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Α) Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  

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

Οι  

1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος 

2. Δημήτριος Χ. Κλώνης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

3. Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης, Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

Εξ’ όσων γνωρίζουμε: 

α. οι συνημμένες εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας 
“ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, για την περίοδο 01/01/2022 έως 30/6/2022, οι 
οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση 
και τα αποτελέσματα περιόδου της εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του 
άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και  

β. η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή, τις πληροφορίες 
που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 

 
 
 

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 

 
 

 
Δ. Σ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΙ 025929 / 24.09.2009 
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Β) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

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

 

 

1. Κύρια γεγονότα Α’ Εξαμήνου 2022 - Ανασκόπηση θυγατρικών εταιρειών και Ομίλων 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα των εταιρειών του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2022 
συνοψίζεται παρακάτω: 

Η INTRACOM DEFENSE (IDE) εταιρεία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή 
ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στον τομέα άμυνας και ασφάλειας, συμμετέχει σε 
προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής και συνεργάζεται  με μεγάλες διεθνείς αμυντικές εταιρίες. 
Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022, η IDE ανέλαβε από το ΝΑΤΟ (NSPA) την αναβάθμιση των 
ελληνικών αντιαεροπορικών συστημάτων PATRIOT. 

Επέκτεινε επίσης τη συνεργασία της  με την Diehl Defence με την ανάληψη νέων εργασιών ύψους 
€5 εκατ. που αφορούν στην παραγωγή κρίσιμων ηλεκτρονικών υποσυστημάτων της οικογένειας 
πυραύλων αέρος-αέρος και επιφανείας-αέρος IRIS-T.  

Τέλος, τον Ιούνιο του 2022 η Εταιρεία τιμήθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Αθηνών (EBEA) με το Βραβείο «Έρευνας - Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, αφού 
αξιολογήθηκε από το ΕΒΕΑ για τις σύγχρονες υποδομές, τα εξειδικευμένα εργαστήρια και το 
υψηλής κατάρτισης επιστημονικό προσωπικό της  

Ο Όμιλος INTRAKAT συνέχισε 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, η INTRAKAT αναπτύσσει 
ένα χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ, το οποίο θα διευρύνει το πεδίο ανάπτυξης της, 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. Τον Φεβρουάριο 2022, η INTRAKAT προχώρησε σε ΑΜΚ € 51 εκατ. 
ενισχύοντας την κεφαλαιακή της διάθρωση για περαιτέρω υλοποίηση του στρατηγικού της 
σχεδιασμού. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ως ενδεικτική της δυναμικής της Εταιρείας η τελευταία 
της συνεργασία την Bouygues Batiment στο έργο Marina Tower στο Ελληνικό.  

 

Όσον αφορά την θυγατρική INTRADEVELOPMENT, και την συμμετοχή της στην ΚΕΚΡΟΨ, εντός του 
εξαμήνου  δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ. 747/2022 απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία α)γίνεται 
εν μέρει δεκτή η αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου ως προς την εκτός σχεδίου πόλεως έκταση, 
επιφανείας 242,25 στρ. και απορρίπτεται αντίστοιχα η ένσταση της ΚΕΚΡΟΨ περί καταχρηστικής 
ασκήσεως δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου. Αντιθέτως β) απορρίπτεται η αγωγή του 
Ελληνικού Δημοσίου εν σχέσει με την εντός σχεδίου έκταση επιφανείας 49,75 στρ.. Για τα εντός 
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σχεδίου ακίνητα που περνούν στην ιδιοκτησία της ΚΕΚΡΟΨ, η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις 
ενδεδειγμένες ενέργειες για την αξιοποίηση τους, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο άλλων τυχόν 
δυνατών δικαστικών ενεργειών. 

Ο Όμιλος στις 30/6/2022 απασχολούσε 978 άτομα (848 άτομα 30/6/2021) και η Εταιρεία 20 άτομα 
(14 άτομα 30/6/2021). Η μεταβολή οφείλεται στο προσωπικό της Intrasoft International, η οποία 
λόγω μεταβίβασης της την 31/10/2021 πλέον δεν ενοποιείται.  

 

Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της περιόδου και έως την ημερομηνία σύνταξης της 
παρούσας Έκθεσης 

Την 5η Ιουλίου η INTRACOM HOLDINGS μέτοχος της INTRAKAT κατά ποσοστό 23,54% και ελέγχουσα 
συνολικά, δια της θυγατρικής της εταιρείας INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l., ποσοστό 36,79% 
του συνόλου των μετοχών INTRAKAT, ολοκλήρωσε την πώληση στην αγοράστρια «WINEX 
INVESTMENTS LIMITED», εταιρεία συμφερόντων των κ.κ. Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου, 
23.795.107 Κοινών Ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών INTRAKAT (ποσοστό 31,70%), 
έναντι τιμής πώλησης €2,95, ανά μετοχή και συνολικού τιμήματος € 70.195.565,65. 
Η INTRACOM HOLDINGS, μετά την συναλλαγή διατηρεί στην INTRAKAT ποσοστό συμμετοχής 5,09%. 
Η επαναληπτική συνεδρίαση της από 21.07.2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 27.07.2022, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
κατά το ποσό των € 10.032.000,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά €0,12 και 
επιστροφή του εν λόγω ποσού στους μετόχους της εταιρείας . 
Η ημερομηνία έναρξης καταβολής ορίστηκε η 30/09/2022.  
Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 
73.568.000,00 διαιρούμενο σε 83.600.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,88 η 
κάθε μια.  

Ίδιες Μετοχές 

Στις 30/06/2022 ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή της η Εταιρεία ήταν 
617.848 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1 η κάθε μια, και κόστος κτήσης €585 
χιλ.. Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 
της εταιρείας. 
 
Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα. 
 

2. Οικονομικά αποτελέσματα 

 

Τα ποσά 30/06/2021 της κατάστασης συνολικού εισοδήματος εμφανίζονται αναδιατυπωμένα για 
λόγους συγκρισιμότητας (βλ. σημ. 20). 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS για το πρώτο εξάμηνο του 2022 
ανήλθαν σε €126,5 εκατ. έναντι € 119,2 εκατ. το αντίστοιχο  διάστημα του 2021. Η αύξηση 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου ΙΝΤΡΑΚΑΤ κατά 18,5%. H 
INTRACOM DEFENSE με πωλήσεις €24,8 εκατ. εμφανίζει μείωση κατά 18,2% σε σχέση με το Η1 2021, 
η οποία ωστόσο θα ανακτηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου 

Το ενοποιημένο αναμορφωμένο λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) διαμορφώθηκε σε -€ 11,5 εκατ. 
έναντι -€ 7,7 εκατ. το Η1 2021.  
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Το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε -€ 46,3 εκατ. έναντι -€ 17,0 εκατ. το Η1 
2021. Ο λόγος για την επιδείνωση του αποτελέσματος είναι ότι το πρώτο εξάμηνο του 2022, ο 
Όμιλος συνεχίζει να δέχεται αρνητική επίδραση από την κατασκευαστική του δραστηριότητα μέσω 
της INTRAKAT, η οποία κατέγραψε ζημίες προ φόρων €18,5 εκατ. έναντι ζημιών €13,5 εκατ. το Η1 
2021 και της INTRADEVELOPMENT (Η1 2022: € -8.4 εκατ., Η1 2021: € -3,2 εκατ.) που οφείλεται 
κυρίως στην απομείωση της υπεραξίας της ΚΕΚΡΟΨ κατά €-5,7 εκατ. Ζημίες καταγράφει και η  
INTRACOM DEFENSE (Η1 2022: € -6,9 εκατ., Η1 2021: € 0,1 εκατ.), λόγω ανισοβαρούς κατανομής 
των πωλήσεών της στα εξάμηνα και επομένως και της κερδοφορίας της, αλλά  κυρίως λόγω του 
κόστους διάθεσης μετοχών. Επισημαίνεται ότι το αποτέλεσμα της πώλησης ποσοστού της INTRAKAT 
πραγματοποιήθηκε στις 5/7/2022, με συνέπεια η θετική επίδρασή του στα μεγέθη του Ομίλου να 
μην αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις του εξαμήνου. Ωστόσο, από την πώληση του 
ποσοστού στη θυγατρική αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά τόσο τα Ιδία Κεφάλαια της μητρικής 
όσο και του Ομίλου. Σημειώνεται τέλος ότι στους μετόχους της μητρικής κατανέμονται ζημίες €31,9 
εκατ. ενώ ζημίες €14,4 εκατ. αφορούν μη ελέγχουσες συμμετοχές. 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχεται σε €367,5 εκατ. έναντι €369,9 εκατ. την 
31/12/2021. Το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται σε €762,5 εκατ. έναντι € 773,9 εκατ. την 
31/12/2021. 

Η μητρική εταιρεία το Η1 2022 είχε αναμορφωμένο λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) €1,6 εκατ. 
Καταλήγει ωστόσο σε ζημίες προ φόρων € 27,9 εκατ. λόγω της απομείωσης της συμμετοχής της 
στην INTRADEVELOPMENT και του κόστους διάθεσης μετοχών. Το αποτέλεσμα αυτό αναμένεται να 
ανατραπεί στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, οδηγώντας σε κερδοφορία στο ετήσιο αποτέλεσμα. 

Το σύνολο του ενεργητικού της την 30/6/2022 ανέρχεται σε €303,3 εκατ. έναντι € 320,1 εκατ. την 
31/12/2021, και τα Ιδια Κεφάλαια σε €228 εκατ. έναντι € 245 εκατ. την 31/12/2021.  

Ο δανεισμός της εταιρείας (δεν συμπεριλαμβάνεται οι υποχρεώσεις μίσθωσης) ανέρχεται σε € 14,2 
εκατ. έναντι € 14,4 εκατ. την 31/12/2021, ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα σε € 119,2 εκατ. 

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

 

 

 

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021

Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού  55,9% 59,8% 46,0% 41,0%

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων   93,1% 91,6% 303,1% 322,9%

Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό  140,3% 152,5% 412,7% 442,8%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 159,1% 168,1% 200,6% 190,1%

Δανειακά κεφάλαια/Ιδια κεφάλαια 43,2% 45,5% 6,3% 5,9%

30/06/2022 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2021

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας

EBITDA/Κύκλο εργασιών -9,1% -6,5% 161,0% 36,9%

Μεικτό αποτέλεσμα / Κύκλο εργασιών 6,4% 5,0% 25,6% 38,0%

Κέρδη προ φόρων /Κύκλο εργασιών -36,6% -14,2% -2891,0% -21,5%

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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3. Στόχοι, Προοπτικές 

Η πώληση της INTRASOFT INTERNATIONAL στις 30/10/2021 ήταν μία στρατηγική επιλογή που 
σηματοδότησε την αλλαγή της φυσιογνωμίας της Εταιρείας και της εξασφάλισε τα μέσα επίτευξης 
των νέων της στόχων.  

Άλλωστε, καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας της INTRACOM υπήρξαν ανέκαθεν η ταχύτατη 
προσαρμογή της στο οικονομικό περιβάλλον και η ευελιξία στη μετάβαση σε νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα στοχεύοντας στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων στις επενδύσεις της, προσφέροντας 
διαχρονικά μεγαλύτερη αξία στους μετόχους της. Σε ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες, όπως 
αυτές που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία σήμερα, η ευελιξία αποτελεί σημαντικό 
πλεονέκτημα. 

Η INTRACOM σήμερα διαθέτει σημαντικά assets στα οποία θα στηρίξει τα επόμενα βήματά της: 

Ισχυρό brand name που έχει διαμορφωθεί μέσα από μακρόχρονη ιστορία επιτυχιών και σημαντικών 
deals: Στα 45 χρόνια λειτουργίας της η INTRACOM έχει καταγράψει πλήθος επιχειρηματικών 
πράξεων, εξαγορές, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις, πωλήσεις εταιριών και κυρίως στρατηγικές 
συνεργασίες με κορυφαίους εταίρους σε κάθε κλάδο.  

Σημαντική τεχνογνωσία στους τομείς δραστηριοποίησής της. 

Σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα που της εξασφαλίζουν επιπλέον δυνατότητα μόχλευσης. 

Ιδιόκτητα ακίνητα, τα οποία προσφέρουν δυνατότητα περαιτέρω εκμετάλλευσης. 

Ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση.  

Το σκεπτικό της ανάπτυξης της εταιρείας είναι η δυνατότητα κατανομής πόρων στις πιο ελκυστικές 
επενδύσεις  ανταποκρινόμενη στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, και η δημιουργία ενός 
έντονα διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου για την αναχαίτηση των εντεινόμενων κινδύνων. 

Το αποτέλεσμα, με αυτήν την προσέγγιση, θα είναι η επίτευξη σε μονιμότερη βάση μεγαλύτερης 
αξίας για τους μετόχους της.   

 

4. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες Β΄ εξαμήνου 2022 

Κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος  

Η εισβολή στην Ουκρανία και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις που  έχει επιφέρει σε επίπεδο γεωπολιτικής 
σταθερότητας και διεθνούς συνεργασίας, είναι ενδεχομένως η σημαντικότερη πρόκληση αυτή τη 
στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 Ως συνέπεια αυτού, το υψηλό ενεργειακό κόστος, πέραν της άμεσης πίεσης στο κόστος 
παραγωγής, διατηρεί τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα αποδυναμώνοντας το πραγματικό 
εισόδημα. Η αύξηση των επιτοκίων στην ευρωζώνη, ξεκινώντας από τον Ιούλιο του 2022, με 
απόφαση της Ευρωπαίκής Κεντρικής Τράπεζας, αναμένεται να περιορίσει την περαιτέρω την 
ανοδική πορεία του πληθωρισμού και παρέχει ένα σημαντικό εργαλείο στις εταιρείες διαχείρισης 
του κινδύνου. 
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Η Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών και την επίδραση 
που αυτά μπορεί να έχουν στις δραστηριότητές της και τα επενδυτικά της σχέδια και προσαρμόζει 
τις ενέργειές της, σε επίπεδο λειτουργίας αλλά και επενδύσεων, βάσει των τρεχουσών αλλά και 
προβλεπόμενων εξελίξεων.    

Λαμβάνονται οι δράσεις που απαιτούνται για τον μετριασμό των κινδύνων 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 και επιπλέον 
τη δημιουργία αποδόσεων. 
 

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

 - Συναλλαγματικός κίνδυνος 

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

- Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών    
των επιτοκίων 

Η έκθεση του Ομίλου στο κίνδυνο μεταβολής επιτοκίων στα ταμειακά διαθέσιμα είναι χαμηλός 
δεδομένου ότι αφενός τα χρησιμοποιεί για μείωση των υποχρεώσεών του, αφετέρου τα επίπεδα 
των επιτοκίων τείνουν στο μηδέν οπότε ενδεχόμενη μεταβολή τους θα έχει θετικό αντίκτυπο. 

Η χρηματοδότηση του Ομίλου αποτελείται από βραχυπρόθεσμα δάνεια, μακροπρόθεσμα δάνεια, 
δάνεια συνδεδεμένα με έργα (project financing) ομολογιακά δάνεια και συμβάσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης. Προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων, υπάρχει δυνατότητα να 
χρησιμοποιηθούν παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

- Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες 
προέρχονται από μια ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών 
παρακολουθείται διαρκώς από τις εταιρίες του Ομίλου. 

Όταν κρίνεται απαραίτητο, ζητείται επιπλέον κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης. 

Στο τέλος της περιόδου η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός 
κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς 
απαιτήσεως. 
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- Κίνδυνος Ρευστότητας 

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

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

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

Όσον αφορά τη ρευστότητα, ο Όμιλος διατηρεί χρηματικά διαθέσιμα ύψους €191,3 εκατ.. 

 

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

Οι εμπορικές συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια του 
πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2022, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις  όρους της αγοράς 
χωρίς μεταβολές οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες για την 
χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της εταιρείας.  

Οι σημαντικότερες συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως ακολούθως : 

 

Έσοδα και Απαιτήσεις Περιόδου 1/1-30/6/2022 
(Ποσά σε χιλ. €) 
 

 
 
Τα έσοδα της εταιρείας, από παροχή υπηρεσιών αφορούν κυρίως παροχή διοικητικής υποστήριξης 
ενώ τα λοιπά έσοδα αφορούν τόκους. Στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται δάνεια στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ € 6 
εκατ., στην INTRAPOWER € 1 εκατ. , στην RURAL €1,45 εκατ. και στην INTRACOM OPERATIONS 
€5,97 εκατ..  
 
 
 
 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 355 154 136 9.387

INTRAPOWER - - 20 1.026

RURAL - - 36 5.050

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤ. 84 - - 103

INTRACOM OPERATIONS LTD - - 131 5.974

ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ - - - -

Σύνολο 439 154 323 21.540

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

INTRALOT 193 145 58 3.155

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - 17 - 37

Σύνολο 193 162 58 3.192

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 632 316 381 24.732
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Έξοδα και Υποχρεώσεις Περιόδου 1/1-30/6/2022 
(Ποσά σε χιλ. €) 

 
 

Για τους έξι μήνες έως 30 Ιουνίου 2022 καταβλήθηκαν από την Εταιρεία και τον Όμιλο ως παροχές 
μελών Δ.Σ., διευθυντικών στελεχών και λοιπών συνδεδεμένων μερών ποσά ύψους € 11.619 χιλ. 
και € 12.254 χιλ. αντίστοιχα (2021 € 417 χιλ. και € 4.038 χιλ.). Στις αμοιβές του 2022 ποσό €10.766 
χιλ. αφορά την αναγνώρισή κόστους, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, για την διανομή δωρεάν μετοχών 
(2021 €1.543 χιλ.). 

 

Παιανία, 30 Σεπτεμβρίου 2022 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΛΗΨΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΟΡΕΣ 

ΠΑΓΙΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ 

ΑΓΟΡΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

INTRAPOWER 370 411 - 134

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - - - -

Σύνολο 370 411 0 134

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

INTRALOT - - - 5.062

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - - - -

Σύνολο 0 0 0 5.062

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 370 411 0 5.196
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Γ) Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

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

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει το συνημμένο εταιρικό και ενοποιημένο συνοπτικό ισολογισμό της εταιρείας 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η Εταιρεία), της 30ης Ιουνίου 2022 και τις σχετικές 
συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε 
την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την 
ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007.  

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 
Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας ευθύνη είναι να 
εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με 
βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 
2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον 
ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων 
διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος 
διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν 
περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 
έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να 
πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει 
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

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

Διοικητικού Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με τη συνοπτική 

εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2022 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 

 

 

 

 

Νίκος Ιωάννου 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 29301 
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Δ) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 
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Περιεχόμενα οικονομικών καταστάσεων                  Σελίδα 
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1. Γενικά 20 
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Κατάσταση οικονομικής θέσης 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 43 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 6 131.101 105.821 8.485 8.369
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 15.396 15.451 246 289
Υπεραξία 7 19.855 25.522 - -
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6 55.245 55.348 162 209
Επενδύσεις σε ακίνητα 6 55.768 55.940 46.620 46.731
Επενδύσεις σε θυγατρικές 8 - - 97.436 122.512
Επενδύσεις σε εταιρείες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής 
θέσης 2.677 2.535 - -
Χρηματοοικονομικά προϊόντα επιμετρώμενα σε εύλογη αξία μέσω 
λοιπών συνολικών εισοδημάτων  9 22.578 27.225 2.241 2.670
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.966 5.841 - -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 28.044 17.750 8.672 8.500

336.629 311.433 163.863 189.280
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 45.987 41.940 - -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 179.907 197.464 20.211 15.215
Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 950 977 - -
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 7.748 5.576 - -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 191.311 216.494 119.240 116.258

425.903 462.451 139.451 131.473
Σύνολο ενεργητικού 762.532 773.882 303.314 320.753

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Κοινές μετοχές 10 83.600 76.000 83.600 76.000
Aποθεματικό υπέρ το άρτιο 10 186.604 194.204 186.604 194.204
Ίδιες μετοχές 10 (585) (545) (585) (545)
Λοιπά αποθεματικά 139.812 125.232 129.322 129.780
Αποτελέσματα εις νέον (102.081) (61.570) (170.876) (154.537)

307.349 333.321 228.065 244.902
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 60.196 36.666 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 367.546 369.988 228.065 244.902

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 11 79.461 82.076 1.850 2.060
Υποχρεώσεις μίσθωσης 17.295 17.988 2.497 3.310
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.919 7.424 562 519
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 3.441 3.396 818 818
Επιχορηγήσεις 1.034 888 - -
Προβλέψεις 920 888 - -
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18.236 16.117 - -

127.306 128.777 5.726 6.706
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 179.753 179.788 53.064 53.143
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 1.880 1.307 937 541
Δάνεια 11 79.311 86.238 12.410 12.400
Υποχρεώσεις μίσθωσης 3.040 2.983 1.612 1.559
Επιχορηγήσεις 1.795 2.758 - -
Προβλέψεις 1.901 2.043 1.500 1.500

267.680 275.117 69.523 69.143
Σύνολο υποχρεώσεων 394.986 403.894 75.249 75.850
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 762.532 773.882 303.314 320.753

Όμιλος Εταιρεία
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος 1/1 - 30/6/2022 

 

*Για λεπτομέρειες σχετικά με την επαναδιατύπωση βλέπε σημείωση 20.  

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 43 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ
1/1 - 30/06/2022

1/1 - 30/06/2021 
Επαναδιατυπωμένο*

1/1 - 30/06/2022 1/1 - 30/06/2021

Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 126.516 119.156 966 1.338
Κόστος πωληθέντων (118.412) (113.142) (719) (830)
Μεικτό κέρδος 8.104 6.014 247 508
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (6.754) (5.411) - -
Έξοδα διοίκησης 12 (37.531) (14.084) (15.397) (2.128)
Καθαρά κέρδη /(ζημιές) απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων (3.443) (262) - -
Άλλα λειτουργικά έσοδα 3.336 2.309 1.450 1.340
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά 706 (278) 2.761 (32)
Ζημιές από απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων (6.043) - (17.000) -
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (41.626) (11.713) (27.939) (311)
Χρηματοοικονομικά έξοδα 13 (6.254) (5.730) (507) (549)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 13 1.453 659 520 573
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (4.801) (5.071) 13 24
Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις 131 (178) - -
Ζημιές προ φόρων (46.296) (16.962) (27.927) (288)
Φόρος εισοδήματος 14 (101) (962) (42) 349
Καθαρές ζημιές περιόδου (46.397) (17.924) (27.969) 61
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 20 - 1.829 - -
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου από συνεχιζόμενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες (46.397) (16.095) (27.969) 61

Λοιπά συνολικά εισοδήματα:
Ποσά τα οποία μεταφέρονται στα αποτελέσματα
Συναλλαγματικές διαφορές, μετά φόρων 382 189 - -
Ποσά τα οποία δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα
Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων 9 (4.577) 37 (458) 183
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές), μετά φόρων - (35) - -
Λοιπά συνολικά εισοδήματα, μετά φόρων (4.196) 190 (458) 183

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο (50.593) (15.905) (28.428) 245

Καθαρά κέρδη/( ζημιές) κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 15 (31.970) (11.233) (27.969) 61
Από διακοπείσες δραστηριότητες - 1.909 - -

(31.970) (9.323) (27.969) 61
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (14.427) (6.691) - -
Από διακοπείσες δραστηριότητες - (81) - -

(14.427) (6.772) - -
(46.397) (16.095) (27.969) 61

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κατανεμημένα σε:
Μετόχους της μητρικής
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (35.791) (11.085) (28.428) 245
Από διακοπείσες δραστηριότητες - 2.021 - -

(35.791) (9.064) (28.428) 245
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (14.802) (6.792) - -
Από διακοπείσες δραστηριότητες - (50) - -

(14.802) (6.842) - -
(50.593) (15.905) (28.428) 245

Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της 
μητρικής για την περίοδο (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)
Βασικά και απομειωμένα 
 Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 15 (0,40) (0,15) (0,35) 0,00
 Από διακοπείσες δραστηριότητες 15 - 0,03 - -

(0,40) (0,12) (0,35) 0,00

Όμιλος Εταιρεία
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Όμιλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 43 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 
νέον Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 269.658 119.166 (177.340) 211.485 21.331 232.817
Καθαρές ζημιές περιόδου - - (9.323) (9.323) (6.772) (16.095)
Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων 9 - 107 - 107 (70) 37
Συναλλαγματικές διαφορές - 188 - 188 1 189
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές), μετά φόρων - (35) - (35) - (35)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο - 260 (9.323) (9.064) (6.842) (15.905)
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων - - 1.498 1.498 315 1.813
Μεταβολή σε ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές 8 - - (2.301) (2.301) 2.758 457
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών - - (4) (4) (2) (6)
Μεταφορά - 52 (214) (163) 163 -

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

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 269.658 125.232 (61.570) 333.321 36.666 369.988
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου - - (31.970) (31.970) (14.427) (46.397)
Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων 9 - (4.197) - (4.197) (381) (4.577)
Συναλλαγματικές διαφορές - 375 - 375 6 382
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο - (3.821) (31.970) (35.791) (14.802) (50.593)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - - - - 32.457 32.457

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με απόδοση στους μετόχους - - - - (1.696) (1.696)
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων - - 17.008 17.008 1.117 18.125
Μεταβολή σε ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές 8 - 616 (1.119) (503) 503 -
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου  - - (234) (234) (258) (492)
Ίδρυση θυγατρικής - - - - 29 29
Μεταφορά - 19.150 (19.150) - - -
Λοιπές κινήσεις - (5) (177) (182) (51) (232)

Επίδραση σε μη ελέχγουσες συμμετοχές λόγω εξάσκησης 
δικαιωμάτων προαίρεσης και δωρεάν διάθεσης μετοχών - (1.360) (4.871) (6.231) 6.231 -

(39) 18.400 (8.541) 9.819 38.333 48.152
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022 269.619 139.812 (102.081) 307.349 60.196 367.546

Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Εταιρεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 43 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά

Αποτελέσματα  
εις νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 269.658 127.945 (151.974) 245.629

Καθαρή ζημιά περιόδου - - 61 61
Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων - 184 - 184

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο - 184 61 245

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021 269.658 128.128 (151.913) 245.873

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 269.658 129.780 (154.537) 244.902
Καθαρά κέρδη περιόδου - - (27.969) (27.969)
Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων 9 - (458) - (458)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο - (458) (27.969) (28.427)
Αγορά ιδίων μετοχών 10 (39) - - (39)
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου - - (59) (59)
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου (Δωρεάν διάθεση μετοχών 
σε ΔΣ και προσωπικό) - - 11.689 11.689

(39) - 11.630 11.590
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022 269.619 129.322 (170.876) 228.065
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Κατάσταση ταμειακών ροών (Έμμεση μέθοδος) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 43 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ 1/1 - 30/06/2022 1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2022 1/1 - 30/06/2021

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 16 (10.064) (8.406) (2.004) 821
Καταβληθέντες τόκοι (5.477) (8.581) (509) (553)
Καταβληθής φόρος εισοδήματος (3.040) (2.235) - -
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (18.581) (19.222) (2.513) 269

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (26.610) (13.279) (240) (13)
Αγορές επενδυτικών ακινήτων (2.086) - (483) (5)
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων (879) (3.308) - -
Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 24 94 - 22
Πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων 4.369 - - -
Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής - - - (650)
Αγορά επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων (30) (55) (30) (55)
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων 96 - - -
Πώλησεις δικαιώματων προτίμησης - 2.752 -
Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε θυγατρικές - - (3.600) -
Αγορά θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) - (4.395) - -
Πωλήσεις θυγατρικών/ μειώσεις κεφαλαίου 8 - - 8.076 1.173
Τόκοι που εισπράχθηκαν 349 572 18 24
Δάνεια χορηγηθέντα - - - (1.230)
Επιστροφή προκαταβολής 20 - - -
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (24.747) (20.370) 6.494 (734)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αγορά ιδίων μετοχών (39) - (39) -
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου (59) - - -
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου θυγατρικών (530) (7) - -
Φόρος κεφαλαιοποίησης κερδών (232) - - -
Συναλλαγές με μη ελέγχουσες συμμετοχές σε θυγατρικές (1.696) - - -
Εισφορά μη ελεγχουσών συμμετοχών σε μετοχικό κεφάλαιο θυγατρικής 32.487 - - -
Δάνεια αναληφθέντα 34.175 74.589 - -
Αποπληρωμή δανεισμού (44.494) (55.667) (200) (180)
Επιχορηγήσεις που εισπράχθηκαν 228 221 - -
Πληρωμές κεφαλαίου μισθώσεων (1.601) (2.135) (760) (691)
Εξάσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης - 457 - -
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 18.238 17.458 (999) (871)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (25.090) (22.134) 2.981 (1.337)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 216.494 83.030 116.258 14.790
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (92) 36 - -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 191.311 60.932 119.240 13.453

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

1. Γενικά  

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

Ο Όμιλος ΙΝΤΡΑΚΟΜ δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών και λοιπών συνδεδεμένων εταιρειών 
στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, πιστοποίηση, εγκατάσταση και υποστήριξη προϊόντων υψηλής 
τεχνολογίας και ηλεκτρονικών συστημάτων, 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 του εξωτερικού. 

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Νομό Αττικής, στο Δήμο Παιανίας, στο 19 χλμ. Λεωφόρο 
Μαρκοπούλου Παιανίας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.intracom.com. 

Οι παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν 
εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 30/09/2022 και έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intracom.com. 

2. Πλαίσιο κατάρτισης και λογιστικές πολιτικές 

Οι παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές 
οικονομικές καταστάσεις της ΙΝΤΡΑΚΟΜ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών («η Εταιρεία») και τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (μαζί «ΙΝΤΡΑΚΟΜ», ή 
«ο Όμιλος»), για την περίοδο 1/1 – 30/6/2022. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις». 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό µε τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2021, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου 
με ηλεκτρονική διεύθυνση www.intracom.com. 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των συνοπτικών 
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν 
για τη σύνταξη και παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου 
για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, με εξαίρεση τις αλλαγές που προέκυψαν από την 
υιοθέτηση νέων ή αναθεωρημένων προτύπων όπως περιγράφεται παρακάτω. Οι ενδιάμεσες 
συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός 
από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων και τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, τα οποία αποτιμώνται στην 
εύλογη αξία. 
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Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις 
προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2022 ή μεταγενέστερα. 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» – Παράταση 
περιόδου εφαρμογής  

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

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια – Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση»  

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

ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης 

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.  

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο»  

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.  

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

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018–2020  

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%. 
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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. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

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.  

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.  

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.  

Στρογγυλοποιήσεις 

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων 
ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.  
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3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα 

Η εισβολή στην Ουκρανία και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις που  έχει επιφέρει σε επίπεδο γεωπολιτικής 
σταθερότητας και διεθνούς συνεργασίας, είναι ενδεχομένως η σημαντικότερη πρόκληση αυτή τη 
στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ως συνέπεια αυτού, το υψηλό ενεργειακό κόστος, πέραν της άμεσης πίεσης στο κόστος παραγωγής, 
διατηρεί τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα αποδυναμώνοντας το πραγματικό εισόδημα. Η αύξηση 
των επιτοκίων στην ευρωζώνη, ξεκινώντας από τον Ιούλιο του 2022, με απόφαση της Ευρωπαίκής 
Κεντρικής Τράπεζας, αναμένεται να περιορίσει την περαιτέρω την ανοδική πορεία του πληθωρισμού 
και παρέχει ένα σημαντικό εργαλείο στις εταιρείες διαχείρισης του κινδύνου. 

Η Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών και την επίδραση που 
αυτά μπορεί να έχουν στις δραστηριότητές της και τα επενδυτικά της σχέδια και προσαρμόζει τις 
ενέργειές της, σε επίπεδο λειτουργίας αλλά και επενδύσεων, βάσει των τρεχουσών αλλά και 
προβλεπόμενων εξελίξεων.   

Λαμβάνονται οι δράσεις που απαιτούνται για τον μετριασμό των κινδύνων 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 και επιπλέον τη 
δημιουργία αποδόσεων. 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Ο Όμιλος αντιμετωπίζει τους ακόλουθους χρηματοοικονομικούς κινδύνους: 

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

β) τον κίνδυνο αύξησης των επιτοκίων, τον οποίο επιχειρεί να περιορίσει, όσον αφορά τα στοιχεία 
του παθητικού της, συνάπτοντας συμβάσεις δανεισμού και συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης με 
σταθερά επιτόκια, ενώ η ύπαρξη ισχυρής ρευστότητας και η πολιτική διαχείρισης διαθεσίμων της 
εταιρείας, μπορεί να αντισταθμίσει μέρος του χρηματοικονομικού κόστους 

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

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

Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου από τον Όμιλο σε 
σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2021. 
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Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

Ο Όμιλος παρέχει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μέσω 
μιας ιεράρχησης τριών επιπέδων. 

 Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές 
προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία της κατάστασης 
οικονομικής θέσης («Επίπεδο 1»). 

 Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δε διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές 
προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται είτε άμεσα είτε 
έμμεσα σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης 
(«Επίπεδο 2»). 

 Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δε διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές 
προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που δεν στηρίζονται κυρίως σε 
δεδομένα της αγοράς («Επίπεδο 3»). 

Την 30 Ιουνίου 2022 ο Όμιλος είχε: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €327 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 ύψους 
€5.042 τα οποία κατατάσσονται στο Επίπεδο 1. 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων ύψους 
€17.536 που αφορούν μετοχές και ομολογίες μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο που 
κατατάσσονται στο 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. 

 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. 

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

Δεν υπήρχαν αλλαγές στις τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 
2021. 
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4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

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

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία και την 
παρουσίαση των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε τις λογιστικές 
αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη και παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Στις 30 Ιουνίου 2022, 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 «Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής δημοσίου τομέα και τραπεζών» 
περιελάμβανε αποκλειστικά την δραστηριότητα των θυγατρικών εταιρειών Intrasoft International και 
Advanced Transport Telematics. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, σημειώθηκε η πώληση της 
θυγατρικής εταιρείας Intrasoft International και η απώλεια ελέγχου της θυγατρικής Advanced 
Transport Telematics, ως συνέπεια της προαναφερθείσας πώλησης μεταξύ άλλων γεγονότων. Ως εκ 
τούτου, ο Όμιλος δεν δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό από τον Οκτώβριο του 2021 και εφεξής. 

Με βάση τα ανωτέρω η πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα δραστηριότητας για την περίοδο 1/1 – 
30/06/2022 και το σύνολο του ενεργητικού στις 30/06/2022 αναλύεται ως εξής: 

 

Η πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα δραστηριότητας για την περίοδο 1/1 – 30/06/2021 και το 
σύνολο του ενεργητικού στις 31/12/2021 αναδιατυπώνεται ως εξής: 

Αμυντικά Κατασκευαστικά
Παραγωγή και 

Πώληση Ηλεκτρικής 
ενέργειας

Aναπτυξη 
εκμετάλλευση 
ακινήτων και 

ξενοδοχειακές 
υπηρεσίες

Λοιπά Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 24.820 102.636 460 - 966 128.882
Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (1.928) - - (439) (2.366)
Σύνολο Πωλήσεων 24.820 100.708 460 - 527 126.517

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) (350) (7.810) (878) (2.573) 85 (11.525)
Κέρδη προ φόρων (6.900) (16.851) (1.415) (8.389) (12.742) (46.296)

Σύνολο ενεργητικού 112.698 280.858 126.872 17.111 224.993 762.532
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Οι δραστηριότητες της μητρικής εταιρείας Intracom Holdings AE περιλαμβάνονται στη στήλη «Λοιπά». 

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

 

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

Ολοκληρωμένες 
λύσεις 

πληροφορικής, 
δημοσίου τομέα και 

τραπεζών

Αμυντικά Κατασκευαστικά
Παραγωγή και 

Πώληση Ηλεκτρικής 
ενέργειας

Aναπτυξη 
εκμετάλλευση 
ακινήτων και 

ξενοδοχειακές 
υπηρεσίες

Λοιπά Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα - 30.342 92.182 - 314 1.338 124.176
Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων - (3.819) - - (1.201) (5.020)
Σύνολο Πωλήσεων - 30.342 88.363 - 314 137 119.156

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) - 757 (6.109) (7) (2.462) 77 (7.744)
Κέρδη προ φόρων 9 120 (12.900) (77) (3.154) (959) (16.962)

Σύνολο ενεργητικού - 116.583 276.766 93.212 41.218 246.102 773.881

1/1 - 30/06/2022
1/1 - 30/06/2021 

Επαναδιατυπωμένο*
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) (11.525) (7.744)
Αποσβέσεις (4.466) (3.719)
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (4.801) (5.071)
Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις 131 (178)
Απομειώσεις και λοιπές μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες (7.510) (250)
Δωρεάν διάθεση μετοχών στο προσωπικό (18.125) -
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (46.296) (16.962)
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6. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

Όμιλος  

 
 
Εταιρεία 

 

Οι σημαντικότερες προσθήκες στο λογαριασμό «Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά στοιχεία» του Ομίλου, 
αφορούν κατασκευές Αιολικών Πάρκων με ποσά €7.732 της θυγατρικής GREEK WIND POWER, η οποία 
ολοκλήρωσε το πάρκο εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022, €9.317 της θυγατρικής B WIND, €4.618 
της θυγατρικής ALPENEER και €2.963 της θυγατρικής ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ.  

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

Ενσώματα πάγια 
περιουσιακά 

στοιχεία

Άυλα 
περιουσιακά 

στοιχεία
Επενδύσεις σε 

ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2021 97.657 29.622 49.401 176.679
Προσθήκες 14.621 3.286 - 17.907
Εξάσκηση δικαιώματος εξαγοράς 2.222 - - 2.222
Πωλήσεις (76) - (76)
Αγορά θυγατρικής 61 7.477 - 7.538

Απομείωση (2.706) (2.344) (488) (5.538)
Λοιπές μεταβολές 4 81 38 122

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2021 111.782 38.121 48.951 198.854

Ενσώματα πάγια 
περιουσιακά 

στοιχεία

Άυλα 
περιουσιακά 

στοιχεία
Επενδύσεις σε 

ακίνητα Σύνολο
Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2022 105.821 55.348 55.940 217.109
Προσθήκες 28.193 901 210 29.303
Προσθήκες προερχόμενες από δαπάνες/ επενδύσεις - - 1.877 1.877
Διαγραφές (85) (2.349) (2.434)
Αποσβέσεις (2.198) (628) (546) (3.373)
Απομείωση - (376) - (376)
Επιστροφή προκαταβολής (20) - - (20)
Μεταφορά σε περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς 
πώληση (609) - 609 -
Λοιπές μεταβολές 27 27
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2022 131.101 55.245 55.768 242.114

Ενσώματα πάγια 
περιουσιακά 

στοιχεία

Άυλα 
περιουσιακά 

στοιχεία
Επενδύσεις σε 

ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2021 7.960 302 48.143 56.406
Προσθήκες 13 - 5 18
Πωλήσεις (10) - - (10)
Αποσβέσεις (123) (47) (607) (776)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2021 7.841 256 47.541 55.638

Ενσώματα πάγια 
περιουσιακά 

στοιχεία

Άυλα 
περιουσιακά 

στοιχεία
Επενδύσεις σε 

ακίνητα Σύνολο
Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2022 8.369 209 46.731 55.309
Προσθήκες 240 - 483 723
Αποσβέσεις (124) (47) (594) (765)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2022 8.485 162 46.620 55.267
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7. Υπεραξία  

Η υπεραξία προέρχεται από την εξαγορά των κάτωθι εταιρειών και κατανέμεται σε μονάδες 
δημιουργίας ταμειακών ροών («ΜΔΤΡ») ως εξής: 

 

INTRAPAR ΑΕ 

Εξαιτίας της έκδοσης της απόφασης του Αρείου Πάγου σχετικά με την επίδικη έκταση στην περιοχή 
του Παλαιού Ψυχικού το πρώτο εξάμηνο του 2022, όπως αναλύεται κατωτέρω, η διοίκηση υπολόγισε 
εκ νέου το ανακτήσιμο ποσό της ΜΔΤΡ «INTRAPAR ΑΕ» στις 30 Ιουνίου 2022. 

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, 
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. 

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. To πρώτο εξάμηνο του 2022, 
εκδόθηκε η σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου υπ’ αριθμό 747/2022, βάσει της οποίας τα εν λόγω 
ακίνητα περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.  

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).  

30/6/2022 31/12/2021
Intrakat AE- κατασκευαστικοί κλάδοι 3.562 3.562
INTRAPAR AE 11.721 17.388
Greek Windpower MAE Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 4.572 4.572

19.855 25.522
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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. 

Ακολουθεί πίνακας αναφορικά με τις μεθόδους αποτίμησης και των παραδοχών των ακινήτων της 
ΚΕΚΡΟΨ ανά κατηγορία ακινήτου: 

 

Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον έλεγχο απομείωσης, η αναπροσαρμοσμένη 
καθαρή θέση της ΜΔΤΡ προσδιορίστηκε σε χαμηλότερη αξία από τη λογιστική και συνεπώς προέκυψε 
ζημιά απομείωσης, η οποία αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 

Για τις ΜΔΤΡ «Intrakat – κατασκευαστικοί κλάδοι» και «Greek Windpower MAE Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας», διενεργήθηκαν οι σχετικοί έλεγχοι και προέκυψε ότι το ανακτήσιμο ποσό υπερβαίνει τη 
λογιστική αξία τους την 30/06/2022. Συνεπώς, δεν απαιτείται απομείωση για τις παραπάνω ΜΔΤΡ. 

Στοιχεία Μέθοδος Κύριες παράμετροι
Δάφνης 6 Μέθοδος συγκριτικών στοιχείων Οικόπεδο 5.056,00 τ.μ.

Υπολειμματική μέθοδος Κτήριο 1.608,05 τ.μ.
Κόστος 1.500 €/τ.μ.
Τιμή εκτίμησης € 8.970.000

Παλαιά αγορά Επιφάνεια 1.388,97 τ.μ.
Ετήσιο συνολικό μίσθωμα € 257 χιλ.
Ετήσια Απόδοση 8,25%
Τιμή εκτίμησης € 3.114.000

Μελετοπούλου 7 Μέθοδος συγκριτικών στοιχείων Οικόπεδο 1.048,91 τ.μ.
Επενδυτικά ακίνητα (Οικ. Π. Ψυχικού) Υπολειμματική μέθοδος 1.580,00 €/τ.μ.

Τιμή εκτίμησης € 1.890.000
Αμαδρυαδών & Βερενίκης Μέθοδος συγκριτικών στοιχείων Οικόπεδο 1.100,00 τ.μ.
Επενδυτικά ακίνητα (Οικ. Π. Ψυχικού) Υπολειμματική μέθοδος 1.780,00 €/τ.μ.

Τιμή εκτίμησης € 2.150.000
Νιρβάνα Μέθοδος συγκριτικών στοιχείων Οικόπεδο 2.084,09 τ.μ.
Επενδυτικά ακίνητα (Οικ. Π. Ψυχικού) Υπολειμματική μέθοδος 1.760,00 €/τ.μ.

Τιμή εκτίμησης € 4.140.000
Περσέως 11 Μέθοδος συγκριτικών στοιχείων Οικόπεδο 5.829,00 τ.μ.
(Επίδικα Π. Ψυχικού) Υπολειμματική μέθοδος 1.780,00 €/τ.μ.

Τιμή εκτίμησης € 11.160.000
Νεφέλης Μέθοδος συγκριτικών στοιχείων Οικόπεδο 7.094,00 τ.μ.
(Επίδικα Π. Ψυχικού) Υπολειμματική μέθοδος 1.760,00 €/τ.μ.

Τιμή εκτίμησης € 13.790.000
Περσέως 1 – 3 Εκτιμώμενη επιφάνεια 427,46 τ.μ.
(Επίδικα - Μεζονέτα) 5.550,00 €/τ.μ.

50% ιδιοκτησία
Τιμή εκτίμησης € 1.315.000

Μέθοδος εισοδήματος
Επενδυτικά ακίνητα (κενά καταστήματα)

Μέθοδος συγκριτικών στοιχείων

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 
Γραφεία Εταιρείας

Υπεραξία κατά την εξαγορά (25,72% ΚΕΚΡΟΨ) 17.388

Αξία συγγενούς στις Ενοποιημένες Καταστάσεις του Ομίλου INTRADEVELOPMENT 1.150

Συνολική Λογιστική Αξία ΚΕΚΡΟΨ στις Ενοποιημένες Καταστάσεις (34,32%) 18.538

12.871

Απομείωση (5.667)         

Υπεραξία κατά την 30/06/2022 11.721

Εύλογη Αξία ΚΕΚΡΟΨ 30/06/2022
(βάσει της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης 34,32%)
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8. Επενδύσεις σε θυγατρικές  

Οι σημαντικότερες μεταβολές στις επενδύσεις σε θυγατρικές αναλύονται παρακάτω. 

Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022, η θυγατρική εταιρεία Ιντρακάτ προέβη σε αύξηση του 
μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων 
μετόχων της με αναλογία 0,56 Νέες Μετοχές για κάθε 1 Παλαιά Μετοχή. Η Εταιρεία, με ποσοστό 
συμμετοχής στην Ιντρακατ 36,79% την 31/12/2021, πούλησε το δικαίωμα προτίμησης στην θυγατρική 
εταιρεία Intracom Technologies S.a.r.l., η οποία και τελικώς συμμετείχε στην εν λόγω αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου. Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση της συμμετοχής της 
Εταιρείας στην θυγατρική της Intrakat σε 23,54%, ενώ ποσοστό 13,25% προέρχεται από την θυγατρική 
της Intracom Technologies S.a.r.l., συνεπώς το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της μειώθηκε σε 
35,59% (36,79% την 31/12/2021). Το αποτέλεσμα της συναλλαγής στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ήταν 
αύξηση στις μη ελέγχουσες συμμετοχές €503 με αντίστοιχη μείωση στα αποτελέσματα εις νέον και τα 
λοιπά αποθεματικά. 

Επιπλέον, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022, η θυγατρική εταιρεία Defense προέβη σε έκδοση 
και δωρεάν διανομή μετοχών στο προσωπικό με αποτέλεσμα το έμμεσο ποσοστό της Εταιρείας στην 
Defense από 91% να διαμορφωθεί σε 82,67%. Το αποτέλεσμα της συναλλαγής στα ίδια κεφάλαια του 
Ομίλου ήταν αύξηση στις μη ελέγχουσες συμμετοχές €6.230 με αντίστοιχη μείωση στα αποτελέσματα 
εις νέον και τα λοιπά αποθεματικά. 

Στην διάρκεια της περιόδου η θυγατρική Intradevelopment πραγματοποίησε μείωση του μετοχικού 
της κεφαλαίου κατά €17.749 προς συμψηφισμό ισόποσων ζημιών προηγούμενων χρήσεων και κατά 
€9.772 με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της. Η Εταιρεία από την επιστροφή 
κεφαλαίου έλαβε € 8.076. 

Τέλος, τον Ιούνιο του 2022, λόγω της έκδοσης απόφασης του Αρείου Πάγου υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου σχετικά με τα ακίνητα στην περιοχή του Παλαιού Ψυχικού της εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ (βλ. 
σημείωση 7), η διοίκηση υπολόγισε εκ νέου το ανακτήσιμο ποσό της θυγατρικής Intradevelopment. 
Ζημιά απομείωσης €17.000 αναγνωρίστηκε για την Intradevelopment, μειώνοντας περαιτέρω τη 
λογιστική αξία της θυγατρικής σε €15.127.  

9. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων  

 

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 27.225 22.464 2.670 692
Πώληση θυγατρικής - (283) - -
Προσθήκες 2.096 9.416 2.096 184
Πωλήσεις (2.162) - (2.066) -
Κέρδη / (Ζημιές) εύλογης αξίας (4.581) (4.164) (458) 1.793
Λοιπά - (209) - -
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 22.578 27.225 2.241 2.670

Όμιλος Εταιρεία
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10. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

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

Την 18 Απριλίου 2022, η Εταιρεία προέβη σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 
€7.600 με κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και 
έκδοση 7.600.000 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ €1,00 η καθεμία, οι οποίες 
διανεμήθηκαν δωρεάν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της. Στις 30 Ιουνίου 
2022 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €83.600 διαιρούμενο σε 83.600.000 κοινές 
μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία.  

Τέλος, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022, η Εταιρεία απέκτησε 30.000 Ιδίες μετοχές (συνολικά 
617.848 Ιδίες μετοχές) αξίας € 39 (συνολικά € 585). 

11. Δάνεια 

 

12. Έξοδα διοίκησης 

Τα έξοδα διοίκηση αυξήθηκαν κατά €23.447 την 30/06/2022. Η διαφορά οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στα παρακάτω γεγονότα. 

Αριθμός 
μετοχών

Κοινές 
μετοχές

Υπέρ το 
άρτιο

Ίδιες 
μετοχές Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 75.412.152 76.000 194.204 (545) 269.658

Ίδιες μετοχές - - - - -
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 75.412.152 76.000 194.204 (545) 269.658

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 75.412.152 76.000 194.204 (545) 269.658
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 7.600.000 7.600 (7.600) - -
Ίδιες μετοχές (30.000) - - (39) (39)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022 82.982.152 83.600 186.604 (585) 269.619

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021

Τραπεζικά δάνεια 84.503 99.568 14.260 14.460

Ομολογιακά δάνεια 62.971 65.889 - -

Κρατικές ενισχύσεις(Επιστρ.προκαταβολή) 300 299 - -

Λοιπά δάνεια 10.997 2.558 - -

Σύνολο δανείων 158.772 168.314 14.260 14.460

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 79.461 82.076 1.850 2.060
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 79.311 86.238 12.410 12.400

158.772 168.314 14.260 14.460

Όμιλος Εταιρεία
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Την 18 Απριλίου 2022, η Εταιρεία προέβη σε έκδοση νέων κοινών μετοχών (βλ.σημ.10), οι οποίες 
διανεμήθηκαν δωρεάν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της με αποτέλεσμα την 
αύξηση των εξόδων διοίκησης κατά €11.689. 

Επιπλέον, σε επίπεδο Ομίλου, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022, η θυγατρική εταιρεία Defense 
προέβη σε έκδοση και δωρεάν διανομή μετοχών στο προσωπικό με αποτέλεσμα την αύξηση των 
εξόδων διοίκησης κατά €6.435. 

13. Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα - καθαρά 

 

14. Φόρος εισοδήματος 

 

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

Στις 30/06/2022 ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους €5.966 
(31/12/2021: €5.841). Ο Όμιλος εκτιμά ότι θα έχει επαρκή φορολογικά κέρδη στα επόμενα χρόνια 
για τη χρησιμοποίηση των προσωρινών διαφορών που δημιουργούν την αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση. 

Οι χρήσεις για τις οποίες η Εταιρεία και οι θυγατρικές της εταιρείες δεν έχουν ελεγχθεί και ως εκ 
τούτου οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές 
παρουσιάζονται στη σημείωση 22. Η σωρευτική πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, 
για τον Όμιλο ανέρχεται σε €683. 

1/1 - 30/06/2022
1/1 - 30/06/2021 

Επαναδιατυπωμένο*
1/1 - 30/06/2022 1/1 - 30/06/2021

Χρηματοοικονομικά έξοδα
-Τραπεζικά δάνεια (1.869) (2.025) (399) (409)
-Ομολογιακά δάνεια (891) (687) - -
- Λοιπά δάνεια 352 343 - -
- Υποχρεώσεις μίσθωσης (518) (530) (108) (140)
- Εγγυητικές (2.625) (1.547) - -
- Λοιπά (724) (1.217) - -
- Καθαρά κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές 21 (67) - -
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (6.254) (5.730) (507) (549)

Χρηματοοοικονομικά έσοδα

- Έσοδα τόκων από τράπεζες 9 11 - -
- Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές - 326 18 23

- Έσοδα τόκων από δάνεια 286 (4) 323 243
- Λοιπά 1.157 326 179 307
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 1.453 659 520 573
Χρηματοοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα - καθαρά (4.801) (5.071) 13 23

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 30/06/2022
1/1 - 30/06/2021 

Επαναδιατυπωμένο*
1/1 - 30/06/2022 1/1 - 30/06/2021

Φόρος περιόδου (630) (403) - -
Αναβαλλόμενος φόρος 530 (560) (42) 349

Σύνολο (101) (962) (42) 349

Όμιλος Εταιρεία
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Για τις χρήσεις 2016-2020 η μητρική εταιρεία, καθώς και εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα οι οποίες 
έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5 Ν.2238/1994 και του άρθρου 65Α Ν.4174/2013, έλαβαν Πιστοποιητικό 
Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν ουσιαστικές διαφορές όσον αφορά το έξοδο φόρου 
και την αντίστοιχη πρόβλεψη που είχε αναγνωριστεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των 
χρήσεων αυτών. Ο φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2021, βάσει 
των διατάξεων του Ν.4174/2013, άρθρο 65Α, παρ.1, όπως ισχύει, βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό 
φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των ενδιάμεσων 
οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2022. 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 2016 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. 

15. Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 

Βασικά / απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 

 

O σταθμισμένος μέσος όρος αριθμού μετοχών για την 30/06/2022 έχει αναπροσαρμοστεί με βάση τις 
μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο λόγω αγοράς ιδίων μετοχών (σημ.10).  

1/1 - 30/06/2022
1/1 - 30/06/2021 

Επαναδιατυπωμένο*
1/1 - 30/06/2022 1/1 - 30/06/2021

Κέρδη/(Ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (31.970) (11.233) (27.969) 61
Από διακοπείσες δραστηριότητες - 1.909 - -

(31.970) (9.323) (27.969) 61

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών (σε χιλ.) 80.779 75.448 80.779 75.448

Βασικά / απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (€ ανά 
μετοχή)
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (0,40) (0,15) (0,35) 0
Από διακοπείσες δραστηριότητες - 0,03 - -

(0,40) (0,12) (0,35) 0

Όμιλος Εταιρεία
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16. Λειτουργικές ταμειακές ροές 

 

17. Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

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

18.  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/ Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 

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

 

Η Εταιρεία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών για δάνεια θυγατρικών και λοιπών εταιρειών συνολικού 
ύψους €45.683 (2021: €125.741). 

Σημ 1/1 - 30/06/2022 1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2022 1/1 - 30/06/2021

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου (46.397) (16.095) (27.969) 61
Προσαρμογές για:
Φόρο εισοδήματος 14 101 2.066 42 (349)
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 6 2.198 2.706 124 123
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 6 628 2.345 47 47
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 6 546 488 594 607
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων 1.094 2.315 42 30
Απομειώσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 376 - - -
Απομείωση υπεραξίας 7 5.667 327 - -
(Κέρδη)/ Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 60 (31) (12)
(Κέρδη)/ Ζημιές εύλογης αξίας επενδύσεων μέσω αποτελεσμάτων 27 (30) - -
(Κέρδη)/ Ζημιές από πώληση επενδυτικών ακινήτων (1.749) - - -
Απομειώσεις και διαγραφές απαιτήσεων 2.046 262 - -
Ζημιές από απομείωση θυγατρικών - - 17.000 -
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών - 1.813 - -
(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση δικαιωμάτων προτίμησης - - (2.752) -
Κέρδη από πώληση θυγατρικών - - - (10)
Έσοδα τόκων 13 (1.453) (740) (520) (573)
Έξοδα τόκων 13 6.254 8.545 507 549
Δωρεάν διάθεση μετοχών 18.125 - 11.689 -
Απομείωση / (Αναστροφή απομείωσης) αποθεμάτων 472 383 - -
(Κέρδη)/ ζημιές πρόωρου τερματισμού συμβάσεων μίσθωσης (72) (23) - -
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (1.044) (538) - -
Μερίδιο αποτελέσματος σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με τη 
μέθοδο της καθαρής θέσης (131) 346 - -
Συναλλαγματικές ζημιές / (κέρδη) 435 324 - -

(12.818) 4.461 (1.196) 472

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων (4.519) (904) - -
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων 6.049 (12.695) (671) 357
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 1.290 64 (137) (8)
Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων (111) 642 - -
Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης 45 26 - -

2.754 (12.867) (808) 350

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (10.064) (8.406) (2.004) 822

Όμιλος Εταιρεία

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021

Εγγυητικές για προκαταβολές 60.420 43.455 21.189 42.281
Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 237.546 86.130 99.064 82.918
Εγγυητικές συμμετοχής σε διαγωνισμούς 86.133 61.844 13.200 15.061
Λοιπές 50.358 45.102 - -

434.456 236.531 133.453 140.260

Όμιλος Εταιρεία
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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:  

(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 
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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 προέβη στην 
άσκηση έφεσης (ΓΑΚ/ΕΑΚ/58893/2918/2022), η οποία έχει ορισθεί να συζητηθεί ενώπιον του 
Τριμελούς Εφετείου Αθηνών στις 23.11.2023.  

Σχετικά με τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης με την Intracom Telecom που αφορούν τις διαιτητικές 
προσφυγές της Εταιρείας και των ομόδικων αυτής, οι διάδικοι προέβησαν στη σύναψη του από 
16.7.2020 Συμφώνου Διαιτησίας, με το οποίο έχει υπαχθεί σε διαιτησία το σύνολο των διαφορών που 
έχουν ανακύψει μεταξύ τους. Το Διαιτητικό Δικαστήριο συνεδρίασε στις 14.1.2021 οπότε και 
ολοκληρώθηκε η οικεία διαδικασία. Επ’ αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 14/2021 Διαιτητική Απόφαση, 
η οποία απέρριψε τις απαιτήσεις της Intracom Telecom κατά της Εταιρείας και αντίστοιχα απέρριψε 
τις απαιτήσεις της Εταιρείας κατά της Intracom Telecom. Σημειώνεται, ότι με βάση το οικείο σύμφωνο 
διαιτησίας η εν λόγω Διαιτητική Απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη και δεν υπόκειται σε τακτικό 
ή έκτακτο ένδικο μέσο. Η ίδια Διαιτητική Απόφαση υπόκειται μόνον σε αγωγή ακύρωσης ενώπιον του 
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 οποία συζητήθηκε στις 3.3.2022 και επ’ αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 4025/2022 απορριπτική 
απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Μετά ταύτα εξετάζεται οι τυχόν προϋποθέσεις για την άσκηση 
ενδίκου μέσου κατ’ αυτής.  

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.. 
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19.  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

 

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

 

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

1/1 - 30/06/2022 1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2022
1/1 - 30/06/2021 

Επαναδιατυπωμένο*

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:

Προς θυγατρικές - - 439 606

Προς συγγενείς - 2.299 - -

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 462 1.452 193 117

462 3.751 632 724

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:

Από θυγατρικές - - 370 88

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 309 1.833 - -

309 1.833 370 88

Έσοδα ενοικίων:

Από θυγατρικές - - 154 148

Από συγγενείς 1 2 - -

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 224 345 162 195

225 347 316 343

Έσοδα από τόκους:

Από θυγατρικές - - 323 243

Από συγγενείς 51 58 - -

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 125 62 58 -

176 120 381 243

Αγορές παγίων 

Από θυγατρικές - - 412 8

- - 412 8

Όμιλος Εταιρεία



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

30 Ιουνίου 2022 
(Όλα τα ποσά σε €’000) 

38 
 

 

Παροχές προς τη διοίκηση  

Για τους έξι μήνες έως 30 Ιουνίου 2022, καταβλήθηκαν από την Εταιρεία και τον Όμιλο συνολικές 
αμοιβές μελών Δ.Σ., διευθυντικών στελεχών και λοιπών συνδεδεμένων μερών ύψους €11.619 και 
€12.254 αντίστοιχα (1/1 – 30/6/2021: €417 και €4.038 αντίστοιχα). Στις αμοιβές του 2022 ποσό 
€10.766 χιλ. αφορά την αναγνώρισή κόστους, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, για την διανομή δωρεάν μετοχών 
(2021 €1.543 χιλ.).Κατά την 30 Ιουνίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2021 δεν υπάρχουν υπόλοιπα 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων από τα μέλη της Διοίκησης όσον αφορά την Εταιρεία. Στον Όμιλο στις 
30 Ιουνίου 2022 υπάρχουν υποχρεώσεις προς τα μέλη της Διοίκησης €36 (2021: €32) ενώ οι απαιτήσεις 
από τα μέλη της Διοίκησης ανέρχονται σε €30 (2021: €3.818). 

20. 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. 
 
Λόγω της πώλησης τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης των ανωτέρω πρώην θυγατρικών 
εταιρειών έχουν ταξινομηθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες, συνεπώς τα ποσά στην κατάσταση 
συνολικών εισοδημάτων χρήσεως, εμφανίζονται επαναδιατυπωμένα. Τα αποτελέσματα από την 
δραστηριότητα της Intrasoft International και της Advanced Transport Telematics και οι ταμειακές 
ροές για την περίοδο 1/1/2021-30/06/2021 παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 

Από θυγατρικές - - 21.540 23.856

Από συγγενείς 4.782 18.321 - -

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 6.789 14.917 3.192 2.226

11.571 33.237 24.732 26.083

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: 

Προς θυγατρικές - - 134 146

Προς συγγενείς 2.264 4.989 - -

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 6.611 5.646 5.062 5.103

8.875 10.635 5.196 5.249

Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη: 

Από θυγατρικές - - 14.388 14.383

Από συγγενείς 862 842 - -

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη (σημ. 16) - - - -

862 842 14.388 14.383

Όμιλος Εταιρεία

1/1-30/06/2021
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (7.943)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (4.504)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 1.903
Σύνολο ταμειακών ροών (10.544)
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1/1 - 30/06/2021
Πωλήσεις 100.852
Κόστος πωληθέντων (84.774)
Μεικτό κέρδος από διακοπείσες δραστηριότητες 16.078
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (4.710)
Έξοδα διοίκησης (6.213)
Καθαρά κέρδη /(ζημιές) απομείωσης χρηματοοικονομικών 
στοιχείων 1
Άλλα λειτουργικά έσοδα 408
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά 271

Αποτελέσματα εκεμετάλλευσης από διακοπείσες δραστηριότητες 5.834
Χρηματοοικονομικά έξοδα (3.141)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 407
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (2.734)
Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (169)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων από διακοπείσεις δραστηριότητες 2.932
Φόρος εισοδήματος (1.103)
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου από διακοπείσεις 
δραστηριότητες 1.829

Λοιπά συνολικά εισοδήματα από διακοπείσεις δραστηριότητες:
Ποσά τα οποία μεταφέρονται στα αποτελέσματα
Συναλλαγματικές διαφορές, μετά φόρων 143

Ποσά τα οποία δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων από διακοπείσεις 
δραστηριότητες 143
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα από διακοπείσες 
δραστηριότητες κατανεμημένα σε: 1.972

Κέρδη/(ζημιές) μετά φόρους που μπορεί να αποδοθεί σε:
Μετόχους της μητρικής 1.909
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (81)

1.829

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα από διακοπείσεις 
δραστηριότητες κατανεμημένα σε:
Μετόχους της μητρικής 2.021
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (50)

1.972
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21. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης 

Την 5η Ιουλίου 2022 η Εταιρεία μέτοχος της INTRAKAT κατά ποσοστό 23,54% και ελέγχουσα συνολικά, 
δια της θυγατρικής της εταιρείας INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l., ποσοστό 35,59% του συνόλου 
των μετοχών INTRAKAT, ολοκλήρωσε την πώληση στην αγοράστρια «WINEX INVESTMENTS LIMITED», 
εταιρεία συμφερόντων των κ.κ. Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου, 23.795.107 Κοινών Ονομαστικών 
μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών INTRAKAT (ποσοστό 31,70%), έναντι τιμής πώλησης €2,95, ανά 
μετοχή και συνολικού τιμήματος € 70.195.565,65. Η Εταιρεία, μετά την συναλλαγή διατηρεί στην 
INTRAKAT ποσοστό συμμετοχής 5,09%. Από την πώληση του ποσοστού στη θυγατρική αναμένεται να 
ενισχυθούν σημαντικά τόσο τα Ιδία Κεφάλαια της Εταιρείας όσο και του Ομίλου. 

Η επαναληπτική συνεδρίαση της Εταιρείας από 21/07/2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 27/07/2022, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το 
ποσό των € 10.032.000,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά €0,12 και επιστροφή 
του εν λόγω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής ορίστηκε η 
30/09/2022. Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 
73.568.000,00 διαιρούμενο σε 83.600.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,88 η 
κάθε μια. 

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. 

22. Δομή Ομίλου 

Παρακάτω, παρατίθενται οι εταιρείες και τα κοινοπρακτικά σχήματα του Ομίλου που περιλαμβάνονται 
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, όπως και τα άμεσα ποσοστά συμμετοχής τους κατά την 
30 Ιουνίου 2022. 

 

(*) Άμεσες συμμετοχές 

Σημ. 1: Το συνολικό έμμεσο ποσοστό συμμετοχής στην Rural Connect A.Ε. (54,91%) διαμορφώνεται 
μέσω της συμμετοχής της Εταιρείας (άμεση συμμετοχή 30%) και θυγατρικής εταιρείας Ιντρακάτ ΑΕ 
(άμεση συμμετοχή 70%) 

Επωνυμία
Χώρα 

εγκατάστασης
Άμεσο ποσοστό 

συμμετοχής 
Μέθοδος 

ενσωμάτωσης
Ανέλεγκτες  Φορολογικά Χρήσεις

* Intracom Technologies SARL Λουξεμβούργο 91% Ολική 2019-2021
-Ίντρακομ  Α.Ε. Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ελλάδα 91% Ολική 2017-2021

* Intracom Holdings International Ltd Κύπρος 100% Ολική 2016-2021
- Intracom Operations Ltd Κύπρος 100% Ολική 2016-2021

- Intracom Group USA ΗΠΑ 97% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2021

*  Rural Connect ΑΕ Ελλάδα 54,91% (βλ.σημ.1) Ολική 2016-2021

*  Intradevelopment  ΑΕ Αξιοποίησης & Εκμετάλλευσης Ακινήτων Ελλάδα 83% Ολική 2016-2021
- Ιντρακυκλάδες Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων Ελλάδα 100% Ολική 2016-2021
- Kεκροψ Α.Ε. Ελλάδα 34,32% Καθαρή θέση 2016-2021
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(*) Άμεσες συμμετοχές 

 
Σημ. 2: Το συνολικό έμμεσο ποσοστό συμμετοχής στην Ιντρακατ AΕ (35,59%) διαμορφώνεται μέσω 
της συμμετοχής της Εταιρείας (άμεση συμμετοχή 23,54%) και της θυγατρικής εταιρείας Intracom 
Technologies SARL (άμεση συμμετοχή 13,25%) 
 

Επωνυμία
Χώρα 

εγκατάστασης
Άμεσο ποσοστό 

συμμετοχής
Μέθοδος 

ενσωμάτωσης
Ανέλεγκτες  Φορολογικά Χρήσεις

* Ιντρακάτ ΑΕ Ελλάδα 35,59%  (βλ.σημ.2) Ολική 2017-2021
Intracom Construct SA Ρουμανία 97,17% Ολική 2020-2021
Oikos Properties SRL Ρουμανία 100% Ολική 2020-2021
ΒΗΤΑ Π Κ ΙΚΑΤ Αναπτυξιακή ΑΕ (Πρώην Βήτα Αναπτυξιακή Κυκλάδων Α.Ε) Ελλάδα 100% Ολική 2016-2021
ΒΗΤΑ NI Aνώνυμη Εταιρεία Ανακύκλωσης Κατασκευαστηκών Εργων Αττικής ** Ελλάδα 51% Ολική
Rominplot SRL Ρουμανία  100% Ολική 2020-2021
Intrapower A.E. Εταιρία Ενεργειακών Έργων Ελλάδα 100% Ολική 2016-2021
ELICA BULGARIA Βουλγαρία 100% Ολική 2016-2021
BLUERMOUND & CO. LTD Κύπρος 100% Ολική 2020-2021
DESIOLI VENTURES LTD Κύπρος 100% Ολική 2020-2021
Intrakat International Ltd Κύπρος 100% Ολική 2017-2021
Alpha Mogilany Development SP Z.O.O. Πολωνία 25% Καθαρή θέση 2016-2021
Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΣΤΕΛΣΤΑΘ) Ελλάδα 95% Ολική 2017-2021
Εταιρεία ειδικού σκοπού "Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ" Ελλάδα 60% Ολική 2017-2021
ΙΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ελλάδα 100% Ολική
2018-2021

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ελλάδα 100% Ολική 2016-2021
Mestrolio Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Επενδύσεων Βιοαερίου & Βιομεθανίου Ελλάδα 50% Καθαρή θέση 2016-2021
Ανώνυμη Εταιρεία Λειτουργίας Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Σερρών 
(ΕΛΜΕΑΣ Α.Ε.)

Ελλάδα 45% Καθαρή θέση
2017-2021

Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών (ΣΙΡΡΑ Α.Ε.) Ελλάδα 45% Καθαρή θέση 2017-2021
Fracasso Hellas AE Σχεδιασμός & κατασκεύη συστημάτων οδικής ασφάλειας Ελλάδα 100% Ολική 2016-2021
Fracasso Holdings D.O.O Κροατία 50% Καθαρή θέση 2016-2021
Advanced Transport Telematics Α.Ε. Ελλάδα 50% Καθαρή θέση 2016-2021
B WIND POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 100% Ολική 2016-2021
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΧΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-RENINVEST ΜΟΝ.Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική 2016-2021
GWE RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΝ.Α.Ε. Ελλάδα 100% Ολική 2016-2021

RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Ελλάδα 100% Ολική 2016-2021
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΝERGY AEE (πρώην ΑΝΕΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε) Ελλάδα 100% Ολική 2016-2021
Clamwind Power Moνοπροσωπη ΑΕ Ελλάδα 100% Ολική 2021-2021
GREEK WINDPOWER ΜΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελλάδα 100% Ολική 2016-2021

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε. Ελλάδα 100% Ολική 2016-2021
ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελλάδα 100% Ολική 2020-2021

GREEKSTREAM ENERGY Α.Ε. Ελλάδα 50% Ολική 2020-2021
ΙΡΙΔΑ 2,ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ** Ελλάδα 50% Ολική
ΙΡΙΔΑ 5,ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ** Ελλάδα 50% Ολική
CL AM ΑΡΓΙΘΕΑ WIND A.E.E. Ελλάδα 95% Ολική 2016-2021
 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ Ελλάδα 100% Ολική 2016-2021
PV ΣΩΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ Ελλάδα 100% Ολική 2021-2021

ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ελλάδα 100% Ολική 2016-2021
INTRAKAT ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Ε.Ε.Ε Ελλάδα 100% Ολική 2016-2021
INTRAKAT-PV-SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Ελλάδα 100% Ολική 2019-2021
INTRAKAT NWG ΕΕ Ελλάδα 93% Ολική 2016-2021
INTRA-K.ENERGY ΜΟΝ.ΑΕ Ελλάδα 98% Ολική 2021-2021
INTRA ESTATE MON.AE Ελλάδα 100% Ολική 2021-2021
INTRA-S.ENERGY ΜΟΝ.ΑΕ Ελλάδα 100% Ολική 2021-2021
ΑΓΚΑΘΑΚΙ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΜΟΝ.ΑΕ ** Ελλάδα 100% Ολική
ΛΙΒΑΔΟΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ.ΑΕ ** Ελλάδα 100% Ολική
PV ΑΜΠΕΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ.ΑΕ ** Ελλάδα 100% Ολική
PV ΑΛΑΤΑΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ.ΑΕ ** Ελλάδα 100% Ολική
VEH VIOTIA ENERGY HUB MON.ΑΕ ** Ελλάδα 100% Ολική
ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΡΦΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ.ΑΕ ** Ελλάδα 100% Ολική
ΦΙΧΘΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ.ΑΕ ** Ελλάδα 100% Ολική
INTRA ESTATE ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΜΟΝ.ΑΕ ** Ελλάδα 100% Ολική
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Κατά την τρέχουσα περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2022, ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά ενώ 
δεν είχαν ενσωματωθεί την αντίστοιχη περίοδο του 2021 όλες οι παραπάνω αναφερόμενες εταιρείες 
του πίνακα με το συνοδευτικό χαρακτηριστικό (**) στον τίτλο τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επωνυμία
Χώρα 

εγκατάστασης
Άμεσο ποσοστό 

συμμετοχής
Μέθοδος 

ενσωμάτωσης
Ανέλεγκτες  Φορολογικά Χρήσεις

Κ/Ξ Intrakat - "Κ/Ξ Αρχιρόδον Ελλάς ΑΤΕ - Intrakat" (Γενικό Κατάστημα Κράτησης Ανατ. Μακεδονίας 
& Θράκης)

Ελλάδα
80%

Αναλογική
2016-2021

Κ/Ξ Intrakat - Πρωτέας (Ομβρυά Αναβύσσου) Ελλάδα 50% Αναλογική 2016-2021
Κ/Ξ Άκτωρ ΑΤΕ - J&P ΑΒΑΞ - Intrakat (Κ/Ξ Μωρέας) Ελλάδα 13% Αναλογική 2017-2021
Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (ΕΠΑ 7 - Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου Αττικής Νότια Περιοχή) Ελλάδα 49% Αναλογική 2016-2021
Κ/Ξ Αναστηλωτική - Γετεμ - Ετεθ - Intrakat (μουσείο Πάτρας) Ελλάδα 25% Αναλογική 2016-2021
Κ/Ξ Αναστηλωτική - Γετεμ - Intrakat (φράγμα Πείρου-Παραπείρου) Ελλάδα 33% Αναλογική 2016-2021
Κ/Ξ Intrakat - Κ.Παναγιωτίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. (έργο γραμμών μεταφοράς 1) Ελλάδα 60% Αναλογική 2016-2021
Κ/Ξ Εκτέρ Α.Ε. - Ερτέκα Α.Ε. - Θεμέλη Α.Ε. - Intrakat (δίκτυα περιοχής Φιλοθέης Κηφισίας) Ελλάδα 24% Αναλογική 2016-2021
Κ/Ξ Intrakat - Γ.Δ.Κ.Τεχνική Ε.Π.Ε "Κ/Ξ Εκτέλεσης έργου φράγματος Φιλιατρίνου" Ελλάδα 70% Αναλογική 2016-2021
Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ - ΑΕΓΕΚ - Intrakat (Κατασκευή σιδηρ/κής γραμμής Κιάτο - Ροδοδάφνη) Ελλάδα 33% Αναλογική 2016-2021
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Intrakat (διευθέτηση ρέματος Εσχατίας) Ελλάδα 33% Αναλογική 2016-2021
Κ/Ξ Intrakat - ΠΡΩΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Ι Ελλάδα 50% Αναλογική 2019-2020
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - J&P ΑΒΑΞ - Intrakat (Σήραγγα Παναγοπούλας) Ελλάδα 25% Αναλογική 2016-2021
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Intrakat (Παρακολούθηση Πληρωμής Ταμιευτήρα Αποσελεμή) Ελλάδα 50% Αναλογική 2016-2021
Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΕ - Intrakat (Προμήθεια υλικών & κατασκευή της Γ.Μ 400 KV KΥΤ-Λαγκαδα ΚΥΤ 
Φιλλίπων και της παραλλαγής της Γ.Μ 400 KΥΤ Θεσσαλονίκης - ΚΥΤ Λαγκαδα ΚΥΤ Φιλλίπων)

Ελλάδα
50%

Αναλογική 2016-2021

Κ/Ξ JP ΑΒΑΞ - ΤΕΡΝΑ - ΑΚΤΩΡ - Intrakat (Τέμενος Βοτανικού) Ελλάδα 25% Αναλογική 2016-2021
Κ/Ξ  ΙΝΤΡΑΚΑΤ -ΕΡΓΩ ΑΤΕ (Κατασκευή δικτύου διανομής & παροχετευτικών αγωγών φυσικού αερίου 
στην Αττική)

Ελλάδα
50%

Αναλογική
2016-2021

Κ/Ξ  ΙΝΤΡΑΚΑΤ -Watt A.E. (Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμάτων  2ης Δ.Ε. Ν.Βοιωτίας) Ελλάδα 50% Αναλογική 2017-2021
Κ/Ξ  ΑΤΕΡΜΩΝ - Intrakat ΑΔΜΗΕ 2018 Ελλάδα 50% Αναλογική 2018-2021
Κ/Ξ  ΑΤΕΡΜΩΝ - Intrakat ΑΔΜΗΕ 2019 Ελλάδα 50% Αναλογική 2019-2021
Κ/Ξ Ιntrakat-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής) Ελλάδα 33% Αναλογική 2017-2021
Κ/Ξ Ιntrakat/ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ-WATT (ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής) Ελλάδα 22% Αναλογική 2017-2021
Κ/ΞΙΑ Ιntrakat - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ Ελλάδα 92% Αναλογική 2019-2021
Κ/ΞΙΑ Ιntrakat - EURARCO - ENVITEC (Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων Σερρών)

Ελλάδα
45%

Αναλογική
2017-2021

Κ/ΞΙΑ Αιολικού Πάρκου Τοπλού Κρήτης NOSTIRA - Ιntrakat Ελλάδα 10% Αναλογική 2019-2021
Κ/ΞΙΑ P.&C. DEVELOPMENT S.A. ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε., Ελλάδα Ελλάδα 50% Αναλογική 2019-2021
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ, ΕΡΓΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ Ελλάδα 50% Αναλογική 2020-2021
Κ/Ξ ΑΒΑΞ ΑΕ ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ ΑΕ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟΥ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ 
ΜΕΘΟΡΙΟΥ

Ελλάδα
25%

Αναλογική 2020-2021

Κ/Ξ INTRAKAT - ΑΚΡΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΔΕΥΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ"

Ελλάδα
70%

Αναλογική 2021-2021

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" 

Ελλάδα
70%

Αναλογική 2021-2021

Κ/Ξ INTRAKAT - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ" Ελλάδα 65% Αναλογική 2021-2021
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"

Ελλάδα
50%

Αναλογική 2021-2021

Κ/Ξ INTRAKAT - ΠΡΩΤΕΥΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ 
ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "

Ελλάδα
60%

Αναλογική 2021-2021

Κ/Ξ  ΙΝΤΡΑΚΑΤ RT "RIVIERA TOWER'' ** Ελλάδα 50% Αναλογική
Κ/Ξ Πρωτευς Ατεε-Intrapower Αε Οδοφωτισμος Δημου Καλαματας Ελλάδα 50% Αναλογική 2018-2021



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

30 Ιουνίου 2022 
(Όλα τα ποσά σε €’000) 
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Παιανία, 30/09/2022 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


