόσεις του και παρακολούθησε πλήθος
σεμιναρίων σε θέματα Λογιστικής, Ελεγκτικής και Φορολογίας. Εργάστηκε αρχικά στην Grundig του
Ομίλου Χατζημιχάλη από το 1980 έως το 1987 και κατόπιν στην Intracom AE όπου το 1999 ανέλαβε
ως Διευθυντής Λογιστηρίου και συνέχισε από την ίδια θέση και στην Intracom Holdings μέχρι το
2016 όπου ανέλαβε ως Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών μέχρι και την συνταξιοδότησή του. Στον
Όμιλο Intracom διετέλεσε ως στέλεχος πρώτης γραμμής και η συμβολή του ήταν πολύτιμη και
αποτελεσματική.
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Αδαμαντίνη Λάζαρη - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Τμήματος Αθηνών, (πρώην ΑΣΟΕΕ), με
μεταπτυχιακούς τίτλους στις εργασιακές σχέσεις και την διοίκηση προσωπικού από το London
School of Economics καθώς επίσης στην διοίκηση των οπτικοακουστικών και των πολυμέσων από
διαπανεπιστημιακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Είναι μεταξύ άλλων, σύμβουλος στο ΔΣ της αγγλικής
εταιρείας Domius Capital Advisors LLP, η οποία εξειδικεύεται σε θέματα στρατηγικής, εξαγορών και
χρηματοδοτήσεων,

και

μέλος

της

Επενδυτικής

Επιτροπής

του

Επαγγελματικού

Ταμείου

Οικονομολόγων. Διαθέτει μακρά εμπειρία τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα όπως
επίσης σημαντικές γνώσεις του διεθνούς πολιτικό-οικονομικού περιβάλλοντος καθώς και εμπειρία
στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Στον ιδιωτικό τομέα, εργάστηκε σε υψηλόβαθμες θέσεις κυρίως
στον χρηματοπιστωτικό τομέα μεταξύ των οποίων Υποδιοικήτρια- Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του ΔΣ
της Αγροτικής Τράπεζας, Σύμβουλος Διοίκησης στην Εμπορική Τράπεζα. Ακόμα, συμμετείχε ως
μέλος σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων και οργανισμών (Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών,
Όμιλος Σελόντα, Περσέας, Ελληνική Βιμηχανία Ζάχαρης, κα). Στο δημόσιο τομέα, υπηρέτησε ως
σύμβουλος σε σειρά θεμάτων για την κατάρτιση και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών. Επίσης,
συμμετείχε σε διυπουργικές επιτροπές για σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά θέματα.
Διονυσία Ξηρόκωστα - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Η Διονυσία Ξηρόκωστα έχει εργασθεί ως ειδική επιστήμονας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού από το
2001. Κατείχε τη θέση της Προϊσταμένης Τμήματος στη Διεύθυνση Νομικής Τεκμηρίωσης της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού από το 2007. Τοποθετήθηκε στη θέση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Νομικής Τεκμιρίωσης το 2009. Διορίστηκε στη θέση της Γενικής Διευθύντριας Ανταγωνισμού το 2010
από όπου αποχώρησε το τέλος του 2018 μετά την συμπλήρωση δύο θητειών. Από τον Ιανουάριο του
2019 μέχρι και τον Μάιο του 2021 ήταν Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στην εταιρία Ελληνικές
Υπεραγορές Σκλαβενίτητς Α.Ε.Ε. Σήμερα είναι δικηγόρος Αθηνών και Σύμβουλος Εταιρικών
Υποθέσεων στην εταιρία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτητς Α.Ε.Ε. . Είναι απόφοιτη της Νομικής
Σχολής Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (LL.M.) από τη Νομική Σχολή του
University of Essex, με ειδίκυεση στο ευρωπαϊκό δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού.
Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.
Κυριακή Κορρέ - Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου
Εντάχθηκε στον Ομιλο INTRACOM το Σεπτέμβριο του 1985. Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Aπό το 1991 έως το Σεπτέμβριο του 2009 απασχολήθηκε στην Εταιρεία ως έμμισθη δικηγόρος και
υπεύθυνη χρηματιστηριακών θεμάτων και από το 2004 ως υπεύθυνη θεμάτων εταιρικής
διακυβέρνησης. Από το Σεπτέμβριο του 2009 έως το τέλος του 2014, συνεργάστηκε ως έμμισθη
δικηγόρος και υπεύθυνη χρηματιστηριακών θεμάτων και θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης της
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εταιρείας του Ομίλου, «Hellas Online». Εχει πολυετή εμπειρία στο εταιρικό δίκαιο (θέματα
ανωνύμων εταιρειών και εταιρικών μετασχηματισμών) καθώς και σε χρηματιστηριακά θέματα και
θέματα κεφαλαιαγοράς. Προϊσταται της Δ/νσης Εταιρικής Διακυβέρνησης & Χρηματιστηριακών
Θεμάτων και από τις 22.10.2020 ασκεί καθήκοντα Γραμματέος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σπυρίδων Πετράκος, Διευθυντής Λογιστηρίου-Οικονομικών Υπηρεσιών
Εντάχθηκε στον Όμιλο ΙΝΤΡΑΚΟΜ το 1993. Έχει διατελέσει σε όλες τις θέσεις ευθύνης της
Διεύθυνσης Λογιστηρίου έως το 2016. Από τότε έως και σήμερα προΐσταται της Διεύθυνσης
Λογιστηρίου -Οικονομικών Υπηρεσιών. Είναι κάτοχος άδειας Α’ Τάξης του Ο.Ε.Ε.

Οικονομικού

Επιμελητηρίου Ελλάδος, πτυχιούχος Λογιστής και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Οικονομική
Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει πιστοποιημένος εκπαιδευτής σε θέματα επαγγελματικής
κατάρτισης στον τομέα της Λογιστικής και έχει πολύχρονη εμπειρία στην κατάρτιση Οικονομικών
Καταστάσεων σε θέματα I.F.R.S. και φορολογικά θέματα.
Νικόλαος Ζάχος, Head of Legal Department
Ανέλαβε καθήκοντα Head of Legal Department της Εταιρείας τον Απρίλιο του 2015. Ξεκίνησε και
συνέχισε την καριέρα του ως δικηγόρος ειδικευόμενος στον τομέα του εμπορικού δικαίου,
παρέχοντας τις νομικές υπηρεσίες του σε ιδιώτες και εταιρείες. Διετέλεσε νομικός σύμβουλος στην
Ελληνική Τεχνοδομική Α.Ε. από το 2001 έως το 2003 και στην Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. από το
2003 έως το 2009, ενώ στη συνέχεια υπήρξε Head of Legal Department της Ηellas Οnline Α.Ε. από
τον Απρίλιο του 2009 έως τον Μάρτιο του 2015.
Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακού τίτλου (LLM) στο
Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο από το University of Kent at Canterbury, μεταπτυχιακού τίτλου MSc in
Business for Lawyers από το ALBA Graduate Business School και International Diploma in
Governance Risk and Compliance από το International Compliance Association (ICA). Είναι
Accredited Mediator από το Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) και είχε λάβει
πιστοποίηση CIPP/E από το International Association of Privacy Professionals (IAPP) στον τομέα της
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
4. Πίνακας με τις συμμετοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις εργασίες του
Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021
(01.01.2021 - 31.12.2021)
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021 πραγματοποιήθηκαν 28 συνολικά συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας, 7 συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου και 3 συνεδριάσεις της Επιτροπής
Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, στις οποίες τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
συμμετείχαν ως κατωτέρω :
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

28 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ΑΠΟΥΣΙΑΖΕ

3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

7 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΥΣΙΑΖΕ

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ

ΑΠΟΥΣΙΑΖΕ

28/28

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΚΛΩΝΗΣ

28/28

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

28/28

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ. ΑΝΝΙΝΟΣ

2/2

28/28

(Mέλος Δ.Σ. μέχρι 28.02.2022)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

13/13

4/4

28/28

3/3

(Mέλος Δ.Σ. μέχρι 29.06.2021)
ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ Π.

28/28

ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

1/1

12/13

(Mέλος Δ.Σ. μέχρι 29.06.2021)
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.ΤΣΟΥΜΑΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ Κ. ΛΑΖΑΡΗ *
ΔΙΟΝΥΣΙΑ Δ. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ *

1/13

4/4

2/2

28/28

7/7

3/3

15/15

3/3

1/1

15/15

1/1

* εκλογή για πρώτη φορά ως Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας με απόφαση της από 30.06.2021 Τ.Γ.Σ.

5. Εξωτερικές επαγγελματικές δεσμεύσεις των Mελών του Δ.Σ.σε άλλες εταιρείες
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ., ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΙ

IΔΙΟΤΗΤΑ
-

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΥΧΕΡΩΝ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Σ.

&

Δ/ΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ., ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ

ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΟΣ

Κ-GENERAL

INVESTMENTS

AND

SYSTEMS

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δ.Σ.

&

Δ/ΝΩΝ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

IΔΙΟΤΗΤΑ

INTRACOM GROUP USA, INC

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

IΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΚΛΩΝΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

IΔΙΟΤΗΤΑ

INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,

ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΟΣ

INTRACOM DEFENSE MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΞΕNOΔΟΧΕΙΑΚΑI – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ A.E.

ΜΕΛΟΣ

INTΡATOΥΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(σε εκκαθάριση)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΑΜΚΕ)

ΜΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ

Δ.Σ.,

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ

Δ.Σ.

&

Δ/ΝΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

INTRAPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

INTRASOFT INFORMATION TECHNOLOGY UK LIMITED
INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Κ-GENERAL

INVESTMENTS

AND

SYSTEMS

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΛΗΝΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ

ΚΑΙ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δ.Σ.

&

Δ/ΝΩΝ

Δ.Σ.

&

Δ/ΝΩΝ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

IΔΙΟΤΗΤΑ

INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

INTRACOM GROUP USA, INC

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

INTRAKAT INTERNATIONAL LTD

ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ., ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

IΔΙΟΤΗΤΑ

INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
INTRACOM DEFENSE MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΗΝΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ

ΚΑΙ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
OIKOS COASTAL DEVELOPMENT

A' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Σ.

&

Δ/ΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

IΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ. ΑΝΝΙΝΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ., ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

IΔΙΟΤΗΤΑ

INTRACOM DEFENSE MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

INTRASOFT INFORMATION TECHNOLOGY UK LIMITED

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

INTRACOM GROUP USA, INC

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΣΩΜΑΤΕΙΟ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
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ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ – ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

IΔΙΟΤΗΤΑ

INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

FRACASSO

HELLAS

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
INTRADEVELOPMENT

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
RURAL

CONNECT

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Σ.

&

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ

Δ.Σ.

&

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ

&

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ

Δ.Σ.

&

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ

Δ.Σ.

&

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΤΥΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

INTRAPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΡΓΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Σ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΝΤΡΑ

-

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΞΕNOΔΟΧΕΙΑΚΑI – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ A.E

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

EDICON

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

INTRA - K. ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,
Δ.Σ.

&

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ

Δ.Σ.

&

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ

Δ.Σ.

&

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
INTRA ESTATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

INTRAKAT INTERNATIONAL LTD

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ INTRAKAT ΑΛΒΑΝΙΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Π.ΜΥΛΩΝΑΣ(ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
ATHENS RESORT CASINO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΕ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

GROVARY LIMITED

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
RESTMAR CO LTD

IΔΙΟΤΗΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

PALMSOL CO LTD

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

EDISUN HOLDINGS LTD

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

HARCOM & CO LTD

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

OLIVE HILL ΑΕ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

DUOFOL HOLDINGS LTD

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

4Σ ΝΕΠΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ESARUS & CO LTD

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ Π.ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ – ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

IΔΙΟΤΗΤΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ Ο.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

SPORTNEWS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΟΥΜΑΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

IΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
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ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ Κ. ΛΑΖΑΡΗ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

IΔΙΟΤΗΤΑ

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

DOMIUS CAPITAL ADVISORS LLP

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
IΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΓΣ, ΜΗ

ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΑΜΚΕ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΤΑΟ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ)

ΤΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΟ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ Δ. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

IΔΙΟΤΗΤΑ

INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΡΓΩΝ

Δ.Σ.

ΙΝΤΡΑΛΟΤ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΙ

-

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕ

ΤΥΧΕΡΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Δ.Σ.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Σημειώνεται ότι κανένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συμμετέχει σε
Διοικητικά Συμβούλια περισσότερων των τριών (3) εισηγμένων εταιρειών.
6. Πληροφορίες για τον αριθμό των μετοχών που κατέχει κάθε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου και κάθε κύριο διευθυντικό στέλεχος στην Εταιρεία κατά την 31.12.2021
Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός μετοχών που κατέχουν άμεσα και έμμεσα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα κύρια διευθυντικά στελέχη της κατά την
31.12.2021:
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Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Αριθμός Μετοχών

Σωκράτης Κόκκαλης

Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό

Μέσω των διαδοχικά ελεγχόμενων

Μέλος

εταιρειών

“CLΕARDROP

LIMITED”

και

INVESTMENTS

HOLDINGS
“Κ-GENERAL

AND

SYSTEMS

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”,ο

κ.

Σωκράτης

Π.

Κόκκαλης κατέχει 18.146.780 έμμεσα
δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της
Εταιρείας
Δημήτρης Κλώνης

Αντιπρόεδρος
Διευθύνων

Δ.Σ.

&

Σύμβουλος,

Εκτελεστικό Μέλος

1.000.126

μετοχές

(τηρούνται

σε

Κοινή Επενδυτική Μερίδα που διατηρεί
με συνδικαιούχο τη σύζυγό του Αργυ
Μανιάκη)

Κωνσταντίνος Κόκκαλης

Αντιπρόεδρος

Δ.Σ.,

Μη

144.714

Εκτελεστικό Μέλος
Πέτρος Σουρέτης

Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

114.285

(τηρούνται

σε

Κοινή

Επενδυτική Μερίδα που διατηρεί με
συνδικαιούχους

τα

τέκνα

του

Κωνσταντίνο Σουρέτη και Αθανασία
Σουρέτη)
Γεώργιος
(Mέλος

Άννινος
Δ.Σ.

μέχρι

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,

230.000

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επενδυτική Μερίδα που διατηρεί με

28.02.2022)

(τηρούνται

σε

Κοινή

συνδικαιούχο τη σύζυγό του Μαρία
Άννινου)

Κωνσταντίνος

Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

15.996

Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

_

Ανεξάρτητο,

_

Αντωνόπουλος
(Mέλος

Δ.Σ.

μέχρι

29.06.2021)
Ιωάννης–Μιχαήλ
Μαυροφύδης
Ιωάννης
(Mέλος

Καλλέργης
Δ.Σ.

μέχρι

Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

29.06.2021)
Ιωάννης Τσούμας

Ανεξάρτητο,

_
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Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Αριθμός Μετοχών

Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Αδαμαντίνη Λάζαρη

Ανεξάρτητο,

_

Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Διονυσία Ξηρόκωστα

Ανεξάρτητο,

_

Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Σπυρίδων Πετράκος

Διευθυντής

Λογιστηρίου

-

4.000

Οικονομικών Υπηρεσιών
Κυριακή Κορρέ

Διευθύντρια
Διακυβέρνησης

Εταιρικής

40.341

&

Χρηματιστηριακών Θεμάτων
Νικόλαος Ζάχος
7.

Head of Legal

_

Γενική Συνέλευση των μετόχων
Σύνθεση, λειτουργία, αρμοδιότητα

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να
αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση,
δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια νομίμως
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη διαδικασία. Οι
νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Το Διοικητικό
Συμβούλιο διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης διευκολύνουν
την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι ενημερώνονται για όλα τα
θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των
θεμάτων ημερήσιας διάταξης και των σχετικών δικαιωμάτων τους.
Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για :
1. τις τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή
έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου,
2. την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,
3. την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή
των ελεγκτών,
4. την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
5. τη διάθεση των ετήσιων κερδών,
6. την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,
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7. την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης
αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018,
8. τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της
εταιρείας,

και

9. το διορισμό εκκαθαριστών.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο από το Διοικητικό Συμβούλιο και
συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της
περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας

ή στην περιφέρεια του δήμου όπου

βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο
Χ.Α. τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο εντός του πρώτου 10ημέρου του
9ου μήνα από τη λήξη αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση
των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση όταν το κρίνει σκόπιμο ή εάν το ζητήσουν μέτοχοι που
εκπροσωπούν το κατά νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενο ποσοστό
Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με
αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για
την συνεδρίασή της, συνυπολογιζόμενων και των μη εργάσιμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της
πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν υπολογίζονται.
Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη
χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους
μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο
οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους,
αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.
Επίσης, η Πρόσκληση περιλαμβάνει όσα ορίζει η παρ. 4 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018 και
δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 122 του Ν. 4548/2018.
Στην περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης, νεότερη Πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική
Πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος αυτής, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε
(5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο
(1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10)
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τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται
σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε
και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων
σε αυτή ψήφων.
Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της
αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι
εκπροσωπούνται το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις
που αφορούν :
α)

τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β)

τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

γ)

την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ)

την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε)

τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν.
4548/2018 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,

στ)

τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ)

τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της
εταιρείας,

η)

την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος,

θ)

σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο

ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με

αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η ως άνω προβλεπόμενη
απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε 20 ημέρες από τη
χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) ημερών,
βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης
όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5)
τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη Πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική
Πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την
προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση
και την επαναληπτική. Όλες οι αποφάσεις επί των ως άνω θεμάτων λαμβάνονται με πλειοψηφία
των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
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Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ελέγχου, ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας αλλά και οι εξωτερικοί ελεγκτές παρίστανται στη
Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί
θεμάτων που τίθενται προς συζήτηση και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι μέτοχοι.
Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου
Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίζει το πρόσωπο που έχει
τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της 5ης ημέρας από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της
Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην
περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η
επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία
καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης
δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018,
συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της
3ης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας. μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει
ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει
υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό
αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και
ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης
ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της
Γενικής Συνέλευσης. Κατά τα λοιπά η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του Ν.
4548/2018 (άρθρα 124 και 128).
Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω
αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο
μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός
λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς
αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με
ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος
που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Έντυπο
πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έγχαρτη
μορφή στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας και σε ηλεκτρονική μορφή στον
ιστότοπο της Εταιρείας στη διεύθυνση : https://www.intracom.com. Το εν λόγω έντυπο
κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της Εταιρείας ή
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αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία
της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος οφείλει να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς
αποστολής των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου και της παραλαβής τους από την
Εταιρεία.
Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για
ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται.
Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος
των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν
αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι
χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα
συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.
Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που
ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο
ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου
νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις
περιπτώσεις α’ έως γ’.
Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας
Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας
ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45)
ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η
αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το
Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση
διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου
που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο
τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
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Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που
έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να
δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122
του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. H αίτηση για την
εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο
απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη
δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες
πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων
στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει
υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα
θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της
Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να
προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το
δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την
τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να
περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της
Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν
από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια
διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που
υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το
νόμο και τα χρηστά ήθη.
Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη
αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας
ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν
μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά
από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η
επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή
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μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατυπώσεων συμμετοχής της
παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.
Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον
πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει
στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας,
στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής
πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο
της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον
είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα
αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις
το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη
λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε
αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου
κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης
παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες
για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη
λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η
ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
Μέτοχοι

της

εταιρείας

που

αντιπροσωπεύουν

τουλάχιστον

το

ένα

εικοστό

(1/20)

του

καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το
δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας
Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου,
δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία
αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών
υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες
Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3, 4 και 5 του Ν. 4548/2018 συμπεριλαμβανομένης της
Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, των εντύπων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση
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δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου,
των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά
με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα σε
έντυπη μορφή στην Εταιρεία, από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα χωρίς
χρέωση. Επίσης, όλα τα ανωτέρω έγγραφα, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων μετοχών και
δικαιωμάτων ψήφου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Εταιρείας στη
διεύθυνση : https://www.intracom.com.
8. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει ένα επαρκές και αποτελεσματικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο
περιλαμβάνει το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών (δικλείδες ασφαλείας), Πολιτικών
και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της
κανονιστικής συμμόρφωσης, που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας και
συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της.
Σε αυτό το πλαίσιο η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει μια σειρά από πολιτικές, διαδικασίες και
μηχανισμούς με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των
εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη συμμόρφωση με
τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς καθώς επίσης υιοθετεί Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων
και Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Η Εταιρεία έχει συστήσει ανεξάρτητη οργανωτική Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) εντός της
Εταιρείας, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διασφάλισης,
εφαρμόζοντας αντικειμενική και ανεξάρτητη κρίση. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει
σχεδιαστεί έχοντας ως στόχο να προσθέτει αξία στην Εταιρεία, να παρακολουθεί και να βελτιώνει
τις λειτουργίες και τις πολιτικές της αναφορικά με το ΣΕΕ.
Η Μ.Ε.Ε. αποτελεί διακριτά την 3η γραμμή άμυνας της Εταιρείας και είναι ανεξάρτητη από τις
υπόλοιπες οργανωτικές μονάδες της (Three Lines Defense Model). Συνεργάζεται άμεσα με όλες τις
οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας που αποτελούν την πρώτη και δεύτερη γραμμή άμυνας και έχουν
παρόμοιους σκοπούς διασφάλισης με σκοπό την αποτελεσματική και αποδοτική κάλυψη όλων των
περιοχών ελεγκτικού ενδιαφέροντος (λειτουργικών, χρηματοοικονομικών, συμμόρφωσης).
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H Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί:
▪

την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας και το Σ.Ε.Ε. της Εταιρείας, ιδίως ως προς την
επάρκεια και την ορθότητα της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής και μη πληροφόρησης,
της διαχείρισης κινδύνων, της κανονιστικής συμμόρφωσης και του κώδικα εταιρικής
διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία,

▪

τους μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας,

▪

την καταγραφή, κριτική επισκόπηση και τον έλεγχο του Σ.Ε.Ε. της Εταιρείας,

▪

τον έλεγχο της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της
Διοίκησης, αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας,

▪

τον έλεγχο των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν
εταιρείες,

▪

την έγκαιρη αναγνώριση και αξιολόγηση πιθανών επιχειρησιακών κινδύνων,

▪

επιβεβαιώνει την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων,

▪

την εφαρμογή και την τήρηση των κανονισμών της Εταιρείας, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί
από το ΔΣ μέσω του Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού της, καθώς και της εν
γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρεία και ιδιαίτερα της χρηματιστηριακής νομοθεσίας
και της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών,
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▪

την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται σε ενημερωτικά δελτία και τα επιχειρηματικά
σχέδια της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από τη
ρυθμιζόμενη αγορά.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί βάσει του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας Κανονισμού λειτουργίας της που περιγράφει:
▪

την αποστολή και το εύρος εργασιών της Μονάδας,

▪

την στελέχωση και λειτουργία της,

▪

θέματα ανεξαρτησίας και δικαιοδοσίας,

▪

τις αναλυτικές αρμοδιότητες της Μονάδας και του Επικεφαλής της,

▪

τη διαδικασία αξιολόγησής της.

Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων
Η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων ως μέρος του ΣΕΕ της Εταιρείας. Το Σύστημα
Διαχείρισης Κινδύνων περιλαμβάνει τις κατάλληλες δομές, ρόλους, αρμοδιότητες, διαδικασίες και
μηχανισμούς για την έγκαιρη αναγνώριση των επιμέρους κινδύνων και την αποτελεσματική
αντιμετώπισή τους μέσα από τη λήψη κατάλληλων μέτρων σε αποδεκτό βαθμό από το ΔΣ της
Εταιρείας.
Μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων η διοίκηση της Εταιρείας συλλέγει τις πληροφορίες που
αφορούν την παρακολούθηση των κινδύνων και τροφοδοτεί τις πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων και ενεργειών για τη βέλτιστη ανταπόκριση σε αυτούς.
Το Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων βασίζεται σε τέσσερις άξονες:
▪

Αναγνώριση των κινδύνων (risk identification)

▪

Αξιολόγηση των κινδύνων (risk assessment)

▪

Απόκριση στους ενδεχόμενους κινδύνους (risk response)

▪

Παρακολούθηση και τις αναφορές κινδύνων (risk monitoring and reporting)

Η Διαχείριση Κινδύνων είναι μια συστηματική διαδικασία για την Εταιρεία που στόχο έχει τον
έγκαιρο και αποτελεσματικό προσδιορισμό, ανάλυση, έλεγχο, διαχείριση και παρακολούθηση κάθε
μορφής κινδύνου που ενέχει η λειτουργία της Εταιρείας.
Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αποτυπώνονται στο Μητρώο Κινδύνου και το Σχέδιο Δράσης της
Εταιρείας που εγκρίνονται από το ΔΣ. Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί την εφαρμογή της
διαδικασίας καθώς και την πρόοδο υλοποίησης των ενεργειών του Σχεδίου Δράσης.
Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Η Εταιρεία με στόχο την έγκαιρη, πλήρη και διαρκή συμμόρφωσή της προς το εκάστοτε ισχύον
ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της, υιοθετεί Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και
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παρακολουθεί την εφαρμογή του ώστε να υφίσταται ανά πάσα στιγμή πλήρης εικόνα για το βαθμό
επίτευξης του στόχου αυτού.
Σκοπός του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι ο προσδιορισμός του πλαισίου για τον
εντοπισμό, την αντιμετώπιση, την πρόληψη και την παρακολούθηση ζητημάτων κανονιστικής
συμμόρφωσης και ο καθορισμός των δραστηριοτήτων και καθηκόντων των αρμόδιων στελεχών για
την εφαρμογή του. Κύρια αποστολή της Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι η θέσπιση και η
εφαρμογή κατάλληλων και επικαιροποιημένων πολιτικών και διαδικασιών για την επίτευξη της
συμμόρφωσης αξιολογώντας τη πολυπλοκότητα και τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας,
τόσο στο υφιστάμενο μοντέλο λειτουργίας αλλά και κατά το σχεδιασμό νέων δραστηριοτήτων,
προϊόντων, σχέσεων με τρίτους κτλ..
To Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου διασφαλίζει την
επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και της
Κανονιστικής Συμμόρφωσης ως μέρος αυτού.
Το Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς πυλώνες:
▪

Στρατηγική Συμμόρφωσης

▪

Διαχείριση Κινδύνου Συμμόρφωσης

▪

Πολιτικές και διαδικασίες Συμμόρφωσης

▪

Διαμόρφωση Κουλτούρας Συμμόρφωσης

Διαδικασία Αξιολόγησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
Η Εταιρεία αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της επάρκειας και της αποτελεσματικής λειτουργίας
του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, υιοθετεί Πολιτική και Διαδικασία Διενέργειας
Περιοδικής

Αξιολόγησης

του

ΣΕΕ.

Αρμόδιο

για

τη

διασφάλιση

της

επάρκειας

και

αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ είναι το ΔΣ της Εταιρείας. Το ΣΕΕ παρακολουθείται και εξετάζεται
συστηματικά από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, βάσει του εγκεκριμένου από την Επιτροπή
Ελέγχου ετήσιου πλάνου ελέγχων, ενώ πραγματοποιείται και περιοδική αξιολόγηση από ανεξάρτητο
αξιολογητή.
Η αξιολόγηση του ΣΕΕ εξετάζει κυρίως την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, τη λειτουργία της
διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα
αξιολόγησης, με βάση βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, και την ισχύουσα Νομοθεσία.
Ως βέλτιστες Διεθνείς Πρακτικές αναφέρονται τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (International
Federation of Accountants: International Standards on Auditing), ή τo Πλαίσιο των Διεθνών
Επαγγελματικών Προτύπων για τον Εσωτερικό έλεγχο (Institute of Internal Auditors: The
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International Professional Practices Framework) ή το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της
Επιτροπής COSO (COSO: Internal Control Integrated Framework), ή και συνδυασμός αυτών.
Η Επιτροπή Ελέγχου είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των υποψηφίων εξωτερικών αξιολογητών
και την υποβολή πρότασης στο Διοικητικό Συμβούλιο για επιλογή εξωτερικού αξιολογητή. Στη
συνέχεια, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει τον
εξωτερικό αξιολογητή και του αναθέτει την αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
9. Δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την πραγματοποίηση ετήσιας επανεξέτασης της
εταιρικής στρατηγικής, των κύριων επιχειρηματικών κινδύνων και των συστημάτων
εσωτερικού ελέγχου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι έχει εξετάσει την εταιρική στρατηγική, τους
κύριους επιχειρηματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία καθώς και το Σύστημα
Εσωτερικού Ελέγχου και επί του παρόντος δεν έχουν υπάρξει ευρήματα.
10. Παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία από τους νόμιμους ελεγκτές και
αξιολόγηση της επίπτωσης που μπορεί να έχει το γεγονός αυτό στην αντικειμενικότητα και
την αποτελεσματικότητα του υποχρεωτικού ελέγχου
Η από 30.06.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε, μεταξύ άλλων,
τη εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «Grant Thornton AE», για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών
Kαταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, κατά την εταιρική χρήση 1.1.2021–31.12.2021,
και τον καθορισμό της αμοιβής της σύμφωνα με την αντίστοιχη προσφορά της, η οποία έχει
εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021 η ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton AE» δεν παρείχε προς την
Εταιρεία και τις θυγατρικές της επιπρόσθετες υπηρεσίες πέραν αυτών για τις οποίες ορίστηκε από
τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών.
11. Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης
Η Εταιρεία αντιλαμβάνεται τη βιώσιμη ανάπτυξη ως την ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της
παρούσας γενιάς χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να
ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες. Με βάση αυτή την πεποίθηση, θεσπίζει και δεσμεύεται να τηρεί
Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης στην οποία αποτυπώνει σε συγκεκριμένο πλαίσιο τις δεσμεύσεις και
τις ευθύνες που αναλαμβάνει έναντι των εργαζομένων της, της αγοράς, του περιβάλλοντος και της
κοινωνίας με στόχο να συνεχίζει να επιτελεί πρωταγωνιστικό ρόλο σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης
όπως διαχρονικά έχει αποδείξει.
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Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί στρατηγικό προσανατολισμό και προτεραιότητα της Εταιρείας η οποία
δεσμεύεται να λειτουργεί έχοντας ως βάση τις αρχές και τις αξίες της και κινητήριο δύναμη τους
ανθρώπους της.
Η Πολιτική καθορίζεται από τη Διοίκηση της Εταιρείας η οποία δεσμεύεται:
▪

για τη συνεχή ανάπτυξη της Εταιρείας, τη δημιουργία οικονομικής αξίας για τους μετόχους
και τα ενδιαφερόμενα μέρη,

▪

για τη διασφάλιση της επιχειρηματικής ηθικής,

▪

για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, με μέριμνα σχετικά με τις περιβαλλοντικές ή/και
κοινωνικές επιδράσεις,

▪

για την ενίσχυση της καινοτομίας,

▪

για τη συστηματική παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της.

Η προσέγγιση της Εταιρείας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης στηρίζεται στους ακόλουθους
άξονες:
▪

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρεία υιοθετεί τις σύγχρονες αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενός συστήματος κανόνων,
διαδικασιών και ορθών πρακτικών εταιρικής διοίκησης και ελέγχου, σύμφωνα με την ισχύουσα
ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Οι πολιτικές της στον τομέα της Εταιρικής
Διακυβέρνησης έχουν ως στόχο να προασπίσουν τα δικαιώματα των μετόχων και τα συμφέροντα
όλων των ενδιαφερομένων μερών, με διαφάνεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Παράλληλα για να
διασφαλίσει την ομαλή ροή των επιχειρησιακών της λειτουργιών, έχει θεσπίσει ειδικές διαδικασίες
που ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας της και ορίζουν το πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων
της. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται σε θέματα διαφάνειας σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών της
δραστηριοτήτων με την δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου πρόληψης, εντοπισμού και διαχείρισης
καταστάσεων απάτης καθώς και με συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού.
▪

Καινοτομία – Ερευνα και Ανάπτυξη

Η καινοτομία είναι μια ζωντανή, δυναμική έννοια που εξελίσσεται συνεχώς και δίνει σχήμα και
μορφή στις ιδέες της Εταιρείας για ένα καλύτερο μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο η Εταιρεία στοχεύει σε
πολύπλευρες συνεργασίες με τους πρωτοπόρους της καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο και σε
διαφορετικούς τομείς εξειδίκευσης.
▪

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η Εταιρεία, μία από τις πρώτες ελληνικές επιχειρήσεις που πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με το
Πρότυπο Κοινωνικής Ευθύνης (SA 8000:2008), εγγυάται την ύπαρξη ενός ασφαλούς εργασιακού
περιβάλλοντος, το οποίο εφαρμόζει πολιτικές μη-διακρίσεων και προσφέρει ίσες ευκαιρίες
ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία ή την εθνικότητά τους. Επιπλέον, τα συνδικαλιστικά
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δικαιώματα των εργαζομένων είναι απολύτως σεβαστά, οι κανόνες υγιεινής & ασφάλειας
ακολουθούνται πιστά.
Ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της Εταιρείας είναι η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού
της. Για αυτό το λόγο εστιάζει σε μεγάλο βαθμό σε θέματα επιλογής, επιμόρφωσης, αξιολόγησης
και ανταμοιβής του προσωπικού. Στόχος της είναι η προσέλκυση προσωπικού υψηλού επιπέδου για
την κάλυψη των αναγκών της, η δημιουργία ενός ασφαλούς και δίκαιου περιβάλλοντος εργασίας, η
θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης με ταυτόχρονη ανάπτυξη και εξέλιξη των
εργαζομένων. Παράλληλα, στοχεύει στη δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας, που
προτρέπει τους εργαζόμενους να διατηρούν την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την
προσωπική τους ζωή.
Τέλος, υπάρχει μέριμνα για τη διαμόρφωση ενός κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης
μέσω των κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων, προτρέποντας
τους τελευταίους να μοιράζονται προβληματισμούς ή απόψεις που αφορούν στην εργασία τους.
▪

Αγορά και Προμηθευτές

Η Εταιρεία στοχεύει στη δημιουργία συνεργασιών με προμηθευτές οι οποίες βασίζονται στις
θεμελιώδεις αρχές της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας και της εντιμότητας. Η Εταιρεία
παρέχει σε όλους τους υποψήφιους προμηθευτές ίσες ευκαιρίες. Παράλληλα στοχεύει σε
συνεργασία με προμηθευτές που έχουν ως γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την απόδοση.
Δεδομένου ότι η Εταιρεία φροντίζει να είναι συνεπής ως προς την προσήκουσα και εμπρόθεσμη
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της έναντι των προμηθευτών της, αναμένει και από αυτούς να
συμμορφώνονται με τις ηθικές και νομικές υποχρεώσεις που διέπουν τις οικονομικές συναλλαγές.
▪

Περιβάλλον

H Εταιρεία συμμορφώνεται με τις νομοθετικές απαιτήσεις αναφορικά με την προστασία του
περιβάλλοντος και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσής του. Η
Εταιρεία δρα με γνώμονα την επίδειξη περιβαλλοντικής ευθύνης και προσαρμόζει τις πρακτικές της
στις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, δεσμεύεται να διατηρήσει την
περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την ευαισθησία της, εφαρμόζοντας προληπτικά μέτρα για την
προστασία του περιβάλλοντος και ελαχιστοποιώντας τις όποιες αρνητικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις.
Συγκεκριμένα, ενεργεί στοχεύοντας στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω
υιοθέτησης πρακτικών συστηματικής ανακύκλωσης, χρήσης πρώτων υλών φιλικών προς το
περιβάλλον, εξοικονόμηση φυσικών πόρων Καθώς και μείωση χρήσης του πλαστικού και
περιορισμό των ρύπων από τις μεταφορές.
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▪

Κοινωνία

H Εταιρεία δεσμεύεται στην ορθή συμπεριφορά της απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, θέτοντας ως
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών στις οποίες
δραστηριοποιείται. Συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην προαγωγή της
εκπαίδευσης και της έρευνας.
Υποστηρίζοντας δράσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσω της βελτίωσης
των τεχνολογικών δεξιοτήτων του κοινωνικού συνόλου, συμβάλλει στην μετάβαση της χώρας στην
ψηφιακή εποχή, μέσα από επενδύσεις σε πρωτοποριακά ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα και
καλλιεργώντας συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και
τις ΗΠΑ.
12.

Μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και συμμορφώνεται πλήρως με το υφιστάμενο εθνικό και ενωσιακό
νομοθετικό πλαίσιο περί μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε συνδυασμό με τις σχετικές
οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά τον Ενιαίο Ηλεκτρονικό
Μορφότυπο (ετικέτες XBLR), τα άρθρα 151 και 154 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 8 του
Κανονισμού (EE) 2020/852 (Taxonomy).
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία που αφορούν την Εταιρεία
περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
13.

Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας
2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά τις περιπτώσεις γ, δ, στ, η και θ της παρ. 1 του
άρθρου 10 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης
Απριλίου 2004, εμπεριέχονται στην Επεξηγηματική Έκθεση του άρθρου 4 παρ. 7 και 8 του Ν.
3556/2007, η οποία παρατίθεται παρακάτω.
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
άρθρου 4 παρ. 7 & 8 του Ν. 3556/2007
Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιέχει τις προβλεπόμενες
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 πληροφορίες και θα υποβληθεί προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8
του άρθρου 4 του Ν.3556/2007.
Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα έξι εκατομμυρίων ευρώ
(€ 76.000.000), διαιρούμενο σε εβδομήντα έξι εκατομμύρια (76.000.000) μετοχές, ονομαστικής
αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η καθεμία.
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά
του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι Κοινές Ονομαστικές με δικαίωμα
ψήφου.
Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας
και ειδικότερα:
•

Δικαίωμα Μερίσματος
Το ελάχιστο μέρισμα που διανέμεται στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό
35% των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού
αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν
προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Η καταβολή πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται
από τη Γενική Συνέλευση.
Ο τόπος και ο τρόπος καταβολής ανακοινώνεται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και στην ιστοσελίδα
του Χ.Α. και της Εταιρείας.
Το μέρισμα πληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων που εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο
Δημόσιο μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο ενέκρινε τη
διανομή του η Γενική Συνέλευση.

•

Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές αποδίδουν τις εισφορές των Μετόχων
σύμφωνα με το Καταστατικό και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής
περιουσίας στους Μετόχους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας.

•

Δικαίωμα προτίμησης
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Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που δεν γίνεται με εισφορά
σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των μετόχων
κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό
κεφάλαιο. Σύμφωνα με το άρθρο 27 Ν. 4548/2018, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να
περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται
με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
•

Δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών.

•

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου.
Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

•

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη
διάρκεια της εκκαθάρισης.

•

Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου της μετοχής.

Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ του
Καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους.
Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Ν. 3556/2007 (άρ. 9-11)
Οι μέτοχοι της Εταιρείας που στις 31.12.2021 κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό μεγαλύτερο του
5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου παρατίθενται
στον παρακάτω Πίνακα :
Ονοματεπώνυμο

Ποσοστό

CLEARDROP HOLDINGS LIMITED *

23,877%

Κωνσταντίνος Γ. Δημητριάδης

8,155%

* Μέσω των διαδοχικά ελεγχόμενων εταιρειών «CLΕARDROP HOLDINGS LIMITED», εταιρεία
ελεγχόμενη

κατά

ποσοστό

100%

από

την

«Κ-GENERAL

INVESTMENTS

AND

SYSTEMS

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “K-SYSTEMS”) η οποία ελέγχεται κατά
ποσοστό 100% από τον κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, ο κ. Σ. Κόκκαλης κατέχει έμμεσα δικαιώματα
ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας ανερχόμενα σε ποσοστό 23,877% επί του συνόλου των
δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας (δηλ. 18.146.780 έμμεσα δικαιώματα ψήφου)
Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την ως άνω ημερομηνία δεν κατείχε ποσοστό
μεγαλύτερο του 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και των αντίστοιχων
δικαιωμάτων ψήφου.
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Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα
ελέγχου.
Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.
Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας
Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες
συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων
ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.
Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού
Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στο Ν. 4548/2018. Ειδικότερα, κατά τις διατάξεις του
Καταστατικού, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι από τρία (3) έως έντεκα (11),
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση της οποίας ορίζεται και ο αριθμός τους. Η θητεία
τους είναι πενταετής που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να
συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους
ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη είτε εκλέγουν, εφόσον είναι τουλάχιστον
τρία (3), αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που
αντικαθίστανται και ορίζουν την ιδιότητα του κάθε μέλους ως εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού, είτε
συνεχίζουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των
ελλειπόντων μελών. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως
προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν
έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών
α)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο αυξάνει
το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, εκδίδοντας νέες μετοχές στο πλαίσιο υλοποίησης
εγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση Προγραμμάτων διάθεσης μετοχών με τη μορφή
δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών της Εταιρείας από τους δικαιούχους με
τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες που προβλέπονται από τις ως άνω διατάξεις.
Η Εταιρεία δεν έχει σε ισχύ επιμέρους Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης για την
απόκτηση μετοχών της (Stock Options Plan).

100

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
31 Δεκεμβρίου 2021

β)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 η Εταιρεία δύναται μετά από
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να αποκτήσει ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν κατ΄ανώτατο
όριο στο 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Ιουλίου 2020 ενέκρινε, κατ’ άρθρο 49 του Ν.
4548/2018, πρόγραμμα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του
καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που
είχαν ήδη μέχρι τότε αποκτηθεί και διακρατούντο από την Εταιρεία (ανερχομένων συνολικά σε
587.848 ίδιες μετοχές δηλ. 0,77% του μετοχικού της κεφαλαίου), για χρονική περίοδο 24 μηνών
με έναρξη ισχύος την 27η Ιουλίου 2020 μέχρι και την 26η Ιουλίου 2022, με κατώτατη τιμή
αγοράς 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 10,00 ευρώ, ανά μετοχή.
Κατά την περίοδο 24.07.2020 έως 31.12.2021, η Εταιρεία δεν προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών.
Κατόπιν αυτού στις 31.12.2021 η Εταιρεία κατείχε, ως ανωτέρω, 587.848 ίδιες μετοχές
(ποσοστό 0,77 % επί του μετοχικού της κεφαλαίου).

Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής
ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης
Δεν υφίστανται τέτοιες συμφωνίες.
Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό
της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή
απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας
πρότασης. Οι σχηματισμένες προβλέψεις της Εταιρείας για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία, ανήλθαν την 31.12.2021 στο ποσό των 818 χιλ. ευρώ (έναντι € 702χιλ. στις
31.12.2020)

Παιανία, 29 Απριλίου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Γ) Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Προς τους Μετόχους της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Έκθεση ελέγχου επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2021, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς
και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και των
θυγατρικών αυτής (ο Όμιλος) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές
για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες
ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και
τις ενοποιούμενες θυγατρικές της, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για
Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Άλλο Θέμα
Οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την προηγούμενη χρήση που έληξε την
31/12/2020 ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 29
Απριλίου 2021 έκθεση ελέγχου με σύμφωνη γνώμη.
Σημαντικότερα θέματα ελέγχου
Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν εξέχουσας σημασίας
στον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης χρήσεως. Τα θέματα αυτά και
οι σχετιζόμενοι κίνδυνοι ουσιώδους ανακρίβειας αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη για
τα θέματα αυτά.
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Σημαντικότερα θέματα ελέγχου
1. Αναγνώριση εσόδων από τομέα κατασκευών

Αντιμετώπιση ελεγκτικού θέματος
Η ελεγκτική μας προσέγγιση περιέλαβε μεταξύ άλλων και τις
ακόλουθες βασικές διαδικασίες:

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου από τις συμβάσεις
κατασκευής έργων
για τη χρήση που έληξε την
31.12.2021 ανήλθε σε € 213 εκ. περίπου (€ 182 εκ.
περίπου για τη χρήση που έληξε την 31.12.2020), και
αποτελεί το 78% του κύκλου εργασιών του Ομίλου.
Η αναγνώριση των εσόδων από την εκτέλεση
κατασκευαστικών συμβάσεων βασίζεται στη μέθοδο του
ποσοστού ολοκλήρωσης βάσει κόστους, σύμφωνα με το
ΔΠΧΑ 15. Ο προσδιορισμός του ποσοστού ολοκλήρωσης
βάσει του κόστους απαιτεί σημαντικές κρίσεις και
εκτιμήσεις της Διοίκησης σχετικά με τον προϋπολογισμό
του συνολικού κόστους κατασκευής των έργων.
Οι εκτιμήσεις της Διοίκησης επηρεάζουν σε μεγάλο
βαθμό τα έσοδα που αναγνωρίζονται από συμβάσεις
κατασκευής, τα περιθώρια κέρδους, τις προβλέψεις για
ζημιογόνα έργα, καθώς και την ανακτησιμότητα των
συμβατικών περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με
συμβάσεις κατασκευής.
Δεδομένης της σημαντικότητας του θέματος, λόγω του
σημαντικού ύψους των εσόδων από συμβάσεις
κατασκευής στα αποτελέσματα του Ομίλου και του
επιπέδου της κρίσης και των εκτιμήσεων της Διοίκησης
που απαιτήθηκαν, θεωρούμε την αναγνώριση εσόδων
από την εκτέλεση κατασκευαστικών συμβάσεων ως ένα
εκ των σημαντικότερων θεμάτων ελέγχου.

Οι γνωστοποιήσεις του Ομίλου σχετικά με την λογιστική
πολιτική, καθώς και τις παραδοχές και εκτιμήσεις που
χρησιμοποιήθηκαν κατά αναγνώριση των εσόδων από
την
εκτέλεση
κατασκευαστικών
συμβάσεων
περιλαμβάνονται
στις
Σημειώσεις
2.27
των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

▪ Εξετάσαμε την καταλληλότητα της εφαρμογής της
λογιστικής πολιτικής και των λογιστικών αρχών και
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α.
15 καθώς και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων της
Διοίκησης.
▪ Εξετάσαμε τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο Όμιλος για
την αναγνώριση των εσόδων από συμβάσεις κατασκευής
έργων.
▪ Εφαρμόζοντας δειγματοληψία, εκτελέσαμε σε αριθμό
συμβάσεων κατασκευής έργων ουσιαστικές διαδικασίες
λεπτομερειών σχετικά με την αναγνώριση των εσόδων ,
εξετάζοντας ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, με σκοπό
την αξιολόγηση σημαντικών και περίπλοκων περιοχών
στην εκτέλεση τους και την διαπίστωση της ορθότητας
της
αναγνώρισης των σχετικών με αυτές εσόδων,
σύμφωνα με τις ακολουθούμενες από τη διοίκηση του
Ομίλου λογιστικές αρχές και μεθόδους και τις απαιτήσεις
του ΔΠΧΑ 15. Περαιτέρω:
➢ Μελετήσαμε και κατανοήσαμε τους βασικούς όρους των
συμβάσεων, με σκοπό να επιβεβαιώσουμε, ανά έργο,
τις δεσμεύσεις εκτέλεσης και το χρονικό σημείο στο
οποίο αυτές εκπληρώνονται, καθώς και τη μέθοδο
κατανομής της τιμής συναλλαγής στις επιμέρους
δεσμεύσεις εκτέλεσης.
➢ Συγκρίναμε τα πραγματικά αποτελέσματα ανά
επιλεγμένη
σύμβαση
με
τους
εγκεκριμένους
προϋπολογισμούς και τα ιστορικά απολογιστικά
στοιχεία, με σκοπό να αξιολογήσουμε το βαθμό
αξιοπιστίας των κρίσεων και εκτιμήσεων της διοίκησης.
➢ Με την εφαρμογή της ελεγκτικής δειγματοληψίας
εξετάσαμε την πληρότητα και ακρίβεια των δαπανών
και λοιπών εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για την
εκπλήρωση των δεσμεύσεων εκτέλεσης και τις
συσχετίσαμε με τα έργα / συμβάσεις που αφορούν,
λαμβάνοντας τα αντίστοιχα τιμολόγια, συμβάσεις και
λοιπά παραστατικά.
➢ Επαναυπολογίσαμε το ποσοστό εκπλήρωσης των
δεσμεύσεων εκτέλεσης με βάση τα πραγματικά κόστη.
➢ Εξετάσαμε την ανακτησιμότητα των συμβατικών
περιουσιακών
στοιχείων,
ανατρέχοντας
σε
μεταγενέστερες πιστοποιήσεις και εισπράξεις.
▪ Αξιολογήσαμε την επάρκεια των γνωστοποιήσεων στις
οικονομικές καταστάσεις, σε σχέση με το θέμα αυτό.

Εκτίμηση απομείωσης της υπεραξίας και των άυλων περιουσιακών στοιχείων
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, ο Όμιλος έχει
αναγνωρίσει υπεραξία ύψους € 26 εκ. και άυλα στοιχεία
του ενεργητικού ύψους € 55 εκ (€ 39 και €30 την
31.12.2020 αντίστοιχα).
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 36, η υπεραξία και
τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με αόριστη ωφέλιμη ζωή
ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση,
ενώ τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με περιορισμένη
ωφέλιμη ζωή ελέγχονται για απομείωση όταν

Η ελεγκτική μας προσέγγιση περιέλαβε, μεταξύ άλλων, τις
ακόλουθες διαδικασίες:
•
Εξετάσαμε τις εκτιμήσεις της διοίκησης αναφορικά με
το κατά πόσον υφίστανται ενδείξεις απομείωσης των εν
λόγω μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού
με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή.
•
Αξιολογήσαμε την καταλληλότητα της ακολουθούμενης
μεθοδολογίας και τις βασικές παραδοχές και εκτιμήσεις
που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της
ανακτήσιμης αξίας της ΜΔΤΡ.
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προκύπτουν σχετικές ενδείξεις. Για τον προσδιορισμό
του ανακτήσιμου ποσού των εν λόγω περιουσιακών
στοιχείων απαιτείται από τη Διοίκηση η άσκηση κρίσης
και σημαντικών εκτιμήσεων.
Δεδομένης της σημαντικής αξίας των ως άνω
περιουσιακών στοιχείων στην ενοποιημένη Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης, του βαθμού υποκειμενικότητας στις
παραδοχές στις οποίες βασίζεται η ανάλυση απομείωσης
και των σημαντικών κρίσεων και εκτιμήσεων που
απαιτούνται από τη Διοίκηση, αξιολογήσαμε την
εκτίμηση απομείωσης των ως άνω περιουσιακών
στοιχείων ως ένα από τα σημαντικότερα θέματα
ελέγχου.
Οι γνωστοποιήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας
σχετικά με τη λογιστική πολιτική, καθώς και τις κρίσεις
και εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά την
εκτίμηση απομείωσης περιλαμβάνονται στις σημειώσεις

•

Αξιολογήσαμε την εκτίμηση του νομικού συμβούλου
του Ομίλου αναφορικά με την εξέλιξη υπόθεσης
επίδικων ακινήτων.

•

Αξιολογήσαμε την αξιοπιστία των προβλέψεων της
διοίκησης κατά την κατάρτιση των επιχειρηματικών
πλάνων.
Για τις ανωτέρω διαδικασίες και όπου κρίθηκε
απαραίτητο, ζητήθηκε η συμβολή ειδικού
εμπειρογνώμονα της Grant Thornton με εξειδίκευση σε
θέματα κατάρτισης και αξιολόγησης
χρηματοοικονομικών μοντέλων μελλοντικών ταμειακών
ροών.
Αξιολογήσαμε εάν προκύπτει απομείωση της Υπεραξίας
σε σχέση με την αξία που προσδιορίστηκε.
Αξιολογήσαμε την επάρκεια των γνωστοποιήσεων στις
οικονομικές καταστάσεις, σε σχέση με το θέμα αυτό.

•

•
•

2.7, 2.8 και 7,8 των οικονομικών καταστάσεων

Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών
Απαιτήσεων”, στις Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και
την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν
εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να
αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς
ασυνεπείς με τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς
φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι
υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν
έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση
της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία και τον Όμιλο ή να
διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ’ αυτές τις ενέργειες.
Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 Ν. 4449/2017) της Εταιρείας έχει την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής
αναφοράς της Εταιρείας και του Ομίλου.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου,
αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από
λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις
οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
•

Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να
παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι
υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία,
εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

•

Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και του Ομίλου.

•

Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των
λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

•

Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα
σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της
Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης
αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που
αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να
έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία και ο Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

•

Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η
εύλογη παρουσίαση.

•

Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των
οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση
του ελέγχου της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας
γνώμη.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα
του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις
δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε προς αυτούς όλες τις σχέσεις και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να
θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και τα σχετικά μέτρα προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση.
Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουμε τα θέματα εκείνα που ήταν
εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης χρήσεως και
ως εκ τούτου αποτελούν τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου.
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην έκθεση αυτή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της
παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (μέρος Β), σημειώνουμε ότι:
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα
πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.
β) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές
απαιτήσεις των άρθρων 150-151 και 153 -154 και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ και δ’) του άρθρου 152 του Ν. 4548/2018
και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2021.
γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
2. Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου
Η γνώμη μας επί των συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπής με τη Συμπληρωματική
Έκθεσή μας προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που προβλέπεται από το άρθρο 11 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014.
3. Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών
Οι επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες που έχουμε παράσχει στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της, κατά τη διάρκεια της
χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 γνωστοποιούνται στη Σημείωση 28 των συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων.
4. Διορισμός Ελεγκτή
Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας με την από 01/09/2021 απόφαση της ετήσιας
τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.
5. Κανονισμός Λειτουργίας
Η Εταιρεία διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με το περιεχόμενο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του
Ν. 4706/2020.
6. Έκθεση Διασφάλισης επί του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου Αναφοράς
Εξετάσαμε τα ψηφιακά αρχεία της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής Εταιρεία ή/και Όμιλος), τα
οποία καταρτίστηκαν σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF) που ορίζεται από τον κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EΕ) 2019/815, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (EΕ) 2020/1989
(εφεξής Κανονισμός ESEF), και τα οποία περιλαμβάνουν τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021, σε μορφή XHTML «213800LNWF1WPJ3CH702-2021-12-31el» καθώς και το προβλεπόμενο αρχείο XBRL «213800LNWF1WPJ3CH702-2021-12-31-el» με την κατάλληλη σήμανση, επί των
προαναφερόμενων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Κανονιστικό πλαίσιο
Τα ψηφιακά αρχεία του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου καταρτίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό ESEF και
την 2020/C 379/01 Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2020, όπως προβλέπεται από το
Ν. 3556/2007 και τις σχετικές ανακοινώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής
«Κανονιστικό Πλαίσιο ESEF»). Συνοπτικά το Πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες απαιτήσεις.

-

Όλες οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις θα πρέπει να συντάσσονται σε μορφότυπο XHTΜL.

-

Όσον αφορά τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, που περιλαμβάνεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, στην Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης, στην Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών, θα πρέπει να
επισημαίνεται με ετικέτες XBRL (XBRL ‘tags’), σύμφωνα με την Ταξινομία του ESEF (ESEF Taxonomy), όπως ισχύει. Οι
τεχνικές προδιαγραφές για τον ESEF, συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής ταξινομίας, παρατίθενται στα Ρυθμιστικά
Τεχνικά Πρότυπα (Regulatory Technical Standards) του ESEF

Οι απαιτήσεις που ορίζονται από το ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο ESEF αποτελούν κατάλληλα κριτήρια για να εκφράσουμε
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συμπέρασμα που παρέχει εύλογη διασφάλιση.
Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και υποβολή των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της
Εταιρείας και του Ομίλου, για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται από το
Κανονιστικό Πλαίσιο ESEF, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες,
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των ψηφιακών αρχείων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνες του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι ο σχεδιασμός και η διενέργεια αυτής της εργασίας διασφάλισης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 214/4/11-022022 Απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και τις «Κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση
με την εργασία και την έκθεση διασφάλισης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού
Μορφότυπου Αναφοράς (ESEF) των εκδοτών με κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα», όπως
εκδόθηκαν από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών την 14/02/2022 (εφεξής "Κατευθυντήριες Οδηγίες ESEF"), έτσι ώστε να
αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση ότι οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου που
καταρτίστηκαν από τη διοίκηση σύμφωνα με τον ESEF συμμορφώνονται από κάθε ουσιώδη άποψη με το ισχύον Κανονιστικό
Πλαίσιο ESEF.
Η εργασία μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών
Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ), όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και επιπλέον
έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές υποχρεώσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και τον Κανονισμό (ΕΕ)
537/2014.
Η εργασία διασφάλισης που διενεργήσαμε καλύπτει περιοριστικά τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στις Κατευθυντήριες
Οδηγίες ESEF και διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, “Έργα Διασφάλισης Πέραν
Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης”. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου,
αλλά δεν είναι εγγύηση ότι η εργασία αυτή θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα αναφορικά με μη συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις του Κανονιστικού Πλαισίου ESEF.
Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν, διατυπώνουμε το συμπέρασμα ότι οι εταιρικές και
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021, σε
μορφή αρχείου XHTML«213800LNWF1WPJ3CH702-2021-12-31-el», καθώς και το προβλεπόμενο αρχείο XBRL
«213800LNWF1WPJ3CH702-2021-12-31-el», έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Κανονιστικού Πλαισίου ESEF.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2022
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Νίκος Ιωάννου

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29301
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Δ) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

108

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
31 Δεκεμβρίου 2021
Περιεχόμενα οικονομικών καταστάσεων

Σελίδα

Ισολογισμός

111

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος

112

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Όμιλος

113

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Εταιρεία

114

Κατάσταση ταμειακών ροών

115

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

116
116
138
144
145
151
153
157
159
160
161
171
172

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Γενικά
Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως
Πληροφόρηση κατά τομέα
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Υπεραξία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Επενδύσεις σε εταιρείες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
Από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών
εισοδημάτων
Αναβαλλόμενη φορολογία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Αποθέματα
Χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Δάνεια
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Υποχρεώσεις μισθώσεων
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα ανά κατηγορία
Παροχές σε εργαζομένους
Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Άλλα λειτουργικά έσοδα
Λοιπά κέρδη / (ζημιές) – καθαρά
Χρηματοοικονομικά έξοδα / (έσοδα) – καθαρά
Φόρος εισοδήματος

172
174
177
179
180
180
181
181
183
185
186
187
187
189
190
190
191
191
192
192
193
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή
Λειτουργικές ταμειακές ροές
Δεσμεύσεις
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις / Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Διακοπείσες δραστηριότητες
Μεταβολή λογιστικής πολιτικής, διόρθωση σφάλματος προηγούμενων χρήσεων
και ανακατατάξεις κονδυλίων
Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Δομή Ομίλου

194
196
196
197
199
201
206
209
210
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(Όλα τα ποσά σε €’000)

Ισολογισμός
Όμιλος

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημείωση

Εταιρεία

31/12/2020
Επαναδιατυπωμέν
31/12/2021
ο

31/12/2020
Επαναδιατυπωμέν
31/12/2021
ο

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

6

105.821

97.629

8.369

Υπεραξία

7

25.522

39.420

-

-

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

8

55.348

29.650

209

302

Επενδύσεις σε ακίνητα

9

55.940

49.401

46.731

48.143

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων

10

15.451

24.671

289

177

Επενδύσεις σε θυγατρικές
Επενδύσεις σε εταιρείες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης
Χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώμενα σε εύλογη αξία
μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων

11

-

-

122.512

176.896

12

2.535

9.408

-

-

14

27.225

22.464

2.670

692

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

15

5.841

6.363

-

-

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

16

17.750

19.692

8.500

33

311.433

298.698

189.280

234.204

7.960

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα

17

41.940

43.076

-

-

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων

16

197.464

325.111

15.215

28.245
-

18

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

19

Σύνολο ενεργητικού

977

938

-

5.576

11.103

-

-

216.494
462.451

83.030
463.259

116.258
131.473

14.790
43.034

773.882

761.957

320.753

277.239

76.000
194.204
(545)
125.232
(61.570)

76.000
194.204
(545)
118.483
(174.863)

76.000
194.204
(545)
129.780
(154.537)

76.000
194.204
(545)
127.988
(151.990)

333.321

213.278

244.902

245.657

36.666
369.988

19.714
232.992

244.902

245.657

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Κοινές μετοχές
Aποθεματικό υπέρ το άρτιο
Ίδιες μετοχές
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον

20
20
20
21

Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια

22

82.076

77.941

2.060

2.460

Υποχρεώσεις μίσθωσης
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

24
15

17.988
7.424

24.267
3.566

3.310
519

4.709
911

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 23

3.396

5.344

818

703

Επιχορηγήσεις

25

888

3.138

-

-

Προβλέψεις

26

888

2.998

-

-

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

27

16.117

19.181

-

-

128.777

136.435

6.706

8.783

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

27

179.788
1.307

267.396
1.031

53.143
541

7.509
-

Δάνεια

22

86.238

108.265

12.400

12.380

Υποχρεώσεις μίσθωσης

24

2.983

5.052

1.559

1.409

Επιχορηγήσεις

25

2.758

1.457

-

-

Προβλέψεις

26

2.043

9.329

1.500

1.500
22.798

275.117

392.531

69.143

Σύνολο υποχρεώσεων

403.894

528.966

75.850

31.581

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

773.882

761.957

320.753

277.239

Οι σημειώσεις στις σελίδες 116 έως 212 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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(Όλα τα ποσά σε €’000)

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Σημείωση
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
Κόστος πωληθέντων
Μεικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών
Έξοδα διοίκησης
Ζημίες απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων
Ζημιές παύσης αναγνώρισης χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων αποτιμώμενων στο αποσβεσμένο κόστος
Άλλα λειτουργικά έσοδα
Λοιπά κέρδη / (ζημιές) - καθαρά
Ζημιές από απομείωση θυγατρικών
Αναστροφή / (ζημιές) απομείωσης ενσώματων, άυλων και
επενδυτικών ακινήτων
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) ‐ καθαρά
Κέρδη / (ζημιές) από επενδύσεις που ενοποιούνται με τη μέθοδο
της καθαρής θέσης
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρές ζημιές χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσης

5
28
28
28
30

275.216
(252.144)
23.072
(11.244)
(39.441)
(3.292)

244.906
(212.008)
32.899
(9.056)
(36.198)
(506)

2.504
(1.685)
819
(4.695)
-

2.850
(1.785)
1.065
(6.428)
-

31
32
11

6.618
21.212
-

(31)
4.148
(653)
-

3.334
(68)
(1.834)

(31)
2.525
(133)
(7.181)

(1.325)
(4.401)
(13.142)
2.499
(10.643)

71
(9.327)
(13.394)
1.438
(11.956)

(2.444)
(1.088)
1.135
46

(10.184)
(1.308)
883
(424)

(1.212)
(16.256)
(478)
(16.735)
151.917
135.183

(275)
(21.558)
(286)
(21.844)
11.715
(10.129)

(2.398)
(149)
(2.547)
(2.547)

(10.608)
(177)
(10.785)
3.317
(7.469)

420
420

(887)
(887)

-

-

12

(160)

(1)

(13)

(4.122)
(4.109)
(3.691)
131.492

(22.625)
(22.785)
(23.673)
(33.802)

1.793
1.792
1.792
(755)

(439)
(452)
(452)
(7.921)

(7.124)
138.664
131.540

(16.699)
11.839
(4.860)

(2.547)
(2.547)

(10.785)
3.317
(7.469)

(9.610)
13.253
3.643
135.183

(5.145)
(124)
(5.269)
(10.129)

(2.547)

(7.469)

(7.688)
138.527
130.839

(29.000)
2.350
(26.650)

(755)
(755)

(7.921)
(7.921)

(12.613)
13.267
654
131.492

(6.933)
(217)
(7.150)
(33.802)

(755)

(7.921)

6, 7, 8, 9
33
33

12
34
40

Λοιπά συνολικά εισοδήματα:
Ποσά τα οποία μεταφέρονται στα αποτελέσματα
Συναλλαγματικές διαφορές, μετά φόρων
Ποσά τα οποία δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές), μετά φόρων
Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών
εισοδημάτων

Όμιλος
Εταιρεία
1/1 - 31/12/2020
1/1 - 31/12/2020
1/1 - 31/12/2021 Επαναδιατυπωμέ 1/1 - 31/12/2021 Επαναδιατυπωμέ

14, 15

Λοιπά συνολικά εισοδήματα, μετά φόρων
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) κατανεμημένες σε :
Μετόχους της μητρικής
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Από διακοπείσες δραστηριότητες
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Από διακοπείσες δραστηριότητες

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κατανεμημένα σε:
Μετόχους της μητρικής
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Από διακοπείσες δραστηριότητες
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Από διακοπείσες δραστηριότητες

Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους
της μητρικής για την χρήση (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)
Βασικά και απομειωμένα
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Από διακοπείσες δραστηριότητες

35
35

(0,09)
1,84
1,74

(0,22)
0,16
(0,06)

(0,03)
(0,03)

(0,14)
0,04
(0,10)

Απομειωμένα
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Από διακοπείσες δραστηριότητες

35
35

(0,09)
1,84
1,74

(0,18)
0,12
(0,06)

(0,03)
(0,03)

(0,14)
0,04
(0,10)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 116 έως 212 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Όμιλος
Σύνολο

Μη
ελέγχουσες
συμμετοχές

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων

Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας
Μετοχικό
Λοιπά Αποτελέσματα
Σημείωση κεφάλαιο αποθεματικά
εις νέον
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Αλλαγή λογιστικών πολιτικών λόγω υιοθέτησης διερμηνίας
ΔΛΠ 19 και διόρθωσης λάθους
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 αναπροσαρμοσμένο
Κέρδη / (ζημιές) χρήσης
Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών
συνολικών εισοδημάτων
Συναλλαγματικές διαφορές
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) καθαρά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης
Αγορά ιδίων μετοχών
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων
Μεταβολές σε ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές

14, 21

21
21
22

Μεταφορά
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Καθαρά κέρδη /(ζημιές) χρήσης
Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών
συνολικών εισοδημάτων
Συναλλαγματικές διαφορές
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) καθαρά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων
Μερίσματα καταβληθέντα
Πώληση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών
εισοδημάτων
Μεταβολές σε ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές
Πώληση θυγατρικών
Μεταφορά
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

14, 21

21
11

11
21

269.719

138.760

(171.849)

236.630

23.220

259.850

269.719

1.250
140.011

2.453
(169.396)

3.704
240.334

23.220

3.704
263.554

-

-

(4.860)

(4.860)

(5.269)

(10.129)

(60)
-

(20.857)
(795)
(137)
(21.790)
-

(4.860)
(24)
(32)
2.400
(2.663)

(20.857)
(795)
(137)
(26.650)
(84)
(32)
2.400
(2.663)

(1.768)
(90)
(22)
(7.150)
(14)
510
3.120

(22.625)
(887)
(160)
(33.802)
(84)
(46)
2.910
457

(60)
269.658

262
262
118.483

(289)
(608)
(174.863)

(27)
(407)
213.276

27
3.644
19.714

3.238
232.992

269.658
-

118.483
-

(174.863)
131.540

213.276
131.540

19.714
3.643

232.992
135.183

-

(1.109)
414
(8)
(702)
-

131.540
(10)
1.498
-

(1.109)
414
(8)
130.838
(10)
1.498
-

(3.014)
6
19
654
(5.240)
(16)
315
(4.594)

(4.122)
420
12
131.492
(5.240)
(26)
1.813
(4.594)

269.658

6.192
1.153
107
7.452
125.232

(6.192)
(11.608)
(1.720)
(214)
(18.247)
(61.570)

(11.608)
(567)
(107)
(10.794)
333.321

28.867
(3.141)
107
16.298
36.666

17.259
(3.707)
5.504
369.988

Ανάλυση των λοιπών αποθεματικών παρουσιάζεται στη σημείωση 21.
Οι σημειώσεις στις σελίδες 116 έως 212 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Εταιρεία

Σημείωση
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Αλλαγή λογιστικών πολιτικών λόγω υιοθέτησης διερμηνίας
ΔΛΠ 19 και διόρθωσης λάθους
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 Επαναδιατυπωμένο
Καθαρή ζημιά χρήσης
Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών
συνολικών εισοδημάτων
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές), μετά φόρων
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης
Αγορά ιδίων μετοχών
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Καθαρή ζημιά χρήσης
Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών
συνολικών εισοδημάτων
Αναλογιστικά κέρδη, μετά φόρων
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

14, 21

21

14, 21

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

269.719

128.429

(144.543)

253.604

269.719
-

12
128.440
-

22
(144.521)
(7.469)

33
253.638
(7.469)

-

(439)
(13)
(452)

(7.469)

(439)
(13)
(7.921)

(60)
269.658

127.988

(151.990)

(60)
245.657

269.658
-

127.988
-

(151.990)
(2.547)

245.657
(2.547)

269.658

1.793
(1)
1.792
129.780

(2.547)
(154.537)

1.793
(1)
(755)
244.902

Ανάλυση των λοιπών αποθεματικών παρουσιάζεται στη σημείωση 21.
Οι σημειώσεις στις σελίδες 116 έως 212 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών
Όμιλος

Σημείωση

Εταιρεία

1/1 - 31/12/2020
Επαναδιατυπωμέν
ο

1/1 31/12/2021

1/1 - 31/12/2020
Επαναδιατυπωμέν
ο

1/1 31/12/2021

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

36

(13.580)

47.174

10.925

(5.206)

Καταβληθέντες τόκοι

(8.174)

(17.246)

(1.088)

(1.242)

Καταβληθής φόρος εισοδήματος

(1.674)

3.173

-

-

(23.428)

33.101

9.837

(6.448)

(25.363)

(8.041)

(449)

(22)

(8)

-

(8)

(4)

(6.715)

(6.876)

-

(310)

161

1.005

22

-

-

32

-

-

-

6

-

-

(242)
(4.254)
133.367

(123)
(5.779)
9.670

(184)
53.573

(67)
15.891

25.882
1.195

1.079

(650)
45.941
4.160
(8.750)
56

(8.213)
8

124.023

(9.027)

93.712

7.283

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αγορές επενδυτικών ακινήτων
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου χρηματοοικονομικών στοιχείων
αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών
εισοδημάτων
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών
συνολικών εισοδημάτων
Αγορά θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής)
Πωλήσεις θυγατρικών / ποσοστού σε θυγατρικές
Πωλήσεις συγγενών
Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής / Ίδρυση θυγατρικής
Μερίσματα εισπραχθέντα
Εισπράξεις από δάνεια χορηγηθέντα
Δάνεια χορηγηθέντα
Τόκοι που εισπράχθηκαν

14
11
11

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αγορά ιδίων μετοχών

20

Έξοδα αύξησης κεφαλαίου θυγατρικών
Συναλλαγές με μη ελέγχουσες συμμετοχές σε θυγατρικές

11

Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές

-

(84)

-

(60)

(26)

(46)

-

-

(5.240)

-

-

-

(4.594)

-

-

-

Δάνεια αναληφθέντα

22

158.337

98.702

-

-

Αποπληρωμή δανεισμού

22

(113.271)

(94.178)

(380)

(3.860)

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις

25

410

4.849

-

-

Πληρωμές κεφαλαίου μισθώσεων

24

(5.110)

(5.226)

(1.699)

(925)

Εξάσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης

11

457

457

-

-

Επιστροφή προκαταβολής

6

2.000

-

-

-

32.963

4.473

(2.079)

(4.845)

133.558

28.547

101.470

(4.010)

83.030

54.936

14.790

18.873

(94)
216.494

(453)
83.030

116.258

(73)
14.790

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

19

Οι σημειώσεις στις σελίδες 116 έως 212 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
1. Γενικά
Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών με διακριτικό τίτλο “Intracom Holdings” ιδρύθηκε στην
Ελλάδα και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Ο Όμιλος ΙΝΤΡΑΚΟΜ δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών και λοιπών συνδεδεμένων εταιρειών
στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, πιστοποίηση, εγκατάσταση και υποστήριξη προϊόντων
υψηλής τεχνολογίας και ηλεκτρονικών συστημάτων για τις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική,
στην παραγωγή αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων, 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 και Ρουμανία καθώς και σε άλλες
χώρες.
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 ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (στο εξής αναφερόμενες
ως «οικονομικές καταστάσεις» της 31 Δεκεμβρίου 2021 έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 29 Απριλίου 2022 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και οι
εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών που ενσωματώνονται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
www.intracom.com.

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης
Οι παρούσες 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 τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(«ΔΠΧΑ»), και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ («Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α») όπως έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι 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. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας (going concern).
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία
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εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που
επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη
γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών
καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό
αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της
Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί
τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες
συναλλαγές και εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή οι υποθέσεις και
εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη σημείωση 4.
Οι λογιστικές αρχές που έχουν εφαρμοστεί στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων των
θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων, καθώς και των κοινοπραξιών, είναι ομοιόμορφες με αυτές
που έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρεία.
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα,
τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για την
τρέχουσα οικονομική χρήση. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή
αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
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 COVID19 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. Οι τροποποιήσεις δεν είχαν επίδραση στον Όμιλο και στην Εταιρεία.
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
τροποποιήσεις δεν είχαν επίδραση στον Όμιλο και στην Εταιρεία.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για μεταγενέστερες περιόδους
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά και δεν έχουν
εφαρμοστεί στην σύνταξη αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Κανένα από αυτά
δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις:
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
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στις ή έως τις 30 Ιουνίου 2022. Η τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίδραση στον Όμιλο και στην
Εταιρεία.
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. Η τροποποίηση δεν έχει
σημαντική επίδραση στον Όμιλο και στην Εταιρεία.
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
σχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που
σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού
αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά
απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης,
και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. Η
τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίδραση στον Όμιλο και στην Εταιρεία.
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. Η
τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίδραση στον Όμιλο και στην Εταιρεία.
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες»
(εφαρμόζεται 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 αποσαφηνίζει 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.
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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»
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.

2.2 Ενοποίηση
(α)

Επιχειρηματικές συνενώσεις και θυγατρικές

Θυγατρικές είναι όλες οι επιχειρήσεις στις οποίες ο Όμιλος ασκεί έλεγχο. Ο Όμιλος ασκεί έλεγχο σε
μια επιχείρηση όταν ο Όμιλος εκτίθεται ή και έχει δικαιώματα σε μεταβλητές αποδόσεις από τη
συμμετοχή του στην επιχείρηση και έχει την ικανότητα να επηρεάζει αυτές τις αποδόσεις μέσω της
δύναμης που ασκεί στην επιχείρηση. Οι θυγατρικές ενοποιούνται με ολική ενοποίηση από την
ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επί αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία
που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται.
Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου εξαγοράς. Το τίμημα της
εξαγοράς υπολογίζεται ως η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται, των
υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται προς τους πρώην μετόχους και των μετοχών που εκδίδονται
από τον Όμιλο. Τα έξοδα που σχετίζονται με την εξαγορά καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Τα
περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται σε μία
επιχειρηματική συνένωση επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της εξαγοράς.
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Ανά περίπτωση εξαγοράς, ο Όμιλος αναγνωρίζει τυχόν μη ελέγχουσα συμμετοχή της θυγατρικής
είτε στην εύλογη αξία, είτε στην αξία του μεριδίου της μη ελέγχουσας συμμετοχής στην καθαρή
θέση της θυγατρικής.
Εάν η εξαγορά θυγατρικής επιτυγχάνεται σταδιακά, η εύλογη αξία της συμμετοχής που κατείχε ο
Όμιλος στην αποκτηθείσα εταιρεία επαναμετράται στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της
εξαγοράς.
Τυχόν ενδεχόμενο αντάλλαγμα που μεταβιβάζεται από τον αποκτώντα αναγνωρίζεται
αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της απόκτησης είτε στα ίδια κεφάλαια είτε
στις χρηματοοικονομικές υποχρέωσεις. Τα ποσά που κατηγοριοποιούνται ως χρηματοοικονομική
υποχρέωση επιμετρώνται αργότερα στην εύλογη αξία, με τις μεταβολές της εύλογης αξίας να
αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος εξαγοράς και της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία της
εξαγοράς του μεριδίου της καθαρής θέσης της θυγατρικής που αποκτήθηκε, αναγνωρίζεται ως
υπεραξία. Αν το συνολικό τίμημα της εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των στοιχείων
που αποκτήθηκαν, η διαφορά αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα.
Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις στο
κόστος κτήσης μείον απομείωση. Επιπλέον, το κόστος κτήσης προσαρμόζεται ώστε να αντανακλά
τις μεταβολές στο τίμημα που προκύπτουν από τυχόν τροποποιήσεις του ενδεχόμενου τιμήματος.
Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των
εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές επίσης απαλείφονται εκτός
εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι
λογιστικές αρχές που διέπουν τις θυγατρικές έχουν μεταβληθεί όπου κρίθηκε αναγκαίο ώστε να
εναρμονιστούν με εκείνες που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο.
Συναλλαγές με κατόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών
O Όμιλος χειρίζεται τις συναλλαγές με τους κατόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών με τον ίδιο τρόπο
που χειρίζεται τις συναλλαγές με τους κύριους μετόχους του Ομίλου. Όσον αφορά τις αγορές που
πραγματοποιούνται από κατόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος
που καταβλήθηκε και της λογιστικής αξίας του αποκτηθέντος μεριδίου των ιδίων κεφαλαίων της
θυγατρικής καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια. Κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από την πώληση σε
κατόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών καταχωρούνται επίσης στα ίδια κεφάλαια.
Πώληση θυγατρικής
Όταν ο Όμιλος παύσει να έχει έλεγχο, το εναπομένον ποσοστό συμμετοχής επιμετράται εκ νέου
στην εύλογη αξία του, ενώ τυχόν διαφορές που προκύπτουν καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
Κατόπιν, το περιουσιακό αυτό στοιχείο αναγνωρίζεται ως συγγενής επιχείρηση, κοινοπραξία ή
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αυτή αξία. Επιπροσθέτως, σχετικά ποσά που
είχαν προηγουμένως καταχωρηθεί στα λοιπά συνολικά εισοδήματα λογιστικοποιούνται με τον ίδιο
τρόπο που θα ακολουθούνταν σε περίπτωση πώλησης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, ήτοι μεταφέρονται στα αποτελέσματα.

(β)

Από κοινού συμφωνίες

Οι από κοινού συμφωνίες λογιστικοποιούνται από τον Όμιλο βάσει του ΔΠΧΑ 11. Οι επενδύσεις σε
από κοινού συμφωνίες ταξινομούνται είτε ως από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες είτε ως
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κοινοπραξίες και η ταξινόμηση εξαρτάται από τα συμβατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του
κάθε επενδυτή. Ο Όμιλος αξιολόγησε τη φύση των επενδύσεων του σε από κοινού συμφωνίες και
αποφάσισε ότι αποτελούν από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή
ενσωματώνεται το μερίδιο στις απαιτήσεις, υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα της από κοινού
ελεγχόμενης δραστηριότητας που αναλογούν στον Όμιλο, γραμμή προς γραμμή στις οικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου.
Ο Όμιλος αναγνωρίζει το μερίδιο των κερδών ή ζημιών από πωλήσεις από τον Όμιλο προς τις από
κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους άλλους εταίρους της από κοινού
ελεγχόμενης δραστηριότητας. Ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει το μερίδιό του επί των κερδών ή ζημιών
των από κοινού ελεγχόμενων δραστηριοτήτων που προέκυψε από αγορές του Ομίλου από τις από
κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες μέχρι τα στοιχεία που αγοράσθηκαν να πωληθούν σε τρίτο
μέρος. Ζημία από τέτοια συναλλαγή αναγνωρίζεται αμέσως εάν καταδεικνύει μείωση της καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας στοιχείων κυκλοφορούντος ενεργητικού ή απομείωση.
Οι λογιστικές αρχές των από κοινού ελεγχόμενων δραστηριοτήτων έχουν τροποποιηθεί ώστε να
είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο.

(γ)

Συγγενείς επιχειρήσεις

Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όμιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το
οποίο γενικά ισχύει όταν τα ποσοστά συμμετοχής κυμαίνονται μεταξύ 20% και 50% των δικαιωμάτων
ψήφου. Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής
θέσης και αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως. Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
περιλαμβάνουν και την υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά (μειωμένη με τυχόν ζημίες
απομείωσης).
Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συγγενών επιχειρήσεων μετά την εξαγορά
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
μετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Οι συσσωρευμένες μεταβολές
μετά την εξαγορά επηρεάζουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Μη
πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών επιχειρήσεων
απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη
πραγματοποιηθείσες ζημιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης
του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Στην περίπτωση που το μερίδιο του Ομίλου επί των
ζημιών μιας συγγενούς υπερβεί την αξία της επένδυσης στην επιχείρηση, δεν αναγνωρίζονται
επιπλέον ζημιές, εκτός εάν έχουν γίνει πληρωμές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσμεύσεις για
λογαριασμό της συγγενούς.
Σε περίπτωση μείωσης του ποσοστού συμμετοχής σε συγγενή επιχείρηση όπου, όμως, ο Όμιλος
συνεχίζει να ασκεί σημαντική επιρροή, μόνο μια αναλογία των ποσών που είχαν προηγουμένως
καταχωρηθεί στα λοιπά συνολικά εισοδήματα θα αναταξινομηθεί με μεταφορά στα αποτελέσματα.
Όταν ο Όμιλος παύει να έχει ουσιώδη επιρροή, επιμετρά την εναπομένουσα συμμετοχή του στην
πρώην συγγενή σε εύλογη αξία. Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας της εναπομένουσας
συμμετοχής, του τιμήματος που λήφθηκε κατά την πώληση της συμμετοχής στη συγγενή και της
λογιστικής αξίας της επένδυσης στη συγγενή την ημερομηνία που έπαυσε να υπάρχει ουσιώδης
επιρροή αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Επιπροσθέτως, σχετικά ποσά που είχαν προηγουμένως
καταχωρηθεί στα λοιπά συνολικά εισοδήματα λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο που θα
ακολουθούνταν σε περίπτωση πώλησης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,
ήτοι μεταφέρονται στα αποτελέσματα.
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Οι λογιστικές αρχές των συγγενών επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με
αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο.
Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις στις ατομικές οικονομικές
καταστάσεις στο κόστος κτήσης μείον απομείωση.

2.3 Πληροφόρηση κατά τομέα
Οι τομείς καθορίζονται με βάση την εσωτερική πληροφόρηση που λαμβάνει η Διοίκηση του Ομίλου
και παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση.

2.4 Συναλλαγματικές μετατροπές
(α)

Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου επιμετρώνται βάσει του
νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί
(«λειτουργικό νόμισμα»). Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που
είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της μητρικής Εταιρείας.

(β)

Συναλλαγές και υπόλοιπα

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που ισχύουν
κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες
προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη
μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες
κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές
διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως
τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.

(γ)

Εταιρείες του Ομίλου

Η μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου (καμία εκ των οποίων δεν
έχει νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας), οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόμισμα
από το νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου γίνεται ως εξής:
(1)
Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά
την ημερομηνία του ισολογισμού,
(2)
Τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με τις μέσες ισοτιμίες της περιόδου (εκτός εάν η μέση
ισοτιμία δεν είναι λογική προσέγγιση της συσσωρευμένης επίδρασης των ισοτιμιών που ίσχυαν κατά
τις ημερομηνίες των συναλλαγών, στην οποία περίπτωση τα έσοδα και έξοδα μετατρέπονται με τις
ισοτιμίες που ίσχυαν τις ημερομηνίες των συναλλαγών) και
(3)
Οι προκύπτουσες
εισοδήματα.

συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται

στα

λοιπά

συνολικά

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή της καθαρής επένδυσης σε
επιχείρηση εξωτερικού καθώς και του δανεισμού που έχει χαρακτηριστεί ως αντιστάθμιση της
επένδυσης αυτής, καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Κατά την πώληση επιχείρησης
εξωτερικού, οι συσσωρευμένες συναλλαγματικές διαφορές μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως
μέρος του κέρδους ή ζημίας από τη πώληση.
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Η υπεραξία και οι προσαρμογές των εύλογων αξιών που προκύπτουν από την εξαγορά
επιχειρήσεων στο εξωτερικό, αντιμετωπίζονται ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της
επιχείρησης εξωτερικού και μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας ισολογισμού. Οι
συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα.

2.5 Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι επενδύσεις σε ακίνητα, που περιλαμβάνουν κυρίως γη και γραφεία, κατέχονται από τον Όμιλο
για μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενοικίου και δε χρησιμοποιούνται από αυτόν. Οι επενδύσεις σε
ακίνητα παρουσιάζονται σε κόστος μείον αποσβέσεις. Όταν οι λογιστικές αξίες των επενδύσεων σε
ακίνητα υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως
έξοδο στα αποτελέσματα.
H Εταιρεία ταξινομεί στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις τα ακίνητα που μισθώνονται σε
θυγατρικές ως επενδυτικά ακίνητα.
Τα οικόπεδα που συμπεριλαμβάνονται στις επενδύσεις σε ακίνητα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις
των κτιρίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, που είναι
33-34 έτη.

2.6 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και
απομείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την
απόκτηση των στοιχείων.
Επιπλέον δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται ως
ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στον Όμιλο και
το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων
καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που πραγματοποιούνται.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων
υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους ως εξής:
-

Κτίρια
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

33-34
10
5-7
5-10

έτη
έτη
έτη
έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση
σε κάθε τέλος χρήσεως.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά
(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Το κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώληση ή απόσυρσή
του όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση του. Τα κέρδη
ή οι ζημιές που προκύπτουν κατά την πώληση περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης που
πωλείται ή διαγράφεται.
Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή ενσώματων παγίων κεφαλαιοποιούνται για
το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα
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χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως με την πραγματοποίησή
τους.

2.7 Υπεραξία
Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης σε ετήσια βάση ή συχνότερα αν
γεγονότα ή αλλαγές συνθηκών υποδηλώνουν ότι η αξία της μπορεί να έχει απομειωθεί. Κατά την
ημερομηνία εξαγοράς (ή κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του σχετικού επιμερισμού του
τιμήματος εξαγοράς), η υπεραξία που αποκτάται, κατανέμεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών
ροών, ή σε ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών που αναμένεται να ωφεληθούν από την
συνένωση αυτή. Η απομείωση προσδιορίζεται με εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού των μονάδων
δημιουργίας ταμειακών ροών, οι οποίες σχετίζονται με την υπεραξία.
Αν η λογιστική αξία μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, συμπεριλαμβανομένης και της
αναλογούσας υπεραξίας, υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό της, τότε αναγνωρίζεται ζημία
απομείωσης. Η ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα και δεν αναστρέφεται.
Αν τμήμα μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία έχει κατανεμηθεί υπεραξία,
πωληθεί, τότε η υπεραξία που αναλογεί στο πωληθέν τμήμα συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική αξία
του τμήματος αυτού προκειμένου να προσδιορισθεί το κέρδος ή η ζημία. Η αξία της υπεραξίας που
αναλογεί στο πωληθέν τμήμα προσδιορίζεται βάσει των σχετικών αξιών του τμήματος που
πωλήθηκε και του τμήματος της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών που παραμένει.
Η υπεραξία που έχει προκύψει από εξαγορές ή συνενώσεις επιχειρήσεων, έχει επιμερισθεί και
παρακολουθείται σε επίπεδο Ομίλου στις βασικές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών (cash
generating units) οι οποίες έχουν προσδιορισθεί σε σχέση με τις διατάξεις του ΔΛΠ 36 «Απομείωση
Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων».

2.8 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στο λογαριασμό «άυλα περιουσιακά στοιχεία» περιλαμβάνονται:
α) Λογισμικά: Τα αγοραζόμενα λογισμικά προγράμματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις
αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης
ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 8 χρόνια. Δαπάνες που σχετίζονται με τη
συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται. Οι
δαπάνες που αναλαμβάνονται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων λογισμικών προγραμμάτων τα
οποία κατέχονται από τον Όμιλο (ιδιοπαραγόμενο λογισμικό) αναγνωρίζονται ως μέρος των άυλων
περιουσιακών στοιχείων. Τέτοιες δαπάνες περιλαμβάνουν κυρίως αναλώσεις υλικών, αμοιβές
προσωπικού και αναλογία γενικών εξόδων. Το ιδιοπαραχθέν λογισμικό αποσβένεται στην ωφέλιμη
ζωή του η οποία κυμαίνεται από 5-10 χρόνια.
β) Δικαιώματα παραχώρησης: Τα Δικαιώματα παραχώρησης αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον
τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της Σύμβασης
Παραχώρησης (σημείωση 2.26).

2.9 Μισθώσεις
Όμιλος ως μισθωτής
Οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στον ισολογισμό ως δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων του
ενεργητικού και υποχρεώσεις μίσθωσης, την ημερομηνία που το μισθωμένο πάγιο καθίσταται
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διαθέσιμο για χρήση. Κάθε καταβολή μισθώματος κατανέμεται μεταξύ της υποχρέωσης μίσθωσης
και του χρηματοοικονομικού κόστους. Οι τόκοι επί της υποχρέωσης από τη μίσθωση για κάθε
περίοδο της διάρκειας της μίσθωσης ισούνται με το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή ενός
σταθερού περιοδικού επιτοκίου επί του ανεξόφλητου υπολοίπου της υποχρέωσης από τη μίσθωση.
Το δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου του ενεργητικού αποσβένεται στη μικρότερη περίοδο
μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του στοιχείου και της διάρκειας μίσθωσης με τη σταθερή μέθοδο.
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση αρχικά αποτιμώνται
βάσει της παρούσας αξίας. Οι υποχρεώσεις μισθώσεων περιλαμβάνουν την καθαρή παρούσα αξία
των ακόλουθων μισθωμάτων:
•
•
•
•
•

τα σταθερά μισθώματα (συμπεριλαμβανομένου και των «κατ’ ουσίαν» σταθερών
πληρωμών)
τα μεταβλητά μισθώματα, που εξαρτώνται από έναν δείκτη ή ένα επιτόκιο, τα οποία αρχικά
επιμετρώνται με χρήση του δείκτη ή του επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της
μισθωτικής περιόδου
τα ποσά που αναμένονται να καταβληθούν βάσει εγγυημένων υπολειμματικών αξιών
την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος αγοράς, εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι ο Όμιλος θα
εξασκήσει αυτό το δικαίωμα, και
την καταβολή ποινής για καταγγελία της μίσθωσης, εάν η διάρκεια της μίσθωσης
αποτυπώνει την άσκηση δικαιώματος του Ομίλου για καταγγελία της μίσθωσης.

Οι πληρωμές μισθωμάτων προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης ή, εάν αυτό το
επιτόκιο δεν μπορεί να προσδιορισθεί από τη σύμβαση, με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του
μισθωτή (“incremental borrowing rate”), δηλαδή το επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρυνόταν ο
μισθωτής για να δανειστεί το απαραίτητο κεφάλαιο, ώστε να αποκτήσει ένα στοιχείο παρόμοιας
αξίας με το μισθωμένο στοιχείο ενεργητικού, για παρόμοια χρονική περίοδο, με παρόμοιες
εξασφαλίσεις και σε παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον.
Μετά την αρχική τους επιμέτρηση, οι υποχρεώσεις μίσθωσης αυξάνονται από το χρηματοοικονομικό
κόστος τους και μειώνονται από την πληρωμή των μισθωμάτων. Η υποχρέωση μίσθωσης
επανεπιμετράται για να αποτυπώσει τυχόν επανεκτιμήσεις ή τροποποιήσεις της μίσθωσης.
Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης αποτελείται από:
•
•
•
•

το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης μίσθωσης
τυχόν μισθώματα που καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής
περιόδου ή πριν από αυτήν, μείον οποιαδήποτε κίνητρα μίσθωσης έχουν εισπραχθεί
τυχόν αρχικές άμεσες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνθηκε ο μισθωτής και
εκτίμηση του κόστους με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο μισθωτής προκειμένου να
αποσυναρμολογήσει και να απομακρύνει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, να
αποκαταστήσει τον χώρο όπου έχει τοποθετηθεί ή να αποκαταστήσει το υποκείμενο
περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση στην οποία προβλέπεται από τους όρους και τις
προϋποθέσεις της μίσθωσης, εκτός εάν το εν λόγω κόστος συνεπάγεται την παραγωγή
αποθεμάτων. Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιβαρυνθεί με το εν λόγω
κόστος είτε κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου είτε λόγω χρήσης του
υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ο Όμιλος έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί τις εξαιρέσεις αναγνώρισης του
βραχυπρόθεσμες μισθώσεις, δηλαδή μισθώσεις με διάρκεια μικρότερη των 12
περιλαμβάνουν δικαίωμα εξαγοράς, καθώς και στις μισθώσεις στις οποίες
περιουσιακό στοιχείο έχει χαμηλή αξία. Για τις παραπάνω μισθώσεις, ο Όμιλος

προτύπου στις
μηνών που δεν
το υποκείμενο
αναγνωρίζει τα
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μισθώματα στα αποτελέσματα χρήσης ως έξοδα με τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της
μίσθωσης.
Ο Όμιλος παρουσιάζει τα δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, που
δεν είναι επενδυτικά ακίνητα, στο λογαριασμό «Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων».
Όμιλος ως εκμισθωτής
Οι μισθώσεις στις οποίες ο Όμιλος είναι εκμισθωτής, κατηγοριοποιούνται ως χρηματοδοτικές η
λειτουργικές.
Τα έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται με την ευθεία μέθοδο στη διάρκεια της
μίσθωσης και συμπεριλαμβάνονται στη γραμμή «Άλλα λειτουργικά έσοδα».
Για τις χρηματοδοτικές μισθώσεις ο Όμιλος καταχωρεί τις απαιτήσεις στο ποσό της καθαρής
επένδυσης το οποίο ισούται με την παρούσα αξία των ελάχιστων μελλοντικών εισπρακτέων
μισθωμάτων. Οι απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στη γραμμή
«Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις».

2.10 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Με την εξαίρεση της υπεραξίας και των ασωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη
διάρκεια ζωής, τα οποία ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες
των λοιπών στοιχείων μακροπρόθεσμου ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν
γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι
ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο
ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του καταχωρείται στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία
προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας
χρήσεως. Εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση
ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας συνήθους συναλλαγής μεταξύ συμμετεχόντων της
αγοράς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου,
ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που
αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την
πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης
ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού
ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν
ξεχωριστά. Οι απομειώσεις που έχουν αναγνωριστεί σε περιουσιακά στοιχεία (εκτός της υπεραξίας)
εξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού για τυχόν αναστροφή.

2.11 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
(i)

Ταξινόμηση

Ο Όμιλος κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στις ακόλουθες κατηγορίες για
σκοπούς επιμέτρησης:
• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία (είτε μέσω λοιπών συνολικών
εισοδημάτων είτε μέσω αποτελεσμάτων)
• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αναπόσβεστο κόστος
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Η ταξινόμηση εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου για την διαχείριση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και των χαρακτηριστικών των
συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.
Τα κέρδη και οι ζημιές των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρώνται σε
εύλογη αξία καταχωρούνται είτε στην κατάσταση αποτελεσμάτων είτε στα λοιπά συνολικά
εισοδήματα.
Οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που δεν κατέχονται για εμπορία επιμετρώνται σε εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων εκτός από τις επενδύσεις για τις οποίες ο Όμιλος κατά την αρχική
αναγνώριση επιλέγει αμετάκλητα να επιμετρώνται σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών
εισοδημάτων.
Ο Όμιλος αναταξινομεί τις επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους μόνο εφόσον αλλάξει το
επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης των συγκεκριμένων επενδύσεων.

(ii)

Αρχική αναγνώριση / παύση αναγνώρισης

Συνήθεις αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η
συναλλαγή που είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει
το περιουσιακό στοιχείο.
Κατά την αρχική αναγνώριση, ο Όμιλος επιμετρά ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο σε
εύλογη αξία πλέον, στην περίπτωση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν
επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, το κόστος συναλλαγών που αποδίδεται
άμεσα στην απόκτηση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Τα κόστη συναλλαγών των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρώνται σε εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσματα.
Οι επενδύσεις παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία λήγουν ή μεταβιβάζονται και ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει
ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.

(iii)

Μεταγενέστερη επιμέτρηση

Επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους
Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους εξαρτάται από το
επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου για την διαχείριση των στοιχείων αυτών και των
χαρακτηριστικών των συμβατικών ταμειακών ροών τους. Ο Όμιλος ταξινομεί τους χρεωστικούς
τίτλους στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Αναπόσβεστο κόστος: Τα περιουσιακά στοιχεία που διακρατώνται με σκοπό την είσπραξη
συμβατικών ταμειακών ροών και δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές
που συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου
υπολοίπου κεφαλαίου, επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Τα έσοδα από τόκους
υπολογίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου και αναγνωρίζονται στα
χρηματοοικονομικά έσοδα. Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει κατά την από-αναγνώριση του
περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα μαζί με τυχόν
συναλλαγματικά κέρδη/ζημιές. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στη γραμμή «Καθαρά
κέρδη /(ζημίες) απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων» στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

127

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
31 Δεκεμβρίου 2021
(Όλα τα ποσά σε €’000)

β) Εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων: Τα περιουσιακά στοιχεία που
διακρατώνται με σκοπό τόσο την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών όσο και την πώληση
τους και δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται
αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου
κεφαλαίου, επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Οι
μεταβολές στην τρέχουσα αξία αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα εκτός από την
αναγνώριση των ζημιών απομείωσης, τα έσοδα από τόκους και τα συναλλαγματικά
κέρδη/ζημιές τα οποία αναγνωρίζονται στη κατάσταση αποτελεσμάτων. Όταν το περιουσιακό
στοιχείο από-αναγνωρίζεται, το συσσωρευμένο κέρδος/ζημιά που είχε αναγνωριστεί στα λοιπά
συνολικά εισοδήματα αναταξινομείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη γραμμή «Λοιπά
κέρδη /(ζημιές)». Τα έσοδα από τόκους υπολογίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου και αναγνωρίζονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα. Oι ζημιές απομείωσης
αναγνωρίζονται στη γραμμή «Καθαρά κέρδη /(ζημίες) απομείωσης χρηματοοικονομικών
στοιχείων» στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
γ) Εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν πληρούν τα κριτήρια
ταξινόμησης στις κατηγορίες «Αναπόσβεστο κόστος» και «Εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών
εισοδημάτων» επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Το κέρδος/ζημιά
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη γραμμή «Λοιπά κέρδη /(ζημιές)» στην
περίοδο στη οποία προκύπτει.
Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους
Ο Όμιλος επιμετρά όλους τους συμμετοχικούς τίτλους στην εύλογη αξία. Όταν ο Όμιλος επιλέγει να
αναγνωρίζει τα κέρδη/ζημιές από την επιμέτρηση σε εύλογη αξία στα λοιπά συνολικά εισοδήματα,
τα συσσωρευμένα κέρδη/ζημιές δεν αναταξινομούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την
αποαναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου αλλά μεταφέρονται απευθείας στα «Αποτελέσματα εις
νέον» μέσα στα Ίδια Κεφάλαια. Τα μερίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη
γραμμή «Λοιπά έσοδα» όταν ο Όμιλος εδραιώνει το δικαίωμα είσπραξης.
Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε συμμετοχικούς τίτλους που επιμετρώνται σε
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη γραμμή
«Λοιπά κέρδη /(ζημιές)» στην περίοδο στη οποία προκύπτουν.

(iv)

Απομείωση

Για τις επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος ή σε εύλογη
αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων, ο Όμιλος προσδιορίζει την ζημιά απομείωσης έναντι
των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Η σχετική μεθοδολογία εξαρτάται από το αν υπάρχει
σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου.
Για τις εμπορικές απαιτήσεις ο Όμιλος εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση (simplified
approach) που επιτρέπει το ΔΠΧΑ 9. Βάση της προσέγγισης αυτής ο Όμιλος αναγνωρίζει τις
πιστωτικές ζημιές που αναμένονται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των εμπορικών απαιτήσεων
(expected lifetime losses).

2.12 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στον ισολογισμό, όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα
συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να γίνει
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διακανονισμός σε καθαρή βάση, ή η απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου και ο διακανονισμός της
υποχρέωσης να γίνουν ταυτόχρονα.

2.13 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το
κόστος των ετοίμων προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει τα έξοδα σχεδιασμού,
το κόστος των υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής. Η
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης και
προκειμένου για ημιτελή των εκτιμώμενων εξόδων για την ολοκλήρωσή τους.
Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται
απαραίτητο.

2.14 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για αγαθά που πωλήθηκαν
ή υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε αυτούς κατά τη συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι
εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο ποσό του τιμήματος που δεν υπόκειται σε όρους,
εκτός εάν περιέχουν σημαντικό σκέλος χρηματοδότησης στην οποία περίπτωση αναγνωρίζονται
στην εύλογη αξία. Ο Όμιλος διατηρεί τις εμπορικές απαιτήσεις με στόχο την είσπραξη των
συμβατικών ταμειακών ροών, ως εκ τούτου τις αναγνωρίζει μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο
κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και
των ζημιών απομείωσης. Βλέπε σημείωση 2.11 για την περιγραφή περιγραφή των πολιτικών
απομείωσης που εφαρμόζει ο Όμιλος.

2.15 Διακανονισμοί πρακτορείας απαιτήσεων (Factoring)
Τα ποσά που προεισπράττονται από εταιρείες πρακτόρευσης, χωρίς δικαίωμα αναγωγής, μειώνουν
τις απαιτήσεις από πελάτες.

2.16 Ταμειακά διαθέσιμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και άλλες
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας με λήξη μέχρι και τρεις μήνες, οι οποίες μπορούν
να μετατραπούν άμεσα σε συγκεκριμένα ποσά ταμειακών διαθεσίμων και οι οποίες υπόκεινται σε
ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους.

2.17 Στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού διακρατούμενα προς πώληση
και διακοπείσες δραστηριότητες
Ο Όμιλος ταξινομεί ένα μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων σαν στοιχεία που διακρατούνται προς πώληση, αν η αξία τους αναμένεται να
ανακτηθεί κατά κύριο λόγο μέσω διάθεσης των στοιχείων και όχι μέσω της χρήσης τους.
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Οι βασικές προϋποθέσεις για να ταξινομηθεί ένα μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα
στοιχείων (περιουσιακών και υποχρεώσεων) σαν στοιχεία που διακρατούνται προς πώληση, είναι
το περιουσιακό στοιχείο ή η ομάδα να είναι διαθέσιμα προς άμεση πώληση στην παρούσα τους
κατάσταση, η δε ολοκλήρωση της πώλησης να εξαρτάται μόνο από συνθήκες που είναι συνήθεις και
τυπικές για πωλήσεις τέτοιων στοιχείων και η πώληση θα πρέπει να είναι εξαιρετικά πιθανή.
Για να θεωρείται η πώληση εξαιρετικά πιθανή θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι
προϋποθέσεις:
•

να υπάρχει δέσμευση της διοίκησης αναφορικά με ένα σχέδιο πώλησης των περιουσιακών
στοιχείων ή της ομάδας.

•

να έχει ενεργοποιηθεί ένα πρόγραμμα εξεύρεσης αγοραστή και ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

•

η προσφερόμενη τιμή πώλησης θα πρέπει να είναι σε λογική συσχέτιση με την τρέχουσα
αγοραία αξία των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων ή της ομάδας περιουσιακών
στοιχείων.

•

η πώληση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ημέρα που το
περιουσιακό στοιχείο ή ομάδα στοιχείων ταξινομήθηκαν σαν κατεχόμενα προς πώληση εκτός
ορισμένων εξαιρέσεων, και

•

οι ενέργειες που απαιτείται να γίνουν προκειμένου να ολοκληρωθεί το σχέδιο πώλησης θα
πρέπει να καταδεικνύουν ότι δεν είναι πιθανόν να απαιτηθούν σημαντικές τροποποιήσεις στο
σχέδιο ούτε ότι το σχέδιο θα ακυρωθεί.

Αμέσως πριν την αρχική ταξινόμηση του περιουσιακού στοιχείου ή της ομάδας στοιχείων και
υποχρεώσεων ως διακρατούμενων προς πώληση το περιουσιακό στοιχείο (ή όλα τα περιουσιακά
στοιχεία και οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην ομάδα) αποτιμώνται με βάση τα ισχύοντα σε
κάθε περίπτωση ΔΠΧΑ.
Τα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία (ή οι ομάδες περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων)
που ταξινομούνται σαν κατεχόμενα προς πώληση αποτιμώνται (μετά την αρχική ταξινόμηση ως
ανωτέρω) στην χαμηλότερη αξία μεταξύ της αξίας που αυτά φέρονται στις οικονομικές καταστάσεις
και της εύλογης αξίας τους μειωμένης κατά τα άμεσα έξοδα διάθεσης, και οι προκύπτουσες ζημίες
απομείωσης καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως. Όποια πιθανή αύξηση της εύλογης αξίας
σε μεταγενέστερη αποτίμηση θα καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως αλλά όχι για ποσό
μεγαλύτερο της αρχικά καταχωρηθείσας ζημίας απομείωσης.
Από την ημέρα κατά την οποία ένα μακροπρόθεσμο (αποσβενόμενο) περιουσιακό στοιχείο (ή τα
μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων) ταξινομείται σαν κατεχόμενο προς πώληση, δεν λογίζονται αποσβέσεις επί των
εν λόγω μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων.

2.18 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές μετοχές
περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια.
Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου
εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση
μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων εμφανίζονται σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.
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Το κόστος κτήσεως ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, έως
ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών
καθαρό από άμεσα για τη συναλλαγή έξοδα και φόρους, περιλαμβάνεται ως αποθεματικό στα ίδια
κεφάλαια.

2.19 Δανεισμός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για
την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Στη συνέχεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει
της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό
από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια
του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.

2.20 Κόστη δανεισμού
Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή ενσώματων παγίων κεφαλαιοποιούνται για
το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα υπόλοιπα
κόστη δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους.

2.21 Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόμενο φόρο. Η φορολογία
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα εκτός εάν αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά
συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στη καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος επίσης
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στη καθαρή θέση αντίστοιχα.
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών ισολογισμών κάθε μιας εκ των εταιρειών
που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τους φορολογικούς
νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα ή άλλα φορολογικά πλαίσια εντός των οποίων λειτουργούν οι
θυγατρικές εξωτερικού. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο
εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της κάθε εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις
φορολογικές τους δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά
θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει
από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε λογίζεται
εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή,
εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό
ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί
την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν
από επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, με εξαίρεση την αναγνώριση
αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης στην περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών
διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα
αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για τις
προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις
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κατά την έκταση στην οποία αναμένεται ότι η προσωρινή διαφορά θα αναστραφεί στο μέλλον και
θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς.
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές (και
φορολογικούς νόμους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού και αναμένεται να είναι σε ισχύ όταν η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα
πραγματοποιηθεί ή η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση θα τακτοποιηθεί.

2.22 Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και αποτιμώνται
μεταγενέστερα σύμφωνα με τη μέθοδο του αναπόσβεστου κόστους με τη χρήση του πραγματικού
επιτοκίου.

2.23 Παροχές στο προσωπικό
(α)

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων
εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι
η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη
χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method).
Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών υπολογίζεται με προεξόφληση των
εκτιμώμενων μελλοντικών εκροών χρησιμοποιώντας ως συντελεστή προεξόφλησης επιτόκια
εταιρικών ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης στο νόμισμα στο οποίο θα εξοφληθούν οι
υποχρεώσεις και με όρους όμοιους με τους όρους των σχετικών υποχρεώσεων.
Το χρηματοοικονομικό κόστος υπολογίζεται εφαρμόζοντας το προεξοφλητικό επιτόκιο στο υπόλοιπο
της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών. Το κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση
συνολικού εισοδήματος στις παροχές σε εργαζομένους.
Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από εμπειρικές προσαρμογές και από αλλαγές
σε αναλογιστικές υποθέσεις αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην χρήση που έχουν
προκύψει και περιλαμβάνονται στα λοιπά αποθεματικά στην κατάσταση μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και στον ισολογισμό.
Οι μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών που προκύπτουν από
τροποποιήσεις ή περικοπές του προγράμματος αναγνωρίζονται αμέσως στα αποτελέσματα ως
κόστος προϋπηρεσίας.
Όσον αφορά τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών, ο Όμιλος καταβάλλει εισφορές σε δημόσια
ή ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά προγράμματα σε υποχρεωτική, συμβατική ή προαιρετική
βάση. Πέρα από την καταβολή των εισφορών ο Όμιλος δεν έχει περαιτέρω υποχρεώσεις. Οι
εισφορές αναγνωρίζονται ως δαπάνες προσωπικού όποτε καθίστανται πληρωτέες. Εισφορές που
προπληρώνονται αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του ενεργητικού εφόσον υπάρχει δυνατότητα
επιστροφής των χρημάτων ή συμψηφισμού με μελλοντικές πληρωμές.

132

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
31 Δεκεμβρίου 2021
(Όλα τα ποσά σε €’000)

(β)

Παροχές τερματισμού της απασχόλησης

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης καθίστανται πληρωτέες όταν ο Όμιλος τερματίζει την
απασχόληση πριν την κανονική ημερομηνία συνταξιοδότησης ή όταν ο εργαζόμενος δέχεται την
εθελούσια αποχώρηση με αντάλλαγμα αυτές τις παροχές.
Ο Όμιλος αναγνωρίζει αυτές τις παροχές τη νωρίτερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (α) όταν ο
Όμιλος δεν μπορεί πλέον να αποσύρει την προσφορά των παροχών αυτών και β) όταν η εταιρεία
αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 37 και
συμπεριλαμβάνει καταβολή παροχών τερματισμού της απασχόλησης. Στην περίπτωση μίας
προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελούσια αποχώρηση, οι παροχές τερματισμού
υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να αποδεχτούν την
προσφορά.
Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του
ισολογισμού προεξοφλούνται.

γ)

Παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους ή με βάση την αξία των συμμετοχικών τίτλων

Ο Όμιλος εφαρμόζει προγράμματα παροχών δικαιωμάτων προαιρέσεως απόκτησης μετοχών κατά
τα οποία εταιρείες του Ομίλου λαμβάνουν υπηρεσίες από τους εργαζόμενους ως αντάλλαγμα για
συμμετοχικούς τίτλους. Ο Όμιλος δεν έχει σε ισχύ πρόγραμμα παροχών συμμετοχικών τίτλων
(μετοχών) της μητρικής Εταιρείας.
Η εύλογη αξία των υπηρεσιών των εργαζομένων που λαμβάνονται σε αντάλλαγμα των
συμμετοχικών τίτλων αναγνωρίζεται ως έξοδο με αντίστοιχη αύξηση της καθαρής θέσης. Το
συνολικό ποσό που θα αναγνωριστεί ως έξοδο καθορίζεται σε σχέση με την εύλογη αξία των
χορηγηθέντων δικαιωμάτων:
- λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς (π.χ. την τιμή της μετοχής)
- εξαιρώντας την επίδραση οποιωνδήποτε προϋποθέσεων κατοχύρωσης που δεν διέπονται από
συνθήκες της αγοράς (π.χ. κερδοφορία, επίτευξη στόχων για ανάπτυξη πωλήσεων και παραμονή
του εργαζομένου στην εταιρεία για καθορισμένη περίοδο) και
- λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση οποιωνδήποτε προϋποθέσεων που δεν αποτελούν
προϋποθέσεις κατοχύρωσης (π.χ. την απαίτηση από τους εργαζομένους να φυλάσσουν ή να
διακρατούν τίτλους για μία συγκεκριμένη περίοδο).
Το συνολικό έξοδο αναγνωρίζεται κατά την διάρκεια της περιόδου κατοχύρωσης, η οποία
αντιστοιχεί στην περίοδο όπου όλες οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης θα έχουν ικανοποιηθεί. Στο
τέλος κάθε χρήσης, ο Όμιλος αναθεωρεί τις εκτιμήσεις του σχετικά με τον αριθμό των δικαιωμάτων
προαίρεσης που αναμένεται να κατοχυρωθούν με βάση τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης που δεν
διέπονται από συνθήκες της αγοράς καθώς και τις προϋποθέσεις υπηρεσίας και αναγνωρίζει την
επίδραση της αλλαγής των αρχικών εκτιμήσεών του, αν υπάρχουν, στα αποτελέσματα με
αντίστοιχη προσαρμογή στα ιδία κεφάλαια.
Η εύλογη αξία των υπηρεσιών των εργαζομένων, στους οποίους παρέχονται δωρεάν μετοχές
σύμφωνα με δικαίωμα προαίρεσης, καταχωρείται ως έξοδο. Το σύνολο του εξόδου καταχωρείται
κατά τη διάρκεια της περιόδου ωρίμανσης αυτών των δικαιωμάτων και προσδιορίζεται με βάση την
εύλογη αξία των δικαιωμάτων που παρέχονται.
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2.24 Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα
ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους
όρους.
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, καταχωρούνται σε μεταβατικούς λογαριασμούς και
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να
αποζημιώσουν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσωμάτων παγίων,
περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως κρατικές επιχορηγήσεις επόμενων χρήσεων
και μεταφέρονται ως έσοδα στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σύμφωνα με την αναμενόμενη
ωφέλιμη ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.

2.25 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν:
- Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων
- Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης
- Το απαιτούμενo ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.

(α)

Εγγυήσεις

Ο Όμιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη που αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της εκτιμώμενης υποχρέωσης
για την επισκευή ή αντικατάσταση προϊόντων υπό εγγύηση ή σχετικά με την παράδοση έργων/
παροχή υπηρεσιών κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η πρόβλεψη αυτή υπολογίζεται βάσει
ιστορικών δεδομένων επί των επισκευών και αντικαταστάσεων.

(β)

Δικαίωμα αδείας

Τα δικαιώματα της ετήσιας αδείας και της αδείας μακροχρόνιας υπηρεσίας των εργαζομένων
αναγνωρίζονται όταν αυτά προκύπτουν. Αναγνωρίζεται πρόβλεψη για την εκτιμώμενη υποχρέωση
της ετήσιας αδείας και της αδείας μακροχρόνιας υπηρεσίας ως αποτέλεσμα υπηρεσιών που
προσφέρθηκαν έως την ημερομηνία του ισολογισμού.

(γ)

Ζημιογόνα συμβόλαια

Όταν το συνολικό εκτιμώμενο κόστος ενός κατασκευαστικού συμβολαίου ή μιας μακροπρόθεσμης
σύμβασης παροχής υπηρεσιών υπερβαίνει το συμβατικό τίμημα, η συνολική ζημιά έως την
ολοκλήρωση του έργου αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία τα
ζημιογόνα δεδομένα καθίστανται γνωστά. Οι εν λόγω ζημιές αναγνωρίζονται συνήθως μέσω
σχετικής πρόβλεψης.

2.26 Συμφωνίες παραχώρησης
Στις Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιώματος παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου σε ιδιώτη, ο Όμιλος
εφαρμόζει τη ΕΔΔΠΧΑ 12 εφόσον πληρούνται οι παρακάτω δύο συνθήκες:
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α) ο παραχωρητής (grantor) ελέγχει ή καθορίζει ποιες υπηρεσίες θα πρέπει να παράσχει ο
παραχωρησιούχος (operator), σε ποιους και σε ποια τιμή και
β) ο παραχωρητής ελέγχει οποιοδήποτε σημαντικό υπόλοιπο συμφερόντων στην υποδομή στο
τέλος της περιόδου της συμφωνίας παραχώρησης.
Σύμφωνα με τη ΕΔΔΠΧΑ 12, τέτοιες υποδομές δεν αναγνωρίζονται στα στοιχεία ενεργητικού του
παραχωρησιούχου ως ενσώματα πάγια, αλλά στα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ως
Χρηματοδοτική Συμβολή Δημοσίου (financial asset model) και/ή στα άυλα περιουσιακά στοιχεία ως
Δικαίωμα Παραχώρησης (intangible asset model), ανάλογα με τους συμβατικά συμφωνηθέντες
όρους.
Χρηματοδοτική Συμβολή Δημοσίου και Δικαίωμα Παραχώρησης (Mixed Model)
Όταν η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει ότι ο παραχωρησιούχος αμείβεται για τις υπηρεσίες
κατασκευής εν μέρει με ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού και εν μέρει με ένα άυλο
στοιχείο του ενεργητικού, ο Όμιλος αναγνωρίζει χωριστά κάθε συστατικό της αμοιβής του,
σύμφωνα με τα ανωτέρω (Χρηματοδοτική Συμβολή από το Δημόσιο και Δικαίωμα Παραχώρησης).
Στις 31 Δεκεμβρίου 2021και 2020 το σύνολο της απαίτησης έχει εισπραχθεί.
Ο Όμιλος αναγνωρίζει το έσοδο που σχετίζεται με τις υπηρεσίες κατασκευής ή αναβάθμισης, καθώς
και με τις υπηρεσίες λειτουργίας, σύμφωνα με το ΔΠXA 15 (σημείωση 2.27).

2.27 Έσοδα από συμβόλαια με πελάτες
Ο Όμιλος αναγνωρίζει έσοδα από μία σύμβαση όταν (ή καθώς) εκπληρώνει μία δέσμευση εκτέλεσης
μεταβιβάζοντας ένα υποσχόμενο αγαθό ή μία υπηρεσία σε έναν πελάτη. Ένα στοιχείο του
ενεργητικού μεταβιβάζεται όταν (ή καθώς) ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο του στοιχείου αυτού. Ο
πελάτης αποκτά τον έλεγχο ενός αγαθού ή μίας υπηρεσίας, όταν μπορεί να κατευθύνει τη χρήση
του και να λαμβάνει ουσιαστικά όλα τα υπολειπόμενα οφέλη από αυτό.
Ως έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο ο Όμιλος αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για τα αγαθά
ή τις υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά που εισπράττονται για
λογαριασμό τρίτων. Τα μεταβλητά ποσά περιλαμβάνονται στο τίμημα και υπολογίζονται είτε με τη
μέθοδο της «αναμενόμενης αξίας» είτε με τη μέθοδο του «πιο πιθανού ποσού».
Η δέσμευση εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να εκπληρωθεί είτε σε μία συγκεκριμένη χρονική
στιγμή είτε σε βάθος χρόνου.
Η εκπλήρωση μίας δέσμευσης για πώληση ενός αγαθού ή παροχή μιας υπηρεσίας πραγματοποιείται
σε βάθος χρόνου όταν:
α) ο πελάτης λαμβάνει και ταυτόχρονα αναλώνει τα οφέλη που απορρέουν από την εκτέλεση από
πλευράς του Ομίλου κατά την εκτέλεση από τον Όμιλο,
β) η εκτέλεση από πλευράς του Ομίλου δημιουργεί ή ενισχύει ένα περιουσιακό στοιχείο του οποίου
ο έλεγχος ανήκει στον πελάτη, καθώς δημιουργείται ή ενισχύεται το περιουσιακό στοιχείο, ή
γ) η εκτέλεση από πλευράς του Ομίλου δεν συνεπάγεται τη δημιουργία ενός περιουσιακού στοιχείου
με εναλλακτική χρήση για τον Όμιλο και ο Όμιλος έχει εκτελεστό δικαίωμα πληρωμής έναντι της
εκτέλεσης που έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη δεδομένη ημερομηνία.
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Όταν ο Όμιλος εκτελεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις μεταβιβάζοντας αγαθά ή υπηρεσίες σε
πελάτη προτού ο πελάτης πληρώσει το αντάλλαγμα ή προτού καταστεί απαιτητή η πληρωμή, ο
Όμιλος απεικονίζει τη σύμβαση ως συμβατικό περιουσιακό στοιχείο. Συμβατικό περιουσιακό
στοιχείο είναι το δικαίωμα της οικονομικής οντότητας σε αντάλλαγμα έναντι αγαθών ή υπηρεσιών
τα οποία έχει μεταβιβάσει σε πελάτη όπως για παράδειγμα όταν οι κατασκευαστικές υπηρεσίες
μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα του Ομίλου (ή της Εταιρείας) για την έκδοση
τιμολογίου.
Όταν ο πελάτης καταβάλει αντάλλαγμα ή ο Όμιλος διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο
είναι ανεπιφύλακτο πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης για τη μεταφορά των
υπηρεσιών, τότε ο Όμιλος απεικονίζει την σύμβαση ως συμβατική υποχρέωση. Η συμβατική
υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο
καταγραφεί στην κατάστασησυνολικών εσόδων.
Οι δραστηριότητες από τις οποίες προέρχονται κυρίως τα έσοδα του Ομίλου παρουσιάζονται στη
σημείωση 5 και η αναγνώριση του εσόδου πραγματοποιείται ως ακολούθως:
α) Κατασκευαστικά
Οι συμβάσεις με πελάτες στον τομέα «Κατασκευαστικά» αφορούν κυρίως στην κατασκευή ή/και
συντήρηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων καθώς και την πώληση αγαθών και υπηρεσιών.
Τα έσοδα από την κατασκευή και συντήρηση αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της σύμβασης,
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης βάσει κόστους (input method).
Το τυχόν μεταβλητό τίμημα περιλαμβάνεται στο τίμημα της σύμβασης, μόνο στο βαθμό που είναι
εξαιρετικά πιθανό ότι το έσοδο αυτό δεν θα αντιστραφεί στο μέλλον και υπολογίζεται είτε με τη
μέθοδο της «αναμενόμενης αξίας» είτε με τη μέθοδο του «πιο πιθανού ποσού». Στην διαδικασία
αξιολόγησης της πιθανότητας ανάκτησης του μεταβλητού τιμήματος, λαμβάνεται υπόψη η
προηγούμενη εμπειρία προσαρμοσμένη στις συνθήκες των υφιστάμενων συμβολαίων.
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος του αγαθού μεταβιβάζεται στον
πελάτη, συνήθως με την παράδοσή του, και δεν υπάρχει καμία ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα
μπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από τον πελάτη.
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται σε βάθος χρόνου με τη σταθερή μέθοδο κατά
τη διάρκεια της σύμβασης.
Τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του Ομίλου σχετικά με τα κατασκευαστικά
συμβόλαια περιλαμβάνονται στη γραμμή «Πελάτες και εμπορικές απαιτήσεις» και «Προμηθευτές και
λοιπές υποχρεώσεις» στον ισολογισμό.
β) Αμυντικά
Ο τομέας «Αμυντικά» περιλαμβάνει κυρίως έσοδα από πώληση αγαθών που περιλαμβάνουν την
κατασκευή μερών ηλεκτρονικών μονάδων που αφορούν κυρίως πυραυλικά και τηλεπικοινωνιακά
συστήματα και την κατασκευή ολοκληρωμένων ηλεκτρομηχανολογικών πυραυλικών συστημάτων
και στην πλειοψηφία τους περιλαμβάνουν μία ενιαία υποχρέωση εκτέλεσης. Tα έσοδα από την
πώληση του εξοπλισμού αναγνωρίζονται κατά το χρόνο που ο έλεγχος του περιουσιακού στοιχείου
μεταβιβάζεται στον πελάτη και συγκεκριμένα όταν τα αγαθά παραδίδονται στους πελάτες και
γίνονται αποδεκτά από αυτούς.

136

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
31 Δεκεμβρίου 2021
(Όλα τα ποσά σε €’000)

Ο Όμιλος παρέχει εγγυήσεις επισκευής δύο ετών για όλα τα προϊόντα που πωλούνται, σύμφωνα με
την πρακτική του κλάδου. Οι υποχρεώσεις για πιθανά κόστη εγγυήσεων αναγνωρίζονται ως
προβλέψεις με την πώληση του προϊόντος και περιλαμβάνονται στη γραμμή «Προβλέψεις».
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αφορούν κυρίως συμβάσεις συντήρησης και υποστήριξης και
αναγνωρίζονται σε βάθος χρόνου με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της σύμβασης καθώς οι
πελάτες λαμβάνουν και ταυτόχρονα αναλώνουν τα οφέλη που απορρέουν από την παροχή της
υπηρεσίας από πλευράς του Ομίλου. Κατά κύριο λόγο, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν μία ενιαία
υποχρέωση εκτέλεσης.
Οι συμβάσεις του Ομίλου με τους πελάτες δεν περιλαμβάνουν στοιχεία μεταβλητού ανταλλάγματος.
Τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου σχετικά με συμβόλαια του συγκεκριμένου τομέα
αφορούν κυρίως δεδουλευμένα έσοδα και περιλαμβάνονται στη γραμμή «Πελάτες και εμπορικές
απαιτήσεις» ενώ οι υποχρεώσεις αφορούν έσοδα επομένων χρήσεων και προκαταβολές πελατών
και εμφανίζονται στη γραμμή «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» αντίστοιχα στον ισολογισμό.
γ) Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής, δημοσίου τομέα και τραπεζών (αφορά τις διακοπείσες
δραστηριότητες)
Στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής τα έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
αφορούν κατά κύριο λόγο τις ακόλουθες κατηγορίες:
- υπηρεσίες ανάπτυξης και υλοποίησης εφαρμοσμένου ολοκληρωτικού συστήματος επεξεργασίας
λογισμικού
- υπηρεσίες παροχής ιδιοπαραγόμενου λογισμικού
- υπηρεσίες cloud (παροχή εξοπλισμού και υλοποίηση)
- παροχή υπηρεσιών παρέμβασης δικτύου
- πωλήσεις hardware
- πώληση αδειών χρήσης λογισμικού (licence)
Tα έσοδα από την πώληση hardware και αδειών χρήσης λογισμικού (licence) αναγνωρίζονται κατά
το χρόνο που ο έλεγχος του περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται στον πελάτη και συγκεκριμένα
όταν τα αγαθά παραδίδονται στους πελάτες και γίνονται αποδεκτά από αυτούς.
Για τα έσοδα από πώληση αδειών χρήσης λογισμικού (licence) που συνοδεύονται από υπηρεσίες
υποστήριξης, στις περιπτώσεις που η χρήση άδειας λογισμικού είναι άμεσα συνδεδεμένη με την
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης η αναγνώριση των σχετικών εσόδων γίνεται στα έτη παροχής των
υπηρεσιών.
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται σε βάθος χρόνου είτε με τη σταθερή μέθοδο κατά
τη διάρκεια της σύμβασης σε περιπτώσεις που οι πελάτες λαμβάνουν και ταυτόχρονα αναλώνουν τα
οφέλη που απορρέουν από την παροχή της υπηρεσίας από πλευράς του Ομίλου είτε βάσει του
τιμήματος που ο Όμιλος έχει δικαίωμα να τιμολογήσει βάσει των ωρών εργασίας που έχουν
πραγματοποιηθεί.
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δ) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Τα έσοδα του τομέα «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» αφορούν αποκλειστικά πώληση ηλεκτρικής
ενέργειας από τη λειτουργία αιολικών πάρκων. Τα έσοδα αναγνωρίζονται σε συγκεκριμένη χρονική
στιγμή με την παράδοση της ενέργειας.
Οι συμβάσεις του Ομίλου με τους πελάτες δεν περιλαμβάνουν στοιχεία μεταβλητού ανταλλάγματος.
ε) Ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων και ξενοδοχειακές υπηρεσίες
Ο τομέας «Ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων και ξενοδοχειακές υπηρεσίες» περιλαμβάνει
κυρίως έσοδα από πωλήσεις ακινήτων. Tα έσοδα από την πώληση ακινήτων αναγνωρίζονται κατά
το χρόνο που ο έλεγχος των ακινήτων μεταβιβάζεται στον πελάτη.
Οι συμβάσεις του Ομίλου με τους πελάτες δεν περιλαμβάνουν στοιχεία μεταβλητού ανταλλάγματος.

2.28 Διανομή μερισμάτων
Διανομή μερίσματος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική
Συνέλευση των μετόχων.

2.29 Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους
μετόχους της μητρικής Εταιρείας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον μέσο όρο των κοινών μετοχών που
αποκτήθηκαν ως ίδιες μετοχές.
Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται
στους μετόχους της μητρικής (αφού αφαιρεθεί ο τόκος επί των μετατρέψιμων μετοχών, μετά
φόρων) με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους
(προσαρμοσμένο για την επίδραση των απομειούμενων μετατρέψιμων μετοχών).
Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής
περιόδου και για όλες τις παρουσιαζόμενες λογιστικές περιόδους προσαρμόζεται για γεγονότα που
έχουν μεταβάλει τον αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία χωρίς αντίστοιχη μεταβολή στους
πόρους.

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

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η αβεβαιότητα που υφίσταται σε μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο και το
ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον, συνιστούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου.

138

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
31 Δεκεμβρίου 2021
(Όλα τα ποσά σε €’000)

Πιο συγκεκριμένα, οι εξάρσεις της πανδημίας που έχουν επιδράσει κατά κύριο λόγο στη δημιουργία
κύκλου εργασιών των εταιριών, το κόστος της ενέργειας και η επίδρασή του στο κόστος
παραγωγής, οι συνθήκες υψηλού πληθωρισμού και η επίδρασή του στην πραγματική αξία των
στοιχείων του ενεργητικού των εταιριών, αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες κινδύνου που
αξιολογούνται διαρκώς κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων . Η εισβολή στην Ουκρανία και οι
αλυσιδωτές επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει σε επίπεδο γεωπολιτικής σταθερότητας και
διεθνούς συνεργασίας, είναι ενδεχομένως η σημαντικότερη πρόκληση αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο
επίπεδο, καθώς οι συνέπειές της δεν μπορούν να προσδιοριστούν και να εκτιμηθούν.
Οι παραπάνω κίνδυνοι εξετάζονται ενδελεχώς από τη Διοίκηση του Ομίλου και λαμβάνονται οι
δράσεις που απαιτούνται για τον μετριασμό τους σε κάθε επίπεδο. Θεωρούμε, ότι 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.
Λοιποί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι
Εκτός των ανωτέρω, ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς
(μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από
μεταβολές επιτοκίων και κίνδυνο τιμών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό
πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη
αρνητική επίδραση της μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών στη χρηματοοικονομική
απόδοση του Ομίλου.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου αποτελούνται από βραχυπρόθεσμα δάνεια,
μακροπρόθεσμα δάνεια, ομολογιακά δάνεια και συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Με τα
ανωτέρω προϊόντα χρηματοδοτούνται οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης καθώς και οι επενδύσεις
κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Επιπρόσθετα ο Όμιλος έχει υπό διαχείριση χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού, κυρίως με τη μορφή βραχυχρόνιων καταθέσεων που προέρχονται από τη
λειτουργική δραστηριότητα.
Στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται, ο Όμιλος εξετάζει τη χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών
προϊόντων αποκλειστικά και μόνο για τη διαχείριση επιτοκιακού ή συναλλαγματικού κινδύνου,
καθώς σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική δεν επιτρέπεται η χρήση τους για κερδοσκοπία.
Συνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω.

(α)

Κίνδυνος αγοράς

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος του Ομίλου κρίνεται σχετικά περιορισμένος διότι, στις περισσότερες
περιπτώσεις, όπου υπάρχουν απαιτήσεις από συμβάσεις σε ξένο νόμισμα, υπάρχουν αντίστοιχες
υποχρεώσεις στο ίδιο νόμισμα. Οι συμβάσεις σε ξένο νόμισμα είναι σχεδόν στο σύνολό τους σε USD,
όπως και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις.
Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή ικανοποιητική φυσική αντιστάθμιση λόγω ιδιαίτερα
αυξημένων υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα εξετάζεται κατά περίπτωση είτε η μετατροπή μέρους του
δανεισμού στο νόμισμα αυτό είτε η χρήσης προθεσμιακών συμβολαίων (forward currency
contracts).

139

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
31 Δεκεμβρίου 2021
(Όλα τα ποσά σε €’000)

Όσον αφορά τη διατήρηση διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα, πολιτική του Ομίλου είναι η διατήρηση του
ελάχιστου απαραίτητου ποσού για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στο νόμισμα
αυτό.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών αποτελεσμάτων του
Ομίλου σε πιθανές αυξομειώσεις της ισοτιμίας συναλλάγματος για τις χρήσεις 2021 και 2020. Για την
ανάλυση αυτή λήφθηκαν υπόψη ο δανεισμός και τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου, καθώς και οι
εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε USD στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 2020 αντίστοιχα.

Αύξηση Ισοτιμίας
EUR/USD Κατά

Επίδραση στα καθαρά
αποτελέσματα
31/12/2021

Επίδραση στα καθαρά
αποτελέσματα
31/12/2020

3,00%
6,00%
9,00%
12,00%

292
583
875
1.166

(72)
(143)
(215)
(287)

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών αποτελεσμάτων της
Εταιρείας σε πιθανές αυξομειώσεις της ισοτιμίας συναλλάγματος για τις χρήσεις 2021 και 2020. Για
την ανάλυση αυτή λήφθηκαν υπόψη ο δανεισμός και τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας καθώς και
οι εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε USD στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 2020 αντίστοιχα.

Αύξηση Ισοτιμίας
EUR/USD Κατά

Επίδραση στα καθαρά
αποτελέσματα
31/12/2021

Επίδραση στα καθαρά
αποτελέσματα
31/12/2020

3,00%
6,00%
9,00%
12,00%

(20)
(41)
(61)
(82)

(23)
(47)
(70)
(93)

Κίνδυνος τιμής
Η έκθεση σε μεταβολές της αξίας μετοχών που κατέχονται είτε σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων, είτε ως επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων δεν
κρίνεται σημαντική.
Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των
επιτοκίων
Ο κίνδυνος επιτοκίου έχει αντισταθμιστεί εν μέρει από τη μετατροπή σημαντικού μέρους του
δανεισμού σε κυμαινόμενο επιτόκιο εκμεταλλευόμενοι τις αρνητικές τιμές του Euribor. Τα επίπεδα
του μεσοσταθμικού επιτοκίου της περιόδου 2021 κινήθηκαν μειούμενα σε σχέση με το έτος 2020.
Κατά την τρέχουσα χρήση εκτιμάται ότι ο συγκεκριμένος κίνδυνος θα είναι περιορισμένος καθώς
θεωρείται ότι οι περισσότερες πιθανότητες είναι να συνεχισθεί η μείωση των επιτοκίων στο
βραχυπρόθεσμο μέλλον.
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών αποτελεσμάτων του
Ομίλου σε πιθανές αυξομειώσεις των επιτοκίων για τις χρήσεις 2021 και 2020. Για την ανάλυση
αυτή λήφθηκαν υπόψη ο δανεισμός και τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2021
και 2020 αντίστοιχα.
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε Eυρώ

Αύξηση Επιτοκίων
(Μονάδες Βάσης)

Επίδραση στα καθαρά
αποτελέσματα
31/12/2021

Επίδραση στα καθαρά
αποτελέσματα
31/12/2020

25,00
50,00
75,00
100,00

100
200
300
400

(292)
(584)
(877)
(1.169)

Αύξηση Επιτοκίων
(Μονάδες Βάσης)

Επίδραση στα καθαρά
αποτελέσματα
31/12/2021

Επίδραση στα καθαρά
αποτελέσματα
31/12/2020

25,00
50,00
75,00
100,00

20
39
59
79

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε USD

30
60
90
120

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών αποτελεσμάτων της
Εταιρείας σε πιθανές αυξομειώσεις των επιτοκίων για τις χρήσεις 2021 και 2020. Για την ανάλυση
αυτή λήφθηκαν υπόψη ο δανεισμός και τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου
2021 και 2020 αντίστοιχα.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε Eυρώ

Αύξηση Επιτοκίων
(Μονάδες Βάσης)

Επίδραση στα καθαρά
αποτελέσματα
31/12/2021

Επίδραση στα καθαρά
αποτελέσματα
31/12/2020

25,00
50,00
75,00
100,00

256
513
769
1.025

(2)
(4)
(6)
(8)
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε USD

(β)

Αύξηση Επιτοκίων
(Μονάδες Βάσης)

Επίδραση στα καθαρά
αποτελέσματα
31/12/2021

Επίδραση στα καθαρά
αποτελέσματα
31/12/2020

25,00
50,00
75,00
100,00

2
3
5
7

2
4
6
8

Πιστωτικός κίνδυνος

Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου εκτείνονται σε πλήθος χωρών εντός και εκτός Ευρώπης και
περιλαμβάνουν πελάτες ιδιωτικού κα δημόσιου τομέα. Η αξιοπιστία των φορέων με τους οποίους
συνεργάζονται οι εταιρίες του Ομίλου εξετάζεται συστηματικά. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα
υπάρχει πολυετές ικανοποιητικό ιστορικό συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, οι εταιρείες
του Ομίλου παρακολουθούν επισταμένα το σύνολο των απαιτήσεων των πελατών και όπου
απαιτείται προβαίνουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την διασφάλιση της είσπραξης των
απαιτήσεων, με αποτέλεσμα να περιορίζεται στο ελάχιστο ο οποιοσδήποτε πιστωτικός κίνδυνος.
Κατά συνέπεια, κρίνεται ότι ο κίνδυνος από επισφαλείς απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.
Με την έλευση της πανδημίας, οι απαιτήσεις από πελάτες επανεξετάστηκαν διεξοδικά, όπου
χρειάστηκε έγιναν διορθωτικές κινήσεις (π.χ. αύξηση ημερών είσπραξης) σε τρόπο ώστε να
περιοριστεί ο πιστωτικός κίνδυνος, αλλά επιπλέον να διασφαλιστεί η καλή σχέση συνεργασίας με
τους πελάτες μας.
Σε σχέση με πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται από τις τοποθετήσεις των διαθεσίμων, επισημαίνεται
ότι ο Όμιλος συνεργάζεται μόνο με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που έχουν υψηλό δείκτη
πιστοληπτικής ικανότητας.

(γ)

Κίνδυνος ρευστότητας

Κάθε εταιρεία του Ομίλου συντάσσει και παρακολουθεί σε μηνιαία βάση πρόγραμμα ταμειακών
ροών που περιλαμβάνει τόσο τις λειτουργικές όσο και τις επενδυτικές χρηματοροές. Όλες οι
εταιρίες του Ομίλου υποβάλουν σε εβδομαδιαία βάση αναλυτική έκθεση της ταμειακής και
πιστωτικής τους θέσης στην Intracom Holdings ώστε να υπάρχει αποτελεσματική παρακολούθηση
και συντονισμός σε επίπεδο Ομίλου.
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. Από την αρχή της έξαρσης της
πανδημίας, πρώτο μέλημα της Διοίκησης του Ομίλου ήταν να εξασφαλιστεί η ρευστότητα των
θυγατρικών έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση υλοποίησης των έργων, κάτι το οποίο
επιτεύχθηκε. Η παρακολούθηση των διαθεσίμων των θυγατρικών καθώς και των βασικών ροών
τους, παρακολουθείται κεντρικά σε καθημερινή βάση, προκειμένου να γίνεται άμεση διαχείριση
ενδεχομένου κινδύνου. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές
πιστώσεις προς τον Όμιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη
ταμειακών διαθεσίμων.
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Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 51% (2020: 58%) και ο
μακροπρόθεσμος σε 49% (2020: 42%) αντίστοιχα του συνολικού δανεισμού.

3.2 Διαχείριση κεφαλαίου
Οι στόχοι του Ομίλου σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα
απρόσκοπτης λειτουργίας του στο μέλλον και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου
μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου.
Τα κεφάλαια του Ομίλου κρίνονται ικανοποιητικά με βάση το συντελεστή μόχλευσης. Ο εν λόγω
συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά απασχολούμενα
κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» (συμπεριλαμβανομένου
«βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού» και «Υποχρεώσων μίσθωσης» όπως
εμφανίζονται στον Ισολογισμό) μείον «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα». Τα συνολικά
απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της
μητρικής» όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό συν τον καθαρό δανεισμό.
Όμιλος

Σύνολο δανεισμού (σημ. 22 & 24)
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (σημ. 19)
Καθαρός δανεισμός
Ίδια κεφάλαια
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια
Συντελεστής μόχλευσης

1/1 - 31/12/2021
189.284
(216.494)
(27.210)
369.987
342.778
-7,94%

Εταιρεία
1/1 - 31/12/2020
215.524
(83.030)
132.494
232.991
365.485
36,25%

1/1 - 31/12/2021
19.329
(116.258)
(96.929)
244.902
147.973
-65,50%

1/1 - 31/12/2020
20.958
(14.790)
6.169
245.657
251.825
2,45%

3.3 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών
Ο Όμιλος παρέχει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας
μέσω μιας ιεράρχησης τριών επιπέδων.
• Χρηματοοικονομικά στοιχεία που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία των
οποίων προσδιορίζεται με βάση τις δημοσιευμένες τιμές αγοράς που ισχύουν κατά την
ημερομηνία αναφοράς για όμοια περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις («Επίπεδο 1»).
• Χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία
των οποίων προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται
είτε άμεσα είτε έμμεσα σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία αναφοράς («Επίπεδο 2»).
• Χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία
των οποίων προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που κατά βάση
δεν στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς («Επίπεδο 3»).
Την 31 Δεκεμβρίου 2021 ο Όμιλος είχε:
− Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €353 τα οποία
κατατάσσονται στο Επίπεδο 1.
− Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €623 τα οποία
κατατάσσονται στο Επίπεδο 3.
− Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων από τα
οποία ποσό ύψους €10.617 κατατάσσεται στο Επίπεδο 1.
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− Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων ύψους
€16.608 που αφορούν μετοχές και ομολογίες μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο κατατάσσονται
στο Επίπεδο 3.
Tην 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
€21.409 που αφορούν μετοχές και ομολογίες μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο κατατάσσονται
στο Επίπεδο 3.
Δεν υπήρχαν μεταφορές μεταξύ του επιπέδου 1 και 3 κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Προκειμένου να αποτιμηθούν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που κατατάσσονται στο επίπεδο 1
χρησιμοποιήθηκαν οι δημοσιευμένες τιμές των μετοχών που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές.
Τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά στοιχεία που κατατάσσονται στο επίπεδο 3 καθώς οι σχετικές
τεχνικές αποτίμησης περιγράφονται στη σημείωση 14.

3.4 Συμψηφισμός
υποχρεώσεων

χρηματοοικονομικών

περιουσιακών

στοιχείων

και

Την 31 Δεκεμβρίου 2021 και 2020 ο Όμιλος δεν κατείχε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
και υποχρεώσεις που να έχουν συμψηφιστεί ή που να υπόκεινται σε εκτελεστέους «κύριους
διακανονισμούς συμψηφισμού» (“master netting arrangements”) και παρόμοιους διακανονισμούς.

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.
Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών
γεγονότων. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν
ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων
στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής:
▪

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών του σε διάφορες χώρες, οι δε
θυγατρικές υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς της κάθε
χώρας. Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος απαιτείται να ασκηθεί
κρίση από τη Διοίκηση. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο
τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν το τελικό αποτέλεσμα της
φορολογικής εκκαθάρισης ή του φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από την
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πρόβλεψη που είχε αρχικά αναγνωρισθεί, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος
και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της χρήσης.
▪

Ο Όμιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη που αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της εκτιμώμενης
υποχρέωσης για την επισκευή ή αντικατάσταση προϊόντων υπό εγγύηση ή σχετικά με την
παράδοση έργων/ παροχή υπηρεσιών κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η πρόβλεψη
αυτή υπολογίζεται βάσει ιστορικών δεδομένων επί των επισκευών και αντικαταστάσεων.

▪

Ο προσδιορισμός απομείωσης των οικοπέδων και κτιρίων (περιλαμβανομένων και των
επενδυτικών ακινήτων) απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων που αφορούν κυρίως στην αιτία,
στο χρόνο και στο ποσό της απομείωσης. Ο Όμιλος εξετάζει σε κάθε περίοδο αναφοράς αν
υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης της αξίας των ενσώματων παγίων και των επενδυτικών
ακινήτων με βάση τη λογιστική πολιτική που ακολουθεί. Η Διοίκηση προβαίνει σε
σημαντικές εκτιμήσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό της ανακτήσιμης αξίας. Ο έλεγχος
απομείωσης διενεργείται από τη Διοίκηση σε συνεργασία με ανεξάρτητους εκτιμητές.

▪

Ο Όμιλος εξετάζει τυχόν απομείωση της υπεραξίας από εξαγορές θυγατρικών και συγγενών
επιχειρήσεων σε ετήσια βάση. Η εξέταση αυτή γίνεται είτε μέσω της προεξόφλησης
μελλοντικών ταμειακών ροών (υπολογισμός της αξίας χρήσης) των μονάδων δημιουργίας
ταμειακών ροών («ΜΔΤΡ» ή Cash Generating Units) στις οποίες έχουν καταλογισθεί οι
υπεραξίες, είτε μέσω του προσδιορισμού της εύλογης αξίας μείον των εξόδων πώλησης.

▪

Η Εταιρεία εξετάζει σε κάθε περίοδο αναφοράς αν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης της
αξίας των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες. Όπου υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης, η
Εταιρεία προβαίνει σε σχετικό έλεγχο με βάση τη λογιστική πολιτική που ακολουθεί. Οι
βασικότερες εκτιμήσεις της Διοίκησης κατά τον υπολογισμό της ανακτήσιμης αξίας αφορούν
στην εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών, η οποία εξαρτάται από πλήθος
παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών επί των πωλήσεων σε μελλοντικές
περιόδους, στις εκτιμήσεις κόστους, καθώς και στη χρήση κατάλληλου προεξοφλητικού
επιτοκίου.

5. Πληροφόρηση κατά τομέα
Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους εξής κύριους τομείς:
(1) Αμυντικά
(2) Κατασκευαστικά
(3) Παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας
(4) Ανάπτυξη, εκμετάλλευση ακινήτων και ξενοδοχειακές υπηρεσίες
Στη χρήση 2021 ο τομέας «Παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας» περιελάμβανε τα
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των αποκτηθέντων εντός του 2020 εταιρειών ELICA
BULGARIA OOD, DESIOLI VENTURES LTD, BLUERMOUND & CO. LTD και GREEK WINDPOWER AE και
των αποκτηθέντων εντός του 2021 εταιρειών του ομίλου ΓΑΙΑ (βλ. σημ. 11) των οποίων η
δραστηριότητα αφορά διαχείριση αιολικών πάρκων που βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της
κατασκευής. Καθώς ο τομέας «Παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας» δεν περιλαμβάνει στις
31/12/2021 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
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πώληση ηλεκτρικής ενέργειας» στην ανάλυση ανά τομέα καθώς η παρουσία στον κλάδο της
ενέργειας εξακολουθεί να αποτελεί στρατηγική επιλογή του Ομίλου.
Στη χρήση 2020 ο τομέας «Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής δημοσίου τομέα και τραπεζών»
περιελάμβανε αποκλειστικά την δραστηριότητα τών θυγατρικών εταιρειών Intrasoft International
και Advanced Transport Telematics. Η μείωση του ποσοστού της Εταιρείας στην Ιντρακάτ από
54,14% σε 36,79% (βλ. σημ. 11) είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί το έμμεσο ποσοστό του Ομίλου στη
θυγατρική Advanced Transport Telematics από 78,36% σε 68,4% πριν την απώλεια ελέγχου της
θυγατρικής λόγω της πώλησης της Ιntrasoft International (βλ. σημ. 40). Ως εκ τούτου τα έσοδα και
τα έξοδα της δεν περιλαμβάνονται στην πληροφόρηση ανά τομέα.
Με βάση τα ανωτέρω, η πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα δραστηριότητας για τη χρήση 2021
αναλύεται ως εξής:
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Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα
Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων
Σύνολο Πωλήσεων
Αναγνώριση εσόδου
Σε βάθος χρόνου
Σε μια δεδομένη χρονική στιγμή

Ανάπτυξη και
Παραγωγή και
εκμετάλλευση
πώληση
Αμυντικά
Κατασκευαστικά
ακινήτων και
ηλεκτρικής
ξενοδοχειακές
ενέργειας
υπηρεσίες
59.652
220.022
314
(6.205)
59.652
213.817
314

Λοιπά

Σύνολο

2.433
(1.000)
1.434

282.421
(7.205)
275.216

58.009
1.643
59.652

164.827
48.990
213.817

-

314
314

(71)
1.505
1.434

223.079
52.137
275.216

933

(11.679)

(261)

10.136

(3.531)

(4.402)

2.678
(1.745)

(5.180)
(4.627)

(165)
(127)

10.147
(11)

(643)
(1.661)

6.837
(8.172)

669
(173)

(1.325)
824
(11.301)

(132)

265
(385)

741
(1.151)

(1.325)
2.499
(13.142)

(Ζημιές)/ κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις
Φόρος εισοδήματος

(794)

(224)
518

-

(988)
(2)

(199)

(1.212)
(478)

Απομείωση απαιτήσεων (σημ. 30)
Απομείωση αποθεμάτων (σημ. 28)

32
(514)

(3.085)
(500)

-

(75)
-

(164)
-

(3.292)
(1.014)

116.583

276.766

93.212

41.218

246.102

773.881

34.756

1.233
147.992

-

1.302
17.411

57.922

2.535
258.081

4.709

6.857

12.951

2

640

25.158

51.253

254.943

52.749

5.018

39.930

403.894

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Αποτελέσματα προ φόρων
χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
Αποσβέσεις (σημ.29)
Απομείωση επενδυτικών ακινήτων,
ενσώματων και άυλων παγίων
Χρηματοοικονομικό έσοδο (σημ.33)
Χρηματοοικονομικό έξοδο (σημ. 33)

Σύνολο ενεργητικού
Το σύνολο ενεργητικού περιλαμβάνει:
Επενδύσεις σε συγγενείς (σημ. 12)
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό*
Προσθήκες σε μη κυκλοφορούν
ενεργητικό* (σημ. 6, 7, 8, 9 και 10)
Σύνολο υποχρεώσεων

Η επαναδιατυπωμένη πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα δραστηριότητας για τη χρήση 2020
αναλύεται ως εξής:
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Ολοκληρωμένες
λύσεις
πληροφορικής,
δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα

Αμυντικά

Κατασκευαστικά

Ανάπτυξη και
Παραγωγή
εκμετάλλευση
και πώληση
ακινήτων και
ηλεκτρικής
ξενοδοχειακές
ενέργειας
υπηρεσίες

Λοιπά

Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά
τομέα

-

58.946

187.044

-

718

2.850

249.559

Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων
Σύνολο Πωλήσεων

-

58.946

(4.652)
182.392

-

718

2.850

(4.652)
244.906

-

55.815
3.131
58.946

33.848
148.543
182.392

-

718
718

2.850
2.850

90.382
154.524
244.906

-

2.844

(2.555)

(27)

(5.937) (3.652)

(9.328)

-

4.311
(1.467)

1.720
(4.263)

(12)
(15)

(5.921) (1.660)
(16) (1.646)

(1.562)
(7.408)

-

109
26
(1.486)

(37)
324
(10.124)

-

205
883
(231) (1.553)

72
1.438
(13.394)

-

(368)

(68)
263

-

(207)
(3)

(178)

(275)
(286)

-

(38)
131

(444)
-

-

-

(24)
-

(506)
131

197.103

114.756

308.291

22.752

33.667 85.387

761.956

431
36.439

31.793

1.515
88.438

7.905

7.333
17.421

129
58.774

9.408
240.769

10.962

1.330

13.474

4.656

14

436

30.872

166.675

46.101

260.549

9.389

5.156 41.096

528.965

Αναγνώριση εσόδου
Σε βάθος χρόνου
Σε μια δεδομένη χρονική στιγμή

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Αποτελέσματα προ φόρων
χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Αποσβέσεις (σημ.28)
Απομείωση επενδυτικών ακινήτων,
ενσώματων και άυλων παγίων
Χρηματοοικονομικό έσοδο (σημ.33)
Χρηματοοικονομικό έξοδο (σημ. 33)
(Ζημιές)/ κέρδη από συγγενείς
επιχειρήσεις
Φόρος εισοδήματος
Απομείωση απαιτήσεων (σημ. 30)
Απομείωση αποθεμάτων (σημ. 28)
Σύνολο ενεργητικού
Το σύνολο ενεργητικού περιλαμβάνει:
Επενδύσεις σε συγγενείς (σημ. 12)
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό*
Προσθήκες σε μη κυκλοφορούν
ενεργητικό* (σημ. 6, 7, 8, 9 και 10)
Σύνολο υποχρεώσεων

* Περιλαμβάνει ενσώματα πάγια, επενδυτικά ακίνητα, άυλα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα χρήσης
περιουσιακών στοιχείων και υπεραξία.

Οι δραστηριότητες της μητρικής εταιρείας Intracom Holdings AE, καθώς και τα στοιχεία ενεργητικού
και υποχρεώσεων περιλαμβάνονται στη στήλη «Λοιπά». Τα στοιχεία ενεργητικού αποτελούνται
κυρίως από ενσώματα πάγια και επενδυτικά ακίνητα.
Η συμφωνία μεταξύ αποτελεσμάτων προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) και κερδών /(ζημιών) προ φόρων έχει ως εξής:
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1/1 - 31/12/2021
1/1 - 31/12/2020
Αποτελέσματα προ φόρων
χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
(EBITDA)
Αποσβέσεις

6.837
(8.172)

(1.562)
(7.408)

Ζημιές από απομείωση θυγατρικών και
συγγενών και παγίων περιουσιακών
στοιχείων

(3.065)

(357)

(10.643)
(1.212)
(16.256)

(11.956)
(275)
(21.558)

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (σημ.
33)
Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις
Κέρδη προ Φόρων

Μεταβιβάσεις και συναλλαγές μεταξύ τομέων πραγματοποιούνται με πραγματικούς εμπορικούς
όρους και συνθήκες, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν για συναλλαγές με τρίτους.
Πληροφόρηση ανά γεωγραφική περιοχή:

Πωλήσεις
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή κοινότητα
Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες
Τρίτες χώρες
Σύνολο
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό*
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή κοινότητα
Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες
Τρίτες χώρες
Σύνολο

1/1 - 31/12/2020
1/1 - 31/12/2021 Επαναδιατυπωμένο
214.081

191.341

10.847

8.319

2.952

1.880

47.336

43.366

275.216

244.906

31/12/2021

31/12/2020

253.409
4.842
41
2.323
260.616

230.480
14.281
5.418
250.179

* Περιλαμβάνει ενσώματα πάγια, επενδυτικά ακίνητα, άυλα περιουσιακά στοιχεία, υπεραξία, δικαιώματα
χρήσης περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεις σε συγγενείς.

Οι πωλήσεις αναφέρονται στη χώρα που είναι εγκατεστημένοι οι πελάτες. Τα περιουσιακά στοιχεία
αναφέρονται στην τοποθεσία τους.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 το ανεκτέλεστο μέρος των υπογεγραμμένων συμβάσεων με πελάτες του
Ομίλου ανέρχεται σε €648 εκ. (2020: €499 για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες) και το σχετικό
έσοδο αναμένεται να αναγνωριστεί στα έτη ως εξής:
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Χρονική περίοδος

2022
2023
2024 και εξής

Αμυντικά

55
28
9
92

Κατασκευαστικά

Σύνολο

278
223
56
556

333
250
65
648
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6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Όμιλος

Μηχ/κός
Τηλεπικοινωνιακός
εξοπλισμ Μεταφορικά
εξοπλισμός και
ός
μέσα
εγκαταστάσεις

Οικόπεδα ‐
κτίρια
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Επαναδιατυπωμένο
Συναλλαγματικές διαφορές
Προσθήκες
Εξάσκηση δικαιώματος εξαγοράς (σημ.
10)
Πωλήσεις
Απομείωση
Απόκτηση ελέγχου σε θυγατρική
Αύξηση ποσοστού σε κοινοπραξίες
Πωλήσεις θυγατρικών
Ανακατανομές
Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα
(σημ. 9)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020
Επαναδιατυπωμένο

Προκαταβολές
για αγορά
παγίων και
πάγια υπό
κατασκευή

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

110.885
(15)
1.551

76.793
(5)
3.779

2.158
(5)
45

912
(69)
59

12.817
(17)
653

3.064
(2)
2.062

206.628
(112)
8.149

(18)
(37)
104
(9)
172

264
(1.882)
21
(1)
(31.795)
(172)

44
(78)
-

-

(380)
(1)
-

6.535
1
(144)
-

308
(2.358)
(37)
6.660
(0)
(31.949)
-

(62)

-

-

-

-

-

(62)

112.571

47.001

2.163

903

13.073

11.516

187.226

112.571
(14)
1.150

47.001
(2)
1.904

2.163
(2)
31

903
(24)
9

13.073
(3)
1.854

11.516
(2)
20.185

187.226
(46)
25.133

(207)
(284)

2.686
(789)
(274)

(35)
-

(4)
-

(354)
-

(55)
-

2.686
(1.444)
(558)

(4.070)
7.109
(14.314)
101.941

100
(7.724)
197
43.098

(15)
2.142

(904)
(20)

12
(3.377)
11.206

655
(7.306)
(2.000)
22.994

767
(16.090)
(2.000)
(14.314)
181.360

41.009
(0)
2.207
(9)

41.644
(5)
2.035
(815)

1.882
(5)
52
(36)
(42)

460
(36)
105
-

8.911
(22)
520
(72)
(309)

-

93.907
(68)
4.919
(108)
(1.174)

-

53
17
(7.940)
-

17
-

76

(0)
(3)
(76)

-

70
17
(7.942)
-

(21)
43.186

34.990

1.869

605

8.950

-

(21)
89.599

43.186
(8)
2.131
(141)

34.990
(2)
2.278
(583)

1.869
(1)
64
(25)

605
(1)
77
(4)

8.950
1
646
(343)

-

89.599
(11)
5.197
(1.097)

(2.674)
-

464
(6.599)
(1)

(15)
-

(706)
-

(2.943)
1

-

464
(12.937)
-

(5.675)
36.819

30.546

1.892

(28)

6.312

-

(5.675)
75.541

Αναπόσβεστη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2020

69.384

12.012

294

297

4.123

11.516

97.629

Αναπόσβεστη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2021

65.123

12.552

249

8

4.894

22.994

105.821

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Συναλλαγματικές διαφορές
Προσθήκες
Εξάσκηση δικαιώματος εξαγοράς (σημ.
10)
Πωλήσεις / Διαγραφές
Απομείωση
Απόκτηση ελέγχου σε θυγατρική (σημ.
11)
Πωλήσεις θυγατρικών (σημ. 40)
Ανακατανομές
Επιστροφή προκαταβολής
Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Επαναδιατυπωμένο
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποσβέσεις
Απομείωση
Πωλήσεις
Εξάσκηση δικαιώματος εξαγοράς
(σημ.10)
Απόκτηση ελέγχου σε θυγατρική
Πωλήσεις θυγατρικών
Ανακατανομές
Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα
(σημ. 9)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποσβέσεις
Πωλήσεις / Διαγραφές
Εξάσκηση δικαιώματος εξαγοράς (σημ.
10)
Πωλήσεις θυγατρικών (σημ. 40)
Ανακατανομές
Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα
(σημ. 9)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021
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Αποσβέσεις ύψους €1.629 και €1.389 αφορούν διακοπείσες δραστηριότητες για τη χρήση 2021 και
2020 αντίστοιχα (Σημ.40).
Εταιρεία

Μηχ/κός Μεταφορικά
Οικόπεδα ‐ κτίρια εξοπλισμός
μέσα
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
Μεταφορά από επενδυτικά ακίνητα (σημ.
9)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός

Προκαταβολές για
αγορά παγίων και
πάγια υπό
κατασκευή

Σύνολο

13.315
4

85
-

168
-

374
18

-

13.942
22

8
13.327

85

168

392

-

8
13.972

13.327
13
-

85
-

168
10
(10)

392
36
-

390
-

13.972
449
(10)

294
13.634

85

168

428

390

294
14.705

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

5.307
213
5.520

75
2
78

139
7
146

247
21
268

-

5.768
244
6.012

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

5.520
293
5.813

78
2
80

146
7
152

268
22
290

-

6.012
324
6.336

7.807

8

22

124

-

7.960

7.821

6

15

138

390

8.369

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Προσθήκες
Πωλήσεις/Διαγραφές
Μεταφορά από επενδυτικά ακίνητα (σημ.
9)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου
2020
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου
2021

Στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας υπάρχουν εγγεγραμμένα
εμπράγματα βάρη ύψους €50.000 και €2.400 αντίστοιχα προς εξασφάλιση υποχρεώσεων.
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7.

Υπεραξία
Όμιλος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Αγορές μέσω θυγατρικών (σημ. 11)
Πωλήσεις θυγατρικών (σημ. 10)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

37.449
4.572
(2.600)
39.420

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Πωλήσεις θυγατρικών (σημ. 40)
Απομείωση
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

39.420
(13.572)
(326)
25.522

Η υπεραξία προέρχεται από την εξαγορά των κάτωθι εταιρειών και κατανέμεται σε μονάδες
δημιουργίας ταμειακών ροών («ΜΔΤΡ») ως εξής:
Intrasoft International SA
Intrasoft International Scandinavia (πρώην IT Services Denmark A/S)
Intrakat AE- κατασκευαστικοί κλάδοι
INTRAPAR AE
Πρίσμα - Δομή ΑΤΕ (απορροφήθηκε από Intrakat AE)
Greek Windpower MAE Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

31/12/2021
3.562
17.388
4.572
25.522

31/12/2020
11.361
2.211
3.562
17.388
326
4.572
39.420

Ο Όμιλος, προκειμένου να προσδιορίσει αν υφίσταται θέμα απομείωσης της υπεραξίας κατά την 31
Δεκεμβρίου 2021, διενήργησε τους σχετικούς ελέγχους απομείωσης επί των μονάδων δημιουργίας
ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) στις οποίες έχει επιμερισθεί η υπεραξία, σε επίπεδο Ομίλου.
Για τον προσδιορισμό του ανακτήσιμου ποσού της υπεραξίας ποσού €17.388 που προέκυψε από την
εξαγορά της ΙNTRAPAR ΑΕ το 2017 χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος και παραδοχές που αναλύονται
παρακάτω.
Για τον προσδιορισμό του ανακτήσιμου ποσού της υπεραξίας που έχει κατανεμηθεί στις λοιπές
σημαντικές ΜΔΤΡ χρησιμοποιήθηκε η αξία χρήσεως (value in use).
Η αξία χρήσεως προκύπτει ως η παρούσα αξία προβλεπόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών της
ΜΔΤΡ, προεξοφλημένων σε επιτόκιο που αντικατοπτρίζει τη χρονική αξία του χρήματος και τον
κίνδυνο που σχετίζεται με τη ΜΔΤΡ. H επίδραση της COVID-19 έχει συμπεριληφθεί στα
επιχειρηματικά σχέδια της περιόδου 2022-2026 καθώς και στις αναμενόμενες ροές. Οι προβλέψεις
ταμειακών ροών για την ΜΔΤΡ Intrakat AE – κατασκευαστικοί κλάδοι έχουν βασιστεί στα
επιχειρηματικά σχέδια για την πενταετή περίοδο 2022 – 2026. Όλα τα ανωτέρω επιχειρηματικά
σχέδια έχουν εγκριθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών του Ομίλου και έχουν
καταρτιστεί με βάσει τα αποτελέσματα του 2021 ενώ οι ταμειακές ροές πέραν της πενταετίας
αντίστοιχα έχουν εκτιμηθεί με αναγωγή στο διηνεκές όπως παρουσιάζεται παρακάτω.
Η θυγατρική Ιντρακάτ προχώρησε εντός της τρέχουσας χρήσης σε απομείωση της υπεραξίας ποσού
€326 η οποία είχε αναγνωριστεί το 2009 από την εξαγορά της εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ λόγω της
ολοκλήρωσης των έργων που είχαν αναληφθεί μέσω της εξαγοράς.
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Η μείωση της υπεράξιας ποσού €13.572 οφείλεται στην πώληση της θυγατρικής Intrasoft
International στις 31 Οκτωβρίου 2021 (βλ. σημ. 40).
Η υπεραξία ποσού €3.562 που εμφανίζεται ως Intrakat AE – κατασκευαστικοί κλάδοι έχει προκύψει
από απορρόφηση κλάδων, τρίτων εταιρειών, από τη θυγατρική εταιρεία Intrakat AE κατά τη χρήση
2008. Οι κλάδοι αυτοί δεν παρακολουθούνται ως αυτόνομες ΜΔΤΡ καθώς έχουν απορροφηθεί
πλήρως και κατά συνέπεια για τον έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας λαμβάνεται υπόψη η συνολική
αποτίμηση της Intrakat ΑΕ.
Οι κύριες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τις σημαντικότερες ΜΔΤΡ, όπως περιγράφονται
ανωτέρω, έχουν ως εξής:

Ρυθμός αύξησης πωλήσεων
Μικτό περιθώριο
Λειτουργικό περιθώριο (EBITDA)
Μεταβολή στο διηνεκές
Μέσος συντελεστής προεξόφλησης

Intrakat ΑΕ ‐
Κατασκευαστικοί
κλάδοι
15%-25%
9% - 10%
5% - 6,5%
1%
8% - 9%

Οι κύριες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία καθώς και σε
εκτιμήσεις για την μελλοντική πορεία των δραστηριοτήτων και είναι συνεπείς με εξωτερικούς
παράγοντες.
Με βάση τους διενεργηθέντες ελέγχους, το ανακτήσιμο ποσό της υπεραξίας υπερβαίνει τη λογιστική
αξία και δεν προκύπτει ζημία απομείωσης.
Από την ανάλυση ευαισθησίας της ανακτήσιμης αξίας της υπεραξίας δεν παρατηρήθηκαν πιθανές
μεταβολές των κύριων παραδοχών όπως παρουσιάζονται ανωτέρω οι οποίες θα είχαν ως
αποτέλεσμα την αναγνώριση ζημιάς απομείωσης της υπεραξίας.
Η υπεραξία ποσού € 4.572 προέκυψε από την εξαγορά της θυγατρικής Greek Windpower στις
2/10/2020. Η ανακτήσιμη αξία της ΜΔΤΡ καθορίσθηκε σύμφωνα με τον υπολογισμό της αξίας λόγω
χρήσης (value in use). Ο προσδιορισμός προκύπτει μέσω της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών, όπως αναμένεται να παραχθούν από τη ΜΔΤΡ (μέθοδος των
προεξοφλημένων ταμειακών ροών). Η συγκεκριμένη μεθοδολογία προσδιορισμού της αξίας χρήσης
επηρεάζεται (έχει ευαισθησία) από τις εξής βασικές παραδοχές, όπως αυτές υιοθετήθηκαν από τη
Διοίκηση για τον προσδιορισμό των μελλοντικών ταμειακών ροών:
-

-

Προβλεπόμενες πωλήσεις: Περιλαμβάνουν παραδοχές και εκτιμήσεις της Διοίκησης που έχει
λάβει υπόψη για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια και τις τιμές πώλησης της ηλεκτρικής
ενέργειας.
Προϋπολογιστικά EBITDA: Για την προβλεπόμενη περίοδο, το περιθώριο EBITDA για τα
Αιολικά Πάρκα εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 60% και 83%.
Μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (WACC): 6,1%

INTRAPAR ΑΕ
Για τον έλεγχο της υπεραξίας που δημιουργήθηκε κατά την εξαγορά της INTRAPAR στη χρήση 2017
και η οποία απορροφήθηκε από την θυγατρική εταιρεία Intradevelopment στη χρήση 2018
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θεωρήθηκε ως ΜΔΤΡ το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της πρώην
θυγατρικής και λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα:
•

H INTRAPAR δεν είχε κάποια σημαντική αυτόνομη δραστηριότητα και συνεπώς δεν είχε
σημαντικές αυτόνομες ταμειακές ροές.

•

To σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της INTRAPAR αποτελούσε η συμμετοχή στη συγγενή
της εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ.

•

Η συγγενής εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ δεν παράγει η ίδια ροές από τη δική της αυτόνομη λειτουργία,
καθώς η περιουσία της αφορά σε ακίνητα, η πλειοψηφία των οποίων δεν εκμεταλλεύονται
εμπορικά.

Με βάση τα ανωτέρω για τον προσδιορισμό της ανακτήσιμης αξίας της υπεραξίας που
δημιουργήθηκε κατά την εξαγορά, χρησιμοποιήθηκε η εύλογη αξία (μείον τα κόστη διάθεσης) της
ΜΔΤΡ, που προσδιορίστηκε με βάση το ποσοστό συμμετοχής της θυγατρικής εταιρείας
Intradevelopment στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων της ΚΕΚΡΟΨ.
Για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ΚΕΚΡΟΨ
πραγματοποιήθηκε προσαρμογή της ακίνητης περιουσίας της (οικόπεδα και ακίνητα) σε τρέχουσες
αξίες (μείον τα κόστη πώλησης) και συνεπώς εκτιμήθηκε η αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση της
ΚΕΚΡΟΨ κατά την ημερομηνία αναφοράς. Συνεπώς η ανακτήσιμη αξία του ισολογισμού της
INTRAPAR προσδιορίσθηκε με βάση την αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση του κατά την ημερομηνία
αναφοράς, αφού έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές στην αξία των περιουσιακών στοιχείων της
συγγενούς σε τρέχουσες αξίες (μείον τα κόστη πώλησης).
H επιμέτρηση στην εύλογη αξία των ακινήτων (ιδιοχρησιμοποιούμενων, επενδυτικών και ακινήτων
σε επιδικία), καθορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα της Εταιρείας για την επίτευξη της
μέγιστης και βέλτιστης χρήσης τους, αξιολογώντας τη χρήση του κάθε στοιχείου η οποία είναι
φυσικά δυνατή, νομικά επιτρεπτή και οικονομικά εφικτή. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στα φυσικά
χαρακτηριστικά, τις επιτρεπόμενες χρήσεις και το κόστος ευκαιρίας των πραγματοποιημένων
επενδύσεων.
Η εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ βρίσκεται σε επιδικία με το Ελληνικό Δημόσιο καθώς μετά από την υπ’ αριθμό
3039/2019 απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία αναγνωρίσθηκε το δικαίωμα κυριότητας
της, επί της επίδικης έκτασης 300 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή του Παλαιού Ψυχικού, το
Ελληνικό Δημόσιο κατέθεσε Αίτηση Αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου. Στις 15 Απριλίου 2021
δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμό 502/2021 απόφαση του Αρείου Πάγου, δυνάμει της οποίας αναιρείται η
με αριθμό 3039/2019 τελεσίδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών και απορρίπτεται η
πρόσθετη παρέμβαση που είχε ασκηθεί. Κατόπιν των ανωτέρω η υπόθεση συζητήθηκε κατ΄ουσίαν
στο αναιρετικό τμήμα του Αρείου Πάγου κατά την δικάσιμο της 3/11/2021. Εκκρεμεί η έκδοση
σχετικής απόφασης.
Ακολουθεί πίνακας αναφορικά με τις μεθόδους αποτίμησης και των παραδοχών των ακινήτων της
ΚΕΚΡΟΨ ανά κατηγορία ακινήτου:
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Στοιχεία

Μέθοδος

Κύριες παράμετροι
Έκταση 224.000 τ.μ.
Αξιοποιήσιμη έκταση προς ιδιωτική πολεοδόμηση 67.200 τ.μ. (44 x 1.500)

Ευρύτερη περιοχή λατομείου
(Επίδικα Π. Ψυχικού)

Δάφνης 6
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
Γραφεία Εταιρείας

Μέθοδος συγκριτικών στοιχείων

1.800,00 €/τ.μ.
Κόστος προώθησης 2%
Κόστος υποδομών € 9,52 εκ. σε 2 έτη (έναρξη 2023)
Χρηματοδότηση 50%
Επιτόκιο 5%
Πώληση οικοπέδων από 2025 (Περίοδος χάριτος 2 έτη στον δανεισμό)
Αποπληρωμή σε 8 έτη
Συντελεστής δόμησης 0,4
Συντελεστής προεξόφλησης 13%
Τιμή εκτίμησης € 48.000.000
Οικόπεδο 5.102,07 τ.μ.

Μέθοδος του αποσβεσμένου κόστους αντικατάστασης

Κτήριο 1.608,05 τ.μ.

Εκτίμηση συνόλου ακινήτου:
•Μέθοδος προεξόφλησης ταμειακών ροών
•Μέθοδος συγκριτικών στοιχείων
Εκτίμηση επιμέρους αξίας των οικοπέδων:
•Υπολειμματική μέθοδος

Παλαιά αγορά
Επενδυτικά ακίνητα (κενά καταστήματα)

Μέθοδος εισοδήματος

Μελετοπούλου 7
Επενδυτικά ακίνητα (Οικ. Π. Ψυχικού)

Μέθοδος συγκριτικών στοιχείων
Υπολειμματική μέθοδος

Αμαδρυαδών & Βερενίκης
Επενδυτικά ακίνητα (Οικ. Π. Ψυχικού)

Μέθοδος συγκριτικών στοιχείων
Υπολειμματική μέθοδος

Νιρβάνα
Επενδυτικά ακίνητα (Οικ. Π. Ψυχικού)

Μέθοδος συγκριτικών στοιχείων
Υπολειμματική μέθοδος

Περσέως 11
(Επίδικα Π. Ψυχικού)

Μέθοδος συγκριτικών στοιχείων
Υπολειμματική μέθοδος

Νεφέλης
(Επίδικα Π. Ψυχικού)

Μέθοδος συγκριτικών στοιχείων
Υπολειμματική μέθοδος

Περσέως 1 – 3
(Επίδικα - Μεζονέτα)

Μέθοδος συγκριτικών στοιχείων

Επιφάνεια επιπλέον δόμησης 3.683,47 τ.μ.
Κτήρια 1.580 €/τ.μ.
Οικόπεδα 1.600 €/τ.μ.
Κόστος 800 €/τ.μ.
Δείκτης απαξίωσης 0,357
Τιμή εκτίμησης € 7.250.000
Επιφάνεια 1.388,97 τ.μ.
Ετήσιο συνολικό μίσθωμα € 237 χιλ.
Ετήσια Απόδοση 8%
Τιμή εκτίμησης € 2.960.000
Οικόπεδο 1.048,91 τ.μ.
1.520,00 €/τ.μ.
Τιμή εκτίμησης € 1.570.000
Οικόπεδο 1.100,00 τ.μ.
1.810,00 €/τ.μ.
Τιμή εκτίμησης € 1.930.000
Οικόπεδο 2.053,61 τ.μ.
1.800,00 €/τ.μ.
Τιμή εκτίμησης € 3.640.000
Οικόπεδο 5.829,00 τ.μ.
1.760,00 €/τ.μ.
Τιμή εκτίμησης € 10.240.000
Οικόπεδο 7.097,72 τ.μ.
1.800,00 €/τ.μ.
Τιμή εκτίμησης € 12.520.000
Εκτιμώμενη επιφάνεια 471 τ.μ.
2.200,00 €/τ.μ.
Συντελεστής νομιμότητας κτισμάτων: 0,9
50% ιδιοκτησία
Τιμή εκτίμησης € 500.000

Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον έλεγχο απομείωσης, η αναπροσαρμοσμένη
καθαρή θέση της ΜΔΤΡ προσδιορίστηκε σε υψηλότερη αξία από τη λογιστική και δεν προκύπτει
ζημιά απομείωσης.
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8. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Όμιλος

Λογισμικό
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 Επαναδιατυπωμένο
Συναλλαγματικές διαφορές
Προσθήκες
Πωλήσεις/Διαγραφές
Απόκτηση ελέγχου σε θυγατρική (σημ. 11)
Ανακατανομές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 Επαναδιατυπωμένο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Συναλλαγματικές διαφορές
Προσθήκες
Πωλήσεις/Διαγραφές
Απομείωση
Πωλήσεις θυγατρικών (σημ. 40)
Απόκτηση ελέγχου σε θυγατρική (σημ. 11)
Ανακατανομές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 Επαναδιατυπωμένο
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποσβέσεις
Πωλήσεις/Διαγραφές
Ανακατανομές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 Επαναδιατυπωμένο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποσβέσεις
Πωλήσεις/Διαγραφές
Πωλήσεις θυγατρικών (σημ. 40)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2020
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2021

Ιδιοπαραχθέν
λογισμικό

Επωνυμία
(trade name)

Πελατειακές
σχέσεις

Δικαίωμα
παραχώρησης

Άδειες
Λειτουργίας
Α.Π.Ε.

Λοιπά

Σύνολο

18.540
(124)
2.492
(571)
(984)
19.353

37.130
(132)
4.417
(32)
984
42.367

661
661

1.707
1.707

9.508
9.508

7.906
7.906

69
69

67.614
(256)
6.909
(603)
7.906
81.570

19.353
12
760
(235)
(14.016)
28
5.901

42.367
(53)
5.380
(47.716)
22
-

661
(661)
-

1.707
(1.707)
-

9.508
192
9.700

7.906
281
38.605
46.792

69
51
(1)
(50)
70

81.570
(42)
6.665
(235)
(64.101)
38.605
62.462

16.918
(5)
1.126
(571)
84
17.553

29.449
(85)
1.877
(84)
31.156

-

1.707
1.707

635
828
1.463

-

40
40

48.750
(90)
3.831
(571)
51.920

17.553
(8)
1.120
(234)
(13.514)
4.917

31.156
(4)
2.356
(33.509)
-

-

1.707
(1.707)
-

1.463
693
2.157

-

40
40

51.920
(11)
4.170
(234)
(48.730)
7.114

1.800
984

11.211
-

661
-

-

8.044
7.543

7.906
46.792

29
29

29.650
55.348

Οι προσθήκες στις Άδειες Λειτουργίας Α.Π.Ε. προέκυψαν από την εξαγορά των εταιρειών
CLAMWIND POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ και ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. από τη θυγατρική Ιντρακάτ
Α.Ε. (βλ. σημ. 11).
Το δικαίωμα παραχώρησης προέρχεται από τη θυγατρική εταιρεία Rural Connect Α.Ε., στην οποία
έχει ανατεθεί από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (η «Παραχωρούσα Αρχή») η κατασκευή,
λειτουργία και εκμετάλλευση για 15 χρόνια του έργου «Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε
αγροτικές «λευκές» περιοχές της ελληνικής Επικράτειας και υπηρεσίες εκμετάλλευσης –
αξιοποίησης των υποδομών». Η υποδομή ευρυζωνικού δικτύου θα επιστραφεί στην Παραχωρούσα
Αρχή κατά τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης. Σημειώνεται ότι έως τα τέλη του 2019 είχε
ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου και είχε εισπραχθεί το συνολικό τίμημα της κατασκευής. Ως εκ
τούτου στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 2020 δεν αναγνωρίζεται πλέον απαίτηση από χρηματοδοτική
συμβολή του Δημοσίου.
Αποσβέσεις ύψους €3.064 και €2.777 αφορούν διακοπείσες δραστηριότητες για τη χρήση 2021 και
2020 αντίστοιχα (βλ. σημ.40).
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Εταιρεία

Λογισμικό
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020

47

Προσθήκες

310

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

358

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021

358

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

358

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020

40

Αποσβέσεις

15

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

55

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021

55

Αποσβέσεις

93

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

149

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2020
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2021

303
209
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9. Επενδύσεις σε ακίνητα
Όμιλος

Εταιρεία

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Συναλλαγματικές διαφορές
Προσθήκες

68.302
(696)
-

74.142
4

Μεταφορά σε ενσώματα πάγια (σημ.6)
Μεταφορά από ενσώματα πάγια (σημ.6)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

62
67.669

(8)
74.138

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Συναλλαγματικές διαφορές
Προσθήκες
Προσθήκες από εξαγορές
Πώληση θυγατρικών (σημ. 40)
Μεταφορά από απαιτήσεις
Απομείωση
Μεταφορά από ενσώματα πάγια (σημ.6)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

67.669
534
8
48
(851)
130
(440)
14.314
81.412

74.138
8
(294)
73.852

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Συναλλαγματικές διαφορές
Μεταφορά από ενσώματα πάγια (σημ.6)
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

17.680
(412)
21
978
18.268

24.773
1.223
25.995

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Συναλλαγματικές διαφορές
Μεταφορά από ενσώματα πάγια (σημ.6)
Αποσβέσεις
Πώληση θυγατρικών (σημ. 40)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

18.268
397
5.675
1.192
(61)
25.472

25.995
1.126
27.121

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2020
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2021

49.401
55.940

48.143
46.730

H αύξηση στα επενδυτικά ακίνητα του Ομίλου στην τρέχουσα χρήση και συγκεκριμένα η μεταφορά
από ενσώματα πάγια οφείλεται στην πώληση της Intrasoft International στις 31 Οκτωβρίου 2021
(βλ. σημ. 40) με διατήρηση των συμβάσεων μίσθωσης που είχε η τελευταία ως μισθωτής με την
Εταιρεία και άλλες θυγατρικές του Ομίλου.
Τα έσοδα από ενοίκια για το 2021 ανέρχονται σε €2.823 και €2.581 για τον Όμιλο και την Εταιρεία
αντίστοιχα (2020: €1.734 και €2.525 για Όμιλο και Εταιρεία αντίστοιχα).
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Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν προβεί τις προηγούμενες χρήσεις σε πώληση και επαναμίσθωση
ενσώματων και επενδυτικών ακινήτων με αναπόσβεστη αξία €13.598 το 2021 (2020: €13.906).
Αποσβέσεις ύψους €14 και €17 αφορούν διακοπείσες δραστηριότητες για τη χρήση 2021 και 2020
αντίστοιχα (βλ. σημ.40).

10. Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
Εξάσκηση δικαιώματος εξαγοράς
Αποσβέσεις
Εξαγορά θυγατρικών (σημ. 11)
Τερματισμός συμβάσεων
Μεταβολή ποσοστού σε από κοινού δραστηριότητα
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

Όμιλος
17.069
11.242
(238)
(4.416)
1.437
(417)
(5)
24.671

Εταιρεία
210
99
(111)
(22)
177

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Προσθήκες
Εξάσκηση δικαιώματος εξαγοράς (σημ. 6)
Αποσβέσεις
Εξαγορά θυγατρικών
Πώληση θυγατρικών
Τερματισμός συμβάσεων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

Όμιλος
24.671
5.734
(2.222)
(4.273)
892
(9.014)
(339)
15.451

Εταιρεία
177
183
(72)
289

Ο Όμιλος μισθώνει κυρίως γραφεία, αποθήκες και οχήματα. Οι συμβάσεις μίσθωσης συνήθως
γίνονται για καθορισμένες περιόδους, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν και δικαιώματα επέκτασης ή
τερματισμού. Τα δικαιώματα επέκτασης που μπορούν να εξασκηθούν μόνο από τον Όμιλο
συμπεριλαμβάνονται στη διάρκεια μίσθωσης μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει πολύ υψηλή
βεβαιότητα ότι ο Όμιλος θα εξασκήσει αυτά τα δικαιώματα. Αντίστοιχα τα δικαιώματα του Ομίλου
για πρόωρο τερματισμό της σύμβασης δε λαμβάνονται υπόψη όταν ο Όμιλος εκτιμά με υψηλή
βεβαιότητα ότι δε τα εξασκήσει.
Οι συμβάσεις που περιλαμβάνουν τέτοια δικαιώματα αφορούν κυρίως γραφεία και αυτοκίνητα. Στις
περισσότερες περιπτώσεις η εκτίμηση του Ομίλου ήταν ότι τα δικαιώματα δε θα εξασκηθούν. Για τα
αυτοκίνητα η εκτίμηση του Ομίλου βασίστηκε σε ιστορικά στοιχεία αλλά και στην καθιερωμένη
πρακτική του Ομίλου. Για τα γραφεία ο Όμιλος εξέτασε επιπλέον την στρατηγική σημασία των
μισθωμένων χώρων, τη σημαντικότητα των βελτιώσεων που έχει πραγματοποιήσει στους χώρους
αυτούς καθώς και τις τιμές της αγοράς για μισθώσεις παρόμοιων ακινήτων.
Τα αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021
αναλύονται ως εξής:
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Όμιλος
Οικόπεδα
Κτίρια
Μηχ/κός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

31/12/2021
576
13.064
1.784
26
15.451

Εταιρεία

31/12/2020
576
17.145
2.263
4.620
68
24.671

31/12/2021
289
289

31/12/2020
177
177

Επιπλέον των ανωτέρω, δικαιώματα χρήσης επενδυτικών ακινήτων ποσού €13.598 στις 31
Δεκεμβρίου 2021 (2020: €13.906 περιλαμβάνονται στη γραμμή «Επενδύσεις σε ακίνητα» του Ομίλου
και της Εταιρείας (σημ. 9).
Τα ποσά που αναγνωρίσθηκαν στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος κατά την τρέχουσα χρήση
αναλύονται ως εξής:
Όμιλος
31/12/2021
31/12/2020
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων
Οικόπεδα & Κτίρια
Μηχ/κός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

2.215
64
1.987
7
4.273

Εταιρεία
31/12/2021 31/12/2020

1.939
148
2.299
30
4.416

72
72

111
111

Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν στην χρήση 2021 και 2020 για βραχυχρόνιες συμβάσεις, συμβάσεις
μίσθωσης όπου το μίσθιο είναι χαμηλής αξίας καθώς και για μεταβλητά μισθώματα που δεν
εξαρτώνται από κάποιον δείκτη, παρουσιάζονται στη σημείωση 28.
Αποσβέσεις ύψους €2.213 και €2.554 αφορούν διακοπείσες δραστηριότητες για τη χρήση 2021 και
2020 αντίστοιχα (βλ. σημ.40).

11. Επενδύσεις σε θυγατρικές
Οι μεταβολές στις συμμετοχές σε θυγατρικές αναλύονται ως ακολούθως:

Εταιρεία
31/12/2021
31/12/2020
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Προσθήκες/αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
Πωλήσεις/ Μειώσεις κεφαλαίου
Απομείωση
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

176.896
650
(53.200)
(1.834)
122.512

189.243
7.300
(12.466)
(7.181)
176.896

Τα ποσοστά συμμετοχής στις άμεσες θυγατρικές εταιρείες και οι λογιστικές αξίες αυτών κατά την
31η Δεκεμβρίου αναλύονται ως ακολούθως:
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Επωνυμία
Intracom Technologies S.a.r.l.
Ιντρακάτ ΑΕ
Intradevelopment SA
Intracom Holdings International Ltd
Intracom Group USA Inc*
Rural Connect AE**
Intrapower A.E. Εταιρία Ενεργειακών Έργων

Χώρα
εγκατάστασης
Λουξεμβούργο
Ελλάδα
Ελλάδα
Κύπρος
ΗΠΑ
Ελλάδα
Ελλάδα

31/12/2021
31/12/2020
Ποσοστό
Ποσοστό
Λογιστική
Λογιστική
άμεσης
άμεσης
αξία
αξία
συμμετοχής
συμμετοχής
90,91%
52.788
100%
105.188
36,79%
26.732
56,72%
26.732
82,64%
40.203
90,91%
40.203
100%
2.000
100%
3.184
2,91%
65
2,91%
65
30%
725
30%
725
0%
100%
800
122.512
176.896

(*) Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ανέρχεται σε 100% μέσω θυγατρικών
εταιρειών του Ομίλου (2020: 100%).
(**) Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ανέρχεται σε 55,76% μέσω της
θυγατρικής εταιρείας Ιντρακάτ ΑΕ (2020: 74,03%).
Η ανωτέρω κατάσταση περιλαμβάνει μόνο τις θυγατρικές στις οποίες η Εταιρεία έχει άμεση
συμμετοχή. Στη σημείωση 43 παρατίθεται κατάσταση με όλες τις συμμετοχές, άμεσες και έμμεσες,
της Εταιρείας σε θυγατρικές.
Χρήση 2021
Συναλλαγές της Εταιρείας και μεταβολές σε ποσοστά
Η θυγατρική εταιρεία Intracom Technologies Sarl προέβη σε επιπλέον έκδοση και δωρεάν διανομή
μετοχών σε μέλη της διοίκησης με αποτέλεσμα το ποσοστό της Εταιρείας στην ανωτέρω θυγατρική
από 100% να διαμορφωθεί σε 90,91%. Το αποτέλεσμα της συναλλαγής στα ίδια κεφάλαια του
Ομίλου ήταν αύξηση στις μη ελέγχουσες συμμετοχές €8.198 με αντίστοιχη μείωση στα αποτελέσματα
εις νέον. Στη συνέχεια, η Intracom Technologies Sarl προέβη σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου ύψους
€57.640 με αποτέλεσμα τη μείωση της επένδυσης της Εταιρείας στη θυγατρική κατά €52.400 και
μείωση στις μη ελέγχουσες συμμετοχές €5.240. Τέλος, η Intracom Technologies Sarl προέβη σε
διανομή προμερίσματος ύψους €50.535. Η Εταιρεία αναγνωρίζει το εισπραχθέν προμέρισμα ύψους
€45.941 στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μέχρι την οριστική έγκρισή του από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων της θυγατρικής οπότε και θα αναγνωρισθεί ως έσοδο από μερίσματα. Το
υπολοιπόμενο ποσό του καταβληθέντος προμερίσματος ύψους €4.594 μείωσε τις μη ελέγχουσες
συμμετοχές.
Εντός της χρήσης, 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.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε συγχώνευση με απορρόφηση της εξαγορασθείσας εντός της
χρήσης εταιρείας «Γαία Άνεμος Α.Ε. Ενεργειακών & Τουριστικών Αναπτύξεων» από τη θυγατρική
Ιντρακάτ με απόδοση στους μετόχους της απορροφώμενης μετοχών στην απορροφώσα και ως εκ
τούτου το ποσοστό της Εταιρείας στην Ιντρακάτ από 54,14% διαμορφώθηκε τελικά σε 36,79%. Με
βάση τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 10, έλεγχος μπορεί να υπάρχει και σε περιπτώσεις όπου ένας
επενδυτής κατέχει λιγότερο από το 50% των δικαιωμάτων ψήφου αρκεί να μπορεί να
στοιχειοθετηθεί ότι διαθέτει στην πράξη την ικανότητα να διευθύνει μονομερώς τις συναφείς
δραστηριότητες (‘de facto control’). Η Εταιρεία διακρατά το μεγαλύτερο ποσοστό των δικαιωμάτων
ψήφου, στο οποίο αν προστεθεί το ποσοστό των δικαιωμάτων που κατέχουν τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το συνολικό ποσοστό ανέρχεται σε 45,46% ενώ ταυτόχρονα
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το 12,41% κατέχεται από το ευρύ επενδυτικό κοινό, με συμμετοχή κάτω του 0,5%, γεγονός που
καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον συνασπισμό του. Επιπλέον, οι δύο εταιρείες έχουν κοινά μέλη στα
Διοικητικά Συμβούλια, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου. Βάσει των ανωτέρω, η Εταιρεία
εξακολουθεί να ασκεί έλεγχο στην θυγατρική Ιντρακάτ και κατά συνέπεια να την ενοποιεί ολικά.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών για δάνεια της Ιντρακάτ. Το αποτέλεσμα
της ανωτέρω συναλλαγής στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ήταν αύξηση στις μη ελέγχουσες
συμμετοχές κατά €15.797 και αύξηση στα αποτελέσματα εις νέον κατά €1.176. Η συνολική αύξηση
στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου αντιπροσωπεύει την καθαρή θέση της εξαγορασθείσας εταιρείας.
Επιπλέον, η θυγατρική εταιρεία Intradevelopment προέβη σε επιπλέον έκδοση και δωρεάν διανομή
μετοχών στο προσωπικό με αποτέλεσμα το ποσοστό της Εταιρείας στην Intradevelopment από
90,91% 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.
Η Εταιρεία συμμετείχε στην διάρκεια της περιόδου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
θυγατρικής εταιρείας Intracom Holdings International Ltd κατά €650. Την 31 Δεκεμβρίου 2021 η
Εταιρεία διενήργησε έλεγχο απομείωσης στην ανωτέρω θυγατρική λόγω της ύπαρξης σχετικών
ενδείξεων. Η ζημιά που καταχωρήθηκε στη χρήση 2021 ανήλθε σε €1.834 (2020: €7.181)
λαμβάνοντας υπόψιν την ενοποιημένη καθαρή θέση της θυγατρικής λόγω της φύσης της επένδυσης.
Επιπλέον, 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 31
Δεκεμβρίου 2021.
Λοιπές μεταβολές σε ποσοστά από συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του Ομίλου
Τον Οκτώβριο του 2021, η εταιρεία Ιntrasoft International, θυγατρική της Intracom Technologies
Sarl, προέβη σε έκδοση και δωρεάν διανομή μετοχών στο προσωπικό με αποτέλεσμα το ποσοστό
της τελευταίας στην πρώτη από 100% να διαμορφωθεί σε 91,61%. Το αποτέλεσμα της συναλλαγής
στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ήταν αύξηση στις μη ελέγχουσες συμμετοχές κατά €1.934 με
αντίστοιχη μείωση στα αποτελέσματα εις νέον.
Η μείωση του ποσοστού της Εταιρείας στην Ιντρακάτ από 54,14% σε 36,79%, όπως αναλύεται
ανωτέρω, είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί το έμμεσο ποσοστό του Ομίλου στη θυγατρική Advanced
Transport Telematics από 78,36% σε 68,4% πριν την απώλεια ελέγχου της θυγατρικής λόγω της
πώλησης της Ιntrasoft International (βλ. σημ. 40). Το αποτέλεσμα της μείωσης του έμμεσου
ποσοστού στην Advanced Transport Telematics στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ήταν αύξηση στις μη
ελέγχουσες συμμετοχές κατά €92 με αντίστοιχη μείωση στα αποτελέσματα εις νέον.
Όπως περιγράφεται αναλυτικά στη σημείωση 40, τον Οκτώβριο του 2021 η θυγατρική εταιρεία
Ιntrasoft International, η οποία κατείχε το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Advanced
Transport Telematics πωλήθηκε στη Netcompany Group A/S. Ως εκ τούτου η εταιρεία Advanced
ενοποιείται πλέον με την μέθοδο της καθαρής θέσης από τη θυγατρική Ιντρακάτ, η οποία κατέχει το
υπόλοιπο 50% της Advanced.
Τον Νοέμβριο του 2021 η θυγατρική εταιρεία Ιντρακάτ εξαγόρασε το 10% των μετοχών της εταιρείας
Rural Connect AE από τους νέους μετόχους της Ιntrasoft International, αμέσως μετά την
προαναφερθείσα πώληση. Με την ενέργεια αυτή, το άμεσο ποσοστό της Ιντρακάτ στην Rural από
60% ανέρχεται πλέον σε 70% ενώ το συνολικό έμμεσο ποσοστό του Ομίλου μειώθηκε από 75,53% σε
55,76%. Το αποτέλεσμα της συναλλαγής στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ήταν αύξηση στις μη
ελέγχουσες συμμετοχές κατά €88 με αντίστοιχη μείωση στα αποτελέσματα εις νέον.
Εξαγορές θυγατρικών
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Η θυγατρική εταιρεία Ιντρακάτ, προέβη σε εξαγορά και στη συνέχεια συγχώνευσης με απορρόφηση
της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ» και το δ.τ. «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» (η «Απορροφώμενη Εταιρεία»).
Σκοπός της συγχώνευσης είναι η εκμετάλλευση του χαρτοφυλακίου αδειών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ της απορροφώμενης εταιρείας ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ συνολικής ισχύος 1,1 GW ώστε, σε
συνδυασμό με την τεχνογνωσία, την κατασκευαστική εμπειρία και την οργανωτική δομή της
Intrakat, να αναπτυχθεί ένα χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ διευρύνοντας το πεδίο ανάπτυξης της
εταιρείας. Επιπλέον, μέσω της συγχώνευσης επιδιώκεται η μετάβασή της Intrakat σε ένα νέο
επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο θα μεγιστοποιεί την αξία των μετόχων μέσα από την ενίσχυση των
επαναλαμβανόμενων εσόδων και του EBITDA, την δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών, την
διαφοροποίηση της δραστηριότητας και την επίτευξη στρατηγικών συνεργειών.
Με την από 19/7/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
σύμφωνα με την οποία μεταξύ άλλων εγκρίθηκε η συγχώνευση και η κατάρτιση και υπογραφή της
Σύμβασης Συγχώνευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά €χχ
που αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία των εισφερόμενων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού
της Απορροφώμενης, όπως αυτή εκτιμήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία Ορκωτών ΕλεγκτώνΛογιστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018.
Το τίμημα απόκτησης, η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που
αναγνωρίσθηκαν καθώς και η διαφορά απόκτησης παρουσιάζονται παρακάτω.

Ημερομηνία εξαγοράς
Αποκτηθέν ποσοστό συμμετοχής
Τίμημα εξαγοράς:
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Συνολικό τίμημα αγοράς
Μείον: Αξία καθαρής θέσης στοιχείων που εξαγοράστηκαν
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Ποσό απ΄ευθείας στην Καθαρή Θέση

29/7/2021
100%

24.943
24.943
16.973
7.970
2.309
10.279
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Χρηματικά Διαθέσιμα
Ενσώματα πάγια
Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Λοιπές υποχρεώσεις και δανεισμός
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Εξαγορασθείσα καθαρή θέση
Ταμειακές εκροές απόκτησης/εξαγοράς:
Τίμημα εξαγοράς
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα εξαγοραζόμενης

Εύλογη αξία
εξαγοραζόμενου
40
184
84
48
30.117
4.553
(11.816)
(5)
(6.311)
79
16.973

24.943
40
24.903

Ο Όμιλος στη διάρκεια της χρήσης προέβη, μέσω της θυγατρική Ιντρακάτ, στην εξαγορά του
συνόλου (100%) των μετοχών των εταιρειών «CLAMWIND POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»., οι οποίες έχουν στην
κατοχή τους άδειες κατασκευής και λειτουργίας αιολικών πάρκων. Ο Όμιλος προέβη σε εξέταση του
κατά πόσο οι εξαγορές αυτές αφορούν εξαγορά περιουσιακών στοιχείων ή εξαγορά επιχειρήσεων
και κατέληξε ότι πρόκειται για εξαγορές επιχειρήσεων. Το κόστος εξαγοράς των ανωτέρω
εταιρειών ανήλθε συνολικά σε €8.100 και το ποσό που είχε πληρωθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021
ανερχόταν σε €4.300. Τα ταμειακά διαθέσιμα των θυγατρικών ανέρχονταν σε €6 την ημερομηνία της
εξαγοράς. Άυλα περιουσιακά στοιχεία ύψους €8.488 αναγνωρίσθηκαν ως αποτέλεσμα των ανωτέρω
εξαγορών και αφορούν άδειες κατασκευής και λειτουργίας αιολικών πάρκων.
Χρήση 2020
Συναλλαγές της Εταιρείας και μεταβολές σε ποσοστά
Η Εταιρεία συμμετείχε στην διάρκεια της περιόδου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
θυγατρικής εταιρείας Intradevelopment κατά €7.300.
Όπως περιγράφεται στη σημείωση 40, στις 25 Ιουνίου 2020 ολοκληρώθηκε η πώληση της
θυγατρικής εταιρίας Κ-Wind Kιθαιρώνας Α.Ε.Ε («K-WIND») ως εκ τούτου στις 31.12.2020 και
31.12.2019 η δραστηριότητα της Κ-WIND καθώς και το κέρδος από την συναλλαγή για τον Όμιλο και
την Εταιρεία παρουσιάζονται στη γραμμή «Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από διακοπείσες
δραστηριότητες» στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Η μείωση στις συμμετοχές της Εταιρείας ως αποτέλεσμα της πώλησης ήταν €12.466. Το κέρδος για
τον Όμιλο και για την Εταιρεία ανήλθε σε €8.665 και €3.317 αντίστοιχα και αναλύεται στην
σημείωση 40. Στην κατάσταση ταμειακών ροών η γραμμή «Πώληση θυγατρικής» περιλαμβάνει για
τον Όμιλο και την Εταιρεία το βασικό τίμημα που είχε εισπραχθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και
για τον Όμιλο είναι μειωμένο με τα ταμειακά διαθέσιμα της θυγατρικής (σημ. 40). Η γραμμή
«Πώληση θυγατρικής» στην κατάσταση ταμειακών ροών περιλαμβάνει επιπλέον ποσό €375 για τον
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Όμιλο και την Εταιρεία που αφορά εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών που πραγματοποιήθηκαν
σε προηγούμενες χρήσεις.
Την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2019 η Εταιρεία διενήργησε έλεγχο απομείωσης στη
θυγατρική Intracom Holdings International Ltd λόγω της ύπαρξης σχετικών ενδείξεων. Η ζημιά που
καταχωρήθηκε στη χρήση 2020 ανήλθε σε €7.181 (2019: €8.300) λαμβάνοντας υπόψιν την
ενοποιημένη καθαρή θέση της θυγατρικής λόγω της φύσης της επένδυσης.
Τέλος, τον Δεκέμβριο του 2020, πραγματοποιήθηκε εξάσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης σε μετοχές
της θυγατρικής εταιρείας Ιντρακάτ και ως εκ τούτου το ποσοστό της Εταιρείας στην Ιντρακάτ από
59,56% διαμορφώθηκε σε 56,72%. Το αποτέλεσμα της συναλλαγής στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου
ήταν αύξηση στις μη ελέγχουσες συμμετοχές κατά €1.157 και μείωση στα αποτελέσματα εις νέον
κατά €701. Η εισφορά των μη ελεγχουσών συμμετοχών ανήλθε σε €457. Επιπλέον, τον Δεκέμβριο
του 2020, η θυγατρική εταιρεία Intradevelopment προέβη σε έκδοση και δωρεάν διανομή μετοχών
στο προσωπικό με αποτέλεσμα το ποσοστό της Εταιρείας στην Intradevelopment από 100% να
διαμορφωθεί σε 91%. Το αποτέλεσμα της συναλλαγής στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ήταν αύξηση
στις μη ελέγχουσες συμμετοχές €2.285 με αντίστοιχη μείωση στα αποτελέσματα εις νέον.
Λοιπές μεταβολές σε ποσοστά από συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του Ομίλου
Τον Φεβρουάριο του 2020 η θυγατρική εταιρεία Ιντρακάτ εξαγόρασε το σύνολο (100%) των μετοχών
της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΕ» από την θυγατρική εταιρεία Intradevelopment.
Επιπλέον, η Ιντρακάτ συμμετείχε τον Μάρτιο του 2020 στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας ΙΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ, επίσης θυγατρική της Intradevelopment. Στην εν
λόγω αύξηση η Intradevelopment άσκησε μερικώς τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν
με αποτέλεσμα η Ιντρακάτ να αυξήσει αρχικά το ποσοστό συμμετοχής της στην ΙΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ. Στη συνέχεια το Δεκέμβριο του 2020 η Ιντρακάτ εξαγόρασε και το υπόλοιπο
ποσοστό συμμετοχής στην ΙΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ από την Intradevelopment και
απέκτησε το 100% της εν λόγω συμμετοχής.
Η επίδραση από τις ανωτέρω συναλλαγές στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ήταν €336 μείωση στις μη
ελέγχουσες συμμετοχές με αντίστοιχη αύξηση στα αποτελέσματα εις νέον. Οι συναλλαγές δεν είχαν
επίδραση στην Εταιρεία. Κατόπιν και της αλλαγής στο ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στην
θυγατρική Ιντρακάτ λόγω εξάσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης όπως περιγράφεται παραπάνω, το
συνολικό έμμεσο ποσοστό του Ομίλου στην ΙΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ από 80,17%
ανέρχεται πλέον σε 56,72% ενώ το συνολικό έμμεσο ποσοστό του Ομίλου στην «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΕ» από 100% ανέρχεται πλέον σε 56,72%.
Εξαγορές θυγατρικών
Ο Όμιλος στη διάρκεια της χρήσης προέβη στην εξαγορά των τεσσάρων εταιρειών ELICA BULGARIA
OOD, DESIOLI VENTURES LTD, BLUERMOUND & CO. LTD και GREEK WINDPOWER ΑΕ των οποίων η
δραστηριότητα αφορά διαχείριση αιολικών πάρκων που βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της
κατασκευής. Ο Όμιλος προέβη σε εξέταση του κατά πόσο οι εξαγορές αυτές αφορούν εξαγορά
περιουσιακών στοιχείων ή εξαγορά επιχειρήσεων και κατέληξε ότι οι μεν εξαγορές των εταιρειών
ELICA BULGARIA OOD, DESIOLI VENTURES LTD και BLUERMOUND & CO. LTD αφορούν εξαγορές
περιουσιακών στοιχείων, ενώ η εξαγορά της εταιρείας GREEK WINDPOWER ΑΕ αφορά
επιχειρηματική συνένωση. Ως εκ τούτου, το κόστος εξαγοράς των τριών εταιρειών που ανήλθε
συνολικά σε €5.880 και το οποίο αφορά την αξία των αδειών λειτουργίας των αιολικών πάρκων
αναγνωρίστηκε ως άυλο περιουσιακό στοιχείο (βλ. σημ. 8).
Η εξαγορά της GREEK WINDPOWER ΑΕ λογιστικοποιήθηκε με βάση τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 3
«Επιχειρηματικές συνενώσεις». Το τίμημα που καταβλήθηκε για την εξαγορά, η εύλογη αξία των
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περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν καθώς και η υπεραξία που προέκυψε παρουσιάζονται
παρακάτω.

Ημερομηνία εξαγοράς
Αποκτηθέν ποσοστό συμμετοχής
Τίμημα εξαγοράς:
Μετρητά
Συνολικό τίμημα αγοράς
Μείον: Αξία καθαρής θέσης στοιχείων που εξαγοράστηκαν
Υπεραξία

2/10/2020
100%

6.000
6.000
1.428
4.572

2/10/2020
Χρηματικά Διαθέσιμα
Ενσώματα πάγια
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Λοιπές υποχρεώσεις και δανεισμός
Εξαγορασθείσα καθαρή θέση
Ταμειακές εκροές απόκτησης/εξαγοράς:
Τίμημα εξαγοράς σε μετρητά
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα εξαγοραζόμενης

99
6.643
2.025
1.437
58
(8.834)
1.428

6.000
99
5.901

Πληροφορίες για θυγατρικές με σημαντικές μη ελέγχουσες συμμετοχές
Την 31 Δεκεμβρίου 2021 το σύνολο των μη ελεγχουσών συμμετοχών ανέρχεται σε €36.665 (2020:
€21.331), εκ των οποίων ποσό €20.512 αφορά τον όμιλο Ιntrakat (2020: €17.472), ποσό €4.121 τον
όμιλο Intradevelopment (2020: €2.285) και ποσό €12.046 τον όμιλο Intracom Technologies Sarl
(2020: €0).
Δεν υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία ή τον διακανονισμό των
υποχρεώσεων του Ομίλου.
Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις θυγατρικές με σημαντικές μη ελέγχουσες
συμμετοχές
Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες όσον αφορά συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
για κάθε μία από τις τρείς θυγατρικές εταιρείες:
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(i) Ιντρακάτ
Συνοπτικός ισολογισμός:
31/12/2021

31/12/2020
Επαναδιατυπωμένο

Ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

199.860
165.748
365.608

204.048
117.314
321.362

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Ίδια κεφάλαια

212.708
111.123
323.831
41.777

218.602
50.020
268.622
52.740

Συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων:
Όμιλος Ιντρακάτ
1/1 - 31/12/2020
1/1 - 31/12/2021
Επαναδιατυπωμένο
Πωλήσεις
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου (συνεχιζόμενες και διακοπείσες
δραστηριότητες)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα που αναλογούν σε μη
ελέγχουσες συμμετοχές

214.840
(23.222)
639

174.506
(12.887)
461

(22.583)
(4.815)
(27.398)

(12.426)
(4.387)
(16.813)

(14.240)

(5.280)

Συνοπτική κατάσταση ταμειακών ροών:
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Όμιλος Ιντρακάτ
1/1 - 31/12/2020
1/1 - 31/12/2021
Επαναδιατυπωμένο
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

(10.540)
(11.285)
(840)
(22.665)
(20.347)
46.038

19.071
(9.622)
2.169
11.618
(8.408)
470

3.026
12.499
15.525

3.679
8.820
12.499

(ii) Intradevelopment
Συνοπτικός ισολογισμός:
Όμιλος Intradevelopment
31/12/2020
31/12/2021
Επαναδιατυπωμένο
Ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Ίδια κεφάλαια

19.401
22.660
42.061

5.809
29.938
35.747

6.071

10.603
6
10.609
25.137

6.072
35.990

Συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων:
Όμιλος Intradevelopment
1/1 - 31/12/2020
1/1 - 31/12/2021
Επαναδιατυπωμένο
Πωλήσεις
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου (συνεχιζόμενες και διακοπείσες
δραστηριότητες)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα που αναλογούν σε μη
ελέγχουσες συμμετοχές

314
9.027
(2)

718
(5.429)
(3)

9.025
15
9.041

(5.432)
(5.432)

1.569

-
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Συνοπτική κατάσταση ταμειακών ροών:
Όμιλος Intradevelopment
1/1 - 31/12/2020
1/1 - 31/12/2021
Επαναδιατυπωμένο
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

(3.097)
(567)
(4)
(3.668)
26.210
(4.169)

(8.756)
(160)
(1)
(8.917)
899
7.932

18.372
25
18.398

(86)
111
25

(iii) Intracom Technologies Sarl
Συνοπτικός ισολογισμός:
Όμιλος Intracom Technologies Sarl
31/12/2020
31/12/2021
Επαναδιατυπωμένο
Ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

131.416
48.414
179.830

226.995
84.398
311.393

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Ίδια κεφάλαια

48.381
3.332
51.713
128.117

155.821
70.033
225.853
85.540

Συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων:
Όμιλος Intracom Technologies Sarl
1/1 - 31/12/2020
1/1 - 31/12/2021
Επαναδιατυπωμένο
Πωλήσεις
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου (συνεχιζόμενες και διακοπείσες
δραστηριότητες)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα που αναλογούν σε μη
ελέγχουσες συμμετοχές

228.186
152.503
(2.652)

256.126
6.511
(2.826)

149.851
(202)
149.649

3.685
(1.068)
2.616

13.320

(217)
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12. Επενδύσεις σε εταιρείες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
Όμιλος
31/12/2021
31/12/2020
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Πωλήσεις / Λύσεις κοινοπραξιών
Μερίδιο ζημιάς
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών, αναλογιστικών
κερδών / (ζημιών) και χρηματοοικονομικών στοιχείων
συγγενών
Πώληση θυγατρικών
Απομείωση
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

9.408
(5.687)
(1.143)

9.919
(491)

17
(495)
(41)
2.535

(20)
9.408

Τον Νοέμβριο του 2021 η θυγατρική Intradevelopment προέβει σε πώληση της εταιρείας
DEVENETCΟ έναντι τιμήματος €25.882 αναγνωρίζοντας κέρδος από την πώληση ύψους €20.195 (βλ.
σημ. 32).
Δεν πραγματοποιήθηκαν εξαγορές ή πωλήσεις συγγενών στη χρήση 2020.
Πληροφορίες για τις συγγενείς επιχειρήσεις του Ομίλου (μέσω των θυγατρικών εταιρειών της
μητρικής) παρατίθενται πιο κάτω:
2021
Επωνυμία

ALPHA MOGILANY DEVELOPMENT SP. Z.O.O
FRACASSO HOLDINGS D.O.O.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (ΕΛΜΕΑΣ Α.Ε.)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΣΙΡΡΑ Α.Ε.)
MESTROLIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟΥ
ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

Χώρα
εγκατάστασης

Ενεργητικό

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Κέρδη/ (ζημιές)

Ποσοστό
συμμετοχής

ΠΟΛΩΝΙΑ
ΚΡΟΑΤΙΑ

2.340
641

6.459
192

58

(93)

25,00%
50,00%

ΕΛΛΑΔΑ

368

187

1.943

(44)

45,00%

ΕΛΛΑΔΑ

16.546

15.958

3.756

(187)

45,00%

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

631
8.107

219
5.406

308
9

(159)
(810)

50,00%
34,32%

28.633

28.421

6.074

(1.293)

2020
Επωνυμία
ALPHA MOGILANY DEVELOPMENT SP. Z.O.O
ΚΙΝΗΤΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε.
FRACASSO HOLDINGS D.O.O.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (ΕΛΜΕΑΣ Α.Ε.)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΣΙΡΡΑ Α.Ε.)
MESTROLIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟΥ
ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.
DEVENETCO LTD
INCELLIGENT

Χώρα
εγκατάστασης

Ενεργητικό

Υποχρεώσεις

ΠΟΛΩΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΡΟΑΤΙΑ

2.340
472
608

6.459
407
172

ΕΛΛΑΔΑ

429

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Έσοδα

Κέρδη/ (ζημιές)
-

Ποσοστό
συμμετοχής

51

31

25,00%
24,00%
50,00%

204

1.964

103

45,00%

17.505

16.730

3.366

(717)

45,00%

626
8.516
24.345
558
55.398

178
5.053
12.115
159
41.477

860
14
0
613
6.868

(32)
11
(423)
(28)
(1.054)

50,00%
34,32%
50,00%
20,00%

-
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13. Από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες
Τα παρακάτω ποσά αντιπροσωπεύουν το μερίδιο του ενεργητικού και υποχρεώσεων του Ομίλου σε
από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες που ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της αναλογικής
ενοποίησης και περιλαμβάνονται στον ισολογισμό:
31/12/2021

31/12/2020

Απαιτήσεις:
Mη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό

43

52

18.200

20.888

18.243

20.940

Yποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

266

541

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

18.117

19.845

18.383

20.386

(140)

554

28.219

13.579

(28.058)
161

(12.391)
1.187

Καθαρή θέση
Έσοδα
Έξοδα
Κέρδη / (Ζημιές) (μετά φόρων)

Πληροφορίες για τις από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες του Ομίλου παρατίθενται στη
σημείωση 43.

14. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών
εισοδημάτων
Όμιλος

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου
Πώληση θυγατρικής (σημ. 40)
Προσθήκες
Κέρδη / (Ζημιές) εύλογης αξίας
Λοιπά
Υπόλοιπο τέλους περιόδου

Εταιρεία

31/12/2021

31/12/2020
Επαναδιατυπωμένο

31/12/2021

31/12/2020

22.464
(283)
9.416
(4.164)
(209)
27.225

45.066
123
(22.720)
(6)
22.464

692
184
1.793
2.670

1.065
67
(439)
692

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων του Ομίλου
και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2020 περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
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Όμιλος

Εταιρεία

31/12/2021

31/12/2020
Επαναδιατυπωμένο

31/12/2021

31/12/2020

31
1.453
9.133
10.617

23
712
319
1.054

1.453
1.453

319
319

540
2.138
96
979
256
4.010

4.055
540
2.138
119
955
248
756
8.811

1.217
1.217

373
373

12.598
12.598
27.225

12.598
12.598
22.464

2.670

692

Εισηγμένοι τίτλοι
- Συμμετοχικοί τίτλοι
Άλφα Γκρίσιν - Infotech AE
Τράπεζα Αττικής
Ίντραλοτ ΑΕ
Netcompany Group A/S
Μη εισηγμένοι τίτλοι
- Συμμετοχικοί τίτλοι
Μoρέας ΑΕ
Μoρέας ΣΕΑ ΑΕ
Καραϊσκάκη ΑΕ
Ελληνική Ενέργεια και Ανάπτυξη ΑΕ
Goreward Ltd
A.K Marathon Venture Capital Mutual Fund
Λοιπά
- Ομόλογα
Μoρέας ΑΕ

Ο Όμιλος συμμετέχει στην Μορέας ΑΕ μέσω συμμετοχής στο 13,33% του μετοχικού κεφαλαίου,
καθώς και μέσω συμμετοχής στο 13,33% ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης (subordinated
bonds). Η συμμετοχή στο δάνειο διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης αναλογικά της
συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και η μεταβίβαση του ομολογιακού δανείου μπορεί να
πραγματοποιηθεί συμβατικά μόνο μαζί με την αντίστοιχη μεταβίβαση ιδίου ποσοστού μετοχικού
κεφαλαίου.
Τον Οκτώβριου του 2021, η Intracom Technologies Sarl απέκτησε μετοχές στη Netcompany Group
A/S εύλογης αξίας €9.174 ως μέρος του τιμήματος πώλησης της θυγατρικής Intrasoft International
(βλ. σημ. 40). Η προαναφερθείσα συμμετοχή κατατάσσεται στο επίπεδο 1.
Οι πωλήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας στη χρήση 2021 αφορούν συμμετοχές που κατατάσσονταν
τόσο στο επίπεδο 1 όσο και στο επίπεδο 3.
Αποτίμηση μη εισηγμένων συμμετοχικών τίτλων
Για την αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές και
κατατάσσονται στο επίπεδο 3 επιμέτρησης της εύλογης αξίας, ο Όμιλος ακολουθεί τεχνικές
αποτίμησης. Οι σημαντικότεροι τίτλοι αφορούσαν τη συμμετοχή στις εταιρείες Μορέας ΑΕ και
Μορέας ΣΕΑ όπως περιγράφεται ανωτέρω, καθώς και τη συμμετοχή στον όμιλο Goreward Ltd στον
οποίο ο Όμιλος συμμετέχει με ποσοστό 22,31% μέσω της θυγατρικής Intracom Operations Ltd.
Για την αποτίμηση της συμμετοχής στην Μορέας ΑΕ ο Όμιλος χρησιμοποιεί την μέθοδο της
προεξόφλησης των ταμειακών ροών. Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος απομείωσης διενεργήθηκε από
ανεξάρτητο εκτιμητή και βασίσθηκε σε στοιχεία από χρηματοοικονομικά μοντέλα, εγκεκριμένα από
τις εταιρείες παραχώρησης και τις τράπεζες χρηματοδότησης. O συντελεστής προεξόφλησης για το
2021 ανήλθε σε 5,08%, που υπολογίστηκε με την μέθοδο του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου
(WACC), αναλογικά του σταδίου ολοκλήρωσης και του βαθμού ωρίμανσης του έργου παραχώρησης,
και αναλογικά του συνολικού κινδύνου που εκτιμήθηκε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Από τον
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διενεργηθέντα έλεγχο απομείωσης την 31/12/2021 στην Μορέας ΑΕ, η εύλογη αξία προσδιορίστηκε
σε ποσό €12 εκ. και προέκυψε απομείωση ύψους €4 εκ.
Ο όμιλος Goreward Ltd δραστηριοποιείται στην Κίνα. Η θυγατρική Intracom Operations είναι
παθητικός επενδυτής, χωρίς εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Ως εκ τούτου η
επένδυση έχει κατηγοριοποιηθεί στα «Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών
συνολικών εισοδημάτων». H επένδυση κατατάσσεται στο επίπεδο 3 επιμέτρησης της εύλογης αξίας.
Για την αποτίμηση της συμμετοχής ο Όμιλος χρησιμοποιεί την μέθοδο της προεξόφλησης των
ταμειακών ροών. Ως συντελεστής προεξόφλησης χρησιμοποιήθηκε το μεσοσταθμικό κόστος
κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 9,5% (2020: 9,1%). Στη χρήση 2021 τα κέρδη /(ζημιές) εύλογης
αξίας περιλαμβάνουν ζημιά €858 (2020: €17.827) που αφορά τη συγκεκριμένη επένδυση. Η μείωση
στην εύλογη αξία προήλθε κατά κύριο λόγο από τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις στις 31
Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με τις προβλεπόμενες μελλοντικές ροές των δραστηριοτήτων και των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του ομίλου.

15. Αναβαλλόμενη φορολογία
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικό
δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια
φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω:
Όμιλος

31/12/2021
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Εταιρεία

31/12/2020
Επαναδιατυπωμένο

(5.841)

(6.363)

31/12/2021

31/12/2020
Επαναδιατυπωμένο

-

-

7.424

3.566

519

911

1.583

(2.797)

519

911

Χρέωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων ύψους €11 και €360 αφορά διακοπείσες δραστηριότητες
για τη χρήση 2021 και 2020 αντίστοιχα (Σημ.40).
Τα μεικτά ποσά αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων αναλύονται ως
ακολούθως:
Όμιλος
31/12/2021

Εταιρεία

31/12/2020
Επαναδιατυπωμένο

31/12/2021

31/12/2020
Επαναδιατυπωμένο

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες
Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών

(9.431)

(10.492)

(147)

(291)

(518)

-

(133)
-

(9.722)

(11.010)

(147)

(133)

10.160

4.054

666

1.045

1.147

4.160

-

-

11.306

8.214

666

1.045

1.584

(2.796)

519

911

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Πληρωτέες μετά από 12 μήνες
Πληρωτέες εντός 12 μήνες
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Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω:
Όμιλος
31/12/2021

Εταιρεία

31/12/2020
Επαναδιατυπωμένο

31/12/2021

31/12/2020
Επαναδιατυπωμένο

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

(2.796)

(1.015)

911

Συναλλαγματικές διαφορές

-

15

-

-

(2.023)

(730)

(392)

177

8
7
6.294
93
1.583

(139)
(2)
474
(1.400)
(2.796)

519

(4)
911

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσμάτων (σημ. 34)
Χρέωση / (πίστωση) στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
Χρέωση / (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια
Εξαγορά θυγατρικής
Πώληση θυγατρικής (σημ. 40)
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

738

Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της
χρήσης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής
αρχής είναι οι παρακάτω:
Όμιλος
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 Επαναδιατυπωμένο
Συναλλαγματικές διαφορές
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Χρέωση / (πίστωση) στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
Πίστωση στα ίδια κεφάλαια
Εξαγορά θυγατρικής
Πώληση θυγατρικής
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 Επαναδιατυπωμένο

Προβλέψεις
(9.211)
15
(2)
(32)
(9.230)

Φορολογικές
ζημίες
(449)
(384)
56
(777)

Λοιπά
(1.182)
341
(153)
(2)
(6)
(1.002)

Σύνολο
(10.843)
15
(45)
(185)
(2)
(6)
56
(11.009)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Συναλλαγματικές διαφορές
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Πίστωση στα ίδια κεφάλαια
Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές
Εξαγορά θυγατρικής
Πώληση θυγατρικής (σημ. 40)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

(9.230)
0
1.428
16
(0)
(17)
(7.803)

(777)
(116)
(15)
(908)

(1.002)
(57)
(30)
8
50
20
(1.011)

(11.009)
0
1.255
(14)
8
33
5
(9.722)

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 Επαναδιατυπωμένο
Συναλλαγματικές διαφορές
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Εξαγορά θυγατρικής
Πώληση θυγατρικής
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 Επαναδιατυπωμένο

Επιταχυνόμενες
φορολογικές
αποσβέσεις
3.817
230
480
(1.456)
3.071

Λοιπά
6.011
(0)
(915)
5.142

Σύνολο
9.828
(0)
(685)
480
(1.456)
8.213

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Συναλλαγματικές διαφορές
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Χρέωση στα ίδια κεφάλαια
Εξαγορά θυγατρικής
Πώληση θυγατρικής (σημ. 40)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

3.071
83
1.605
4.758

5.142
1
(3.361)
21
4.657
88
6.548

8.213
1
(3.278)
21
6.262
88
11.306
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Εταιρεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

Προβλέψεις

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 Επαναδιατυπωμένο
Χρέωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Πίστωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 Επαναδιατυπωμένο

(115)
(14)
(4)
(133)

(115)
(14)
(4)
(133)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Πίστωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα

(133)
(13)
(0)

(133)
(13)
(0)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

(147)

(147)

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

Επιταχυνόμενες
φορολογικές
αποσβέσεις

Λοιπά

Σύνολο

821
(116)
705

33
307
340

853
191
1.045

705

340

1.045

(161)
544

(218)
122

(379)
666

Η Εταιρεία δεν είχε αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση σε ζημιές των προηγούμενων
χρήσεων ύψους €3.045, οι οποίες συμψηφίσθηκαν κατά την τρέχουσα χρήση.
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16. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Όμιλος
Εταιρεία
31/12/2020
31/12/2021 Επαναδιατυπωμένο 31/12/2021
31/12/2020
Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Τελικές εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημ. 39)
Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη (σημ. 39)
Προπληρωμές εξόδων
Δεδουλευμένα έσοδα
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων
Δεσμευμένες καταθέσεις
Απαιτήσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Λοιπές απαιτήσεις
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης λοιπών απαιτήσεων
Σύνολο
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό

91.431
(9.430)
82.002
41.161
9.723
4.706
4.453
874
51.148
5.875
7.770
14.602
(7.101)
215.213

110.961
(19.586)
91.375
31.418
14.023
8.073
6.428
74.405
87.994
166
60
35.840
(4.978)
344.804

181
181
7.033
13.350
185
363
79
2.524
23.714

14
14
14.561
8.760
90
1.294
80
3.479
28.278

17.750

19.692

8.500

33

197.464

325.111

15.214

28.245

215.213

344.804

23.714

28.278

Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς
ο Όμιλος έχει μεγάλο αριθμό πελατών. Ο Όμιλος έχει αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να
διασφαλίσει ότι οι συμφωνίες πώλησης πραγματοποιούνται με πελάτες με επαρκή πιστοληπτική
ικανότητα. Η πιστωτική πολιτική του Ομίλου καθορίζεται από τους όρους είσπραξης που
αναφέρονται κατά περίπτωση σε κάθε σύμβαση με πελάτη.
Για τις εμπορικές απαιτήσεις ο Όμιλος εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση (simplified
approach) που επιτρέπει το ΔΠΧΑ 9. Βάσει της προσέγγισης αυτής ο Όμιλος αναγνωρίζει τις
πιστωτικές ζημιές που αναμένονται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των εμπορικών απαιτήσεων
(expected lifetime losses).
Ο υπολογισμός γίνεται σε ατομική βάση. Τα ποσοστά αναμενόμενων ζημιών βασίζονται στο προφίλ
πληρωμών πωλήσεων και στις αντίστοιχες ιστορικές πιστωτικές ζημιές. Ως γεγονός αθέτησης
θεωρείται η αδυναμία του πελάτη να πληρώσει μετά από 360 ημέρες από την ημερομηνία
τιμολόγησης.
Για τον υπολογισμό της ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης λαμβάνεται το σύνολο της απαίτησης μετά
την αφαίρεση του ποσού που έχει ασφαλιστεί. Για τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα ο Όμιλος δεν αναμένει
ζημιά σε περίπτωση αθέτησης.
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Η μεταβολή της πρόβλεψης για εμπορικούς πελάτες και λοιπές επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως
εξής:
Όμιλος

Εταιρεία

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Συναλλαγματικές διαφορές
Πρόβλεψη απομείωσης
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις
Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

23.038
(64)
1.921
(43)
(288)
24.564

Συναλλαγματικές διαφορές
Πρόβλεψη απομείωσης
Διαγραφή εισπρακτέων μέσα στη χρήση
Πώληση θυγατρικής
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις
Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

43
4.515
(75)
(11.344)
(651)
(521)
16.531
Όμιλος

-

-

Εταιρεία

31/12/2020
31/12/2021 Επαναδιατυπωμένο 31/12/2021
Ευρώ (EUR)
Δολλάριo (USD)
Ζλότι Πολωνίας (PLN)
Λέι Ρουμανίας (RON)
Λίρα Αγγλίας (GBP)
Ελβετικό Φράγκο (CHF)
Λεκ Αλβανίας
Κορώνα Δανίας (DKK)
Κορώνα Σουηδίας (SKK)
Δηνάριo FYROM (MKD)
Λοιπά

189.033
23.289
439
9
34
24
2.385
215.213

302.585
34.069
176
1.099
106
1.196
1.858
3.714
344.804

23.714
23.714

31/12/2020
28.202
75
28.278

Πρόβλεψη απομείωσης ύψους €790 (2020: €1.207) και αναστροφή μη χρησιμοποιηθείσας
πρόβλεψης ύψους €88 (2020: €80) αφορούν διακοπείσες δραστηριότητες (βλ. σημ.40).
Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νομίσματα:
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία
Τα δεδουλευμένα έσοδα του Ομίλου περιλαμβάνουν συμβατικά περιουσιακά στοιχεία ύψους €874
(31.12.2020: €72.937) και αφορούν κυρίως τον τομέα «Κατασκευαστικά». Οι προσθήκες στη χρήση
2021 ανήλθαν σε €11.488 για τον Όμιλο (2020: €121) ενώ οι μεταφορές σε εμπορικές απαιτήσεις
ανήλθαν σε €931 (2020: €103). Τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν κατά €84.088 λογω
της πώλησης της θυγατρικής Intrasoft International (βλ. σημ. 11 & 40).
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Οι απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια αφορούν τον τομέα «Κατασκευαστικά». Οι
προσθήκες στη χρήση 2021 για τον Όμιλο ανήλθαν σε €151 εκ. (2020: €159 εκ.) ενώ οι μεταφορές
σε εμπορικές απαιτήσεις ανήλθαν σε €188 εκ. (2020: €138 εκ.).

17. Αποθέματα
Όμιλος

Εταιρεία

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

Πρώτες και βοηθητικές ύλες

28.624

31.201

-

-

Ημιτελή προϊόντα

18.106

16.673

-

-

Ετοιμα προϊόντα

4.440

3.347

-

-

Παραγωγή σε εξέλιξη

2.811

2.067

-

-

783
54.763

1.815
83
55.185

-

-

Πρώτες και βοηθητικές ύλες

7.680

7.345

-

-

Ημιτελή προϊόντα

4.428

3.772

-

-

716

691

-

-

Εμπορεύματα

12.823

301
12.108

-

-

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία

41.940

43.076

-

-

Εμπορεύματα
Λοιπά
Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα και κατεστραμμένα αποθέματα

Ετοιμα προϊόντα

Η κίνηση της πρόβλεψης έχει ως εξής:
Όμιλος

Εταιρεία

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Πρόβλεψη απομείωσης (σημ. 28)
Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη
Μη χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη που αναστράφηκε
Πώληση θυγατρικής (σημ. 40)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

12.973
783
(996)
(651)
(1)
12.108

-

Πρόβλεψη απομείωσης (σημ. 28)
Πώληση θυγατρικής (σημ. 40)
Μη χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη που αναστράφηκε (σημ. 28)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

1.646
(301)
(630)
12.823

-

-
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18. Χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώμενα σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Όμιλος

Εταιρεία

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

938
39
977

956
(18)
938

-

-

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία (σημ. 32)
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

Όμιλος
31/12/2021
31/12/2020
Εισηγμένοι τίτλοι
- Συμμετοχικοί τίτλοι εσωτερικού
Μη εισηγμένοι τίτλοι
- Συμμετοχικοί τίτλοι εσωτερικού

Εταιρεία
31/12/2021
31/12/2020

353

290

-

-

623
977

648
938

-

-

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία μέσω αποτελεσμάτων στο σύνολο τους είναι σε ευρώ.

19. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, περιλαμβάνουν τα εξής:
Όμιλος

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

Εταιρεία

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

209.784

71.305

116.258

14.790

6.710

11.725

-

-

216.494

83.030

116.258

14.790

Το 2021 το πραγματικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών καταθέσεων για την Εταιρεία
ήταν 0% (2020: 0%).
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στα εξής νομίσματα:
Όμιλος
31/12/2021
31/12/2020
Ευρώ (EUR)
Δολλάριo (USD)
Λέι Ρουμανίας (RON)
Λεβ Βουλγαρίας (BGN)
Ζλότι Πολωνίας(PLN)
Λίρα Αγγλίας (GBP)
Κορώνα Δανίας (DKK)
Δινάριο Ιορδανίας (JOD)
Λοιπά

207.821
7.768
694
192
11
7
216.494

67.584
14.486
67
49
212
226
16
217
173
83.030

Εταιρεία
31/12/2021
31/12/2020
115.571
682
6
116.258

14.008
776
6
14.790
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20. Μετοχικό κεφάλαιο
Αριθμός
μετοχών

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Ίδιες
μετοχές

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Ίδιες μετοχές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

75.520.152
(108.000)
75.412.152

76.000
76.000

194.204
194.204

(485)
(60)
(545)

269.719
(60)
269.658

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

75.412.152
75.412.152

76.000
76.000

194.204
194.204

(545)
(545)

269.658
269.658

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

21. Αποθεματικά
Όμιλος

Τακτικό
αποθεματικο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Αλλαγή λογιστικών πολιτικών λόγω υιοθέτησης
διερμηνίας ΔΛΠ 19 και διόρθωσης λάθους

Ειδικά
Αφορολόγητα
Έκτακτα
αποθεματικά αποθεματικά αποθεματικά

31.107

8.305

96.773

Αποθεματικό
αναλογιστικών
κερδών /
Αποθεματικά
(ζημιών)
εύλογης αξίας Σύνολο

Λοιπά
αποθεματικά

56.470

(28.659)

(3.559)

(21.676) 138.761

-

-

-

-

-

1.250

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 Επαναδιατυπωμένο
Κέρδη / (Ζημιές) εύλογης αξίας επενδύσεων σε
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών
εισοδημάτων

31.107

8.305

96.773

56.470

(28.659)

(2.309)

(21.676) 140.011

-

-

-

-

-

-

(20.857) (20.857)

Συναλλαγματικές διαφορές
Αναλογιστικές ζημιές καθαρές από φόρους
Μεταφορές μεταξύ αποθεματικών
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

59
31.166

8.305

203
96.975

56.470

(28.659)

(137)
(2.446)

(795)
(795)
(137)
262
(43.329) 118.483

31.166

8.305

96.975

56.470

(28.659)

(2.446)

(43.329) 118.483

-

-

-

-

-

-

59
31.225

8.305

96.976

56.470

(67)
(28.726)

1.394
(8)
(1.059)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Κέρδη / (Ζημιές) εύλογης αξίας επενδύσεων σε
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών
εισοδημάτων
Πώληση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών
συνολικών εισοδημάτων
Συναλλαγματικές διαφορές
Πώληση θυγατρικών
Αναλογιστικές ζημιές καθαρές από φόρους
Μεταφορές μεταξύ αποθεματικών
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

-

(1.109)

1.250

(1.109)

6.192
6.192
414
414
(241)
1.153
(8)
115
107
(37.957) 125.233
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Εταιρεία
Αποθεματικό
αναλογιστικών
Ειδικά
Αφορολόγητα
Έκτακτα
κερδών /
Αποθεματικά
αποθεματικά αποθεματικά αποθεματικά
(ζημιών)
εύλογης αξίας

Τακτικό
αποθεματικο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Αλλαγή λογιστικών πολιτικών λόγω υιοθέτησης
διερμηνίας ΔΛΠ 19 και διόρθωσης λάθους
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 Επαναδιατυπωμένο
Ζημιές εύλογης αξίας επενδύσεων αποτιμώμενων
στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών
εισοδημάτων
Αναλογιστικά
καθαρά
από φόρους
Υπόλοιπο 31 κέρδη
Δεκεμβρίου
2020
Επαναδιατυπωμένο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Ζημιές εύλογης αξίας επενδύσεων αποτιμώμενων
στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών
εισοδημάτων
Αναλογιστικά κέρδη καθαρά από φόρους
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

Σύνολο

26.719

8.069

38.146

56.981

(178)

(1.308)

128.429

-

-

-

-

12

-

12

26.719

8.069

38.146

56.981

(166)

(1.308)

128.440

-

-

-

-

-

(439)

(439)

-

-

-

-

(13)

-

(13)

26.719

8.069

38.146

56.981

(180)

(1.746)

127.988

26.719

8.069

38.146

56.981

(180)

(1.746)

127.988

26.719

8.069

38.146

56.981

(1)
(180)

1.793
46

1.793
(1)
129.781

(α) Τακτικό αποθεματικό
Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.
4548/2018 άρθρο 158 & 160) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών
(μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος
του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων, και ως εκ τούτου δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
(β) Έκτακτα αποθεματικά
Τα έκτακτα αποθεματικά περιλαμβάνουν ποσά αποθεματικών τα οποία έχουν δημιουργηθεί με
αποφάσεις Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, δεν έχουν ειδικό προορισμό και δύναται να
χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης και ποσά αποθεματικών τα οποία έχουν σχηματιστεί βάσει διατάξεων της Ελληνικής
Νομοθεσίας. Τα ανωτέρω έκτακτα αποθεματικά έχουν σχηματιστεί από φορολογηθέντα κέρδη και
ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε περαιτέρω φορολόγηση σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής
τους.
(γ) Αφορολόγητα αποθεματικά
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
Παρακολουθούνται τα αποθεματικά που σχηματίζονται από καθαρά κέρδη, τα οποία με βάση ειδικές
διατάξεις αναπτυξιακών νόμων, που ισχύουν κάθε φορά, δεν φορολογούνται, γιατί
χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση νέου πάγιου παραγωγικού εξοπλισμού. Δηλαδή, σχηματίζονται
από καθαρά κέρδη για τα οποία δεν υπολογίζεται και δεν καταβάλλεται φόρος.
Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και από έσοδα φορολογηθέντα κατά
ειδικό τρόπο
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Περιλαμβάνεται το μέρος των αδιανέμητων καθαρών κερδών κάθε χρήσης που προέρχεται από
απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο με
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.
Τα ανωτέρω αποθεματικά μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν (αφού ληφθούν
υπόψη οι περιορισμοί που μπορεί να ισχύουν κάθε φορά) με απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων. Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής υπόκεινται σε φόρο
εισοδήματος με τον τρέχοντα φορολογικό συντελεστή.
(δ) Αποθεματικά εύλογης αξίας
Τα αποθεματικά εύλογης αξίας περιλαμβάνουν κυρίως συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής
επενδύσεων σε ξένο νόμισμα και αποθεματικά από επενδύσεις που επιμετρώνται σε εύλογη αξία
μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων.
Στη χρήση 2021 στον Όμιλο, ποσό €6.192 μεταφέρθηκε από τα αποθεματικά εύλογης αξίας στα
αποτελέσματα εις νέον λόγω πώλησης επενδύσεων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω
λοιπών συνολικών εισοδημάτων (σημ. 14).
Tα αποθεματικά εύλογης αξίας του Ομίλου που σχετίζονται με επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω
λοιπών συνολικών εισοδημάτων περιλαμβάνουν επιπλέον μερίδιο ζημιάς από συγγενείς ποσού €15
(2020: € 23).

22. Δάνεια
Όμιλος

Εταιρεία

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

Τραπεζικά δάνεια

21.708

17.882

2.060

2.460

Ομολογιακά δάνεια

57.789

60.003

-

-

299

56

-

-

2.280

-

-

-

82.076

77.941

2.060

2.460

77.860

91.278

12.400

12.380

8.099

15.620

-

-

278

1.366

-

-

86.238

108.265

12.400

12.380

168.314

186.205

14.460

14.840

Μακροπρόθεσμος δανεισμός

Επιστρεπτέα προκαταβολή
Λοιπά δάνεια
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια
Ομολογιακά δάνεια
Λοιπά δάνεια
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων
Σύνολο δανείων

Τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται στα εξής νομίσματα:
Όμιλος
31/12/2021
31/12/2020
Ευρώ
Δολλάριο (USD)
Λοιπά

168.314
168.314

182.866
2.684
655
186.205

Εταιρεία
31/12/2021
31/12/2020
14.460
14.460

14.840
14.840
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Οι πληρωμές βάσει συμβάσεων που σχετίζονται με τα δάνεια (συμπεριλαμβανομένων πληρωμών
τόκων), είναι οι εξής:
Όμιλος
31/12/2021
31/12/2020
Μέχρι 1 έτος
Μεταξύ 1 και 2 ετών
Μεταξύ 2 και 3 ετών
Μεταξύ 3 και 5 ετών
Πάνω από 5 έτη

96.272
12.771
20.857
20.073
18.633
168.606

117.390
11.308
12.789
45.877
187.364

Εταιρεία
31/12/2021
31/12/2020
12.508
509
509
1.227
14.752

12.506
508
509
1.736
15.258

Το σταθμισμένο επιτόκιο των δανείων για τον Όμιλο για το 2021 κυμάνθηκε στο 5,3% και στο 3,1%
για τον βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δανεισμό αντίστοιχα (2020: 5,42% και στο 4,5 %
αντίστοιχα).
Το σταθμισμένο επιτόκιο των δανείων για την Εταιρεία για το 2021 κυμάνθηκε στο 5,7% και στο
4,5% για τον βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δανεισμό αντίστοιχα (2020: 5,7% και στο 4,5%
αντίστοιχα).
Αναφορικά με τα ανωτέρω δάνεια υφίστανται οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη σημείωση 38.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις μεταβολές των υποχρεώσεων που συμπεριλαμβάνονται στις
χρηματοδοτικές δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας στην κατάσταση ταμειακών ροών:
Όμιλος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Ταμειακές ροές
Προσθήκες υποχρεώσεων μίσθωσης
Απόκτηση θυγατρικών
Πώληση θυγατρικών
Μεταβολή ποσοστού σε από κοινού δραστηριότητα
Λοιπές μη ταμειακές μεταβολές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Ταμειακές ροές
Προσθήκες υποχρεώσεων μίσθωσης
Απόκτηση θυγατρικών
Πώληση θυγατρικών
Λοιπές μη ταμειακές μεταβολές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

Υποχρεώσεις
μίσθωσης
22.275
(6.338)
11.235
1.462
(5)
690
29.319
29.319
(6.470)
5.822
989
(9.979)
1.289
20.971

Δάνεια

Σύνολο

202.026
10.543
(26.989)
626
186.205

224.300
4.205
11.235
1.462
(26.989)
(5)
1.316
215.524

186.205
42.496
(69.484)
9.096
168.314

215.524
36.027
5.822
989
(79.463)
10.386
189.284
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Εταιρεία

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Ταμειακές ροές
Προσθήκες υποχρεώσεων μίσθωσης
Λοιπές μη ταμειακές μεταβολές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

Υποχρεώσεις
μίσθωσης
6.967
(1.233)
99
285
6.118

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Ταμειακές ροές
Προσθήκες υποχρεώσεων μίσθωσης
Λοιπές μη ταμειακές μεταβολές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

6.118
(1.699)
183
266
4.869

Δάνεια

Σύνολο

18.700
(3.860)
14.840

25.667
(5.093)
99
285
20.958

14.840
(380)
14.460

20.958
(2.079)
183
266
19.329

23. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Η μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό έχει ως εξής:
Όμιλος

Yπόλοιπο έναρξης χρήσης
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Κόστος προϋπηρεσίας

Εταιρεία

1/1 31/12/2021

1/1 - 31/12/2020
Επαναδιατυπωμένο

5.344

4.768

703

628

557

477

58

51

17

100

5

7

8

-

-

-

1/1 1/1 - 31/12/2020
31/12/2021 Επαναδιατυπωμένο

Κόστος μεταφοράς προσωπικού

52

-

52

-

Tερματικές παροχές

85

27

-

-

Επίπτωση από περικοπές

166

377

-

70

Συνολική χρέωση στα αποτελέσματα

885

981

114

128

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές

(57)

210

1

18

Συνολική χρέωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα

(57)

210

1

18

Συναλλαγματικές διαφορές

-

-

-

-

(391)

(621)

-

(70)

Σύνολο χρέωσης σε τρίτους

-

7

-

-

Εξαγορά θυγατρικής

5

-

-

-

(2.391)

-

-

-

3.396

5.344

818

703

Πληρωθείσες εισφορές

Πώληση θυγατρικής (σημ. 40)
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:
Όμιλος
Εταιρεία
1/1 - 31/12/2021 1/1 - 31/12/2020 1/1 - 31/12/2021 1/1 - 31/12/2020
Προεξοφλητικό επιτόκιο

0,60% - 0,80%

0,40% - 0,60%

0,75%

0,60%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

1,70% - 2,00%

1,70% - 2,30%

2,00%

2,00%

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση ευαισθησίας της υποχρέωσης στις μεταβολές των
βασικών παραδοχών.
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Όμιλος
Μεταβολή στη παραδοχή

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

2021
0,5%
0,5%

Αύξηση / (Μείωση) στην παρούσα αξία Αύξηση / (Μείωση) στην παρούσα αξία
της υποχρέωσης σε περίπτωση
της υποχρέωσης σε περίπτωση μείωσης
αύξησης στην παραδοχή
στην παραδοχή

2020
0,5%
0,5%

2021
(84)
78

2020
(704)
630

2021
87
80

2020
769
(601)

Εταιρεία
Μεταβολή στη παραδοχή

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

2021
0,5%
0,5%

Αύξηση / (Μείωση) στην παρούσα αξία Αύξηση / (Μείωση) στην παρούσα αξία
της υποχρέωσης σε περίπτωση
της υποχρέωσης σε περίπτωση μείωσης
αύξησης στην παραδοχή
στην παραδοχή

2020
0,5%
0,5%

2021
(11)
8

2020
(25)
13

2021
12
(9)

2020
26
(12)

24. Υποχρεώσεις μισθώσεων
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
Τόκοι
Πληρωμές
Απόκτηση θυγατρικών
Τερματισμός συμβάσεων
Μεταβολή ποσοστού σε από κοινού δραστηριότητα
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Προσθήκες
Τόκοι
Πληρωμές
Απόκτηση θυγατρικών
Πώληση θυγατρικών
Τερματισμός συμβάσεων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης

Όμιλος
22.275
11.235
1.111
(6.338)
1.462
(421)
(5)
29.319

Εταιρεία
6.967
99
308
(1.233)
(23)
6.118

5.052
24.267
29.319

1.409
4.709
6.118

Όμιλος
29.319
5.822
1.360
(6.470)
989
(9.635)
(415)
20.971

Εταιρεία
6.118
183
266
(1.699)
4.869

2.983
17.988
20.971

1.559
3.310
4.869
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Η ληκτότητα των υποχρεώσεων μίσθωσης παρουσιάζεται παρακάτω:

Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
Σύνολο συμβατικών ταμειακών ροών

Όμιλος
Εταιρεία
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
4.149
7.100
1.743
1.671
11.920
19.546
3.511
5.066
14.104
14.553
11
30.173
41.199
5.254
6.747

25. Επιχορηγήσεις
Όμιλος
31/12/2021

Εταιρεία
31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

4.595

33

-

-

410

4.849

-

-

(1.360)

(286)

-

-

Υπόλοιπο τέλους χρήσης

3.646

4.595

-

-

Βραχυπρόθεσμο μέρος
Μακροπρόθεσμο μέρος

2.758
888

1.457
3.138

-

-

Σύνολο

3.646

4.595

-

-

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Προσθήκες
Αποσβέσεις στα αποτελέσματα (σημ. 31)

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που ελήφθησαν κατά την τρέχουσα χρήση αφορούν τον τομέα
«Αμυντικά» και έχουν ληφθεί στα πλαίσια της υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων τόσο με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και με την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.

26. Προβλέψεις
Όμιλος

Εταιρεία

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.043

9.329

1.500

1.500

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

888

2.998

-

-

2.932

12.327

1.500

1.500

Σύνολο

187

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
31 Δεκεμβρίου 2021
(Όλα τα ποσά σε €’000)

Όμιλος
Εγγυήσεις

Ανέλεγκτες
φορολογικά
χρήσεις

Λοιπά

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Αντιλογισμός προβλέψεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

742
260
(72)
930

3.924
3.924

6.983
5.154
(1.026)
(3.639)
7.473

11.650
5.414
(1.097)
(3.639)
12.327

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Αντιλογισμός προβλέψεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
Εξαγορά θυγατρικής
Πώληση θυγατρικής (σημ. 40)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

930
288
(352)
(222)
644

3.924
600
(3.924)
600

7.473
8.293
(1.167)
(3.603)
(9.309)
1.687

12.327
8.581
(1.519)
(3.825)
600
(13.233)
2.932

Το ποσό €1.687 στις λοιπές προβλέψεις την 31 Δεκεμβρίου 2021 περιλαμβάνει ποσό €1.500 για
επίδικες, δικαστικές αποφάσεις ή υπό διαιτησία διαφορές (2020: €1.724) και ποσό ύψους €187 για
προβλέψεις δεδουλευμένων παροχών προς το προσωπικό (2020: €4.801).
Εταιρεία

Λοιπά

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020

1.500

1.500

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

1.500

1.500

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021

1.500

1.500

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

1.500

1.500

Την 31 Δεκεμβρίου 2021, ποσό €1.500 (2020: €1.500) στις λοιπές προβλέψεις αφορά πρόβλεψη για
επίδικες, δικαστικές αποφάσεις ή υπό διαιτησία διαφορές.
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27. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Όμιλος

Εταιρεία

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

86.941
71.266
563
13.874
4.570
5.259
9.424
4.007

110.727
108.497
6.505
4.044
14.875
4.864
13.655
23.410

632
45.941
5.150
497
330
593

348
530
5.170
145
427
889

Σύνολο

195.905

286.577

53.143

7.509

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

16.117
179.788
195.905

19.181
267.396
286.577

53.143
53.143

7.509
7.509

Προμηθευτές
Προκαταβολές πελατών
Έσοδα επομένων χρήσεων
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (σημ. 39)
Δεδουλευμένα έξοδα
Υποχρεώσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι / τέλη
Λοιπές υποχρεώσεις

Η πίστωση που παρέχεται στον Όμιλο καθορίζεται από τους όρους πληρωμής που αναφέρονται
κατά περίπτωση σε κάθε σύμβαση με προμηθευτή.
Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στα εξής νομίσματα:
Όμιλος
31/12/2021
31/12/2020
Ευρώ (EUR)
Δολλάριo (USD)
Δηνάριο Ιορδανίας (JOD)
Δηνάριο Βόρειας Μακεδονίας (MKD)
Λίρα Βρετανίας (GBP)
Λέι Ρουμανίας (RON)
Λοιπά

148.868
40.775
3.107
100
2.916
139
195.905

236.114
43.481
872
2.258
1.359
2.492
286.577

Εταιρεία
31/12/2021 31/12/2020
53.143
53.143

7.509
7.509

Συμβατικές υποχρεώσεις
Οι προκαταβολές πελατών και τα έσοδα επομένων χρήσεων αφορούν κυρίως τους τομείς
«Κατασκευαστικά» και «Αμυντικά». Οι προσθήκες στη χρήση 2021 ανήλθαν σε €12.191 για τον
Όμιλο (2020: €82 εκ.) ενώ οι μεταφορές στα έσοδα ανήλθαν σε €14.839 (2020: €46 εκ.). Οι
προκαταβολές πελατών και τα έσοδα επομένων χρήσεων μειώθηκαν κατά €40.064 λόγω της
πώλησης της θυγατρικής Intrasoft International.
Οι υποχρεώσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια αφορούν τον τομέα «Κατασκευαστικά». Οι
προσθήκες στη χρήση 2021 για τον Όμιλο ανήλθαν σε €13 εκ (2020: €8,5εκ.) ενώ οι μεταφορές στα
έσοδα ανήλθαν σε €12,9 εκ. (2020: €3,9 εκ.).
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28. Έξοδα ανά κατηγορία
Σημείωση

Όμιλος
1/1 - 31/12/2021

Παροχές σε εργαζομένους
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο στο κόστος
πωληθέντων

29

Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων

6

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων

Εταιρεία

1/1 - 31/12/2020
Επαναδιατυπωμένο

1/1 - 31/12/2020
1/1 - 31/12/2021 Επαναδιατυπωμένο

34.481

36.364

88.716

55.718

-

-

3.568

4.525

324

244

10

2.320

1.112

72

111

9

1.178

961

1.126

1.223

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων

8

1.106

1.054

93

15

Απομείωση αποθεμάτων

17

1.646

783

-

-

Επαναφορά από διαγραφές αποθεμάτων

17

(630)

(652)

2.439

2.680

219

163

Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις

952

3.340

1

6

Μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων μικρής αξίας
Μεταβλητά μισθώματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στις
υποχρεώσεις μίσθωσης

202

704

2

6

Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα

Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων

1.983

4.273

-

61

15

-

-

139.391

127.393

-

-

923

764

-

-

Μεταφορικά και έξοδα ταξιδίων

1.106

797

92

58

Αμοιβές & έξοδα τρίτων

4.893

3.444

892

541

Έξοδα προβολής και διαφήμισης

1.809

1.191

65

41

18.668

17.065

1.512

1.534

302.829

257.262

6.381

8.213

252.144
11.244
39.441
302.830

212.008
9.056
36.198
257.262

1.685
4.695
6.381

1.785
6.428
8.214

3.653
742
3.778
8.172

3.883
506
3.263
7.653

91
1.524
1.615

97
1.496
1.592

Υπεργολαβίες
Τηλεπικοινωνιακά κόστη

Λοιπά
Σύνολο
Κατανομή ανά λειτουργία:
Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών
Έξοδα διοίκησης

Ανάλυση αποσβέσεων ανά λειτουργία:
Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών
Έξοδα διοίκησης

Οι αμοιβές των Τακτικών Ελεγκτών για την παροχή επιτρεπόμενων μη ελεγκτικών υπηρεσιών
ανέρχονται στο ποσό των €125 για τον Όμιλο, εκ των οποίων ποσό ύψους €37 αφορά τις
συνεχιζόμενες δραστηριότητες και ποσό ύψους €88 τις διακοπείσες.

29. Παροχές σε εργαζομένους
Όμιλος
Εταιρεία
1/1 - 31/12/2020
1/1 - 31/12/2020
1/1 - 31/12/2021 Επαναδιατυπωμένο 1/1 - 31/12/2021
Επαναδιατυπωμένο
Μισθοί και ημερομίσθια

25.959

26.739

1.595

3.849

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης

5.369

5.426

243

267

Λοιπές εργοδοτικές εισφορές και έξοδα
Δικαιώματα προαίρεσης (σημ. 11)
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών (σημ. 23)

659
1.813

502
2.910

30
-

28
-

680

788

114

128

34.481

36.364

1.983

4.273

Σύνολο
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30. Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Όμιλος
Εταιρεία
1/1 - 31/12/2020
1/1 - 31/12/2021 Επαναδιατυπωμένο 1/1 - 31/12/2021 1/1 - 31/12/2020
Χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώμενα στο
αποσβέσιμο κόστος
-Κέρδη /(ζημιές) απομείωσης εμπορικών
απαιτήσεων
-Κέρδη /(ζημιές) απομείωσης λοιπών
χρηματοοικονομικων στοιχείων

(1.108)

(714)

-

-

(2.617)

-

-

-

433

208

-

-

(3.292)

(506)

-

-

-Αντιστροφή προηγούμενης απομείωσης
Σύνολο

31. Άλλα λειτουργικά έσοδα
Όμιλος
Εταιρεία
1/1 - 31/12/2020
1/1 - 31/12/2021 Επαναδιατυπωμένο 1/1 - 31/12/2021 1/1 - 31/12/2020
Έσοδα από μερίσματα

91

11

609

-

Έσοδα
από ενοίκια
Αποσβέσεις
ληφθέντων επιχορηγήσεων

2.823

2.580

2.725

2.525

(σημ.25)

1.360

286

-

-

Λοιπά έσοδα επιχορηγήσεων

175

36

-

-

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις

198

77

-

-

1.971

1.157

-

-

6.618

4.148

3.334

2.525

Λοιπά
Σύνολο

Τα ελάχιστα μελλοντικά έσοδα από μισθώματα για τον Όμιλο και την Εταιρεία έχουν ως ακολούθως:

Εντός 1 έτους
Μεταξύ 1 και 2 ετών
Μεταξύ 2 και 3 ετών
Μεταξύ 3 και 4 ετών
Μεταξύ 4 και 5 ετών
Πέραν των 5 ετών

Όμιλος
Εταιρεία
1/1 - 31/12/2021 1/1 - 31/12/2020 1/1 - 31/12/2021 1/1 - 31/12/2020
2.921
2.149
2.936
2.864
2.218
2.136
2.253
2.843
1.820
1.927
1.855
2.125
1.270
1.810
1.319
1.747
639
1.222
620
1.166
5.946
6.603
3.895
4.311
14.815
15.846
12.878
15.056
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32. Λοιπά κέρδη / (ζημιές) – καθαρά
Όμιλος
1/1 - 31/12/2020
Επαναδιατυπωμέν
1/1 - 31/12/2021
ο

Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
Κέρδη από πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη / (ζημιές) εύλογης αξίας λοιπών
χρηματοοικονομικών στοιχείων μέσω αποτελεσμάτων
Κέρδη από πώληση θυγατρικών/ (Ζημιές) από πώληση
ποσοστού θυγατρικών
Κέρδος από πώληση συγγενών
Απομείωση συγγενών
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά
Σύνολο

Εταιρεία
1/1 - 31/12/2021

1/1 - 31/12/2020

(186)

(72)

12

-

-

1

-

-

39

(18)

-

-

20.195

-

10
-

-

(41)
89

(267)

-

-

1.116

(297)

(91)

(133)

21.212

(653)

(68)

(133)

Εντός της τρέχουσας χρήσης, η θυγατρική εταιρεία Intradevelopment πούλησε τη συγγενή εταιρεία
Devenetco Ltd, την οποία κατείχε κατά 50%. Το τίμημα από την πώληση ανήλθε σε 25.882 και
εισπράχθηκε εντός της χρήσης.

33. Χρηματοοικονομικά έξοδα / (έσοδα) – καθαρά
Όμιλος
Εταιρεία
1/1 - 31/12/2020
1/1 - 31/12/2021 Επαναδιατυπωμέν 1/1 - 31/12/2021 1/1 - 31/12/2020
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
-Τραπεζικά δάνεια

3.963

4.269

822

927

-Ομολογιακά δάνεια
- Λοιπά δάνεια

1.333
(66)

1.502
201

-

-

- Χρηματοδοτικές μισθώσεις

1.045

725

266

308

- Εγγυητικές

5.549

3.699

-

-

135

1.272

-

73

- Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές
- Λοιπά

1.182

1.727

-

-

13.142

13.394

1.088

1.308

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Έσοδα τόκων
Έσοδα τόκων από δάνεια
Έσοδα τόκων από δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη
Καθαρά κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά

(25)
(881)
(1.593)

(104)
(1.086)
(248)

(0)
(0)
(566)
(56)
(512)

(8)
(1)
(425)
(449)

(2.499)

(1.438)

(1.135)

(883)

Χρηματοοικονομικά έξοδα/ (έσοδα) ‐ καθαρά

10.643

11.956

(46)

424
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34. Φόρος εισοδήματος
Όμιλος

Εταιρεία

1/1 - 31/12/2020
1/1 - 31/12/2020
1/1 - 31/12/2021 Επαναδιατυπωμένο 1/1 - 31/12/2021 Επαναδιατυπωμένο
Φόρος χρήσης

(2.491)

(1.376)

(541)

-

Αναβαλλόμενος φόρος (σημ.15)

2.012

1.090

392

(177)

Σύνολο

(478)

(286)

(149)

(177)

Βάσει του άρθρου 22 του Ν.4646/2019, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των νομικών
προσώπων για τα εισοδήματα του έτους 2019 και μετά διαμορφώθηκε σε 24%.
Το Μάιο 2021 ψηφίσθηκε από τη Βουλή ο νόμος 4799/2021 με ποικίλο περιεχόμενο. Στις πιο
σημαντικές διατάξεις του νόμου αυτού συγκαταλέγεται η μείωση του φορολογικού συντελεστή της
φορολογίας κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα από είκοσι τέσσερα (24%) που ίσχυε για τα
εισοδήματα των φορολογικών ετών 2019 και 2020 σε είκοσι δύο τοις εκατό (22%) για το φορολογικό
έτος 2021 και εφεξής.
Στις 31/12/2021 ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους €5.841
(31/12/20 επαναδιατυπωμένο: €6.363). Ο Όμιλος εκτιμά ότι θα έχει επαρκή φορολογικά κέρδη στα
επόμενα χρόνια για τη χρησιμοποίηση των προσωρινών διαφορών που δημιουργούν την
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Ανέλεγκτες χρήσεις
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 42. Η σωρευτική πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις,
για τον Όμιλο ανέρχεται σε €600.
Για τις χρήσεις 2016-2020 η μητρική εταιρία, καθώς και εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα οι οποίες
έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5 Ν.2238/1994 και του άρθρου 65 Α 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 2021, βάσει των διατάξεων του Ν.4174/2013, άρθρο 65 Α, παρ.1, όπως ισχύει, βρίσκεται σε
εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση
των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 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 2015 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.
Ο φόρος, επί των ζημιών προ φόρων του Ομίλου και της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό
ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου, επί των
κερδών/ζημιών των ενοποιημένων εταιρειών. Η διαφορά έχει ως εξής:

193

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
31 Δεκεμβρίου 2021
(Όλα τα ποσά σε €’000)
Όμιλος

Εταιρεία

1/1 - 31/12/2020
1/1 - 31/12/2020
1/1 - 31/12/2021 Επαναδιατυπωμένο 1/1 - 31/12/2021 Επαναδιατυπωμένο
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες
φορολογικούς συντελεστές στην Ελλάδα
Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Διαφορές φορολογικών συντελεστών
Επίπτωση αλλαγής φορολογικών συντελεστών
Χρήση προηγουμένων μη αναγνωρισμένων
ζημιών από φόρους
Ζημιές χρήσης για τις οποίες δεν υπολογίστηκε
αναβαλλόμενη φορολογία
Φορολογικές ζημιές χρήσης για τις οποίες δεν
υπολογίστηκε αναβαλλόμενη φορολογία
Λοιπά
Φόροι

(16.256)

(21.558)

(2.398)

(7.291)

3.576
(4.298)
(319)
75

5.174
479
(6.498)
(101)
-

528
(1.421)
75

1.750
(2.366)
-

814

439

670

439

-

(40)

-

-

(132)
(197)

262

-

-

(478)

(286)

(149)

(177)

35. Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή
Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους / (ζημιάς) που
αναλογεί στους μετόχους της μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην
διάρκεια της χρήσης, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που αγοράσθηκαν από την Εταιρεία (σημ.
20).

Απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή
Τα απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται με προσαρμογή του σταθμισμένου
μέσου αριθμού των κοινών μετοχών υποθέτοντας την μετατροπή σε κοινές μετοχές, όλων των
δυνητικών τίτλων, όπως δικαιώματα προαίρεσης μετοχών. Για τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών
γίνεται ένας υπολογισμός για να προσδιορισθεί ο αριθμός των μετοχών που θα μπορούσε να
αποκτηθεί στην εύλογη αξία (προσδιοριζόμενη με την μέση ετήσια αγοραία τιμή της μετοχής), με
βάση την νομισματική αξία των δικαιωμάτων που αφορούν δικαιώματα προαίρεσης. Ο ως άνω
υπολογιζόμενος αριθμός των μετοχών, συγκρίνεται με τον αριθμό των μετοχών που θα είχαν
εκδοθεί υποθέτοντας την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης.
Από τον υπολογισμό του σταθμισμένου μέσου αριθμού μετοχών για τα απομειωμένα κέρδη ανά
μετοχή δεν έχει προκύψει διαφορά σε σχέση με τον υπολογισμό για τα βασικά κέρδη ανά μετοχή.
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Όμιλος
Εταιρεία
1/1 - 31/12/2020
Επαναδιατυπωμέν
1/1 - 31/12/2020
1/1 - 31/12/2021
ο
1/1 - 31/12/2021 Επαναδιατυπωμένο
Κέρδη/ (ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Από διακοπτόμενες δραστηριότητες
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών (σε χιλ.)
Βασικά / απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (€ ανά
μετοχή)
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Από διακοπτόμενες δραστηριότητες
Συνολικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή

(7.124)
138.664
131.540
75.412

(16.699)
11.839
(4.860)
75.430

(2.547)
(2.547)
75.412

(10.785)
3.317
(7.469)
75.430

(0,09)
1,84
1,74

(0,22)
0,16
(0,06)

(0,03)
0,00
(0,03)

(0,14)
0,04
(0,10)

O σταθμισμένος μέσος όρος αριθμού μετοχών για το 2021 έχει αναπροσαρμοστεί λαμβάνοντας
υπόψιν τις μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο όπως αναλύονται στη σημείωση 20.
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36. Λειτουργικές ταμειακές ροές
Όμιλος
1/1 - 31/12/2020
Σημείωση1/1 - 31/12/2021 Επαναδιατυπωμένο
Καθαρά κέρδη/ (ζημιές)

Εταιρεία
1/1 - 31/12/2020
1/1 - 31/12/2021
Επαναδιατυπωμένο

135.183

(10.129)

(2.547)

(7.469)

Φόρο εισοδήματος
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών
6
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων
10

2.274
5.197
4.273

3.218
4.919
4.416

149
324
72

177
244
111

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων
Απομείωση υπεραξίας

8
9
7

4.170
1.192
326

3.831
978
-

93
1.126
-

15
1.223
-

Απομείωση επενδυτικών ακινήτων
(Αναστροφή) / ζημιές απομείωσης ενσώματων,
άυλων και επενδυτικών ακινήτων

9

440

-

-

-

6

558

(71)

-

-

Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
Κέρδη από πώληση άυλων παγίων στοιχείων
(Κέρδη) / ζημιές εύλογης αξίας επενδύσεων μέσω
αποτελεσμάτων
Απομείωση θυγατρικών
Κέρδος από πώληση θυγατρικών
Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων
Ζημιές παύσης αναγνώρισης χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενων στο
αποσβεσμένο κόστος
Απομειώσεις συγγενών

32
32

186
-

49
(1)

(12)
-

-

(39)
(148.791)
3.994

18
(8.665)
1.633

1.834
(10)
-

7.181
(3.317)
-

41

31
-

-

31
-

(20.195)
(76)

(4)

-

(1)

Προσαρμογές για:

32
11
32, 40
30

12

Ζημιά από πώληση συγγενών & λύση κοινοπραξιών
(Κέρδη)/ ζημιές από τερματισμό μισθώσεων
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών

11

1.813

2.910

-

-

Έσοδα τόκων

34

(2.325)

(1.077)

(1.135)

(883)

Έξοδα τόκων

34

16.960

18.920

1.354

1.308

Έσοδα από μερίσματα
Απομείωση αποθεμάτων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς επιχειρήσεις
και κοινοπραξίες

32
17
26

1.016
(1.360)

(11)
133
(286)

-

-

12

1.143

491

-

-

348

(1.332)

-

-

6.330

19.970

1.249

(1.380)

Συναλλαγματικά (κέρδη) / ζημιές

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων

(86)

(804)

-

-

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων

(9.298)

(12.697)

9.868

(1.847)

(14.258)

39.677

(307)

(1.988)

3.237

677

-

-

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων
Αύξηση / (μείωση) προβλέψεων
Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο
προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες

494

351

114

9

(19.910)

27.204

9.676

(3.826)

(13.580)

47.174

10.925

(5.206)

37. Δεσμεύσεις
Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις
Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις για την αγορά ενσώματων παγίων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού
για τον Όμιλο (2020: €-).
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38. 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:
Όμιλος

Εγγυητικές για προκαταβολές
Εγγυητικές καλής εκτέλεσης
Εγγυητικές συμμετοχής σε διαγωνισμούς
Λοιπές

Εταιρεία

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

43.455
86.130
61.844
45.102
236.531

56.333
138.493
35.824
24.409
255.059

42.281
82.918
15.061
140.260

44.274
105.613
14.606
164.493

H Εταιρεία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών για δάνεια θυγατρικών και λοιπών εταιρειών συνολικού
ύψους €49.207 (2020: €137.227).
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:
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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. Μετά από την κατάθεση στις 20.7.2021
κλήσης της Εταιρείας
(ΓΑΚ/ΕΑΚ/58636/2533/2021) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία
προσκομίσθηκε η ζητηθείσα πλήρης νομιμοποίηση , καθώς και την κατάθεση των δικογράφων
προτάσεων και προσθηκών επ’ αυτών από τους διαδίκους, έλαβε χώρα στις 3.3.2022 η συζήτηση
της υπόθεσης και πλέον αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης επ’ αυτής.
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 είχε ασκήσει την από 7.3.2021 κλήση
(ΓΑΚ 12651/2021 & ΑΚΔ 433/2021) προς συνέχιση της δίκης και η υπόθεση συζητήθηκε κατά τη
δικάσιμο της 6.10.2021 και επ’ αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 3012/2021 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία απέρριψε την ασκηθείσα αγωγή. Μετά ταύτα, η Εταιρεία βρίσκεται
στο στάδιο της προετοιμασίας δικογράφου έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης.
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
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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 Εφετείου Αθηνών εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση
της απόφασης. Υπό το πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία με τους ομοδίκους της άσκησε την από 08.10.2021
(ΓΑΚ/ΕΑΚ/7850/792/2021) αγωγή ακύρωσης της ως άνω Διαιτητικής Απόφασης ενώπιον του
Εφετείου Αθηνών προς ανατροπή κρίσεως και παραδοχών σε βάρος της εκ των ομοδίκων ΙΝΤΡΑΚΑΤ
Α.Ε., η οποίας συζητήθηκε στις 3.3.2022 και πλέον αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης
του αρμόδιου δικαστηρίου.
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.
Για επίδικες, δικαστικές αποφάσεις ή υπό διαιτησία διαφορές στην Εταιρεία και στον Όμιλο έχουν
σχηματιστεί προβλέψεις €1,5 εκ..

39. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη:
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Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
31 Δεκεμβρίου 2021
(Όλα τα ποσά σε €’000)
Όμιλος

Εταιρεία

1/1 - 31/12/2021 1/1 - 31/12/2020 1/1 - 31/12/2021

1/1 - 31/12/2020

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:
Προς θυγατρικές
Προς συγγενείς
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη

-

-

2.059

3.436

3.552

-

2.575
-

2.448
5.884

5.195
8.747

294
2.353

231
2.806

Αγορές υπηρεσιών και αγαθών:
Από θυγατρικές

-

-

389

148

Από συγγενείς

104

-

-

-

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη

232

532

-

-

336

532

389

148

-

-

1.037

1.129

Έσοδα ενοικίων:
Από θυγατρικές
Από συγγενείς

655

4

-

-

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη

145

854

352

511

800

858

1.389

1.640

-

-

1.298

753

390
68
458

205
205

68
1.366

753

Έσοδα από τόκους και λοιπά έσδοα:
Από θυγατρικές
Προς συγγενείς
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη

Πωλήσεις και αγορές παγίων
Όμιλος

Εταιρεία

1/1 - 31/12/2021 1/1 - 31/12/2020 1/1 - 31/12/2021

1/1 - 31/12/2020

Αγορές παγίων:
Από θυγατρικές

-

-

21
21

8
8

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται
σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους που ισχύουν για μη συνδεδεμένα μέρη. Τα λοιπά συνδεδεμένα
μέρη αφορούν κυρίως σε συγγενείς εταιρείες και εταιρείες στις οποίες συμμετέχει και ασκεί
ουσιώδη επιρροή ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας.
Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως
εξής:
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Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
31 Δεκεμβρίου 2021
(Όλα τα ποσά σε €’000)
Όμιλος

Εταιρεία

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

-

-

17.471

21.444

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη:
Από θυγατρικές
Από συγγενείς
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη

3.872

8.536

-

-

10.558
14.430

13.560
22.096

2.838
20.309

1.877
23.321

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη:
Προς θυγατρικές

-

-

(57)

67

Προς συγγενείς

-

1

-

-

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη

13.874

4.043

5.207

5.103

13.874

4.044

5.150

5.170

Παροχές προς τη διοίκηση
Κατά τη χρήση του 2021, καταβλήθηκαν από την Εταιρεία και τον Όμιλο συνολικές αμοιβές μελών
Δ.Σ., διευθυντικών στελεχών και λοιπών συνδεδεμένων μερών ύψους €981 και €5.767 αντίστοιχα
(2020: €3.078 και €9.518 αντίστοιχα). Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 και 2020 δεν υπάρχουν
υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς τα μέλη της Διοίκησης, όσον αφορά την
Εταιρεία. Στον Όμιλο την 31 Δεκεμβρίου 2021 οι υποχρεώσεις προς τα μέλη της Διοίκησης
ανέρχονται σε €26 (2020: €42) και οι απαιτήσεις από τα μέλη της Διοίκησης σε €0 (2020: €2.331).

40. Διακοπείσες δραστηριότητες
Χρήση 2021
Στις 31 Οκτωβρίου 2021 ολοκληρώθηκε η πώληση και μεταβίβαση της, κατά ποσοστό 91,61%,
θυγατρικής εταιρείας της Intracom Technologies Sarl, Intrasoft International, στον όμιλο
Netcompany Group A/S. Ως αποτέλεσμα της πώλησης, ο Όμιλος έχασε τον έλεγχο της πρώην
θυγατρικής εταιρείας Advanced Transport Telematics (βλ. σημ. 43).
Λόγω της πώλησης τα αποτελέσματα των ανωτέρω πρώην θυγατρικών εταιρειών έχουν ταξινομηθεί
ως διακοπείσες δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα από την δραστηριότητα της Intrasoft
International και της Advanced Transport Telematics και οι ταμειακές ροές για την περίοδο
1/1/2021-31/10/2021 και 1/1/2020-31/12/2020 παρουσιάζονται παρακάτω:
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Σύνολο ταμειακών ροών

1/1-31/10/2021
(4.942)
(7.623)
384
(12.181)

1/1 - 31/12/2020
4.718
(2.852)
(1.142)
724

Η γραμμή «Κέρδη/(ζημιές) από διακοπείσες δραστηριότητες» για τον Όμιλο περιλαμβάνει το κέρδος
του Ομίλου από την συναλλαγή το οποίο ανήλθε σε €148.791. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται ζημιά
λόγω της απώλειας ελέγχου της Advanced Transport Telematics ποσού €175.
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής Intrasoft International καθώς και το
τίμημα και το κέρδος που προέκυψε από την συναλλαγή για τον Όμιλο παρουσιάζονται παρακάτω:
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Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
31 Δεκεμβρίου 2021
(Όλα τα ποσά σε €’000)

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μεικτό κέρδος από διακοπείσες δραστηριότητες
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών
Έξοδα διοίκησης
Καθαρά κέρδη /(ζημιές) απομείωσης χρηματοοικονομικών
στοιχείων
Κέρδη /(ζημιές) παύσης αναγνώρισης χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενων στο αποσβεσμένο κόστος
Άλλα λειτουργικά έσοδα
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά
Αποτελέσματα εκεμετάλλευσης από διακοπείσες δραστηριότητες
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά
Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων από διακοπείσεις δραστηριότητες
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου από διακοπείσεις
δραστηριότητες
Λοιπά συνολικά εισοδήματα από διακοπείσεις δραστηριότητες:
Ποσά τα οποία μεταφέρονται στα αποτελέσματα
Συναλλαγματικές διαφορές, μετά φόρων
Ποσά τα οποία δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα
Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών
εισοδημάτων
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές), μετά φόρων
Λοιπά
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων από διακοπείσεις
δραστηριότητες
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα από διακοπείσες
δραστηριότητες κατανεμημένα σε:
Κέρδη/(ζημιές) μετά φόρους που μπορεί να αποδοθεί σε:
Μετόχους της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα από διακοπείσεις
δραστηριότητες κατανεμημένα σε:
Μετόχους της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

1/1-31/10/2021
159.939
(135.021)
24.919
(8.030)
(8.725)

1/1 - 31/12/2020
191.565
(160.383)
31.182
(8.949)
(9.149)

(702)

(1.127)

(289)
150.463

(366)
(781)

157.636
(3.818)
(174)
(3.992)
69
153.714
(1.796)

10.811
(4.919)
(361)
(5.280)
(216)
5.316
(2.546)

151.917

2.770

76

(610)

(216)
17

36
(63)

(124)

(638)

151.794

2.133

138.664
13.253
151.917

2.895
(124)
2.770

138.527
13.267
151.794

2.350
(217)
2.133
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Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων
Υπεραξία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε εταιρείες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώμενα σε εύλογη αξία μέσω
λοιπών συνολικών εισοδημάτων
Αποθέματα
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Δάνεια
Υποχρεώσεις μίσθωσης
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Προβλέψεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Καθαρή θέση Intrasoft International
Συνολικό τίμημα μείον έξοδα πώλησης
Κέρδος από την πώληση πριν τη μεταφορά του αποθεματικού
συναλλαγματικών διαφορών στα αποτελέσματα
Μεταφορά αποθεματικού συναλλαγματικών διαφορών στα
αποτελέσματα
Κέρδος από την πώληση

31/10/2021
3.153
9.014
13.572
15.370
790
495
134
140.825
283
207
4.307
17.793
205.943
67.247
9.635
2.391
13.233
88.786
1.053
182.346
2.840
20.757
169.239
148.482
485
148.966

H εύλογη αξία του τιμήματος ανήλθε σε €169.239. Ποσό €150.065 καταβλήθηκε μετρητοίς κατά την
ολοκλήρωση της πώλησης ενώ παράλληλα δόθηκαν μετοχές της Netcompany Group A/S εύλογης
αξίας €9.174. Το υπόλοιπο ποσό αξίας €10.000 θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη
δύο μήνες μετά την ημερομηνία πώλησης (ήτοι 31/12/2021) και η δεύτερη στην πρώτη επέτειο από
την ημερομηνία πώλησης (ήτοι 31/10/2022). Η πρώτη δόση έχει καταβληθεί κατά την 31
Δεκεμβρίου 2021.

203

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
31 Δεκεμβρίου 2021
(Όλα τα ποσά σε €’000)

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, ο Όμιλος έχασε τον έλεγχο της πρώην θυγατρικής εταιρείας Advanced
Transport Telematics ως αποτέλεσμα της πώλησης της Intrasoft International (βλ. σημ. 43). Τα
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής Advanced Transport Telematics κατά την
ημερομηνία της απώλειας ελέγχου καθώς και το τίμημα και η ζημιά που προέκυψε από την
συναλλαγή για τον Όμιλο παρουσιάζονται παρακάτω:

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

31/10/2021
4.898
3.905
8.803

Δάνεια
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων

7.171
40
641
7.853

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

300

Καθαρή θέση Advanced Transport Telematics
Εύλογη αξία διακρατούμενης επένδυσης σε συγγενή
Ζημιά απώλειας ελέγχου

650
475
(175)

Χρήση 2020
Στις 25 Ιουνίου 2020 ολοκληρώθηκε η πώληση και η μεταβίβαση της, κατά ποσοστό 100%,
θυγατρικής εταιρείας K-WIND Kιθαιρώνας Α.Ε.Ε («Κ-WIND») στην εταιρεία CUBICO SUSTAINABLE
INVESTMENTS LIMITED.
Λόγω της πώλησης τα αποτελέσματα της πρώην θυγατρικής εταιρείας έχουν ταξινομηθεί ως
διακοπείσες δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα από την δραστηριότητα της Κ-WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ και
οι ταμειακές ροές για την περίοδο 1/1/2020-25/6/2020 και 1/1/2019- 31/12/2019 παρουσιάζονται
παρακάτω:
Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μεικτό κέρδος από διακοπείσες δραστηριότητες
Άλλα λειτουργικά έσοδα
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά
Έξοδα διοίκησης
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης από διακοπείσες δραστηριότητες
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά
Κέρδη προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου από διακοπείσες
δραστηριότητες

1/1 - 25/06/2020
1.985
(807)
1.178
14
37
(20)

1/1 - 31/12/2019
4.982
(2.984)
1.998
57
1
(132)

1.209
(607)
602
(323)

1.924
(1.236)
688
(190)

279

498
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Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Σύνολο ταμειακών ροών

1/1 - 25/06/2020
2.117
276
2.394

1/1 - 31/12/2019
1.762
(473)
1.289

Η γραμμή «Κέρδη/(ζημιές) από διακοπείσες δραστηριότητες» για τον Όμιλο και την Εταιρεία
περιλαμβάνει επιπλέον το κέρδος από την συναλλαγή το οποίο ανήλθε σε €8.433 και €3.085
αντίστοιχα. Επιπλέον περιλαμβάνει μεταβολή στην αξία του ενδεχόμενου τιμήματος ύψους €233.
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής καθώς και το τίμημα και το κέρδος που
προέκυψε από την συναλλαγή για τον Όμιλο παρουσιάζονται παρακάτω:

Περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Υπεραξία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Υποχρεώσεις
Δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Καθαρή θέση K-WIND
Συνολικό τίμημα μείον έξοδα πώλησης
Επιπλέον τίμημα σε πρώην μετόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών
Κέρδος από την πώληση

25/6/2020
24.008
2.600
2.546
6.222
498
35.874
26.989
367
1.400
28.756
(7.118)
16.464
(913)
8.433

H εύλογη αξία του τιμήματος μετά τα έξοδα συναλλαγής ανήλθε σε €16.464. Ποσό €15.508 αφορά
το βασικό τίμημα το οποίο καταβλήθηκε κατά την ολοκλήρωση της πώλησης, ενώ ποσό €2.865 θα
καταβληθεί εντός τριετίας από την επέλευσή της. Το βασικό τίμημα ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω
μετά την ενδεχόμενη ικανοποίηση σχετικών συμβατικών όρων. Ως εκ τούτου στο συνολικό τίμημα
έχει συμπεριληφθεί η εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος, η οποία αρχικά προσδιορίσθηκε σε
€90 και στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται σε €322.
Το ποσό €913 αφορά επιπλέον τίμημα που κατέβαλε ο Όμιλος λόγω της πώλησης της K-WIND σε
πρώην μετόχους - μη ελέγχουσες συμμετοχές της πρώην θυγατρικής εταιρείας και το οποίο είχε
συμφωνηθεί κατά την εξαγορά του επιπλέον ποσοστού 20% στην ΚWIND το 2019.
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41. Μεταβολή λογιστικής πολιτικής, διόρθωση σφάλματος προηγούμενων
χρήσεων και ανακατατάξεις κονδυλίων
Όμιλος
Απόσπασμα Ισολογισμού 1/1/2020
1/1/2020
Δημοσιευμένο
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώμενα σε εύλογη αξία μέσω
λοιπών συνολικών εισοδημάτων
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Επίπδραση από αλλαγή
λογιστικής πολιτικής
(i)

Αναταξινόμηση
(ii)

1/1/2020
Επαναδιατυπωμένο

112.751
18.836

-

(28)
28

112.723
18.863

45.066
6.550
23.061
321.322
753.415

(239)
(136)
(374)
(374)

-

45.066
6.312
22.925
320.948
753.041

138.760
(171.849)
259.849

1.250
2.453
3.704

-

140.011
(169.396)
263.553

5.067
9.076
115.630
493.565
753.414

230
(4.308)
(4.078)
(4.078)
(4.078)

-

5.297
4.768
111.552
489.488
749.337

Όμιλος
Απόσπασμα Ισολογισμού 31/12/2020
31/12/2020
Δημοσιευμένο

Επίπδραση από αλλαγή
λογιστικής πολιτικής
(i)

Διόρθωση λάθους
(ii)

31/12/2020
Επαναδιατυπωμένο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώμενα σε εύλογη αξία μέσω
λοιπών συνολικών εισοδημάτων
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού

26.464
6.694
303.136
766.395

(331)
(106)
(438)
(438)

(4.000)
(4.000)
(4.000)

22.464
6.363
(106)
298.698
761.957

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

119.166
(177.340)
232.815

1.698
2.477
4.175

(4.000)
(4.000)

116.865
(174.864)
232.990

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

3.290
10.234
141.048
533.579
766.394

276
(4.889)
(4.613)
(4.613)
(4.613)

-

3.566
5.344
136.435
528.966
761.781

206

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
31 Δεκεμβρίου 2021
(Όλα τα ποσά σε €’000)
Απόσπασμα Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος 1/1‐31/12/2020
Επίπδραση από αλλαγή
λογιστικής πολιτικής
(i)

Δημοσιευμένο
1/1 - 31/12/2020

Διόρθωση λάθους
(ii)

Επαναδιατυπωμένο
1/1 - 31/12/2020

Κόστος πωληθέντων
Μεικτό κέρδος

(372.291)
64.180

(99)
(99)

-

(372.391)
64.081

Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών
Έξοδα διοίκησης
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων

(17.963)
(45.480)
1.493
(16.234)

(42)
(70)
(212)
(212)

-

(18.005)
(45.550)
1.281
(16.446)

Φόρος εισοδήματος
Καθαρές ζημιές χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσης

(2.863)
(19.097)
8.944
(10.153)

32
(180)
203
24

-

(2.831)
(19.277)
9.148
(10.129)

(608)

175

-

(433)

-

273

-

273

(18.625)
(20.119)
(30.272)

448
472

(4.000)
(4.000)
(4.000)

(22.625)
(23.671)
(33.800)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα:
Ποσά τα οποία δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές), μετά φόρων
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές), μετά φόρων διακοπτεισών
δρατηριοτήτων
Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών
εισοδημάτων
Λοιπά συνολικά εισοδήματα, μετά φόρων
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης

Εταιρεία
Απόσπασμα Ισολογισμού 1/1/2020
1/1/2020
Δημοσιευμένο

Επίπδραση από αλλαγή
λογιστικής πολιτικής
(i)

1/1/2020
Επαναδιατυπωμένο

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

128.429
(144.543)
253.604

12
22
33

128.440
(144.521)
253.571

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

728
672
10.257
36.120
289.724

11
(44)
(33)
(33)
(33)

738
628
10.224
36.086
289.691

Απόσπασμα Ισολογισμού 31/12/2020
31/12/2020
Δημοσιευμένο

Επίπδραση από αλλαγή
λογιστικής πολιτικής
(i)

31/12/2020
Επαναδιατυπωμένο

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

127.945
(151.974)
245.629

44
(16)
28

127.988
(151.990)
245.657

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

903
740
8.812
31.610
277.239

9
(37)
(28)
(28)
(28)

911
703
8.784
31.582
277.210
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Δημοσιευμένο
1/1 - 31/12/2020

Επίπδραση από αλλαγή
λογιστικής πολιτικής
(i)

Επαναδιατυπωμένο
1/1 - 31/12/2020

Έξοδα διοίκησης
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων

(6.379)
(10.135)
(10.559)

(49)
(49)
(49)

(6.428)
(10.184)
(10.608)

Φόρος εισοδήματος
Καθαρές ζημιές χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

(189)
(10.748)

12
(37)

(177)
(10.785)

(45)
(484)
(7.915)

32
32
(5)

(13)
(452)
(7.921)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα:
Ποσά τα οποία δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές), μετά φόρων
Λοιπά συνολικά εισοδήματα, μετά φόρων
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης

(i)

Μεταβολή λογιστικής πολιτικής

Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας
διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές
Λογιστικό Πρότυπο (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»).
Με βάση την ως άνω απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος 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.
Ο Όμιλος μέχρι την έκδοση της απόφασης ημερήσιας διάταξης εφάρμοζε το ΔΛΠ 19 κατανέμοντας
τις παροχές που ορίζονται από το άρθρο 8 του Ν.3198/1955, τον Ν.2112/1920, και της
τροποποίησής του από τον Ν.4093/2012 στην περίοδο από την πρόσληψη μέχρι την συμπλήρωση 16
ετών εργασίας ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012.
Η εφαρμογή της εν λόγω οριστικής απόφασης στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις, έχει ως
αποτέλεσμα να γίνεται πλέον η κατανομή των παροχών στα τελευταία 16 έτη μέχρι την ημερομηνία
συνταξιοδότησης των εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012. Βάσει των
ανωτέρω, η εφαρμογή της ως άνω οριστικής απόφασης έχει αντιμετωπισθεί ως μεταβολή
λογιστικής πολιτικής, εφαρμόζοντας την αλλαγή αναδρομικά από την έναρξη της πρώτης
συγκριτικής περιόδου, σύμφωνα με τις παραγράφους 19 - 22 του ΔΛΠ 8.
Η επίδραση από την εφαρμογή της οριστικής απόφασης για κάθε συγκεκριμένο κονδύλι των
οικονομικών καταστάσεων που επηρεάζεται εμφανίζεται στους ανωτέρω πίνακες.

(ii)

Διόρθωση σφάλματος προηγούμενης χρήσης και αναταξινόμηση κονδυλίων

Μετά την υπογραφή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 η Διοίκηση του
ομίλου Ιντρακάτ, προέβη σε επανέλεγχο της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του
ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων κατά την
31.12.2020.
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Κατά τη διαδικασία του επανελέγχου, υιοθετήθηκε ένα πιο συντηρητικό σενάριο των βασικών
παραδοχών, με συνέπεια να προκύψει μείωση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του
ενεργητικού που κατείχε ο Όμιλος την 31.12.2020 κατά €4.000.
Οι μεταβολές στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου από την διόρθωση
εμφανίζονται στους ανωτέρω πίνακες.
Επιπλέον, έγινε αναταξινόμηση ποσού €28 από τα ενσώματα στα άυλα.

42. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Τα πρόσφατα γεωπολιτικά γεγονότα στην Ουκρανία, οι στρατιωτικές ενέργειες από τη Ρωσία και η
απάντηση των ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών με τη μορφή οικονομικών
κυρώσεων έχουν αρχίσει και επηρεάζουν σημαντικά τις παγκόσμιες αγορές και τις οικονομικές
εξελίξεις γενικότερα. Ο Όμιλος παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ουκρανία και σχεδιάζει τις
ανάλογες ενέργειες. Ο Όμιλος θεωρεί αυτά τα γεγονότα ως μη διορθωτικά μετά την περίοδο
αναφοράς και η πιθανή επίδραση τους επί των οικονομικών καταστάσεων δεν μπορεί να εκτιμηθεί
αυτή τη στιγμή. Παρά ταύτα, με βάση προκαταρκτική αξιολόγηση, ο Όμιλος δεν φαίνεται να
εκτίθεται σε σημαντικούς κινδύνους από την σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς δεν
έχει θυγατρικές, μητρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες με έδρα τη Ρωσία ή την Ουκρανία, ούτε
συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη από τις χώρες αυτές. Επίσης, δεν έχει σημαντικούς πελάτες ή
προμηθευτές ή συνεργάτες από τη Ρωσία ή την Ουκρανία, ούτε διατηρεί λογαριασμούς σε ρωσικές
τράπεζες. Τέλος η Εταιρεία δεν θα έχει έμμεση επίδραση από δυνητικά επηρεαζόμενους τομείς ούτε
αναμένει σημαντικό αντίκτυπο από τις αυξήσεις της ενέργειας, τον πληθωρισμό, τα καύσιμα και τις
διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις
εξελίξεις προκειμένου να αξιολογήσει την επίδραση των γεγονότων αυτών επί των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
Πέραν του ανωτέρω, δεν υπάρχουν λοιπά γεγονότα μεταγενέστερα των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων τα οποία να αφορούν την Εταιρεία και τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντική
επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ή στην λειτουργία του Ομίλου ή της Εταιρείας.
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43. Δομή Ομίλου
Παρακάτω, παρατίθενται οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις, όπως και τα άμεσα ποσοστά συμμετοχής τους.

31 Δεκεμβρίου 2021

Επωνυμία
Intracom Technologies SARL
-Ίντρακομ Μονοπρόσωπη Α.Ε. Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Intracom Holdings International Ltd
- Intracom Operations Ltd
- Intracom Group USA

Rural Connect ΑΕ

Intradevelopment Μονοπρόσωπη ΑΕ Αξιοποίησης & Εκμετάλλευσης Ακινήτων
- Ιντρακυκλάδες Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων
- Kεκροψ Α.Ε.

Χώρα
εγκατάστασης

Άμεσο ποσοστό
συμμετοχής

Μέθοδος
ενσωμάτωσης

Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις

Λουξεμβούργο
Ελλάδα

91%
100%

Ολική
Ολική

2019-2021
2017-2021

Κύπρος
Κύπρος
ΗΠΑ

100%
100%
100%

Ολική
Ολική
Ολική

2016-2021
2016-2021
Από ιδρύσεως μέχρι 2021

Ελλάδα

55,75%
(βλ.σημ.1)

Ολική

2016-2021

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

83%
100%
34,32%

Ολική
Ολική
Καθαρή θέση

2016-2021
2016-2021
2016-2021

(*) Άμεσες συμμετοχές
Σημ. 1: Το συνολικό έμμεσο ποσοστό συμμετοχής στην Rural Connect A.Ε. (55,75%) διαμορφώνεται
μέσω της συμμετοχής της Εταιρείας (άμεση συμμετοχή 30%) και των θυγατρικών εταιρειών Ιντρακάτ
ΑΕ (άμεση συμμετοχή 70%)
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Επωνυμία
Ιντρακάτ ΑΕ
- Intracom Construct SA
- Oikos Properties SRL
- ΒΗΤΑ Π Κ ΙΚΑΤ Αναπτυξιακή ΑΕ (Πρώην Βήτα Αναπτυξιακή Κυκλάδων Α.Ε)
- Rominplot SRL
Intrapower A.E. Εταιρία Ενεργειακών Έργων
- Κ/Ξ Πρωτευς Ατεε-Intrapower Αε Οδοφωτισμος Δημου Καλαματας
- ELICA BULGARIA
- BLUERMOUND & CO. LTD
- DESIOLI VENTURES LTD
- Intrakat International Ltd
- Alpha Mogilany Development SP Z.O.O.
- Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΣΤΕΛΣΤΑΘ)
- Εταιρεία ειδικού σκοπού "Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ"
- ΙΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
- GREEK WINDPOWER ΜΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- Mestrolio Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Επενδύσεων Βιοαερίου & Βιομεθανίου
- Ανώνυμη Εταιρεία Λειτουργίας Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Σερρών
(ΕΛΜΕΑΣ Α.Ε.)
- Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών (ΣΙΡΡΑ Α.Ε.)
- Fracasso Hellas AE Σχεδιασμός & κατασκεύη συστημάτων οδικής ασφάλειας
- Fracasso Holdings D.O.O
- Advanced Transport Telematics Α.Ε.
- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε. **
- Clamwind Power Moνοπροσωπη ΑΕ **
- B WIND POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. **
- ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΧΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-RENINVEST ΜΟΝ.Α.Ε. **
- GWE RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΝ.Α.Ε. **
- RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. **
- ΑΝΕΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε. **
- GREEKSTREAM ENERGY Α.Ε. **
- CL AM ΑΡΓΙΘΕΑ WIND A.E.E. **
- ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ **
- PV ΣΩΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ **
- ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ **
- INTRAKAT ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Ε.Ε.Ε **
- INTRAKAT-PW-SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ **
- INTRAKAT NWG ΕΕ **
- INTRA-K.ENERGY ΜΟΝ.ΑΕ **
- INTRA ESTATE MON.AE **
- INTRA-S.ENERGY ΜΟΝ.ΑΕ **
- ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ **
-Κ/Ξ Intrakat - "Κ/Ξ Αρχιρόδον Ελλάς ΑΤΕ - Intrakat" (Γενικό Κατάστημα Κράτησης Ανατ.
Μακεδονίας & Θράκης)
-Κ/Ξ Intrakat - Πρωτέας (Ομβρυά Αναβύσσου)
Κ/Ξ Άκτωρ ΑΤΕ - J&P ΑΒΑΞ - Intrakat (Κ/Ξ Μωρέας)
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (ΕΠΑ 7 - Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου Αττικής Νότια Περιοχή)
Κ/Ξ Αναστηλωτική - Γετεμ - Ετεθ - Intrakat (μουσείο Πάτρας)
Κ/Ξ Αναστηλωτική - Γετεμ - Intrakat (φράγμα Πείρου-Παραπείρου)
Κ/Ξ Intrakat - Κ.Παναγιωτίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. (έργο γραμμών μεταφοράς 1)
Κ/Ξ Εκτέρ Α.Ε. - Ερτέκα Α.Ε. - Θεμέλη Α.Ε. - Intrakat (δίκτυα περιοχής Φιλοθέης Κηφισίας)
Κ/Ξ Intrakat - Γ.Δ.Κ.Τεχνική Ε.Π.Ε "Κ/Ξ Εκτέλεσης έργου φράγματος Φιλιατρίνου"
Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ - ΑΕΓΕΚ - Intrakat (Κατασκευή σιδηρ/κής γραμμής Κιάτο - Ροδοδάφνη)
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Intrakat (διευθέτηση ρέματος Εσχατίας)
Κ/Ξ Intrakat - ΠΡΩΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Ι
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - J&P ΑΒΑΞ - Intrakat (Σήραγγα Παναγοπούλας)
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Intrakat (Παρακολούθηση Πληρωμής Ταμιευτήρα Αποσελεμή)
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)
Κ/Ξ JP ΑΒΑΞ - ΤΕΡΝΑ - ΑΚΤΩΡ - Intrakat (Τέμενος Βοτανικού)
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ -ΕΡΓΩ ΑΤΕ (Κατασκευή δικτύου διανομής & παροχετευτικών αγωγών φυσικού
αερίου στην Αττική)
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ -Watt A.E. (Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμάτων 2ης Δ.Ε.
Ν.Βοιωτίας)
Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ - Intrakat ΑΔΜΗΕ 2018
Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ - Intrakat ΑΔΜΗΕ 2019
Κ/Ξ Ιntrakat-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής)
- Κ/Ξ Ιntrakat/ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ-WATT (ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής)
Κ/ΞΙΑ Ιntrakat - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ
Κ/ΞΙΑ Ιntrakat - EURARCO - ENVITEC (Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών
Αποβλήτων Σερρών)
Κ/ΞΙΑ Αιολικού Πάρκου Τοπλού Κρήτης NOSTIRA - Ιntrakat
Κ/ΞΙΑ P.&C. DEVELOPMENT S.A. ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε., Ελλάδα
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ, ΕΡΓΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ
Κ/Ξ ΑΒΑΞ ΑΕ ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ ΑΕ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΜΕΘΟΡΙΟΥ
Κ/Ξ INTRAKAT - ΑΚΡΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ" **
Κ/Ξ INTRAKAT - ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΕΙΡΟΣ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΣ "ΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 'ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΠΕΙΡΟ-ΠΑΡΑΠΕΙΡΟ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ" **
Κ/Ξ INTRAKAT - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ"
**
Κ/Ξ INTRAKAT-ΕΡΓΩ ΑΤΕ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (19BAR), ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ (4BAR), ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" **
Κ/Ξ INTRAKAT - ΠΡΩΤΕΥΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ " **

Χώρα
εγκατάστασης

Άμεσο ποσοστό
συμμετοχής

Μέθοδος
ενσωμάτωσης

Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις

Ελλάδα
Ρουμανία
Ρουμανία
Ελλάδα

Ολική
Ολική
Ολική
Ολική

2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021

Ελλάδα
Ελλάδα
Βουλγαρία
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Πολωνία
Ελλάδα
Ελλάδα

36,79%
97,17%
100%
100%
99,99%
(βλ.σημ.2)
100,00%
50,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100%
25%
95%
60%

Ολική
Αναλογική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Καθαρή θέση
Ολική
Ολική

2016-2021
2016-2021
2018-2021
2019-2021
2019-2021
2019-2021
2017-2021
2015-2021
2017-2021
2017-2021

Ελλάδα

100%

Ολική

2018-2021

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

100%
100%
50%

Ολική
Ολική
Καθαρή θέση

2016-2021
2016-2021
2016-2021

Ελλάδα

45%

Καθαρή θέση

2017-2021

Ελλάδα
Ελλάδα
Κροατία
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

45%
100%
50%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
200%
300%
400%
500%

Καθαρή θέση
Ολική
Καθαρή θέση
Καθαρή θέση
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική

2017-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021

Ελλάδα

80,00%

Αναλογική

2016-2021

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

50,00%
13,33%
49,00%
25,00%
33,30%
60,00%
24,00%
70,00%
33,33%
33,33%
50,00%
25,00%
50,00%

Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική

2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2019-2021
2016-2021
2016-2021

Ελλάδα

50,00%

Αναλογική

2016-2021

Ελλάδα

25,00%

Αναλογική

2016-2021

Ελλάδα

50,00%

Αναλογική

2016-2021

Ελλάδα

50,00%

Αναλογική

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

50,00%
50,00%
33,34%
22,22%
92,46%

Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική

Ελλάδα

45,00%

Αναλογική

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

10,00%
50,00%
50,00%

Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική

2017-2021
2019-2021
2019-2021
2019-2021

Ελλάδα

25,00%

Αναλογική

2020-2021

Ελλάδα

70,00%

Αναλογική

2020-2021

Ελλάδα

70,00%

Αναλογική

2020-2021

Ελλάδα

65,00%

Αναλογική

2020-2021

Ελλάδα

50,00%

Αναλογική

2020-2021

Ελλάδα

60,00%

Αναλογική

2020-2021

Ρουμανία

Ολική

2017-2021
2018-2021
2019-2021
2017-2021
2017-2021
2019-2021
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ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
31 Δεκεμβρίου 2021
(Όλα τα ποσά σε €’000)

(*) Άμεσες συμμετοχές
Σημ. 2: Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην Rominplot SRL ανέρχεται σε 100% μέσω συμμετοχής
άλλης θυγατρικής.
Κατά την τρέχουσα περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 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 31 Δεκεμβρίου 2020 και δεν ενσωματώθηκε στην τρέχουσα περίοδο
του 2021 (1/1 – 31/12/2021) η Intrasoft International S.A. της οποίας η πώληση ολοκληρώθηκε στις
31 Οκτωβρίου 2021(βλ. σημ. 40).
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ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
31 Δεκεμβρίου 2021
(Όλα τα ποσά σε €’000)

31 Δεκεμβρίου 2020
Χώρα
εγκατάστασης

Άμεσο ποσοστό
συμμετοχής

Μέθοδος
ενσωμάτωσης

Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις

Λουξεμβούργο
Ελλάδα
Λουξεμβούργο
Ελλάδα
Βέλγιο
Βουλγαρία
Δανία
Κύπρος
Ηνωμένο Βασίλειο
ΗΠΑ
ΗΑΕ
Ιορδανία
Κένυα
Ζάμπια
Βέλγιο
Ελλάδα
Νότια Αφρική
Κατάρ
Ελλάδα

100%
100%
100%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
100%
88%
90,00%
50,1%
60%
100%
80%
20%

Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Καθαρή θέση

2019-2020
2015-2020
2011-2020
2013-2020
2012-2020
2012-2020
2007-2020
2013-2020
2011-2020
2014-2020
2010-2020
2015-2020
2019-2020
2017-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2015-2020

Κύπρος
Κύπρος
ΗΠΑ

100%
100%
100%

Ολική
Ολική
Ολική

2015-2020
2015-2020
Από ιδρύσεως μέχρι 2020

Ελλάδα

78,36%
(βλ.σημ.1)

Ολική

2015-2020

Ελλάδα
Ελλάδα
Βουλγαρία
Κύπρος
Κύπρος

100%
50%
100%
100%
100%

Ολική
Αναλογική
Ολική
Ολική
Ολική

2015-2020
2018-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020

* Rural Connect ΑΕ

Ελλάδα

74% (βλ.σημ.2)

Ολική

2015-2020

* Intradevelopment Μονοπρόσωπη ΑΕ Αξιοποίησης & Εκμετάλλευσης Ακινήτων
- Ιντρακυκλάδες Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων
- Kεκροψ Α.Ε.
- Devenetco Ltd.
- Grayalfa Holdings Ltd.
- B.L. Bluepro Holdings Ltd.
- Benecielo Co Ltd
- Stuerza Properties Ltd

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος

91%
100%
34,32%
50,00%
50%
50%
50%
50%

Ολική
Ολική
Καθαρή θέση
Καθαρή θέση
Καθαρή θέση
Καθαρή θέση
Καθαρή θέση
Καθαρή θέση

2015-2020
2015-2020
2015-2020
2016-2020
2017-2020
2016-2020
2017-2020
2017-2020

Επωνυμία
* Intracom Technologies SARL
-Ίντρακομ Μονοπρόσωπη Α.Ε. Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων
-Intrasoft International S.A.
- Intrasoft SA
- Intrasoft International Belgium
- Intrasoft International Bulgaria
- Intrasoft International Scandinavia (πρώην IT Services Denmark AS)
- Intrasoft International Cyprus Ltd (πρώην Intracom Cyprus Ltd)
- Intrasoft Information Technology UK Ltd
- Intrasoft International USA Inc
- Intrasoft International ME FZC
- Intracom Jordan LTD
- Intrasoft International East Africa
- Intrasoft International Zambia LTD **
- Valeu Consulting
- Wemetrix AE
- Intrasoft International South Africa
- Intrasoft International Doha LLC
- Incelligent Α.Ε.
* Intracom Holdings International Ltd
- Intracom Operations Ltd
- Intracom Group USA

Advanced Transport Telematics Α.Ε.

* Intrapower A.E. Εταιρία Ενεργειακών Έργων
- Κ/Ξ Πρωτευς Ατεε-Intrapower Αε Οδοφωτισμος Δημου Καλαματας
- ELICA BULGARIA **
- BLUERMOUND & CO. LTD **
- DESIOLI VENTURES LTD **

(*) Άμεσες συμμετοχές
Σημ. 1: Το συνολικό έμμεσο ποσοστό συμμετοχής στην Advanced Transport Telematics (78,36%)
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. (74%) διαμορφώνεται
μέσω της συμμετοχής της Εταιρείας (άμεση συμμετοχή 30%) και των θυγατρικών εταιρειών Ιντρακάτ
ΑΕ (άμεση συμμετοχή 60%) και Intrasoft International SA (άμεση συμμετοχή 10%).
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ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
31 Δεκεμβρίου 2021
(Όλα τα ποσά σε €’000)
Επωνυμία
* Ιντρακάτ ΑΕ
- Intracom Construct SA
- Oikos Properties SRL
- ΒΗΤΑ Π Κ ΙΚΑΤ Αναπτυξιακή ΑΕ (Πρώην Βήτα Αναπτυξιακή Κυκλάδων Α.Ε)
- Rominplot SRL
- Intrakat International Ltd
- Alpha Mogilany Development SP Z.O.O.
- Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΣΤΕΛΣΤΑΘ)
- Εταιρεία ειδικού σκοπού "Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ"
- ΙΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
- GREEK WINDPOWER ΜΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ **
- Mestrolio Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Επενδύσεων Βιοαερίου & Βιομεθανίου
- Ανώνυμη Εταιρεία Λειτουργίας Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Σερρών (ΕΛΜΕΑΣ
Α.Ε.)
- Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών (ΣΙΡΡΑ Α.Ε.)
- Fracasso Hellas AE Σχεδιασμός & κατασκεύη συστημάτων οδικής ασφάλειας
- Fracasso Holdings D.O.O
Κινητή Κομποστοποίηση Α.Ε.
-Κ/Ξ Intrakat - "Κ/Ξ Αρχιρόδον Ελλάς ΑΤΕ - Intrakat" (Γενικό Κατάστημα Κράτησης Ανατ. Μακεδονίας &
Θράκης)
-Κ/Ξ Intrakat - Πρωτέας (Ομβρυά Αναβύσσου)
Κ/Ξ Άκτωρ ΑΤΕ - J&P ΑΒΑΞ - Intrakat (Κ/Ξ Μωρέας)
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (ΕΠΑ 7 - Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου Αττικής Νότια Περιοχή)
Κ/Ξ Αναστηλωτική - Γετεμ - Ετεθ - Intrakat (μουσείο Πάτρας)
Κ/Ξ Αναστηλωτική - Γετεμ - Intrakat (φράγμα Πείρου-Παραπείρου)
Κ/Ξ Intrakat - Κ.Παναγιωτίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. (έργο γραμμών μεταφοράς 1)
Κ/Ξ Εκτέρ Α.Ε. - Ερτέκα Α.Ε. - Θεμέλη Α.Ε. - Intrakat (δίκτυα περιοχής Φιλοθέης Κηφισίας)
Κ/Ξ Intrakat - Γ.Δ.Κ.Τεχνική Ε.Π.Ε "Κ/Ξ Εκτέλεσης έργου φράγματος Φιλιατρίνου"
Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ - ΑΕΓΕΚ - Intrakat (Κατασκευή σιδηρ/κής γραμμής Κιάτο - Ροδοδάφνη)
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Intrakat (διευθέτηση ρέματος Εσχατίας)
Κ/Ξ Intrakat - ΠΡΩΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Ι
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - J&P ΑΒΑΞ - Intrakat (Σήραγγα Παναγοπούλας)
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Intrakat (Παρακολούθηση Πληρωμής Ταμιευτήρα Αποσελεμή)
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)
Κ/Ξ JP ΑΒΑΞ - ΤΕΡΝΑ - ΑΚΤΩΡ - Intrakat (Τέμενος Βοτανικού)
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ -ΕΡΓΩ ΑΤΕ (Κατασκευή δικτύου διανομής & παροχετευτικών αγωγών φυσικού αερίου στην
Αττική)
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ -Watt A.E. (Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμάτων 2ης Δ.Ε. Ν.Βοιωτίας)
Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ - Intrakat ΑΔΜΗΕ 2018
Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ - Intrakat ΑΔΜΗΕ 2019
Κ/Ξ Ιntrakat-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής)
- Κ/Ξ Ιntrakat/ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ-WATT (ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής)
Κ/ΞΙΑ Ιntrakat - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ
Κ/ΞΙΑ Ιntrakat - EURARCO - ENVITEC (Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων
Σερρών)
Κ/ΞΙΑ Αιολικού Πάρκου Τοπλού Κρήτης NOSTIRA - Ιntrakat
Κ/ΞΙΑ P.&C. DEVELOPMENT S.A. ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε., Ελλάδα
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ, ΕΡΓΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ
Κ/Ξ ΑΒΑΞ ΑΕ ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ ΑΕ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟΥ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΜΕΘΟΡΙΟΥ

Χώρα εγκατάστασης

Άμεσο ποσοστό
συμμετοχής

Μέθοδος
ενσωμάτωσης

Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις

Ελλάδα
Ρουμανία
Ρουμανία
Ελλάδα
Ρουμανία
Κύπρος
Πολωνία
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

56,72%
97,17%
100%
100%
99,99% (βλ.σημ.3)
100%
25%
95%
60%
100%
100%
100%
50%

Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Καθαρή θέση
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Καθαρή θέση

2015-2020
2015-2020
2015-2020
2016-2020
2015-2020
2017-2020
2015-2020
2017-2020
2017-2020
2018-2020
2015-2020
2015-2020
2015-2020

Ελλάδα

45%

Καθαρή θέση

2017-2020

Ελλάδα
Ελλάδα
Κροατία
Ελλάδα

45%
100%
50%
24,00%

Καθαρή θέση
Ολική
Καθαρή θέση
Καθαρή θέση

2017-2020
2015-2020
2015-2020
2015-2020

Ελλάδα

80,00%

Αναλογική

2015-2020

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

50,00%
13,33%
49,00%
25,00%
33,30%
60,00%
24,00%
70,00%
33,33%
33,33%
50,00%
25,00%
50,00%

Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική

2015-2020
2015-2020
2015-2020
2015-2020
2015-2020
2015-2020
2015-2020
2015-2020
2015-2020
2015-2020
2019-2020
2015-2020
2015-2020

Ελλάδα

50,00%

Αναλογική

2015-2020

Ελλάδα

25,00%

Αναλογική

2016-2020

Ελλάδα

50,00%

Αναλογική

2015-2020

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

50,00%
50,00%
50,00%
33,34%
22,22%
92,46%

Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική

2017-2020
2018-2020
2019-2020
2017-2020
2017-2020
2019-2020

Ελλάδα

45,00%

Αναλογική

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

10,00%
50,00%
50,00%

Αναλογική
Αναλογική
Αναλογική

Ελλάδα

25,00%

Αναλογική

2017-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2020

(*) Άμεσες συμμετοχές
Σημ. 3: Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην Rominplot SRL ανέρχεται σε 100% μέσω συμμετοχής
άλλης θυγατρικής.
Κατά την προηγούμενη περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020, ενσωματώθηκαν για πρώτη
φορά ενώ δεν είχαν ενσωματωθεί την αντίστοιχη περίοδο του 2019 όλες οι παραπάνω
αναφερόμενες εταιρείες του πίνακα με το συνοδευτικό χαρακτηριστικό (**) στον τίτλο τους.
Αντιστρόφως είχε ενσωματωθεί 31 Δεκεμβρίου 2019 και δεν ενσωματώθηκε στην περίοδο του 2020
(1/1 – 31/12/2020) η εταιρεία Κ-Wind Kιθαιρώνας Α.Ε.Ε (πρώην Α. Κατσέλης Ενεργειακή Α.Ε) της
οποίας η πώληση ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουνίου 2020.
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