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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

ESM: Νοείται ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας (European Stability Mechanism). 

Αύξηση: Νοείται η αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας €7.619.289 εφόσον η 
αύξηση καλυφθεί πλήρως με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών 
μετόχων της Εταιρείας με αναλογία 5 νέες προς 1 παλαιά μετοχή και την έκδοση και διάθεση μέσω 
δημόσιας προσφοράς 25.397.630 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής 
αξίας € 0,30 εκάστη, προκειμένου να αντληθούν κεφάλαια μέχρι του ποσού των €10.159.052 όπως 
αποφασίσθηκε από την Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 07.07.2017 και το από 
6.10.2017 Δ.Σ. της Εταιρείας. 

Γενική Συνέλευση ή Γ.Σ.: Νοείται η γενική συνέλευση των Μετόχων, είτε είναι τακτική είτε έκτακτη. 

Δημόσια Προσφορά: Νοείται η διάθεση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών 
μετόχων, σύμφωνα με το Ν. 3401/2005, τον Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό.  

Διοικητικό Συμβούλιο ή Δ.Σ.: Νοείται το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας. 

ΔΛΠ: Νοούνται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

ΔΠΧΑ: Νοούνται τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

ΔΝΤ: Νοείται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 

Δ.Σ.: Νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο 

EBITDA: Νοούνται τα κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(earnings before interest, tax, depreciation and amortization), που συνιστούν ΕΔΜΑ, όπως 
περιγράφονται στην ενότητα 3.12 του Ε.Δ.  

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ): Νοούνται οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης 
απόδοσης (alternative performance measure), κατά την έννοια των από 5.10.2015 κατευθυντηρίων 
γραμμών (guidelines) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών (European Securities and Markets 
Authority), οι οποίες περιλαμβάνονται στο με στοιχεία ESMA/2015/1415el έγγραφό της.  

Ε.Ε.: Νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΕΚΤ: Νοείται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

ΕΛ.Κ.Α.Τ: Νοείται το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.  

Ενημερωτικό Δελτίο ή ΕΔ: Νοείται το παρόν έγγραφο που συντάχθηκε από την Εταιρείας σύμφωνα 
με το Ν. 3401/2005 και τον Κανονισμό 809/2004, ως ισχύουν αποκλειστικά προς το σκοπό της 
Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., και 
εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών 
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού 
809/2004, ως ισχύει.  

Εταιρεία ή Εκδότρια ή INTRAKAT: Η ελληνική ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», και 
τον διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» με έδρα την Παιανία Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας - 
Μαρκοπούλου). 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις: Νοούνται οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2015 
και 2016, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ελέγχθηκαν από ορκωτούς ελεγκτές 
λογιστές, εγκρίθηκαν από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της Εταιρείας και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με 
τις εφαρμοστέες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. 

Ε.Χ.Α.Ε: Νοούνται τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α. Ε 

Θεσμοί: Νοούνται κατά περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 
ΔΝΤ. 



    5 

 

INTRACOM HOLDINGS: Νοείται η εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με 
το διακριτικό τίτλο "INTRACOM HOLDINGS". 

ΙΟΒΕ: Νοείται το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών  

Κανονισμός 809/2004: Νοείται ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 809/29.4.2004 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής «για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή 
των ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη δημοσίευση των 
ενημερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων», ως ισχύει. 

Καταστατικό: Νοείται το καταστατικό της Εταιρείας ή, ανάλογα με την περίπτωση και τα 
συμφραζόμενα, έτερων νομικών προσώπων. 

Μετοχές: Νοούνται, κατά περίπτωση, οι Υφιστάμενες Μετοχές, οι Νέες Μετοχές και οι τυχόν έτερες 
μετοχές της Εταιρείας που δύνανται να εκδίδονται από καιρού εις καιρόν σύμφωνα με το νόμο, το 
Καταστατικό και τις οικείες αποφάσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων της. 

Μέτοχοι: Νοούνται οι κάτοχοι Μετοχών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σ.Α.Τ. κατά 
την οικεία ημερομηνία αναφοράς. 

Νέες Μετοχές: Νοούνται οι 25.397.630 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής 
αξίας € 0,30 εκάστη, και τιμή διάθεσης € 0,40 εκάστη, οι οποίες θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας 
Προσφοράς σύμφωνα με την από 07.07.2017 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της Εταιρείας και το από 6.10.2017 Δ.Σ. της Εταιρείας.  

Όμιλος ή Όμιλος ΙΝΤΡΑΚAT: Νοείται η Εταιρεία και οι ενοποιούμενες θυγατρικές της, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στις Ετήσιες και Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

ΟΟΣΑ: Νοείται ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

Σ.Α.Τ.: Νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων. 

ΤΓΣ: Νοείται η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 

Τιμή Διάθεσης: Νοείται η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ήτοι € 0,40 για κάθε μία νέα μετοχή. 

Τρίτο Πρόγραμμα: Νοείται το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής έχει ως στόχο να καλύψει τις 
εξωτερικές χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας μέχρι τα μέσα του 20181 και να ενθαρρύνει την 
επιστροφή της χώρας σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης.   

                                                           
1
 Πηγή: EU Commission –  

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/assessment_financing_needs_en.pdf  
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1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

Η παρούσα εισαγωγή στο Περιληπτικό Σημείωμα απαιτείται προκειμένου να παράσχει καθοδήγηση στους 
αναγνώστες του Περιληπτικού Σημειώματος. Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης στα Περιληπτικά Σημειώματα, 
ορίζονται ως «Στοιχεία». Τα Στοιχεία αυτά αριθμούνται σε Τμήματα A – E (A.1 – E.7). Το παρόν Περιληπτικό 
Σημείωμα περιέχει όλα τα Στοιχεία τα οποία απαιτείται να συμπεριληφθούν ως περίληψη σε τέτοιου είδους 
κινητές αξίες και στον Εκδότη. Επειδή κάποια Στοιχεία δεν απαιτείται να αναφερθούν, ενδέχεται να υπάρχουν 
κενά στην αρίθμηση κάποιων Στοιχείων. Παρότι ενδέχεται για ένα Στοιχείο να απαιτείται να εισαχθεί στο 
Περιληπτικό Σημείωμα λόγω του είδους των κινητών αξιών και του Εκδότη, είναι πιθανό να μη δύναται να 
χορηγηθεί πληροφόρηση σχετικά με το Στοιχείο αυτό. Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται μια συνοπτική 
περιγραφή στο Περιληπτικό Σημείωμα με την αναφορά «Δεν ισχύει». 

 

Ενότητα A — Εισαγωγή και προειδοποιήσεις 

A.1 Προειδοποίηση:  

 

- Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. 

-  Κάθε επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του σε κινητές αξίες στη μελέτη του Ενημερωτικού 
Δελτίου στο σύνολό του. 

- Σε περίπτωση που προσφυγή σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο 
παραπεμφθεί σε δικαστήριο, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών 
μελών, να υποχρεωθεί να αναλάβει τα έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου πριν από την έναρξη 
της νομικής διαδικασίας. 

- Αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σημείωμα, 
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, αλλά μόνον εάν το Περιληπτικό Σημείωμα είναι 
παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές, όταν διαβάζεται μαζί με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, ή 
δεν παρέχει, όταν διαβάζεται μαζί με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, κύριες πληροφορίες ως 
βοήθεια στους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες. 

A.2 

 

 

 

Συναίνεση: 

 Συναίνεση του εκδότη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του 
Ενημερωτικού Δελτίου όσον αφορά τη χρήση του Ενημερωτικού Δελτίου για 
μεταγενέστερη μεταπώληση ή τελική τοποθέτηση κινητών αξιών από 
χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές.  

 Αναφορά της περιόδου προσφοράς εντός της οποίας μπορεί να γίνει μεταγενέστερη 
μεταπώληση ή τελική τοποθέτηση κινητών αξιών από χρηματοοικονομικούς 
διαμεσολαβητές και στους οποίους παρέχεται συναίνεση για τη χρήση του Ενημερωτικού 
Δελτίου.  

 Άλλοι σαφείς και αντικειμενικοί όροι που συνοδεύουν τη συναίνεση και είναι συναφείς για 
τη χρήση του Ενημερωτικού Δελτίου.  

 Ανακοίνωση με έντονους χαρακτήρες με την οποία ενημερώνονται οι επενδυτές ότι 
πρόκειται να παρασχεθούν πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
προσφοράς από οποιονδήποτε χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή κατά τη στιγμή 
πραγματοποίησης της εν λόγω προσφοράς από τον χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή. 

Δεν ισχύει 
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Ενότητα B — Εκδότης και ενδεχόμενος εγγυητής 

B.1 Νόμιμη και εμπορική 
επωνυμία του εκδότη. 

Η νόμιμη επωνυμία του Εκδότη είναι «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», και ο διακριτικός τίτλος του 
«INTRAKAT» (στο εξής η «INTRAKAT» ή «Εταιρεία» ή ο «Εκδότης»). Για τις σχέσεις 
του με τις χώρες της αλλοδαπής η επωνυμία του είναι «INTRACOM CONSTRUCTIONS 
SOCIETE ANONYME TECHNICAL AND STEEL CONSTRUCTIONS» και ο διακριτικός 
τίτλος «ΙΝΤRΑΚΑΤ». 

B.2 Έδρα, Νομική Μορφή 
Νομοθεσία βάσει της 
οποίας ενεργεί και 
Χώρα Σύστασης 
Εκδότη 

Η χώρα σύστασης της Εταιρείας είναι η Ελλάδα και η έδρα της βρίσκεται στην Παιανία, 
στο 19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου Τ.Κ. 19002. 

Η λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί 
ανωνύμων εταιρειών» όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. Η Εταιρεία 
διέπεται επίσης από την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία, καθώς είναι εισηγμένη 
Εταιρεία, από τον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών, τις αποφάσεις του Δ.Σ. αυτού και 
τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτές προβλέπονται ενδεικτικά στις 
διατάξεις του Κανονισμού Χ.Α., των νόμων 3016/2002, 3340/2005, 3401/2005, 
3371/2005, 3693/2008, 3091/2002, 3873/2010 και 3556/2007, καθώς και την εν γένει 
εμπορική και εταιρική νομοθεσία.  

B.3 

 

 

Περιγραφή της φύσης 
των τρεχουσών 
πράξεων και των 
κυριότερων 
δραστηριοτήτων του 
εκδότη - και σχετικοί 
κύριοι παράγοντες 
αναφέροντας τις 
σημαντικότερες 
κατηγορίες προϊόντων 
που πωλήθηκαν ή/και 
υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν, και 
προσδιορισμός των 
κυριότερων αγορών 
στις οποίες 
δραστηριοποιείται ο 
εκδότης 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε τρεις κύριους τομείς που είναι οι κατασκευές 
(συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιών και των δικτύων οπτικών ινών) ο τομέας 
των μεταλλικών κατασκευών και ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

H κατασκευαστική δραστηριότητα εκτείνεται σε όλους τους σύγχρονους τομείς των 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και έως σήμερα έχουν κατασκευαστεί από την μητρική 
Εταιρεία ή από τις από κοινού δραστηριότητες που συμμετέχει, σημαντικά έργα, όπως 
κτίρια γραφείων, βιομηχανικά κτίρια, νοσοκομεία, επεκτάσεις αεροδρομίων, υποδομές 
οδικών αξόνων, αθλητικά έργα, σιδηροδρομικά, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, 
τηλεπικοινωνιακά έργα και έργα υποδομών φυσικού αερίου.  

Η μητρική Εταιρεία κατέχει το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο της 7ης τάξης του Μητρώου 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων) για όλες 
τις κατηγορίες έργων.  

Η ανάπτυξη στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών γίνεται μέσω εργοστασιακής 
μονάδας της Εταιρείας, η οποία στεγάζεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο στη Γιάννουλη 
Λάρισας, συνολικής έκτασης 125.000 m² (25.000 m² βιομηχανικοί χώροι) και παρέχει ένα 
σύνολο υπηρεσιών που περιλαμβάνει σχεδιασμό, μελέτη, ανάπτυξη, βιομηχανοποίηση 
και εγκατάσταση (ανέγερση) σύνθετων μεταλλικών και ηλεκτρομηχανικών κατασκευών.  

Παράλληλα ο Όμιλος INTRAKAT δραστηριοποιείται στα περιβαλλοντικά έργα (έργα 
διαχείρισης φυσικών πόρων και έργα πράσινης ανάπτυξης) και στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης-εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων 
φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων) και στον κλάδο real estate μέσω της θυγατρικής 
Intradevelopment, ενώ σημαντική είναι η παρουσία στο εξωτερικό όπου μέσω 
θυγατρικών στη Ρουμανία και στην Κύπρο και μέσω υποκαταστημάτων στην Αλβανία, 
στην Πολωνία και στη F.Y.R.O.M., κατασκευάζονται διάφορα έργα υποδομής, κτιριακά 
και τηλεπικοινωνιακά έργα. 
 
Δεν υφίστανται σημαντικές μεταβολές που να επηρέασαν τις κυριότερες δραστηριότητες 
του Ομίλου ή τις κυριότερες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος με την 
εξαίρεση των περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στα μέσα του 
2015 και έως σήμερα δεν έχουν επηρεάσει σημαντικά τις δραστηριότητες του Ομίλου. 
 

Β.4α 

 

 

Περιγραφή των 
σημαντικότερων 
πρόσφατων τάσεων 
που επηρεάζουν τον 
εκδότη και των 
αγορών στις οποίες 
δραστηριοποιείται 

Ο κλάδος των κατασκευών όπως και όλοι οι επιμέρους κλάδοι της οικονομίας 
επηρεάστηκαν σημαντικά σε όλη τη διάρκεια της ύφεσης που έπληξε την ελληνική 
οικονομία τα τελευταία έτη. 
 
Είναι γενική εκτίμηση του επιχειρηματικού κόσμου και ειδικά των εταιρειών που 
απασχολούνται στον κλάδο των κατασκευών, ότι προκειμένου να υπάρξει η αναμενόμενη 
μεγέθυνση της οικονομίας, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σταθερό οικονομικό 
περιβάλλον και θα πρέπει να επιλυθούν άμεσα προβλήματα που σχετίζονται με: 
 

− την ταχεία ολοκλήρωση των απαραίτητων δομικών προσαρμογών, 
− την χαλάρωση των capital controls που έχουν επιβληθεί και την σταδιακή εξάλειψή 

τους, 
− την σταδιακή ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων, 
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− την ενίσχυση της ρευστότητας με την αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων 
χρηματοδότησης που έχουν τη βάση τους στο Πρόγραμμα ΣΕΣ 2014-2020, στο 
Πρόγραμμα Junker και σε άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 

 
Ο ΙΟΒΕ για τον κλάδο των κατασκευών αναφέρει τα ακόλουθα: 
«Ο κλάδος των κατασκευών στα μέσα του 2017 εμφανίζει βελτιωμένη εικόνα, ο δείκτης 
επιχειρηματικών προσδοκιών διαμορφώθηκε στις 49,1 μον., χαμηλότερος όμως από τον 
αντίστοιχο του 2016 (65,4 μον.) 

 
Σε κλαδικό επίπεδο, στα μέσα του 2017 η τάση είναι ελαφρώς ανοδική στα Δημόσια έργα 
αλλά και στις Ιδιωτικές κατασκευές. Από τις βασικές μεταβλητές, οι προβλέψεις για το 
πρόγραμμα των εργασιών των επιχειρήσεων των κατασκευών μεταβάλλονται θετικά. 
Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στον κλάδο είναι ότι ένα ποσοστό 9% των 
επιχειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, ποσοστό 31% αναφέρει 
ως σημαντικό πρόβλημα την χαμηλή ζήτηση, ποσοστό 48% την ανεπαρκή 
χρηματοδότηση και ποσοστό 11% λοιπούς συγκυριακούς παράγοντες. 
 
Ειδικά στον τομέα των Δημοσίων έργων, τον Ιούνιο του 2017 διαφαίνεται ελαφρά 
βελτίωση στον δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών που κινήθηκε στα επίπεδα των 30,7 
μον., σαφώς όμως χαμηλότερα από τον δείκτη της αντίστοιχης περιόδου του 2016 (57,2 
μον.). 
 
Ως προς το πρόγραμμα εργασιών του κλάδου των δημοσίων έργων, ο χαμηλός δείκτης 
φαίνεται να υποχωρεί περαιτέρω στις -84 μον., κάτι που αντισταθμίζεται από την άνοδο 
των προβλέψεων για την απασχόληση (-59 μον.). 
 
Ενδεικτικό της κατάστασης στις κατασκευές δημοσίων έργων είναι, ότι μόνο 6% των 
ερωτηθέντων επιχειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, ποσοστό 
31% δηλώνει ως κύριο πρόβλημα την χαμηλή ζήτηση, ποσοστό 50% την χαμηλή 
χρηματοδότηση και ποσοστό 10% λοιπούς συγκυριακούς παράγοντες». 

1
 

 
Σε επίπεδο δραστηριοτήτων του Ομίλου INTRAKAT, όσον αφορά τις κατασκευές, 
συνεχίζονται απρόσκοπτα τα έργα που εκτελούνται σήμερα και τα οποία 
συμπεριλαμβάνουν κατασκευές οδικών αρτηριών, φράγματα και υδραυλικά έργα, 
τηλεπικοινωνιακά έργα, αεροδρόμια, κτιριακές υποδομές, νοσοκομεία, έργα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και περιβαλλοντικά έργα, κατασκευές σύνθετων 
τουριστικών, ξενοδοχειακών και οικιστικών υποδομών.  
 
Στον τομέα του Real Estate υπάρχει σημαντική δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη 
τουριστικών κατοικιών και ξενοδοχειακών μονάδων σε πολυτελείς τουριστικούς 
προορισμούς. 
 
Στην παραγωγή ενέργειας βρίσκεται σε εξέλιξη η αδειοδότηση για την ενίσχυση του 
υφιστάμενου αιολικού δυναμικού 21 MW της εταιρείας στη Βοιωτία κατά 12 MW 
επιπλέον.  
 
Αναφορικά με τα έργα ΣΔΙΤ, το έργο τηλεματικής «Μελέτη, Χρηματοδότηση, 
Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφορικής Επιβατών και Διαχείρισης Στόλου» για 
λογαριασμό του ΟΑΣΑ, έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία με διάρκεια λειτουργίας 10 έτη.  
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η κατασκευή του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών 
Υποδομών σε Αγροτικές "Λευκές" Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες 
Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών» για λογαριασμό της Κ.τ.Π., 
προϋπολογισμού € 60 εκατ., με διάρκεια λειτουργίας 15 έτη. Επίσης, ολοκληρώθηκε η 
υπογραφή της σύμβασης σύμπραξης του έργου «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων Νομού Σερρών – Φάση Β.ΙΙ» προϋπολογισμού € 25,4 εκατ., με διάρκεια 
κατασκευής 2 έτη και λειτουργίας 25 έτη.  
 
Όσον αφορά τα έργα εξωτερικού, σε πλήρη εξέλιξη είναι η κατασκευή τόσο του έργου 
«Κατασκευαστικές εργασίες στο Νοσοκομείο του Shtip» στα Σκόπια, προϋπολογισμού 
€29,2 εκατ., για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας το οποίο χρηματοδοτεί και το έργο, 
όσο και του έργου «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Vlora – Φάση Α΄» στην Αλβανία, 
προϋπολογισμού €8,2 εκατ., για λογαριασμό του Αλβανικού Κράτους, το οποίο 
χρηματοδοτείται από το Γενικό Χρηματοδοτικό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Εντός του 2017 η εταιρεία υπέγραψε το έργο «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και 
Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές Κοινότητες (Α', Γ' & Ε') 

                                                           
1
 (Πηγή: ΙΟΒΕ Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας, Ιούνιος 2017) 
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του Δ. Θεσσαλονίκης» για λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού €21,4 
εκατ., του οποίου η κατασκευή και λειτουργία θα διαρκέσει 5 έτη. 
 
Εντός του Μαρτίου 2017, η INTRAKAT υπέγραψε με την εταιρεία FRAPORT GREECE 
S.A. δύο συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού €357 εκατ., πλέον ΦΠΑ, για την 
υλοποίηση μελετών και κατασκευαστικών έργων στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, των 
οποίων η Fraport Greece έχει αναλάβει τη λειτουργία, αναβάθμιση και συντήρηση για 
περίοδο 40 ετών.  

 
Η πρώτη σύμβαση αφορά στα 7 αεροδρόμια Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου 
(Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Ζακύνθου, Χανίων, Κεφαλονιάς, Κέρκυρας και Ακτίου), ενώ η 
δεύτερη σύμβαση αφορά στα 7 αεροδρόμια Αιγαίου (Ρόδου, Κω, Μυκόνου, Σαντορίνης, 
Σάμου, Σκιάθου και Μυτιλήνης). 
 
Οι συμβάσεις μεταξύ Fraport Greece - Intrakat περιλαμβάνουν την ανακαίνιση και 
αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των αεροδρομίων, καθώς και τη μελέτη και 
κατασκευή επεκτάσεων. Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 4 έτη.  
 
Βάσει των ανωτέρω, τα έσοδα του Ομίλου για το β’ εξάμηνο 2017 αναμένεται να 
αυξηθούν σε σχέση με το β’ εξάμηνο 2016, λόγω της επιτάχυνσης του ρυθμού εκτέλεσης 
των νέων έργων που αναλήφθηκαν.  
 
To β’ εξάμηνο του 2017 τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου αναμένεται να ακολουθήσουν 
την πορεία των εσόδων, όχι όμως σε βαθμό που να επηρεάζεται αρνητικά το μικτό 
περιθώριο. Ο Όμιλος βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία εξορθολογισμού του λειτουργικού 
κόστους μέσω αυστηρού ελέγχου των προμηθειών, συγκράτησης του κόστους 
υπεργολαβιών, της συγχώνευση διοικητικών κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ θυγατρικών 
και τη χρήση τεχνολογικών καινοτομιών. Οι παραπάνω ενέργειες και η ανάληψη νέων 
έργων υψηλού περιθωρίου αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση του λειτουργικού 
κέρδους. 
 
Το β’ εξάμηνο του 2017 τα δάνεια του Ομίλου αναμένεται να παραμείνουν στα επίπεδα 
του 2016 με μειωτική όμως τάση-, λόγω αποπληρωμής δανείων τα οποία είχαν ληφθεί 
για εκτέλεση έργων τα οποία τείνουν στην ολοκλήρωση τους. 
 
Η Εταιρεία εκτιμά ότι τα κέρδη προ φόρων για το 2017 αναμένεται να παρουσιάσουν 
βελτίωση σε σχέση με τα κέρδη προ φόρων του 2016 λόγω της εκτέλεσης των νέων 
έργων που αναλήφθησαν. 
 
Σύμφωνα με την Διοίκηση της Εταιρείας, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, δεν 
υφίσταται γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως 
αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 
τρέχουσα χρήση. 

 

B.5 

 

Εάν ο εκδότης είναι 
μέλος ομίλου, 
περιγραφή του ομίλου 
και της θέσης που 
κατέχει σε αυτόν ο 
εκδότης. 

Η INTRAKAT ελέγχεται από την INTRACOM HOLDINGS, η οποία κατέχει άμεσα 
ποσοστό 65,14% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η INTRACOM HOLDINGS 
ενοποιεί την INTRAKAT στις οικονομικές της καταστάσεις με τη μέθοδο της ολικής 
ενοποίησης. 
 
Η INTRACOM HOLDINGS είναι ο κύριος μέτοχος ενός ομίλου πολυεθνικών εταιρειών με 
εξειδίκευση στους τομείς των υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας, 
των σύνθετων κατασκευαστικών έργων και των προηγμένων αμυντικών ηλεκτρονικών 
συστημάτων. Στα χρόνια που μεσολάβησαν από την ίδρυσή της το 1977, η INTRACOM 
HOLDINGS εξελίχθηκε σε  εταιρεία παροχής Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, 
Αμυντικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών Πληροφορικής, με πλήθος 
θυγατρικών σε 16 χώρες  
 
Με επίκεντρο τις αγορές της Δυτικής, Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της 
Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, το 2016 ο Όμιλος παρουσίασε ενοποιημένα 
έσοδα €401,6 εκατ., με νέες συμβάσεις συνολικού ύψους €245 εκατ. απασχολώντας 
2.343 άτομα. Στο α’ εξάμηνο 2017, ο Όμιλος παρουσίασε ενοποιημένα έσοδα € 197,4 
εκατ. με νέες συμβάσεις  ύψους € 476 εκατ. απασχολώντας 2.245 άτομα. 
 
Η λειτουργική κερδοφορία της INTRACOM HOLDINGS (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 
€13,8 εκατ. στο α΄ εξάμηνο 2017 έναντι €12,1 εκατ. στο α’ εξάμηνο 2016, σημειώνοντας 
αύξηση 14%. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων την 30.06.2017 ανέρχεται σε €271,1 εκατ. 
έναντι €272,2 εκατ. την 31.12.2016. Το σύνολο του Ενεργητικού διαμορφώθηκε την 
30.06.2017 σε €764,2 εκατ. έναντι €728,6 εκατ. την 31.12.2016. Ο συνολικός δανεισμός 
αυξήθηκε στο α’ εξάμηνο του 2017 κατά €8,9 εκατ. και διαμορφώθηκε σε €186,9 εκατ. 
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από €178,0 εκατ. το 2016. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε επίσης κατά €19,3 εκατ. 
(Καθαρός δανεισμός

1
 30.06.2017: €50,7 εκατ. έναντι €70 εκατ. στο 2016) (Πηγή: 

Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδιάμεσης 
περιόδου 01.01.-30.06.2017). 
 

Β.6 

 

 

- Στο βαθμό που είναι 
γνωστό στον εκδότη, 
το όνομα κάθε 
προσώπου το οποίο 
κατέχει, άμεσα ή 
έμμεσα, ποσοστό του 
κεφαλαίου ή των 
δικαιωμάτων ψήφου 
του εκδότη που πρέπει 
να κοινοποιείται 
δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας του 
εκδότη, καθώς και το 
ύψος της συμμετοχής 
που κατέχει το 
πρόσωπο αυτό. 

- Διευκρινίζεται εάν οι 
κύριοι μέτοχοι του 
εκδότη κατέχουν 
διαφορετικά 
δικαιώματα ψήφου, 
εφόσον υπάρχουν.  

Να αναφερθεί εάν και 
από ποιον ο εκδότης 
κατέχεται ή ελέγχεται, 
άμεσα ή έμμεσα, στο 
βαθμό που ο εκδότης 
γνωρίζει τις σχετικές 
πληροφορίες, και να 
περιγραφεί η φύση 
αυτού του ελέγχου 

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας σύμφωνα με το μετοχολόγιο της  30.09.2017 
διαμορφώνεται ως ακολούθως:  

 

Μέτοχος Αριθμός μετοχών 
% επί του συνόλου των 

μετοχών 

 INTRACOM HOLDINGS 3.308.827 65,140% 

Επενδυτικό κοινό <5% 1.770.699 34,860% 

Σύνολο 5.079.526 100,000% 

* Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 
 

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες 
μετοχές.  
 
Σύμφωνα με τις τελευταίες γνωστοποιήσεις στις οποίες έχουν προβεί τα υπόχρεα 
πρόσωπα στο πλαίσιο του Ν.3556/2007 και οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί από την 
Εταιρεία στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. η εταιρεία INTRACOM HOLDINGS στις 18.07.2017 κατείχε 
ποσοστό 65,14% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

 Η Εταιρεία δεν γνωρίζει να υπάρχει άλλος μέτοχος ο οποίος να κατέχει άνω του 5% των 
μετοχών της και των δικαιωμάτων ψήφου πλην της εταιρείας INTRACOM HOLDINGS 
ούτε γνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ μετόχων για ενιαία ψήφο σε 
γενική συνέλευση της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας δεν 
κατέχουν διαφορετικά δικαιώματα ψήφου.  

Στο βαθμό που η Εταιρεία γνωρίζει, η φύση του ελέγχου που ασκείται από τους μετόχους 
της, δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό, προς διασφάλιση δε αυτού η Εταιρεία τηρεί 
όλους τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης 
μηχανισμούς. 
 
Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει λάβει γνώση οποιασδήποτε συμφωνίας, της οποίας η 
εφαρμογή θα μπορούσε, σε μια μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον 
αφορά στον έλεγχο της Εταιρείας. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν γνωρίζει την ύπαρξη 
συμφωνιών μεταξύ μετόχων της που να ρυθμίζουν θέματα άμεσου ή έμμεσου ελέγχου 
επ’ αυτής.  
 
Σημειώνεται δεν υπάρχουν ενεχυριάσεις και εμπράγματα βάρη επί των λοιπών μετοχών 
που κατέχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας σε ποσοστό 5% και άνω, κατά την ημερομηνία του 
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου  
 
Τέλος, δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο. 
 

B.7 

 

 

Επιλεγμένες ιστορικές 
κύριες 
χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες για τον 
εκδότη, οι οποίες 
παρέχονται για κάθε 
οικονομική χρήση της 
περιόδου που 
καλύπτουν οι ιστορικές 
χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες και για 
κάθε μεταγενέστερη 
ενδιάμεση οικονομική 
περίοδο που 
συνοδεύεται από 
συγκριτικά στοιχεία 
που αντιστοιχούν στην 
ίδια περίοδο της 
προηγούμενης 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος 
του Ομίλου INTRAKAT για τις χρήσεις 2015-2016: 

 

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος 
01.01-31.12.2016 
Αναμορφωμένα 

01.01-
31.12.2015 

σε χιλ. €     

Πωλήσεις 182.384 147.595 

Κόστος Πωληθέντων (156.670) (125.663) 

Μικτό Κέρδος 25.714 21.931 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (15.297) (14.547) 

Λοιπά έσοδα 1.793 2.006 

Λοιπά κέρδη/(ζημιές) / καθαρά (5.840) (5.420) 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 6.370 3.971 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 211 194 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (10.452) (8.572) 

                                                           
1
 Καθαρός Δανεισμός = (Σύνολο βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού) – (Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) 
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χρήσης· η υποβολή 
ωστόσο των 
ισολογισμών τέλους 
χρήσεως είναι αρκετή 
για να πληρούται η 
απαίτηση περί 
συγκρίσιμων 
πληροφοριών από τον 
ισολογισμό. Αυτό 
πρέπει να συνοδεύεται 
από αφηγηματική 
περιγραφή της 
σημαντικής αλλαγής 
στη 
χρηματοοικονομική 
κατάσταση του εκδότη 
και των 
αποτελεσμάτων 
εκμετάλλευσης κατά τη 
διάρκεια ή μετά την 
περίοδο που 
καλύπτουν οι ιστορικές 
κύριες 
χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες 

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (10.241) (8.378) 

Κέρδη/(ζημίες) από συγγενείς επιχειρήσεις 
(μετά από φόρο και δικαιώματα μειοψηφίας) 20 (4) 

Καθαρές ζημίες προ φόρων (3.852) (4.411) 

Φόρος εισοδήματος (2.541) (1.533) 

Καθαρές ζημίες χρήσης (6.392) (5.944) 

   Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους: 
  

   Ποσά τα οποία ενδέχεται να μεταφερθούν στα αποτελέσματα   

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία - 
(Ζημιές)/κέρδη αποτίμησης στην εύλογη αξία (2.234) (471) 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία - Μεταφορά στα αποτελέσματα 2.248 5.258 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής (172) (153) 
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής - 
μεταφορά στα αποτελέσματα (54) 

 

   Ποσά τα οποία δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα   

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) μετά από 
αναβαλλόμενους φόρους (138) 6 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (351) 4.640 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους (6.743) (1.304) 

   Ζημίες χρήσεως κατανεμόμενα σε: 
  Ιδιοκτήτες μητρικής (6.636)  (6.418) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 244 474 

 
(6.392) (5.944) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους 

  Κατανεμόμενα σε: 
  Ιδιοκτήτες μητρικής (6.971) (1.775) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 228 471 

 
(5.605) (1.304) 

Ζημίες ανά μετοχή 
  Βασικά: -0,2866 -0,2772 

Πηγή: Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου 
που έληξε 30.06.2017 οι οποίες περιλαμβάνουν επαναδιατυπώσεις, επί των στοιχείων χρήσεως 2016 
λόγω αναταξινόμησης κονδυλίων καθώς και διόρθωσης λάθους, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 8) επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και 
δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015 ελεγμένες από 
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 

 

Οι πωλήσεις του Ομίλου το 2016 ανήλθαν σε €182,4 εκατ. έναντι €147,6 εκατ. το 2015, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 23,5%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των 
εσόδων από τον κατασκευαστικό τομέα από €124 εκατ. το 2015 σε €147 εκατ. το 2016, 
αλλά και στη βελτίωση των εσόδων από μεταλλικές κατασκευές από €18 εκατ. το 2015 σε 
€29 εκατ.το 2016. Αντίστοιχα, σε γεωγραφικό επίπεδο, η αύξηση των πωλήσεων 
εντοπίστηκε στις δραστηριότητες εσωτερικού (αύξηση κατά 17,7%) από €141 εκατ. το 
2015 σε €171 εκατ.το 2016.  

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων του Ομίλου για το 2016 διαμορφώθηκαν σε κέρδη €12,4  εκατ. έναντι 
κερδών €12,7 εκατ.  του 2015, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου εμφάνισαν 
βελτίωση και διαμορφώθηκαν σε ζημίες €3,9 εκατ.  έναντι ζημιών €4,4 εκατ. του 2015, 
ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες €6,4 εκατ. 
έναντι ζημιών €5,9 εκατ. 

Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα της χρήσης τόσο του Ομίλου έχει συμπεριληφθεί 
ποσό €2,25 εκατ. το οποίο αφορά απομείωση των χρηματοοικονομικών διαθεσίμων προς 
πώληση και ποσό €4,3 εκατ., το οποίο αφορά πρόβλεψη προστίμου που σχετίζεται με 
αυτεπάγγελτη έρευνα σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημοσίων έργων για ενδεχόμενη 
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παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 (ή/και του άρθρου 1 του Ν. 
703/1977), περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, και του 
άρθρου 101 της Συνθήκης για τη «Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)» από την 
Επιτροπή Ανταγωνισμού.  

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος 
του Ομίλου INTRAKAT για τις περιόδους 01.01-30.06.2017 και 01.01 -30.06.2016: 

Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση αποτελεσμάτων 
01.01 -            

30.06.2017 
01.01 -            

30.06.2016 

σε χιλ. € 
  

Πωλήσεις 
             

78.096  
             

95.578  

Κόστος Πωληθέντων      (65.888)      (83.052) 

Μικτό Κέρδος        12.208        12.527  

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας        (8.231)        (7.240) 

Λοιπά έσοδα             699             859  

Λοιπά κέρδη/(ζημιές) / καθαρά            (355)           325  

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης         4.322          6.471  

Χρηματοοικονομικά έσοδα             138             159  

Χρηματοοικονομικά έξοδα        (5.638)       (4.917) 

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό 
              

(5.500) 
              

(4.758) 

(Ζημίες)/κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις (μετά από φόρο και 
δικαιώματα μειοψηφίας) 

                 
(260) 

                   
22  

(Ζημιές)/Κέρδη προ φόρων       (1.438)        1.735  

 Φόρος εισοδήματος        (1.160)        (1.591) 

Καθαρές (ζημιές)/κέρδη περιόδου        (2.598)             144  

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους: 
  

Ποσά τα οποία ενδέχεται να μεταφερθούν στα αποτελέσματα 
  

Διαθέσιμα προς πώληση  χρηματοοικονομικά στοιχεία - 
Κέρδη/(ζημιές) αποτίμησης στην εύλογη αξία 

                  
523  

              
(1.705) 

Μεταφορά στα αποτελέσματα               15             (54) 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής              (88)          (122) 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους            450        (1.881) 

   
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους        (2.148)       (1.737) 

   
(Ζημίες)/κέρδη περιόδου κατανεμόμενα σε : 

  
 Ιδιοκτήτες μητρικής  (1.998)                39 

 Μη ελέγχουσες συμμετοχές             (600)             105  

 
           2.598 144  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
  

Κατανεμόμενα σε : 
  

 Ιδιοκτήτες μητρικής        (1.542)      (1.842) 

 Μη ελέγχουσες συμμετοχές            (606)             105  

 
      (2.148)      (1.737)  

   Βασικές (ζημίες)/κέρδη ανά μετοχή       (0,0862) 0,0017 

Πηγή: Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου 
που έληξε 30.06.2017 επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 
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Οι πωλήσεις του Ομίλου την περίοδο 01.01-30.06.2017 διαμορφώθηκαν σε €78,1 εκατ. 
έναντι €95,6 εκατ. κατά την περίοδο 01.01-30.06.2016, σημειώνοντας μείωση κατά 
18,3%. Η μείωση οφείλεται στην ολοκλήρωση παλαιών έργων που εκτελεί ο Όμιλος και 
αναμένεται να αντισταθμιστεί με την έναρξη των νέων έργων που συμβασιοποιήθηκαν 
εντός του α’ εξαμήνου του 2017.  

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες €1,48 εκατ. έναντι 
κερδών €1,7 εκατ.της αντίστοιχης περιόδου του 2016, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά 
από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες €2,6 εκατ. έναντι κερδών €143,9 χιλ. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το α’  εξάμηνο του 2017 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 
€5,9 εκατ. έναντι κερδών €8,2 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2016. Η μείωση 
οφείλεται στη μείωση των πωλήσεων, όπως αναφέρεται παραπάνω. 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης 

Στην παρούσα ενότητα, η Εταιρεία παρουσιάζει ορισμένους Εναλλακτικούς Δείκτες 
Μέτρησης της Απόδοσης («Alternative Performance Measures», βάσει των ESMA 
Guidelines on Alternative Performance Measures της 5/10/2015) εκτός Δ.Π.Χ.Α. που 
απορρέουν από τις οικονομικές της καταστάσεις. Ειδικότερα παρουσιάζονται ο δείκτης 
«Κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)» 
και η συμφωνία Eναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) με κέρδη/ζημιές 
χρήσης προ φόρων.  

Ο δείκτης EBITDA χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει την κερδοφορία της Εταιρείας, μη 
λαμβάνοντας υπόψη τα μη λειτουργικά έξοδα και τα χρηματοοικονομικά της έξοδα. Το 
προσαρμοσμένο EBITDA ορίζεται ως:  

Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης πλέον αποσβέσεις, μείον επενδυτικά αποτελέσματα, μείον 
έκτακτα μη λειτουργικά αποτελέσματα. 

Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υποκαθιστούν άλλα 
μεγέθη που έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Δ.Π.Χ.Α.  
  
Ο υπολογισμός του EBITDA για τα έτη 2015 και 2016 παρατίθεται στους κάτωθι πίνακες 
 

EBITDA 2016 

σε χιλ. € 

Κέρδη προ φόρων 
τόκων επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων 
EBITDA 

προσαρμοσμένο 

Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης 6.370 6.370 

Πλέον:     

-Αποσβέσεις 4.002 4.002 

Μείον:     

-Αρνητική υπεραξία 7 7 

-Απομείωση διαθεσίμων προς πώληση     

χρημ/κων στοιχείων -2.247 -2.247 

-Έσοδα από μερίσματα 2 2 

 - Κέρδη / Ζημιές εύλογης αξίας χρημ/κα     

στοιχεία μέσω αποτελεσμάτων -3 -3 

-Πρόβλεψη προστίμου Επιτροπής 
Ανταγωνισμού 0 -4.300 

-Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων  5 5 

-Έσοδα από ενοίκια 209 209 

-Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων 
παγίων στοιχείων 16 16 

Κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 12.383 16.683 

Πηγή; Στοιχεία από Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή  

 
EBITDA 2015 

 σε χιλ. € 

Κέρδη προ φόρων 
τόκων επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων 
EBITDA 

προσαρμοσμένο 

Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης 
(1)

 3.971  3.971 

Πλέον:     

-Αποσβέσεις 
(2)

 3.785 3.785 
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Μείον:     

Κέρδη/(ζημιές) από πώληση θυγατρικής, 
συγγενούς 

(2)
 183 183 

-Απομείωση διαθεσίμων προς πώληση     

χρημ/κων στοιχείων 
(2)

 -5.257 -5.257 

-Έσοδα από μερίσματα 
(2)

 1 1 

 - Κέρδη / Ζημιές εύλογης αξίας χρημ/κα     

στοιχεία μέσω αποτελεσμάτων 
(2)

 -9 -9 

-Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων  
(2)

 6 6 

-Έσοδα από ενοίκια 
(2)

 99 99 

-Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων 
παγίων στοιχείων 

(2)
 57 57 

 Κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(2)
 12.676 12.676 

Πηγή: Στοιχεία από Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή  
(1)  Ο λογαριασμός «Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης» προκύπτει από τις Δημοσιευμένες Ενοποιημένες 

Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016  από τη σημείωση 2 «Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού 
Εισοδήματος» 

(2)  Οι λογαριασμοί προκύπτουν από τις Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 
χρήσης 2016 από τη σημείωση 6.3 «Συμφωνία Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης 
(ΕΔΜΑ) με κέρδη/ζημιές χρήσης προ φόρων 

 
Ο υπολογισμός του EBITDA για τις περιόδους 01.01– 30.06.2017 και 01.01 - 30.06.2016 

 
EBITDA 01.01-30.06.2017 

σε χιλ. € 

Κέρδη προ φόρων 
τόκων επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων 
EBITDA 

προσαρμοσμένο 

Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης 4.322 4.322 

Πλέον: 
  -Αποσβέσεις 1.772 1.772 

Μείον: 
  -Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 3 3 

-Έσοδα από ενοίκια 47 47 

-Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία-Απομείωση -15 -15 

-‘Αλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων-Αποτίμηση στην 
εύλογη 66 66 

-Κέρδη/(ζημιές) από πώληση συμμετοχών 1 1 

-Κέρδη (ζημιές) από πώληση επενδυτικών 
ακινήτων 56 - 

-Κέρδη (ζημιές) από πώληση ενσώματων 
παγίων στοιχείων 25 25 

-Απομείωση για επισφαλείς απαιτήσεις 
 

-452 

Κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 5.911 6.419 

Πηγή:Στοιχεία από Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή  

  
EBITDA 01.01-30.06.2016 

σε χιλ. € 

Κέρδη προ φόρων 
τόκων επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων 
EBITDA 

προσαρμοσμένο 

Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης 6.741 6.741 

Πλέον: 
  -Αποσβέσεις 2.015 2.015 

Μείον: 
  -Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 3 3 

-Έσοδα από ενοίκια 41 41 

-Αλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων-Αποτίμηση στην 
εύλογη -12 -12 

-Κέρδη (ζημιές) από πώληση ενσώματων 
παγίων στοιχείων -25 -25 

-Απομείωση για επισφαλείς απαιτήσεις -67 -67 

-Επαναφορά πρόβλεψης επισφαλών 
απαιτήσεων  3 3 

-Συναλλαγματικές διαφορές 54 - 

-Έκτακτα κέρδη από δικαστικό διακανονισμό 333 - 
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υποχρεώσεων 

Κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 8.154 8.542 

Πηγή; Στοιχεία από Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή  

 

 

Συμφωνία Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) με στοιχεία της 
Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος 

σε χιλ. € 2016 2015 

Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης                6.370  3.971 

Πλέον: 
  Αποσβέσεις                4.002  3.784 

Υποσύνολο (α)              10.372             7.755  

Μείον: Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων                      5  6 

Έσοδα από μερίσματα                      2  1 

Έσοδα από ενοίκια                  209  99 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία-
Απομείωση 

              
(2.248) 

          
(5.257) 

Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων-Αποτίμηση στην εύλογη                     (3)                 (9) 

Κέρδη/(ζημιές) από πώληση συμμετοχών                       -  183 

Κέρδη (ζημιές) από πώληση επενδυτικών ακινήτων                       -  
 Κέρδη (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων                    16  56 

Αρνητική υπεραξία εξαγορά θυγατρικής                      7  - 

Υποσύνολο (β) 
              

(2.011) 
          

(4.921) 

Κέρδη προ φόρων τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και αποσβέσεων (α) - (β)              12.383           12.676  

Πλέον:  
 

                  

Πρόβλεψη προστίμου Επιτροπής Ανταγωνισμού                4.300  
 

Προσαρμοσμένο EBITDA              16.683           12.676  

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 

 
 

Συμφωνία Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) με στοιχεία της 
Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος 

σε χιλ. € 
01.01-

30.06.2017 
01.01-

30.06.2016 

Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης 4.322  6.471  

Πλέον: 
  Αποσβέσεις 1.772  2.015  

Υποσύνολο (α) 6.094   8.486  

Μείον: Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 
                    

(3)                 (3) 

Έσοδα από μερίσματα                      -                  (0) 

Έσοδα από ενοίκια                 (47)               (41) 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία-
Απομείωση                   15                    -  

Αλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων-Αποτίμηση στην εύλογη 

                 
(66)                12  

Κέρδη/(ζημιές) από πώληση συμμετοχών                   (1)                   -  

Κέρδη (ζημιές) από πώληση επενδυτικών ακινήτων                 (56)                   -  

Κέρδη (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων                 (25)                25  

Απομείωση για επισφαλείς απαιτήσεις -                67  

Επαναφορά πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων                        -                 (3) 

Συναλλαγματικές διαφορές                       -               (54) 

Έκτακτα κέρδη από δικαστικό διακανονισμό υποχρεώσεων                       -            (333) 

Υποσύνολο (β)                 (183)            (332) 
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Κέρδη προ φόρων τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και αποσβέσεων (α) - (β)                5.911  

           
8.154  

Πλέον: Κέρδη/(ζημιές) από πώληση επενδυτικών ακινήτων                    56                    -  

Απομείωση για επισφαλείς απαιτήσεις                  452                    -  

Έκτακτα κέρδη από δικαστικό διακανονισμό υποχρεώσεων                       -               333  

Συναλλαγματικές διαφορές                       -                 54  

Προσαρμοσμένο EBITDA                6.419           8.542  

Πηγή: Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου 
που έληξε 30.06.2017 επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης του 
Ομίλου INTRAKAT την εξεταζόμενη περίοδο 2015-2016: 
 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
  

σε χιλ. € 
31.12.2016 

Αναμορφωμένα 31.12.2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
  Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
  Υπεραξία 3.043 2.927 

Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.408 1.639 

Ενσώματα πάγια 59.986 64.383 

Επενδύσεις σε ακίνητα 37.215 14.886 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις (που 
ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης) 1.080 1.127 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 432 2.482 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10.483 4.384 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 919 1.209 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 116.564 93.035 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
  Αποθέματα 14.438 13.744 

Συμβάσεις κατασκευής έργων 36.066 41.178 

Χρηματοδοτική συμβολή από Δημόσιο (ΕΔΔΠΧΑ 12) 15.344 11.647 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 83.921 95.739 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 167 170 

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 7.347 9.239 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 14.040 31.325 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 171.323 203.041 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 287.888 296.076 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ KAI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
  Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της 

μητρικής 
  Μετοχικό κεφάλαιο 65.573 65.573 

Αποθεματικά εύλογης αξίας (1.346) (1.135) 

Λοιπά αποθεματικά 16.047 15.995 

Ζημίες / Κέρδη εις νέον 32.171 (21.575) 

Σύνολο 48.103 58.858 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 1.823 2.365 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 49.927 61.224 

Υποχρεώσεις 
  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
  Δάνεια 54.990 44.838 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την 
έξοδο από την υπηρεσία 1.369 1.144 

Επιχορηγήσεις 49 55 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 750 0 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 57.158 46.036 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 127.393 120.047 

Δάνεια 44.025 59.614 
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Συμβάσεις κατασκευής έργων 3.733 8.112 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 1.109 681 
Βραχυχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και 
έξοδα 4.543 362 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 180.803 188.817 

Σύνολο υποχρεώσεων 237.961 234.853 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 287.888 296.076 

Πηγή: Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου 
που έληξε 30.06.2017 οι οποίες περιλαμβάνουν επαναδιατυπώσεις, επί των στοιχείων χρήσεως 2016 
λόγω αναταξινόμησης κονδυλίων καθώς και διόρθωσης λάθους, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 8) επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και 
δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015 ελεγμένες από 
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αυξήθηκαν από €14,8 εκατ. στις 31.12.2015 σε €37,2 εκατ.  
στις 31.12.2016 λόγω του  των επενδύσεων του Ομίλου στον τομέα του Real Estate.  

Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου εμφανίζονται μειωμένες 
σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθαν σε €94,4 εκατ. στις 31.12.2016 σε 
σχέση €100,1 εκατ. στις 31.12.2015, ως αποτέλεσμα της είσπραξης απαιτήσεων από το 
Δημόσιο. 

Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αυξήθηκαν από €120 εκατ. 
στις 31.12.2015 σε €128,1 εκατ. στις 31.12. 2016 λόγω της αύξησης των πωλήσεων. 

Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου  στις  31.12.2016 ανήλθε σε €54,9 εκατ. στον 
οποίο περιλαμβάνεται μακροπρόθεσμος δανεισμός θυγατρικής εταιρείας για την 
υλοποίηση μονάδας Αιολικού Πάρκου, ενώ ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 
ανήλθεσε €44 εκατ. στον οποίο περιλαμβάνεται βραχυπρόθεσμος δανεισμός που 
λήφθηκε από θυγατρική εταιρεία για την υλοποίηση έργου ΣΔΙΤ.  

Τα ίδια κεφάλαια στις 31.12.2016 ανήλθαν σε €50 εκατ. για τον Όμιλο.   

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης του 
Ομίλου INTRAKAT την εξεταζόμενη περίοδο 01.01.-30.06.2017 και 2016: 

 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 30.06.2017 
Αναμορφωμένα 

31.12.2016 

σε χιλ. € 
  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
  

   
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

  
Υπεραξία         20.430              3.043  

Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία           4.241               3.408  

Ενσώματα πάγια          61.740             59.986  

Επενδύσεις σε ακίνητα          25.119             37.215  

Επενδύσεις σε θυγατρικές                   -                       -  

Επενδύσεις σε συγγενείς         8.953               1.080  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση           3.655                 432  

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις         10.260            10.483  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις             605                 919  

 

            
135.003  

              
116.564  

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
  

Αποθέματα           13.130              14.438  

Συμβάσεις κατασκευής έργων          38.068            36.066  

Χρηματοδοτική συμβολή από Δημόσιο (ΕΔΔΠΧΑ 12)       12.889           15.344  

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις          77.389            83.921  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 

             233                  167  

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις           7.050  
                  

7.347  
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Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα          62.593  
                

14.040  

 

            
211.352  

              
171.323  

Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα προς 
πώληση 

                  
887  

                         
-  

Σύνολο Ενεργητικού 
            

347.243  
              

287.888  

   
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

  
   Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της 
μητρικής 

  
Μετοχικό κεφάλαιο 

              
68.624  

                
65.573  

Ποσά έναντι αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 
               

3.900  
                         

-  

Αποθεματικά  εύλογης αξίας 
                 

(890) 
                 

(1.346) 

Λοιπά αποθεματικά 
              

16.042  
                

16.047  

Κέρδη εις νέον 
             

(32.990) 
               

(32.171) 

 

              
54.687  

                
48.103  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
               

1.486  
                  

1.823  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
              

56.172  
                

49.927  

   

   
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  
   
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

  
Δάνεια         61.386            54.990  

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο 
από την υπηρεσία 

          1.284              1.369  

Επιχορηγήσεις               46                   49  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις        30.343                 750  

 
         93.059            57.158  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις        148.222           127.393  

Δάνεια          44.199             44.025  

Συμβάσεις κατασκευής έργων                18              3.733  

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις             204              1.109  

Βραχυχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα 
               

4.539  
                  

4.543  

 

            
197.181  

              
180.803  

Υποχρεώσεις περιουσιακών στοιχείων διακρατούμενων προς 
πώληση 

                  
830  

                         
-  

Σύνολο υποχρεώσεων        291.070         237.961  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων    347.243   287.888  

 

Πηγή: Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου 
που έληξε 30.06.2017 οι οποίες περιλαμβάνουν επαναδιατυπώσεις, επί των στοιχείων χρήσεως 2016 
λόγω αναταξινόμησης κονδυλίων καθώς και διόρθωσης λάθους, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 8) επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 

Την 12.06.2017, η INTRADEVELOPMENT, θυγατρική της INTRAKAT, εξαγόρασε από 
τους κ.κ. Σ. Κόκκαλη και Π. Κόκκαλη σε ποσοστό 100% την ανώνυμη εταιρεία INTRAPAR 
ΑΕ, μέτοχο της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. κατά 25,72% (σχετ. η από 15.06.2017 Γνωστοποίηση 
σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 της εταιρείας 
ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.), αντί τιμήματος € 7 εκατ. και επιπλέον ενδεχόμενο τίμημα  (contigent 
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consideration) € 2,7 εκατ., το οποίο τελεί υπό αίρεση καταβολής. 

Την ημερομηνία αυτή μεταβιβάστηκαν οι μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου της Intrapar 
ΑΕ και ως εκ τούτου βάσει του Δ.Π.Χ.Α 10 η Εταιρεία απέκτησε τον έλεγχο της Ιntrapar 
ΑΕ. Για την λογιστικοποίηση της συναλλαγής η Εταιρεία ακολούθησε τις πρόνοιες του 
Δ.Π.Χ.Α 3. Η συγκεκριμένη εξαγορά έγινε στα πλαίσια της στρατηγικής του Ομίλου για 
διεύρυνση της δραστηριότητας του στον κλάδο του real estate 

Η συμμετοχή της Intrapar ΑΕ  στη συγγενή εταιρεία Κέκροψ Α.Ε ανέρχεται σε ποσοστό 
25,72%. 

Το τίμημα της συναλλαγής κρίθηκε ως  εύλογο βάσει των ακόλουθων στοιχείων:  

1) Την αποτίμηση της συγγενούς εταιρείας Κέκροψ Α.Ε από ανεξάρτητο εκτιμητή η 
οποία προσδιορίζει εύρος τιμών εύλογης αξίας ύψους €67,4 εκατ. - €74,3 εκατ. 

2) Την επιστολή του νομικού συμβούλου της εταιρείας Κέκροψ Α.Ε βάσει της οποίας 
εκτιμάται η θετική έκβαση της αίτησης της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. για την αναίρεση της 
υπ΄αριθμ. 3401/2014 απόφασης του Εφετείου Αθηνών η οποία έκανε δεκτή αγωγή 
του Ελληνικού Δημοσίου με την οποία διεκδικεί την κυριότητα έκτασης 300 περίπου 
στρεμμάτων στην περιοχή των Τουρκοβουνίων, τμήμα της οποίας ανήκει στην 
ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. 

3) Την σύμβαση αγοραπωλησίας των μετοχών της Intrapar AE η οποία περιλαμβάνει 
όρο περί δικαιώματος μεταβίβασης των εν λόγω μετοχών στους πωλητές αντί 
ισόποσου τιμήματος, σε περίπτωση μη ευδοκίμησης της ανωτέρω δικαστικής 
υπόθεσης. 

Τέλος, όπως ρητά ορίζεται στις συμβάσεις αγοραπωλησίας των μετοχών της INTRAPAR 
ΑΕ., στην περίπτωση που δε γίνει αποδεκτή η ως άνω υπό 2 αίτηση αναίρεσης της 
ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., οι ως άνω αποκτηθείσες μετοχές της INTRAPAR Α.Ε., μετά των επ’ 
αυτών δικαιωμάτων, μεταβιβάζονται  στην κυριότητα των Πωλητών, οι οποίοι 
υποχρεούνται να επιστρέψουν στην Αγοράστρια το εισπραχθέν από αυτούς τίμημα, 
εντόκως 

Κατά την εξαγορά προέκυψε υπεραξία ύψους € 17,4 εκατ. Η Εταιρεία θα αξιοποιήσει τη 
δυνατότητα του Δ.Π.Χ.Α 3 να αποφασίσει την οριστική κατανομή στην επόμενη περίοδο 
των 12 μηνών. 

Το ανεξόφλητο υπόλοιπο της συναλλαγής εμφανίζεται στη σημείωση 7.26 «Συναλλαγές 
με συνδεμένα μέρη» των Δημοσιευμένων Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Οικονομικών 
Καταστάσεων της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε 30.06.2017. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα μειώθηκαν από €37,2 εκατ. στις 31.12.2016 σε €25,1 εκατ. στις 
30.06.2017  λόγω της απώλειας ελέγχου στην θυγατρική DEVENETCO και την είσοδο σε 
αυτή στρατηγικού επενδυτή.  

Οι επενδύσεις σε συγγενείς αυξήθηκαν από € 1,1 εκατ. στις 31.12.2016 σε € 8,9 εκατ.στις 
30.06.2017 κυρίως λόγω της μετατροπής της θυγατρικής DEVENETCO σε συγγενή και 
την συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με € 7,0 εκατ.  

Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις παρουσίασαν μείωση από € 94,4 εκατ. στις 31.12.2016 
σε € 87,6 εκατ. στις  30.06.2017 λόγω είσπραξης απαιτήσεων. 

Το σύνολο των διαθεσίμων στις 30.06.2017 ανήλθε για τον ‘Ομιλο σε  € 62,6 εκατ. έναντι 
€ 14,0 εκατ. στις 31.12.2016. Η αύξηση οφείλεται στη ληφθείσα προκαταβολή ύψους       
€ 53,5 εκατ. που αφορά το έργο των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, του οποίου η 
σύμβαση υπεγράφη εντός του α’ εξαμήνου 2017. 

Ο μακροπρόθεσμος τραπεζικό δανεισμός του Ομίλου στις 30.06.2017 ανήλθε σε €61,4 
εκατ. έναντι  €54,9 εκατ. στις 31.12.2016 στον οποίο περιλαμβάνεται ομολογιακό δάνειο 
ποσού €26,3 εκατ., καθώς επίσης και μακροπρόθεσμος δανεισμός θυγατρικής εταιρείας 
για την υλοποίηση μονάδας Αιολικού Πάρκου, ενώ ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός 
δανεισμός σε €44,2 εκατ. στον οποίο περιλαμβάνονται ομολογιακά δάνεια ύψους €9,3 
εκατ., καθώς και βραχυπρόθεσμος δανεισμός που λήφθηκε από θυγατρική εταιρεία για 
την υλοποίηση έργου ΣΔΙΤ. 

Τα ίδια κεφάλαια  στις 30.06.2017 ανήλθαν σε €56,1 εκατ. για τον Όμιλο και το σύνολο 
του Ενεργητικού για τον Όμιλο ανήλθε σε €347,2 εκατ. Σημειώνεται ότι η αύξηση των 
διαθεσίμων οφείλεται στη ληφθείσα προκαταβολή ύψους €53,5 εκατ. που αφορά το έργο 
των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, του οποίου η σύμβαση υπεγράφη εντός του α’  
εξαμήνου 2017. Για τον ίδιο λόγο εμφανίζονται αυξημένα τα κονδύλια προμηθευτών και 
λοιπών υποχρεώσεων στις 30.06.2017.  
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι πληροφορίες των Ταμειακών Ροών του Ομίλου 
INTRAKAT την εξεταζόμενη περίοδο 2015-2016: 
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Κατάσταση ταμειακών ροών 
  

σε χιλ. € 
31.12.2016 

Αναμορφωμένα 31.12.2015 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
  Ζημίες χρήσης 6.392 (5.944) 

Προσαρμογές για: 
  Φόρους 2.541 1.533 

Αποσβέσεις  4.002 3.785 
Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων 
στοιχείων  (16) (56) 
Κέρδη/(ζημιές) εύλογης αξίας άλλων 
χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 3 9 

Απομείωση διαθεσίμων προς πώληση 2.248 5.258 

Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση συγγενών - (183) 

Λύση κοινοπραξιών (καθαρής θέσης) 7 78 

Έσοδα τόκων (211) (194) 

Έξοδα τόκων 10.452 8.572 

Έσοδα από μερίσματα (2) (1) 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (5) (6) 

Aπομείωση επισφαλών απαιτήσεων (65) 415 

Αρνητική υπεραξία εξαγοράς θυγατρικής (7) 0 

Συναλλαγματικές διαφορές  (184) (115) 

Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρείες (20) 4 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
προ μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης 12.350 13.153 

   Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:     

(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων (694) 144 

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων 6.128 (33.514) 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (4.554) 18.574 

Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων 4.180 (52) 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο 
προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 30 48 

 
5.091 (14.800) 

   Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 17.441 (1.647) 

Καταβληθέντες τόκοι (9.314) (8.572) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος 121 (2.731) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 8.247 (12.950) 

   Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
  Αγορές ενσώματων παγίων, επενδυτικών ακινήτων, 

άυλων στοιχείων (16.034) (9.561) 
Πωλήσεις ενσώματων παγίων, επενδυτικών ακινήτων, 
άυλων στοιχείων 580 263 
Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς 
πώληση (185) (2.252) 
Πωλήσεις ποσοστών θυγατρικών/συγγενών σε 
μειοψηφία - 720 

Εξαγορά ή αγορά ποσοστού θυγατρικής  (637) (12) 

Απόκτηση ελέγχου σε θυγατρική 85 - 
Εισφορά σε μετοχικό κεφάλαιο/ ίδρυση θυγατρικών, 
συγγενών (126) (475) 

Μερίσματα εισπραχθέντα 2 1 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 211 194 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες (16.104) (11.122) 

   Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
  



    21 

 

Αναλογία μετόχων μειοψηφίας στην ίδρυση, καταβολή 
κεφαλαίου θυγατρικών 24 12 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών (16) (8) 

Εξαγορά μειοψηφίας (4.000) - 

Δάνεια αναληφθέντα 66.361 62.859 

Αποπληρωμή δανεισμού (71.464) (32.973) 

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (333) (241) 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (9.428) 29.649 

   
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα (17.285) 5.577 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 31.325 25.748 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της 
χρήσης 14.040 31.325 

Πηγή: Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου 
που έληξε 30.06.2017 οι οποίες περιλαμβάνουν επαναδιατυπώσεις, επί των στοιχείων χρήσεως 2016 
λόγω αναταξινόμησης κονδυλίων καθώς και διόρθωσης λάθους, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 8) επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, 
δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 (τα στοιχεία της 
χρήσης 2015 προκύπτουν από συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016) ελεγμένες από Ορκωτό 
Ελεγκτή-Λογιστή 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι πληροφορίες των Ταμειακών Ροών του Ομίλου 
INTRAKAT την εξεταζόμενη περίοδο 01.01.-30.06.2017 και 01.01.-30.06.2016: 
 
 

Kατάσταση ταμειακών ροών 30.06.2017 30.06.2016 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες     

(Ζημιές)/κέρδη περιόδου         (2.598)               144  

Προσαρμογές για: 
  

Φόρους          1.160             1.591  

Αποσβέσεις          1.772             2.015  

(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων              (25)                 25  

(Κέρδη) / ζημιές από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα              (56)                   -  

(Κέρδη)/ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών 
στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

                 
(66)                 12  

(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση θυγατρικών                (1)                   -  

(Κέρδη)/ζημιές από λύση κοινοπραξιών                36                    -  

Έσοδα τόκων            (138) 
             

(159) 

Έξοδα τόκων         5.638             4.917  

Έσοδα από μερίσματα 
                      

-  - 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  
                    

(3)                 (3) 

Aπομείωση επισφαλών απαιτήσεων 
                  

451                  63  

Απομείωση θυγατρικών 
                      

-                    -  

Έκτακτα κέρδη από δικαστικό διακανονισμό υποχρεώσεων 
                      

-  
             

(333) 

Συναλλαγματικές διαφορές  
                   

(95) 
             

(160) 

Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρίες 
                  

260  
               

(22) 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ 
μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης 

               
6.336             8.090  

   
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης : 
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(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων 1.277 105 

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων 6.035 (21.018) 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 41.683 6.306 

Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων (4) (37) 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης 17 19 

  49.009 (14.625) 

   
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 55.345 (6.536) 

Καταβληθέντες τόκοι (5.638) (4.917) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (1.691) (2.166) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 48.016 (13.618) 

   
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

  
Αγορές ενσώματων παγίων (3.494) (4.784) 

Αγορές επενδύσεων σε ακίνητα (274) (70) 

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (895) (986) 

Πωλήσεις ενσώματων παγίων 58 304 

Πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνητα 837 - 

Μερίσματα εισπραχθέντα - 0 

Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς 
πώληση - (55) 

Απώλεια ελέγχου σε θυγατρική (22) - 

Χρηματικά διαθέσιμα περιουσιακών στοιχείων διακρατούμενων 
προς πώληση  (11) - 

Αγορά θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) (4.300) - 

Πώληση θυγατρικής ή ποσοστού αυτής σε μειοψηφία 1.509 - 

Εισφορά σε μετοχικό κεφάλαιο θυγατρικών/συγγενών - (126) 

Αγορά/Ίδρυση συγγενών  (200) - 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 138 159 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (6.654) (5.558) 

   
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

  
Έκδοση κοινών μετοχών 3.051 - 

Έξοδα αύξησης κεφαλαίου  (31) - 

Καταθέσεις μετόχων έναντι αύξησης κεφαλαίου 3.900 - 

Καταθέσεις μετόχων μειοψηφίας έναντι αύξησης κεφαλαίου 
θυγατρικής 1.200 - 

Αναλογία μετόχων μειοψηφίας στην καταβολή κεφαλαίου 
θυγατρικής - 24 

Έξοδα αύξησης κεφαλαίου θυγατρικών (28) (16) 

Δάνεια αναληφθέντα 37.036 41.263 

Αποπληρωμή δανεισμού (37.785) (36.863) 

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (153) (166) 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 7.190 4.241 

   Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 48.553 (14.935) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 14.040 31.325 
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Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 62.593 16.390 

Πηγή: Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου 
που έληξε 30.06.2017 επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή  

B.8 Οι επιλεγμένες κύριες 
άτυπες (pro forma) 
χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες, 
προσδιοριζόμενες ως 
τέτοιες. Οι επιλεγμένες 
κύριες άτυπες (pro 
forma) 
χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες πρέπει 
να περιλαμβάνουν 
σαφή αναφορά στο 
γεγονός ότι λόγω της 
φύσης τους, οι άτυπες 
(pro forma) 
χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες αφορούν 
μια υποθετική 
κατάσταση και, ως εκ 
τούτου, δεν 
αντικατοπτρίζουν την 
πραγματική 
χρηματοοικονομική 
θέση ή τα 
αποτελέσματα της 
Εταιρείας. 

 

Δεν ισχύει  

B.9 Όταν γίνεται πρόβλεψη 
ή εκτίμηση κερδών, 
δηλώνεται το ποσό. 

 

Δεν ισχύει 

B.10 

 

Περιγραφή τυχόν 
επιφυλάξεων στην 
έκθεση ελέγχου για τις 
ιστορικές 
χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες  

Δεν ισχύει  

 

B.11 Εάν το κεφάλαιο 
κίνησης του εκδότη δεν 
επαρκεί για τις 
τρέχουσες απαιτήσεις 
του εκδότη πρέπει να 
συμπεριληφθεί 
επεξήγηση 

Δεν ισχύει 
  

   

 

Ενότητα Γ – Κινητές αξίες Παραρτήματα 

Γ.1 Περιγραφή του είδους και 
της κατηγορίας των 
κινητών αξιών που 
προσφέρονται ή/και 
εισάγονται προς 
διαπραγμάτευση, 
συμπεριλαμβανομένου 
οποιουδήποτε αριθμού 
αναγνώρισης κινητών 
αξιών 

 Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες κοινές, ονομαστικές, αδιαίρετες, διαπραγματεύονται 
στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων 
του Κ.Ν. 2190/1920 και του καταστατικού της INTRAKAT.  

Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Νumber) των κοινών μετοχών της 
INTRAKAT είναι GRS432003028 και το σύμβολο διαπραγμάτευσης είναι ΙΝΚΑΤ 
Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άϋλων μετοχών είναι το 
Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42 
Αθήνα.  

 

Γ.2 Νόμισμα στο οποίο είναι 
εκφρασμένες οι κινητές 
αξίες 

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται σε ευρώ (€). 
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Γ.3 Ο αριθμός μετοχών που 
εκδόθηκαν και έχουν 
ολοσχερώς εξοφληθεί, και 
των μετοχών που 
εκδόθηκαν αλλά δεν 
έχουν εξοφληθεί. Η 
ονομαστική αξία ανά 
μετοχή, ή αναφορά του 
γεγονότος ότι οι μετοχές 
δεν έχουν ονομαστική 
αξία 

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του παρόντος 
Ενημερωτικού Δελτίου ανέρχεται €1.523.857,80, διαιρούμενο σε 5.079.526 κοινές 
ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη. 

Γ.4 Περιγραφή των 
δικαιωμάτων που 
συνδέονται με τις κινητές 
αξίες 

Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται από το νόμο Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο δεν 
περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόμος.  

Γ.5 Περιγραφή τυχόν 
περιορισμών στην 
ελεύθερη μεταβίβαση των 
κινητών αξιών 

Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας. 

Γ.6 Αναφορά του κατά πόσο 
οι προσφερόμενες κινητές 
αξίες αποτελούν ή θα 
αποτελέσουν αντικείμενο 
αίτησης εισαγωγής προς 
διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά και 
της ταυτότητας όλων των 
ρυθμιζόμενων αγορών, 
στις οποίες οι κινητές 
αξίες αποτελούν ή 
πρόκειται να αποτελέσουν 
αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης 

Η Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων που συνεδρίασε στις 07.07.2017 σε συνδυασμό με την από 6.10.2017 
συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας για την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού  € 10.159.052  με την καταβολή 
μετρητών  και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την έκδοση έως 
25.397.630 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και τιμή διάθεσης € 0,40 ανά μετοχή. Οι 
νέες μετοχές θα είναι άυλες και θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην 
Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. 

Γ.7 

 

Περιγραφή της 
μερισματικής πολιτικής 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (αρθ. 45 ΚΝ 2190/1920) και το Καταστατικό της 
Εταιρείας (αρθ. 31) και με την επιφύλαξη του άρθρου 44(α) του κ.ν.2190/1920, όπως 
ισχύει, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται με τον ακόλουθο τρόπο: 

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, 
όπως ορίζει ο κ.ν.2190/1920, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα 
εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν 
αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. 

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. 

Η Εταιρεία  για τις χρήσεις 2015 – 2016 δεν προέβη σε διανομή μερίσματος  

 

Ενότητα Δ — Κίνδυνοι  

Δ.1 

 

Κύριες Πληροφορίες 
σχετικά με τους 
βασικούς κινδύνους 
που αφορούν ειδικά 
στον εκδότη ή στον 
τομέα δραστηριότητάς 
του 

Οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τον κλάδο 
δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου και ενδέχεται να επηρεάσουν τις 
δραστηριότητες, τα αποτελέσματα, τη χρηματοοικονομική θέση και τις προοπτικές τους 
είναι οι ακόλουθοι:  

 

 Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους που σχετίζονται με πολιτικές και 
οικονομικές συνθήκες, καθώς και με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις στην 
Ελλάδα. Οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη δημοσιονομική κατάσταση της 
Ελλάδας, η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων ενδέχεται να επηρεάσουν 
αρνητικά τα αποτελέσματα και την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και του 
Ομίλου. 

 Οι παρούσες συνθήκες άντλησης ρευστότητας στην ελληνική αγορά, καθώς και τυχόν 
περαιτέρω επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών, ενδέχεται να επιδράσουν 
αρνητικά τόσο στη δυνατότητα του Ομίλου να αντλεί κεφάλαια, είτε μέσω δανεισμού 
είτε μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όσο και στο κόστος δανεισμού του. 

 Η πορεία της Εταιρείας παρουσιάζει εξάρτηση από τη συνολική πορεία του ομίλου 
των εταιρειών INTRACOM HOLDINGS, λόγω του μεγάλου όγκου των ενδοεταιρικών 
συναλλαγών αλλά και της γενικότερης υποστήριξης της ανάπτυξης της Εταιρείας από 
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τον όμιλο INTRACOM HOLDINGS. 

 Η ιδιομορφία της φύσης των έργων που εκτελεί η Εταιρεία απαιτεί εξειδικευμένο 
προσωπικό και εξοπλισμό που δεν μπορεί να διατεθεί εύκολα σε έργα άλλης 
φύσεως. Τυχόν αδυναμία να αξιοποιήσει το εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό 
που διαθέτει ενδέχεται να επηρεάσει τη δραστηριότητά της, τα αποτελέσματά της, τη 
χρηματοοικονομικής της κατάσταση και τις προοπτικές δραστηριότητας του Ομίλου. 

 Η επέκταση δραστηριοτήτων εκ μέρους της Εταιρείας απαιτεί σύναψη συνεργασιών 
και εξωτερική χρηματοδότηση. Ενδεχόμενη αδυναμία της Εταιρείας να προχωρήσει 
προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να επηρεάσει την οικονομική της κατάσταση και 
τις προοπτικές της. 

 Η δραστηριοποίηση της Εταιρείας μέσω θυγατρικών εταιρειών σε χώρες εκτός 
Ελλάδος ενέχει επιχειρηματικούς κινδύνους, όπως η πολιτική και η οικονομική 
αστάθεια και o συναλλαγματικός κίνδυνος των χωρών αυτών. 

 Η συμμετοχή του Ομίλου στην υλοποίηση και εκμετάλλευση των 
αυτοχρηματοδοτούμενων έργων απαιτεί εκτεταμένη χρήση ιδίων κεφαλαίων. 
Δεδομένου ότι τα έργα αυτά είναι μεγάλης κλίμακας, ενδέχεται να απαιτηθούν 
κεφάλαια σημαντικού ύψους για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του Ομίλου. Τυχόν 
αδυναμία εξεύρεσης των κεφαλαίων που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε αυτά τα 
έργα, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη 
του Ομίλου. 

 Η εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου στηρίζεται στην αρμονική συνεργασία με ομάδα 
έμπειρων και καταρτισμένων διευθυντικών στελεχών και εξειδικευμένο προσωπικό. 
Τυχόν διατάραξη της εν λόγω σχέσης θα επηρεάσει δυσμενώς τις εργασίες του 
Ομίλου 

  Ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα παραμένει μεταξύ των κατασκευαστικών εταιρειών σε 
πολύ υψηλά επίπεδα και προβλέπεται να συνεχιστεί και το προσεχές διάστημα. 
Πολλά από τα έργα μπορούν να κατασκευαστούν και από άλλες εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Η Εταιρεία συνεπώς πρέπει να επενδύει συνεχώς 
στη διαφοροποίηση των υπηρεσιών της προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική. 
Το δυσμενές οικονομικό κλίμα και η ύπαρξη λίγων δημοπρατούμενων έργων 
προβλέπεται να εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών του κλάδου γεγονός 
που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα του 
Ομίλου. 

 Αστοχία ή διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής θα μπορούσε να 
επιδράσει αρνητικά στην ομαλή λειτουργία του Ομίλου. 

 Ενδεχόμενη μη συμμόρφωση της Εταιρείας με περιοριστικές ρήτρες (θετικές και 
αρνητικές υποχρεώσεις) και άλλες διατάξεις σε υφιστάμενες ή μελλοντικές συμβάσεις 
χρηματοδότησης θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διασταυρούμενη αθέτηση των 
υποχρεώσεων (cross-default) ορισμένων χρηματοδοτικών συμβάσεων. Επίσης, 
τυχόν αδυναμία χρηματοδότησης από τις ελληνικές τράπεζες ή αδυναμία έκδοσης 
εγγυητικών επιστολών ενδέχεται να οδηγήσει σε αθέτηση των συμβατικών 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την ανάληψη κατασκευαστικών και λοιπών 
έργων εκ μέρους του Ομίλου. 

 Ο Όμιλος υπόκειται στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων, λόγω του ότι το 
μεγαλύτερο μέρος των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου έχει αναληφθεί με 
κυμαινόμενο επιτόκιο. 

 Οι υποχρεώσεις εξυπηρέτησης του συνολικού χρέους του Ομίλου από τυχόν 
περαιτέρω χρηματοδοτική μόχλευση που θα αναληφθεί στο μέλλον θα μπορούσαν 
να έχουν σημαντική επίδραση στον Όμιλο και στη λειτουργία του και ενδέχεται να 
καταστήσουν δυσχερή την εξυπηρέτηση του χρέους. 

 Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα υφίσταται συχνές τροποποιήσεις, οι οποίες 
ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα, τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου. 

 Η Εταιρεία παρουσιάζει εξάρτηση από μεγάλους πελάτες στην εκτέλεση των έργων, 
οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τους όρους συνεργασίας. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, μια 
εργοληπτική επιχείρηση για να μπορεί να λάβει μέρος σε δημοπρασίες για την 
ανάθεση συμβάσεων δημοσίων έργων πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, ενώ παράλληλα πρέπει να διαθέτει κατά το χρόνο της 
τακτικής επανάκρισης την κατάλληλη στελέχωση, τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία 
από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση των δεικτών βιωσιμότητας που ορίζει ο νόμος, 
εμπειρία στην εκτέλεση έργων κ.λ.π. Ενδεχόμενη αδυναμία πλήρωσης των κριτηρίων 
μελλοντικής επανάκρισης θα επηρεάσει τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας 

 Τα κατασκευαστικά έργα που αναλαμβάνει ο Όμιλος περιλαμβάνουν ρήτρες σχετικά 
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με την ορθή και έγκαιρη εκτέλεσή τους. Παρόλο που ο Όμιλος διαθέτει εμπειρία και 
τεχνογνωσία στην εκτέλεση σύνθετων και μεγάλων κατασκευαστικών έργων, δεν 
μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο να προκύψουν στο μέλλον, κυρίως λόγω της 
ρευστότητας και αδυναμίας έκδοσης εγγυητικών επιστολών, προβλήματα και 
υποχρεώσεις από τη μη συνεπή εκτέλεση συμβάσεων που έχει συνάψει ο Όμιλος με 
τους πελάτες του, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν δυσμενώς και τα οικονομικά 
αποτελέσματα του Ομίλου. 

 Μέρος των εσόδων του Ομίλου προέρχεται από έργα που εκτελούνται με τη μορφή 
κοινοπραξιών με άλλες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα. Κάθε κοινοπραξία 
συστήνεται προκειμένου να εξυπηρετήσει την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου 
(δημόσιου ή ιδιωτικού). Επομένως, λόγω του συγκεκριμένου σκοπού και αντικειμένου 
της Κοινοπραξίας η συμμετοχή μιας Εταιρείας (ως κοινοπρακτούν μέλος) σε μία ή 
περισσότερες κοινοπραξίες δεν εμπεριέχει ιδιαίτερους κινδύνους. Ωστόσο, τα 
κοινοπρακτούντα μέλη, ήτοι εν προκειμένω η INTRAKAT, ευθύνονται αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο έναντι του κύριου του έργου, καθώς και για οποιαδήποτε υποχρέωση 
της κοινοπραξίας. Συνεπώς, αν ένα ή περισσότερα μέλη της κοινοπραξίας δεν 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αυτό μπορεί να προκαλέσει αρνητικές 
συνέπειες στην κοινοπραξία και κατά συνέπεια στην Εταιρεία και στον Όμιλο. 

 Σε ορισμένα έργα ενδέχεται η Εταιρεία ή οι εταιρείες του Ομίλου να αναθέσουν μέρος 
των εργασιών σε τρίτες εταιρείες με το καθεστώς της υπεργολαβίας. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία ή οι εταιρείες του Ομίλου είναι υπεύθυνες έναντι του 
πελάτη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις του υπεργολάβου τους. Μολονότι ο Όμιλος 
φροντίζει να συνάπτει συμφωνίες με τους υπεργολάβους οι οποίες να καλύπτουν την 
υποχρέωση των τελευταίων για αποκατάσταση τυχόν σφαλμάτων με δική τους 
ευθύνη, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο σε ορισμένες περιπτώσεις οι 
υπεργολάβοι να αδυνατούν να εκπληρώσουν τις εν λόγω υποχρεώσεις με συνέπεια 
αυτές να βαρύνουν τελικά τον Όμιλο, με αποτέλεσμα να μπορεί να επηρεαστούν 
δυσμενώς οι δραστηριότητες και τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. 

 Εμπορικές συμφωνίες με προμηθευτές: Προβλήματα με προμηθευτές οδηγούν σε 
καθυστερήσεις και ενεργοποιούν ποινικές ρήτρες που επιβαρύνουν νομικά την 
Εταιρεία. 

 Οι δραστηριότητες των εταιρειών του Ομίλου στον κατασκευαστικό κλάδο εξαρτώνται 
από τη νομοθεσία που ρυθμίζει τόσο τα δημόσια έργα (προκήρυξη, ανάθεση, 
εκτέλεση, επίβλεψη), όσο σε θέματα που αναφέρονται στο περιβάλλον, στην 
ασφάλεια, στη δημόσια υγεία, στο εργασιακό και στη φορολόγηση. Είναι γεγονός ότι 
ο Όμιλος έχει τις υποδομές να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε μεταβολές της 
σχετικής νομοθεσίας, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μελλοντικές 
νομοθετικές μεταρρυθμίσεις να προκαλέσουν, έστω και πρόσκαιρα, αρνητικές 
επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. 

 Η επέλευση μη ασφαλισμένων συμβάντων / κινδύνων ή και η υπέρβαση των 
υφιστάμενων ορίων στους καλυπτόμενους κινδύνους δύναται να επιδράσει αρνητικά 
στη λειτουργία, στα αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου. 

 Τα περισσότερα από τα υλικά τα οποία προμηθεύεται ο Όμιλος έχουν διεθνώς 
καθοριζόμενες τιμές (commodities), όπως τσιμέντο, οι οποίες όμως παρουσιάζουν 
μεταβλητότητα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος σημαντικής μεταβολής 
στις τιμές πρώτων και βοηθητικών υλών που αποτελούν μεγάλο ποσοστό του 
κόστους για την εκτέλεση έργων. Τέτοιου τύπου μεταβολές ενδέχεται να οδηγήσουν 
σε απόκλιση της οικονομικής απόδοσης των έργων υπό εκτέλεση σε σχέση με τα 
προϋπολογισθέντα μεγέθη τους.  

 Ο πιστωτικός κίνδυνος και η συνεπαγόμενη αδυναμία είσπραξης απαιτήσεων, καθώς 
και ο κίνδυνος που συνδέεται με την ομαλή λειτουργία των συνεργαζόμενων 
εταιρειών ενδέχεται να οδηγήσει στη μείωση εσόδων και στη διενέργεια προβλέψεων 
που επιβαρύνουν τα αποτελέσματα. 

 Περιβαλλοντικές υποχρεώσεις μπορούν δυνητικά να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη 
λειτουργία και τα αποτελέσματα του Ομίλου. 

 Η ικανότητα της Εταιρείας να καταβάλει μερίσματα θα εξαρτηθεί από την ικανότητά 
της να παράγει κέρδη διαθέσιμα προς διανομή. 

 Ο Όμιλος έχει επενδύσει σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία 
αποτιμώνται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και ενδεχόμενη μείωση στην εύλογη 
αξία τους πιθανόν να επιδεινώσει τα αποτελέσματα, ενώ σε περίπτωση 
ρευστοποίησης, η λογιστική ζημιά θα μεταφραστεί και σε μειωμένη ρευστότητα του 
Ομίλου. 

 

Δ.3 

 

Κύριες πληροφορίες 
σχετικά με τους 

Οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχές του Εκδότη και ενδέχεται να 
επηρεάσουν τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας και τη συμμετοχή των 
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βασικούς κινδύνους 
που αφορούν ειδικά 
στις κινητές αξίες 

μετόχων στην Εταιρεία είναι οι ακόλουθοι: 

 Πωλήσεις μετοχών από τους βασικούς μετόχους ή τυχόν αυξήσεις μετοχικού 
κεφαλαίου από την Εταιρεία ή το ενδεχόμενο τέτοιων ενεργειών, ενδέχεται να 
επηρεάσουν τη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας. Επίσης, μελλοντική 
έκδοση νέων μετοχών πιθανόν να απομειώσει τη συμμετοχή των μετόχων στην 
Εταιρεία (dilution) σε περίπτωση που δεν ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα 
προτίμησής τους ή σε περίπτωση που δεν υφίσταται δικαίωμα προτίμησης υπέρ 
παλαιών μετόχων. 

 Συγκυριακοί εξωγενείς παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της τιμής των 
μετοχών της Εταιρείας. 

 Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσει 
σημαντικές διακυμάνσεις εξαιτίας των μεταβολών των οικονομικών μεγεθών του 
Ομίλου, αλλαγών στη μετοχική σύνθεση, των προοπτικών του και άλλων ενδογενών 
παραγόντων. 

 Το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσιάζει χαμηλότερη ρευστότητα και αυξημένη 
αστάθεια σε σχέση με άλλα μεγάλα χρηματιστήρια. 

 Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας μπορεί να μειωθεί πριν ή μετά τη 
λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. 

 Κίνδυνοι που σχετίζονται με την αγορά των δικαιωμάτων προτίμησης. 

 Ο βασικός μέτοχος ελέγχει την Εταιρεία: Ενδεχόμενο διαφοράς συμφερόντων μεταξύ 
βασικού μετόχου και λοιπών μετόχων. 

 

Ενότητα E – Προσφορά 

E.1 Τα συνολικά καθαρά 
έσοδα και εκτίμηση 
των συνολικών εξόδων 
της έκδοσης / 
προσφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων 
των κατ’ εκτίμηση 
εξόδων που 
χρεώνονται στον 
επενδυτή από τον 
εκδότη ή τον 
προσφέροντα 

Τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια, θα ανέλθουν μέχρι του ποσού των €10.159 χιλ. 
ενώ αφαιρουμένων των δαπανών που σχετίζονται με αυτήν ύψους € 229 χιλ. περίπου, τα 
καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια που θα προκύψουν από την Αύξηση ανέρχονται σε € 
9.930 χιλ.  

 

Δεν υφίστανται δαπάνες οι οποίες θα επιβαρύνουν τους επενδυτές. 

E.2α 

 

Λόγοι της προσφοράς 
και της χρήσης των 
εσόδων, εκτιμώμενο 
καθαρό ποσό των 
εσόδων 

 
Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, θα 
ανέλθουν μέχρι του ποσού των € 10.159 χιλ.. Περαιτέρω αφαιρούμενων των δαπανών 
που σχετίζονται με την Αύξηση ύψους € 229 χιλ. περίπου, τα καθαρά αντληθέντα 
κεφάλαια που θα προκύψουν από την Αύξηση ανέρχονται σε € 9.930 χιλ.   
 
Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το 50% των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων για 
κεφάλαιο κίνησης (ήτοι € 4.965 χιλ.) με σκοπό την χρηματοδότηση των ταμειακών 
αναγκών που προκύπτουν από την ανάληψη νέων κατασκευαστικών έργων των οποίων 
τις συμβάσεις έχει πρόσφατα υπογράψει η Εταιρεία, όπως και εκείνων για τα οποία έχει 
αναδειχθεί ήδη μειοδότης και αναμένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπογραφής τους.  
 
Το υπόλοιπο 50% ήτοι € 4.965 χιλ. αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για τη συμμετοχή στην 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «Intradevelopment Ανώνυμη 
Εταιρεία Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων», η οποία δραστηριοποιείται στον 
τομέα του real estate.   

E.3 Περιγραφή των όρων 
και προϋποθέσεων της 
προσφοράς 

H A’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε στις 07.07.2017, αποφάσισε μεταξύ άλλων, την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού 7.619.289 με καταβολή μετρητών 
και έκδοση 25.397.630 νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, 
ονομαστικής αξίας €0,30 (στο εξής οι «Νέες μετοχές» η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης 
υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7-9 Κ.Ν. 
2190/20 σε αναλογία πέντε (5) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή Το Δ.Σ. της 
Εταιρείας, στην από 6.10.2017 συνεδρίασή του, όπως εξουσιοδοτήθηκε από την A’ 
Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε στις 07.07.2017, αποφάσισε τον καθορισμό της 
τιμής διάθεσης σε € 0,40 ανά μετοχή. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν ανέρχονται σε 
περίπτωση πλήρους κάλυψης σε € 10.159.052.Η τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών θα 
δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών κατά το 
χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.  
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Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νεοεκδοθησομένων μετοχών και της τιμής 
διάθεσης ύψους € 2.539.763 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων 
της Εταιρείας «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 

 

Για την παρούσα Αύξηση δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, επομένως εάν η κάλυψη της 
Αύξησης δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης. 

E.4 Περιγραφή τυχόν 
συμφερόντων που 
επηρεάζουν σημαντικά 
την έκδοση/ 
προσφορά, 
περιλαμβανομένων 
των συγκρουόμενων 
συμφερόντων 

Εξ’ όσων γνωρίζει η Εταιρεία, δεν υφίστανται συμφέροντα των φυσικών και νομικών 
προσώπων που συμμετέχουν στην Αύξηση 

E.5 Όνομα του προσώπου 
ή της οντότητας που 
προσφέρεται να 
πωλήσει την κινητή 
αξία. Συμφωνίες 
υποχρεωτικής 
διακράτησης: 
ενδιαφερόμενα μέρη 
και περίοδος 
υποχρεωτικής 
διακράτησης 

Δεν ισχύει 

E.6 

 

Ποσό και ποσοστό της 
άμεσης μείωσης της 
διασποράς που 
προκύπτει από την 
προσφορά. Εάν η 
προσφορά εγγραφής 
γίνεται σε 
υφιστάμενους 
μετόχους, να 
αναφερθεί το ποσό και 
το ποσοστό της 
άμεσης μείωσης της 
διασποράς εάν οι 
μέτοχοι αυτοί δεν 
εγγράψουν τη νέα 
προσφορά 

Η Αύξηση πραγματοποιείται με έκδοση νέων μετοχών και, ως εκ τούτου, δύναται να 
προκαλέσει αραίωση (dilution) της συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, σύμφωνα με το 
μετοχολόγιο της 30.09.2017 καθώς και μετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης 
μετοχικού κεφαλαίου, έχοντας λάβει υπόψη την παραδοχή ότι όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι 
θα ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησής τους. 

Σενάριο 1: Συμμετοχή από όλους τους Μετόχους 

  
Πριν την αύξηση  

 
Μετά την αύξηση  

 

Μέτοχοι 
Αριθμός κοινών 

μετοχών 
% 

Συμμετοχής 
Αριθμός κοινών 

μετοχών 

% 
Συμμετοχ

ής 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3.308.827 65,140% 19.852.962 65,140% 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ <5% 1.770.699 34,860% 10.624.194 34,860% 

ΣΥΝΟΛΟ 5.079.526 100,000% 30.477.156 100,000% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, σύμφωνα με το 
μετοχολόγιο της 30.09.2017 καθώς και μετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης 
μετοχικού κεφαλαίου, έχοντας λάβει υπόψη την παραδοχή ότι μόνο η INTRACOM 
HOLDINGS θα ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησής της. 

 

Σενάριο 2 Μερική κάλυψη 

  Πριν την αύξηση  Μετά την αύξηση  

Μέτοχοι 
Αριθμός 
κοινών 

μετοχών 
% Συμμετοχής 

Αριθμός 
κοινών 

μετοχών 
% Συμμετοχής 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3.308.827 65,140% 19.852.962 91,811% 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 
<5% 1.770.699 34,860% 1.770.699 8,189% 

ΣΥΝΟΛΟ 5.079.526 100,000% 21.623.661 100,000% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία 
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Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω σενάρια είναι υποθετικά και βασίζονται σε παραδοχές που 

ενδεχομένως να μην επαληθευθούν. 

E.7 Εκτιμώμενα έξοδα που 
χρεώνονται στον 
επενδυτή από τον 
Εκδότη ή τον 
Προσφέροντα 

Δεν ισχύει  
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2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Η επένδυση στις μετοχές της εταιρείας INTRAKAT υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων. Προτού λάβουν 
οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση σχετικά με τις μετοχές τις Εταιρείας, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να 
εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω και τις λοιπές πληροφορίες που 
περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και των 
σημειώσεων αυτών. Οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω αποτελούν εκείνους (εκείνες) 
που γνωρίζει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτιου και αφορούν ειδικά τον 
Όμιλο ή τον κλάδο των κατασκευών και που η Εταιρεία θεωρεί ότι σχετίζονται με την επένδυση στις μετοχές 
της. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα ή οποιαδήποτε από τις αβεβαιότητες που περιγράφονται 
ακολούθως, ο Όμιλος, η χρηματοοικονομική του θέση ή/και τα αποτελέσματά του ενδέχεται να επηρεαστούν 
δυσμενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, μπορεί να σημειωθεί πτώση στην αξία και την τιμή πώλησης των 
μετοχών της Εταιρείας, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή μέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. 
Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες, που περιγράφονται ακολούθως, μπορεί να μην είναι οι μόνοι(ες) 
που, ενδεχομένως, να αντιμετωπίσει ο Όμιλος. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν 
είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου.  

Σημειώνεται τέλος ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέμπει σε διαφοροποίησή τους όσον αφορά 
στη βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από αυτούς. 
 
2.1 Κίνδυνοι που σχετίζονται με την Επιχειρηματική δραστηριότητα και τον κλάδο δραστηριότητας 

της Εταιρείας και του Ομίλου και ενδέχεται να επηρεάσουν τις δραστηριότητες, τα αποτελέσματα, 
τη χρηματοοικονομική θέση και τις προοπτικές τους 

Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους που σχετίζονται με πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, 
καθώς και με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις 
στη δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας, η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων ενδέχεται 
να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα και την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και του 
Ομίλου. 

Η ΙΝΤRΑΚΑΤ έχει συσταθεί ως ανώνυμη Εταιρεία με βάση τον Κ.Ν 2190/1920, είναι εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών και η έδρα της βρίσκεται στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Παιανία Αττικής. Το 
93,9% των πωλήσεων του Ομίλου κατά τη χρήση 2016 προέρχεται από την Ελλάδα, με το υπόλοιπο 6,1% να 
προέρχεται από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου σε τρίτες χώρες ενώ για το α’ εξάμηνο 2017 τα 
ποσοστά ανήλθαν σε 89% και 11% αντίστοιχα (πηγή: Εταιρεία).  

Η δραστηριότητα του Ομίλου επηρεάζεται σημαντικά από την κάμψη που παρουσίασε τα τελευταία χρόνια ο 
κατασκευαστικός κλάδος. Η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει σταθερότητα στα μεγέθη της καλείται να 
αναπροσαρμόζει συνεχώς το συνολικό σχεδιασμό και τη στρατηγική της ώστε να είναι σε θέση να επεκτείνει τη 
δραστηριότητά της και σε τομείς στους οποίους έχει δυνατότητα να αναπτυχθεί άμεσα, όπως είναι ο τομέας των 
περιβαλλοντικών έργων (έργα διαχείρισης φυσικών πόρων, έργα πράσινης ανάπτυξης) και ο τομέας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Σε συνέχεια της εφαρμογής του Πρώτου και Δεύτερου Προγράμματος μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των 
Θεσμών, και περαιτέρω διαπραγματεύσεων με τους Θεσμούς, η Ελληνική Δημοκρατία συμφώνησε σε ένα 
πρόγραμμα με τον ESM για την παροχή περαιτέρω ενίσχυσης της σταθερότητας που συνοδεύεται από Τρίτο 
Πρόγραμμα. Το Τρίτο Πρόγραμμα έχει ως στόχο να καλύψει τις εξωτερικές χρηματοδοτικές ανάγκες της 
Ελλάδας μέχρι τα μέσα του 2018

1
 και να ενθαρρύνει την επιστροφή της χώρας σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης.  

Ακόμη και εάν το Τρίτο Πρόγραμμα οδηγήσει επιτυχώς σε ελάφρυνση του χρέους, μπορεί να μην ενισχυθεί η 
εμπιστοσύνη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και η ελληνική οικονομία να μην επιτύχει την απαιτούμενη 
βιώσιμη και ισχυρή ανάπτυξη, που θα οδηγούσαν στην χαλάρωση των υφιστάμενων περιορισμών στην κίνηση 
κεφαλαίου και στην άρση του αποκλεισμού της από τις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές κεφαλαίου. Κατά 
συνέπεια, η εφαρμογή του Τρίτου Προγράμματος μπορεί να μην έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή της 
ελληνικής οικονομίας σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης και την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας 
απομόχλευσης.  

Αν το Τρίτο Πρόγραμμα αποτύχει να επαναφέρει την ελληνική οικονομία σε ρυθμούς ανάπτυξης, η 
συνακόλουθη χαμηλή ή αρνητική ανάπτυξη, θα μπορούσε να έχει σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις για την 
επιχειρηματική δραστηριότητα, για τα λειτουργικά αποτελέσματα και την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 
Επιπλέον, εάν απαιτηθούν επιπρόσθετα διορθωτικά μέτρα για την επίτευξη του επιθυμητού πρωτογενούς 

                                                           
1
 Πηγή: EU Commission –  

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/assessment_financing_needs_en.pdf 
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πλεονάσματος στην Ελλάδα, αυτό θα μπορούσε να επιβάλει περαιτέρω περιορισμούς στην οικονομική 
δραστηριότητα και να οδηγήσει σε αποδυνάμωση των προοπτικών για ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.  

Στο πλαίσιο του οικονομικού περιβάλλοντος, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με βάση τα ανωτέρω γεγονότα, σε 
συνδυασμό, επίσης με την επιβολή περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων ήδη από το 2015 εντείνουν την 
οικονομική αβεβαιότητα και σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη ύφεση και λιτότητα που διανύει η ελληνική 
οικονομία επί 7 έτη, ανακύπτουν κίνδυνοι οι σημαντικότεροι εκ των οποίων αφορούν στη ρευστότητα των 
επιχειρήσεων, στην εισπραξιμότητα απαιτήσεών τους, στην συνεχή απομείωση περιουσιακών τους στοιχείων, 
στην αναγνώριση εσόδων τους, στην εξυπηρέτηση υφιστάμενων δανειακών τους υποχρεώσεων ή/και στην 
ικανοποίηση όρων και χρηματοοικονομικών δεικτών αυτών, στην ανακτησιμότητα αναβαλλόμενων φορολογικών 
ωφελειών, στην αποτίμηση χρηματοοικονομικών τους μέσων, στην επάρκεια προβλέψεων και στη δυνατότητα 
συνέχισης της απρόσκοπτης δραστηριότητας των επιχειρήσεων δημιουργώντας προβλήματα στην ομαλή ροή 
της εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου.  

Μέσα στο δημοσιονομικό αυτό πλαίσιο, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι της Εταιρείας και του Ομίλου από την έκθεση 
της στην ελληνική αγορά συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

•  Καθυστέρηση ή αναβολή εκτέλεσης εργασιών στα εμπλεκόμενα έργα ή ακόμα και καθυστέρηση 
δημοπράτησης έργων σημαντικού προϋπολογισμού 

•  Μη ανακτησιμότητα εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων 

•  Περαιτέρω μείωση της ρευστότητας της Εταιρείας και του Ομίλου και περιορισμένη επιπλέον πρόσβαση σε 
τραπεζικό δανεισμό προς εξασφάλιση χρηματοδότησης, αλλά και των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών 

Δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης στην ελληνική αγορά και του έντονου ανταγωνισμού, τυχόν 
περαιτέρω επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών στην ελληνική οικονομία και ενδεχόμενη αδυναμία των 
νέων φορολογικών και διαθρωτικών μέτρων να επιτύχουν αξιοσημείωτη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας, ή 
εάν επέλθει και άλλο πιστωτικό γεγονός σχετικό με το χρέος του Ελληνικού Δημοσίου ή περαιτέρω 
αναδιάρθρωσή του, παράγοντες που είναι εκτός σφαίρας επιρροής του Ομίλου και σε ορισμένες περιπτώσεις 
εκτός ελέγχου της ελληνικής κυβέρνησης, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα και τη 
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και του Ομίλου, με τρόπο που δεν μπορεί επί του παρόντος να 
προβλεφθεί επακριβώς.  
 

Οι παρούσες συνθήκες άντλησης ρευστότητας στην ελληνική αγορά, καθώς και τυχόν περαιτέρω 
επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών, ενδέχεται να επιδράσουν αρνητικά τόσο στη 
δυνατότητα του Ομίλου να αντλεί κεφάλαια, είτε μέσω δανεισμού είτε μέσω αύξησης του μετοχικού 
κεφαλαίου, όσο και στο κόστος δανεισμού του  

Η δυνατότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να αντλεί κεφάλαια μέσω δανεισμού ή μέσω αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου από τις κεφαλαιαγορές, επηρεάζεται σημαντικά από, μεταξύ άλλων, τις επικρατούσες 
μακροοικονομικές συνθήκες, τις εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την αστάθεια στην Ελληνική 
χρηματιστηριακή αγορά. Ωστόσο, εάν οι υφιστάμενες δυσμενείς συνθήκες στην ελληνική κεφαλαιαγορά 
διατηρηθούν ή εάν ο Όμιλος δεν μπορέσει να εφαρμόσει με επιτυχία την πολιτική του σχετικά με τη διαχείριση 
του κεφαλαίου, είναι πιθανό να έχει σημαντικά μειωμένη δυνατότητα άντλησης πρόσθετης δανειακής ή άλλης 
χρηματοδότησης και ως εκ τούτου να επηρεαστούν  αρνητικά η δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική 
κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρείας και του Ομίλου. 

 
Η πορεία της Εταιρείας παρουσιάζει εξάρτηση από τη συνολική πορεία του ομίλου των εταιρειών 
INTRACOM HOLDINGS, λόγω του μεγάλου όγκου των ενδοεταιρικών συναλλαγών αλλά και της 
γενικότερης υποστήριξης της ανάπτυξης της Εταιρείας από τον όμιλο INTRACOM HOLDINGS 
 
Η μελλοντική πορεία της Εταιρείας συνδέεται μερικώς με την πορεία των εργασιών του Ομίλου INTRACOM 
HOLDINGS καθώς και την υποστήριξη της μητρικής εταιρείας, INTRACOM HOLDINGS, η οποία κατέχει 
ποσοστό 65,14% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η δραστηριότητα και η χρηματοοικονομική 
κατάσταση της Εταιρείας μπορεί να επηρεαστούν  αρνητικά στην περίπτωση που η INTRACOM HOLDINGS 
πάψει να υποστηρίζει την ανάπτυξή της ή αν η Εταιρεία πάψει να αποτελεί μέλος του Ομίλου INTRACOM 
HOLDINGS. 
 
Η ιδιομορφία της φύσης των έργων που εκτελεί η Εταιρεία απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και 
εξοπλισμό που δεν μπορεί να διατεθεί εύκολα σε έργα άλλης φύσεως. Τυχόν αδυναμία να αξιοποιήσει 
το εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό που διαθέτει ενδέχεται να επηρεάσει τη δραστηριότητά 
της, τα αποτελέσματά της, τη χρηματοοικονομικής της κατάσταση και τις προοπτικές δραστηριότητας 
του Ομίλου. 
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Η φύση των εργασιών και των έργων (κατασκευαστικά, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιών και των 
δικτύων οπτικών ινών και μεταλλικές κατασκευές) τα οποία εκτελεί η Εταιρεία απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό 
και εξοπλισμό και απευθύνεται σε συγκεκριμένο αριθμό πελατών. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά ενέχουν επιχειρηματικούς κινδύνους για την Εταιρεία όπως: 

Το προσωπικό της Εταιρείας και ο αντίστοιχος εξοπλισμός δεν μπορεί να διατεθεί εύκολα σε έργα άλλης 
φύσεως στην περίπτωση που μειωθούν τα έργα που εκτελούνται σήμερα στην Ελλάδα. Σημειώνεται πάντως 
ότι, η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει περαιτέρω την ανάπτυξή της έχει επεκταθεί σε χώρες, όπως η 
Κύπρος, η Ρουμανία, η Πολωνία, η Αλβανία και η F.Y.R.O.M..  

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί σε νέους τομείς, όπως των περιβαλλοντικών έργων (έργα 
διαχείρισης φυσικών πόρων και έργα πράσινης ανάπτυξης) και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης – εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων φωτοβολταϊκών και αιολικών 
πάρκων). 

Τυχόν αδυναμία της Εταιρείας στο μέλλον να αξιοποιήσει το εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό που 
διαθέτει ενδέχεται να επηρεάσει τη δραστηριότητά της, τα αποτελέσματά της, τη χρηματοοικονομική της 
κατάσταση και τις προοπτικές δραστηριότητας του Ομίλου. 

 
Η επέκταση δραστηριοτήτων εκ μέρους της Εταιρείας απαιτεί σύναψη συνεργασιών και εξωτερική 
χρηματοδότηση. Ενδεχόμενη αδυναμία της Εταιρείας να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση 
μπορεί να επηρεάσει την οικονομική της κατάσταση και τις προοπτικές της 

Μέχρι σήμερα, οι κυριότερες δραστηριότητες της Εταιρείας καλύπτουν κατασκευές οδικών αρτηριών, φράγματα 
και υδραυλικά έργα, τηλεπικοινωνιακά έργα, αεροδρόμια, κτιριακές υποδομές, νοσοκομεία, έργα ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και περιβαλλοντικά έργα, κατασκευές σύνθετων τουριστικών, ξενοδοχειακών και οικιστικών 
υποδομών. Προκειμένου όμως η Εταιρεία να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της σε ικανοποιητικά επίπεδα, έχει 
επεκταθεί και σε άλλους τομείς δραστηριότητας, όπως ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, η ανάπτυξη ακινήτων 
(real estate), η παραγωγή ενέργειας, και η συμμετοχή της σε έργα ΣΔΙΤ. Επιπλέον, η Εταιρεία εντός του 2017 
υπέγραψε με την Εταιρεία FRAPORT GREECE S.A. δύο κατασκευαστικές συμβάσεις συνολικού 
προϋπολογισμού €357 εκατ., πλέον ΦΠΑ, για την υλοποίηση μελετών και κατασκευαστικών έργων στα 14 
περιφερειακά αεροδρόμια, των οποίων η Fraport Greece έχει αναλάβει τη λειτουργία, αναβάθμιση και 
συντήρηση για περίοδο 40 ετών. 

Η επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας σε νέους τομείς, συνεπάγεται την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ 
μέρους της Διοίκησης σε θέματα όπως: 

α.  Συνεργασίες 
Προκειμένου η Εταιρεία να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε νέους τομείς και να προβεί στη σύναψη 
συμφωνιών ανάληψης αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, κρίνεται απαραίτητο να αναπτύξει συνεργασίες 
με εξειδικευμένους φορείς. Μέσω των συνεργασιών εκτιμάται ότι η Εταιρεία θα αποκτήσει την 
απαραίτητη τεχνογνωσία για τη συμμετοχή της στην εκτέλεση νέων έργων. 

β.  Χρηματοδότηση έργων 
Οι τάσεις της σύγχρονης οικονομίας για την κατασκευή μεγάλων έργων κατευθύνονται προς διάφορους 
τρόπους χρηματοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι η Εταιρεία για να συμμετάσχει σε σημαντικό βαθμό στην 
ανάληψη τέτοιων έργων, πρέπει να συνεργασθεί με πιστωτικά ιδρύματα για την εξεύρεση των 
κεφαλαίων που απαιτούν τα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα, αλλά και να αναπτύξει τα κατάλληλα 
συστήματα για τη διαχείριση τέτοιων έργων. 

Τυχόν αδυναμία της Εταιρείας να επεκτείνει τις δραστηριότητες της σε νέους τομείς, ενδέχεται να επηρεάσει την 
οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές του Ομίλου. 
 
Η δραστηριοποίηση της Εταιρείας μέσω θυγατρικών εταιρειών σε χώρες εκτός Ελλάδος ενέχει 
κινδύνους, όπως η πολιτική και οικονομική αστάθεια, και o συναλλαγματικός κίνδυνος των χωρών 
αυτών η οποία μπορεί να επηρεάσει την οικονομική της κατάσταση και τις προοπτικές της 

Η Εταιρεία, μέσω των θυγατρικών δραστηριοποιείται στην Ρουμανία, και στην Κύπρο. Επίσης μέσω 
υποκαταστημάτων, δραστηριοποιείται στην Πολωνία, στην Αλβανία και στη F.Y.R.O.M.. 

Η πορεία των εργασιών και τα αποτελέσματα του Ομίλου INTRAKAT υπόκεινται σε κινδύνους όπως η πολιτική 
και οικονομική αστάθεια και ο συναλλαγματικός κίνδυνος των παραπάνω χωρών. 

Ειδικότερα για τον συναλλαγματικό κίνδυνο, δεδομένου ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί η πορεία των 
νομισμάτων των παραπάνω χωρών σε σχέση με το ευρώ, ενδέχεται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
να επηρεαστούν από συναλλαγματικές διαφορές. Η Εταιρεία επιδιώκει ο δανεισμός στις χώρες αυτές να γίνεται 
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στο τοπικό νόμισμα έτσι ώστε να περιορίζεται ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Επίσης, επιδιώκει συμφωνίες για 
την είσπραξη απαιτήσεων σε ευρώ. 

 
Η συμμετοχή του Ομίλου στα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα απαιτεί εκτεταμένη χρήση ιδίων 
κεφαλαίων, τυχόν αδυναμία εξεύρεσης των οποίων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές του 
Ομίλου 

Η συμμετοχή του Ομίλου στην υλοποίηση και εκμετάλλευση των αυτοχρηματοδοτούμενων έργων απαιτεί 
εκτεταμένη χρήση ιδίων κεφαλαίων. Δεδομένου ότι τα έργα αυτά είναι μεγάλης κλίμακας, ενδέχεται να 
απαιτηθούν κεφάλαια σημαντικού ύψους για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του Ομίλου. Τυχόν αδυναμία 
εξεύρεσης των κεφαλαίων που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε αυτά τα έργα, ενδέχεται να επηρεάσει 
αρνητικά τις δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου. 
 

Η εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου στηρίζεται στην αρμονική συνεργασία με ομάδα έμπειρων και 
καταρτισμένων διευθυντικών στελεχών και εξειδικευμένου προσωπικού. Τυχόν διατάραξη της εν λόγω 
σχέσης θα επηρεάσει δυσμενώς τις εργασίες του Ομίλου 

Η διοίκηση και οι λειτουργίες του Ομίλου στηρίζονται σε ομάδα έμπειρων στελεχών και εξειδικευμένου 
προσωπικού, τα οποία έχοντας γνώση του αντικειμένου συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία και την 
περαιτέρω ανάπτυξη της Ομίλου. Στην παρούσα φάση τα εν λόγω στελέχη βρίσκονται σε αρμονική συνεργασία 
με αντικειμενικό σκοπό την υλοποίηση της στρατηγικής και την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. Η 
διατάραξη, για οιονδήποτε λόγο, της σχέσης των στελεχών και των εξειδικευμένων εργαζομένων με τον Όμιλο 
ή τυχόν απώλειά τους θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς την ομαλή εξέλιξη των εργασιών του, τουλάχιστον 
σε βραχυχρόνιο ορίζοντα και μέχρι να μπορέσει να τους αντικαταστήσει. Η απώλεια κάθε μέλους της 
διοικητικής ομάδας, ή οποιουδήποτε εξειδικευμένου και έμπειρου εργαζομένου, έχει ως αποτέλεσμα την 
απώλεια γνώσεων, εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιδείνωση της εξυπηρέτησης των πελατών, με συνέπεια την 
αύξηση του κόστους πρόσληψης και κατάρτισης καθώς καθιστά πιο δύσκολη την επιτυχή λειτουργία του 
Ομίλου και την υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής του.  

Ο Όμιλος ενδέχεται να μην είναι σε θέση να βρει άμεσα εξειδικευμένο δυναμικό που θα αντικαταστήσει τους 
αποχωρήσαντες και η ένταξη των πιθανών αντικαταστατών μπορεί να διαταράξει την ομαλή λειτουργία του 
Ομίλου. Επιπλέον, η απώλεια βασικών στελεχών και εργαζομένων που έχουν γνώση του τρόπου λειτουργίας 
του, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του ανταγωνισμού στον βαθμό που οι εν λόγω εργαζόμενοι 
προσληφθούν από έναν ανταγωνιστή. 

Η μελλοντική επιτυχία του Ομίλου εξαρτάται επίσης εν μέρει από την ικανότητά του να προσελκύει και να 
διατηρεί στις τάξεις του υψηλά καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο είναι σε μεγάλη ζήτηση στην αγορά 
εργασίας. Εάν ο Όμιλος δεν μπορέσει να προσελκύσει και να διατηρήσει υψηλά καταρτισμένο προσωπικό, 
ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά η δραστηριότητα και τα αποτελέσματα του Ομίλου. 

Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός στον κατασκευαστικό κλάδο ασκεί πίεση στις οικονομικές επιδόσεις της 
Εταιρείας 

Ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα παραμένει μεταξύ των κατασκευαστικών εταιρειών σε πολύ υψηλά επίπεδα και 
προβλέπεται να συνεχιστεί και το προσεχές διάστημα. Πολλά από τα έργα μπορούν να κατασκευαστούν και 
από άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Η Εταιρεία συνεπώς πρέπει να επενδύει συνεχώς 
στη διαφοροποίηση των υπηρεσιών της προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική. Το δυσμενές οικονομικό 
κλίμα και η ύπαρξη λίγων δημοπρατούμενων έργων προβλέπεται να εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των 
εταιρειών του κλάδου γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα 
του Ομίλου. 

Αστοχία ή διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής θα μπορούσε να επιδράσει 
αρνητικά στην ομαλή λειτουργία του Ομίλου 

Ο Όμιλος βασίζεται στα πληροφοριακά του συστήματα για την παρακολούθηση και τον προγραμματισμό των 
έργων, για την επεξεργασία των παραγγελιών των πρώτων υλών, την παραλαβή τους, την τιμολόγηση 
προμηθευτών και πελατών, την παρακολούθηση των αποθεμάτων πρώτων υλών, την υποστήριξη των 
λογιστικών λειτουργιών και σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, την καταβολή των μισθών στους 
εργαζομένους και γενικά για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του. 

Παρά το ότι έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας των συστημάτων πληροφορικής, του λογισμικού και των 
ηλεκτρονικών αρχείων, οποιαδήποτε τυχούσα διαταραχή, είτε από κακόβουλες ενέργειες μέσω διαδικτύου ή 
άλλες πηγές, των κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων θα μπορούσε να έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο 
στη λειτουργία του. 

Ενδεχόμενη μη συμμόρφωση της Εταιρείας με περιοριστικές ρήτρες (θετικές και αρνητικές 
υποχρεώσεις) και άλλες διατάξεις σε υφιστάμενες ή μελλοντικές συμβάσεις χρηματοδότησης θα 
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μπορούσαν να οδηγήσουν σε διασταυρούμενη αθέτηση των υποχρεώσεων (cross-default) ορισμένων 
χρηματοδοτικών συμβάσεων. Επίσης, τυχόν αδυναμία χρηματοδότησης από τις ελληνικές τράπεζες ή 
αδυναμία έκδοσης εγγυητικών επιστολών ενδέχεται να οδηγήσει σε αθέτηση των συμβατικών 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την ανάληψη κατασκευαστικών και λοιπών έργων εκ μέρους του 
Ομίλου 

Για την χρηματοδότηση των έργων που εκτελεί ο Όμιλος συνεργάζεται με τράπεζες στην Ελλάδα. Η 
χρηματοδότηση αφορά σε κεφάλαια κίνησης και έκδοση εγγυητικών επιστολών (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης 
κλπ). Τα επιτόκια δανεισμού εξαρτώνται από τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες ενώ και οι προμήθειες έκδοσης 
των εγγυητικών επιστολών γενικά αντανακλούν τις συνθήκες πιστωτικής ρευστότητας της οικονομίας. 
Εγκεκριμένα όρια χρηματοδοτήσεων και εγγυήσεων από τράπεζες, διασφαλίζουν την Εταιρεία και τις θυγατρικές 
της με τα απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης καθώς και με τις απαραίτητες εγγυητικές επιστολές.  

Ωστόσο μέχρι και σήμερα έγινε πολύ αισθητός ο χρηματοπιστωτικός κίνδυνος λόγω της απότομης ανόδου των 
περιθωρίων δανεισμού αλλά και της απροθυμίας ή αδυναμίας των τραπεζών να δανειοδοτήσουν τις 
επιχειρήσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρηματοδότησης των έργων με τα απαραίτητα κεφάλαια 
κίνησης και την έκδοση εγγυητικών επιστολών για προμήθεια υλικών ή για υπεργολαβικές εργασίες με συνέπεια 
την μη εκτέλεση των έργων με ικανοποιητικούς ρυθμούς και την καταγραφή ζημιών. Επίσης πελάτες για τους 
οποίους εκτελούνται έργα, κυρίως λόγω της οικονομικής δυσπραγίας δεν ήταν απόλυτα συνεπείς στις 
συμβατικές τους υποχρεώσεις και αυτό είχε αρνητικές συνέπειες στη ρευστότητα του Ομίλου. 
 
Ο δανεισμός του Ομίλου σε ενοποιημένη βάση την 30.06.2017 ανήλθε σε €105.584.076 αναλυόμενος σε 
βραχυπρόθεσμα δάνεια ύψους € 41.846.981, σε μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες εντός 
του επόμενου 12μηνου ύψους €2.351.579 και σε μακροπρόθεσμα δάνεια ύψους €61.385.517, ενώ παράλληλα 
υπήρχαν ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ύψους €62.592.764 Παρότι ο Όμιλος διατηρεί καλές σχέσεις με το 
τραπεζικό σύστημα και οι πελάτες για τους οποίους εκτελεί έργα είναι αξιόπιστοι, ο κίνδυνος αντιμετώπισης 
προβλημάτων χρηματοδότησης των έργων είναι υπαρκτός. 
 
Οι υπάρχουσες χρηματοδοτικές συμβάσεις περιλαμβάνουν ειδικούς όρους καταγγελίας των δανείων κατά την 
κρίση των τραπεζών όταν η Εταιρεία δεν πληροί τις περιοριστικές ρήτρες. Μακροοικονομικοί κίνδυνοι και 
γεγονότα εκτός ελέγχου του Ομίλου θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητα των εταιρειών του Ομίλου να 
συμμορφώνονται με τους όρους των συμβάσεων αυτών. Επίσης, στις δανειακές συμβάσεις μπορει να 
προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας τους με την επέλευση σημαντικών δυσμενών μεταβολών π.χ ενδεικτικά 
αλλαγές στη νομοθεσία. Τυχόν μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε από τις περιοριστικές ρήτρες σε υφιστάμενες 
ή μελλοντικές συμφωνίες χρηματοδότησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε αθέτηση υποχρεώσεων και σε 
σταυροειδή αθέτηση των υποχρεώσεων (cross-default) των χρηματοδοτικών συμβάσεων με συνέπεια την 
αναστολή της χρηματοδότησης από τους δανειστές ή και ακόμη και σε καταγγελία των συμβάσεων 
χρηματοδότησης των εταιρειών του Ομίλου και την απαίτηση άμεσης επιστροφής του συνόλου του δανεισμού 
τους, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αρνητικά τα αποτελέσματα, η χρηματοοικονομική κατάσταση και οι 
προοπτικές δραστηριότητας του Ομίλου. 
 
Ο Όμιλος υπόκειται στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων, λόγω του ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου έχει αναληφθεί με κυμαινόμενο επιτόκιο 
 
Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο επιτοκίου λόγω του υψηλού δανεισμού του, ο οποίος υπόκειται σε 
κυμαινόμενα επιτόκια. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα προκείμενου να 
μειώσει την έκθεσή της στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων, κατά την ημερομηνία της Κατάστασης 
Οικονομικής Θέσης.  
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιαζει την ευαισθησία του αποτελέσματος των ετήσιων περιόδων 01.01-
31.12.2016 και 01.01-31.12.2015 σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή -1% για τον 
Όμιλο και την Εταιρεία:  
 
 

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών επιτοκίου 

σε € 
 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ - ΟΜΙΛΟΣ 

  

+1% -1% 

2016 

   
Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 99.015.330 (990.153) 990.153 

2015 

   
Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 104.451.618 (1.044.516) 1.044.516 
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ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2016 

 

+1% -1% 

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 55.941.487 (559.415) 559.415 

2015 

   
Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 60.379.957 (603.800) 603.800 

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου της χρήσης 2016 (τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της 
χρήσης 2016) 

 

Τυχόν αδυναμία της Εταιρείας να διαχειρισθεί αποτελεσματικά τον κίνδυνο επιτοκίου, ενδέχεται να επηρεάσει 
αρνητικά τις δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου. 

 
Οι υποχρεώσεις εξυπηρέτησης του συνολικού χρέους του Ομίλου από τυχόν περαιτέρω 
χρηματοδοτική μόχλευση που θα αναληφθεί στο μέλλον θα μπορούσαν να έχουν σημαντική επίδραση 
στον Όμιλο και στη λειτουργία του και ενδέχεται να καταστήσουν δυσχερή την εξυπηρέτηση του 
χρέους 
 
Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου ενδέχεται να επηρεασθούν από το 
εκάστοτε επίπεδο της χρηματοδοτικής μόχλευσης και της εξυπηρέτησης και ομαλής εκπλήρωσης των σχετικών 
υποχρεώσεων που θα αναλάβουν.  
 
Ο Όμιλος ενδέχεται να αποφασίσει στο μέλλον να προχωρήσει σε περαιτέρω χρηματοδοτική μόχλευση 
προκειμένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να αποπληρώσει υφιστάμενο δανεισμό, να χρηματοδοτήσει νέα 
κατασκευαστικά έργα ή να αναζητήσει κεφάλαιο κίνησης. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση περαιτέρω μόχλευσης 
του Ομίλου στο μέλλον ενδέχεται:  

 να αναγκαστεί η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου να διαθέσουν ένα σημαντικό μέρος των ταμειακών 
ροών από λειτουργικές δραστηριότητες προκειμένου να ανταποκριθούν στις δανειακές τους 
υποχρεώσεις, το οποίο θα μείωνε τη διαθεσιμότητα των ταμειακών ροών για τη χρηματοδότηση 
αναγκών κεφαλαίου κίνησης, κεφαλαιακών δαπανών, σύμφωνα με τις ταμειακές ροές, μελλοντικών 
αποκτήσεων και άλλες γενικές εταιρικές ανάγκες,  

 να περιορισθεί η ευελιξία του Ομίλου στο σχεδιασμό, ή στην αντίδραση, σε μεταβολές στον κλάδο στον 
οποίο δραστηριοποιείται,  

  να περιορισθεί η δυνατότητα του Ομίλου να δανειστεί πρόσθετα κεφάλαια.  
 
Περαιτέρω, τα ανωτέρω συνεπάγονται περιορισμό της δυνατότητας του Ομίλου να εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του προς τους προμηθευτές, να χρηματοδοτήσει επενδύσεις και λοιπές πληρωμές, 
συμπεριλαμβανομένων των καταβολών τυχόν μερισμάτων, καθώς και να προβαίνει ελεύθερα σε συναλλαγές 
με τις εταιρείες εντός του Ομίλου. 
 
Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα υφίσταται συχνές τροποποιήσεις, οι οποίες ενδέχεται να 
επηρεάσουν δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα 
αποτελέσματα του Ομίλου 

Οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι το ελληνικό φορολογικό σύστημα είναι αφενός περίπλοκο, 
αφετέρου δε τα τελευταία χρόνια υφίσταται συνεχείς τροποποιήσεις, με πλέον αξιοσημείωτη την δραστική 
τροποποίηση με την ψήφιση και εφαρμογή νέου κώδικα φορολογίας εισοδήματος (Ν. 4172/2013) με ισχύ από 
01.01.2014. Όλες οι προϊσχύουσες σχετικές φορολογικές διατάξεις έχουν πάψει να ισχύουν, με αποτέλεσμα η 
μέχρι πρότινος ισχύουσα φορολογική πρακτική να μην μπορεί να αποτελέσει προηγούμενη βάση και για τη 
νέα. Οι φορολογικές αρχές καθώς και τα ελληνικά δικαστήρια ενδέχεται να ερμηνεύσουν διατάξεις του νέου 
κώδικα φορολογίας εισοδήματος και του κώδικα φορολογικής διαδικασίας (Ν. 4174/2013) κατά τρόπο που δεν 
είναι δυνατό να προβλεφθεί. 

Επιπλέον δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα εισάγει και στο μέλλον νέες νομοθετικές 
ρυθμίσεις φορολογικής ή εταιρικής φύσης, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αρνητική συγκυρία που 
σχετίζονται με την δημοσιονομική κρίση και οι οποίες μπορεί να επιβαρύνουν περαιτέρω τον Όμιλο.  

Ως εκ τούτου, υφίσταται κίνδυνος, σε περίπτωση τυχόν αλλαγής ή διαφορετικής ερμηνείας του φορολογικού 
πλαισίου, όπως π.χ. περαιτέρω αύξηση της εταιρικής φορολογίας, έκτακτες εισφορές, αυξημένοι φόροι 
ακινήτων, αυξημένος Φ.Π.Α. κ.α., να επηρεαστούν δυσμενώς η επιχειρηματική δραστηριότητα, η 
χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου, καθώς και η ικανότητά του να επιτύχει τους 
στρατηγικούς του στόχους. 
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Η Εταιρεία παρουσιάζει εξάρτηση  από μεγάλους πελάτες στην εκτέλεση των έργων, οι οποίοι έχουν τη 
δυνατότητα να τροποποιήσουν τους όρους συνεργασίας  

Σημαντικό μέρος των εσόδων του Ομίλου προέρχεται από έργα που εκτελούνται για λογαριασμό του Ελληνικού 
Δημοσίου. Επιπλέον υφίστανται απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο για την εκτέλεση έργων που έχει 
ολοκληρώσει ο Όμιλος (€14,8 εκατ. κατά τον Δεκέμβριο 2016). Εκ του συνόλου των απαιτήσεων από το 
Ελληνικό Δημόσιο, ποσό €10 εκατ. κατά τον Δεκέμβριο 2016 θεωρείται ληξιπρόθεσμο. Επισημαίνεται ότι μέχρι 
στιγμής δεν έχει ληφθεί κάποια πρόβλεψη επισφάλειας για τις οφειλές του Δημοσίου, ωστόσο δεν αποκλείεται 
μελλοντικές αλλαγές στην πολιτική πληρωμών από το δημόσιο να επηρεάσουν αρνητικά τις δραστηριότητες και 
τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.  

 
Η επιχειρηματική λειτουργία του Ομίλου εξαρτάται από τη διατήρηση του εργοληπτικού πτυχίου, 
ενδεχόμενη διακύβευση του οποίου μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στη δυνατότητα διεκδίκησης νέων 
έργων  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, μια εργοληπτική επιχείρηση για να 
μπορεί να λάβει μέρος σε δημοπρασίες για την ανάθεση συμβάσεων δημοσίων έργων πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, ενώ παράλληλα πρέπει να διαθέτει κατά το χρόνο της τακτικής επανάκρισης την 
κατάλληλη στελέχωση, τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση των δεικτών 
βιωσιμότητας που ορίζει ο νόμος, εμπειρία στην εκτέλεση έργων κ.λ.π. Ενδεχόμενη αδυναμία πλήρωσης των 
κριτηρίων μελλοντικής επανάκρισης θα επηρεάσει τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι τον 
Ιανουάριο του 2015 η Εταιρεία ανανέωσε το εργοληπτικό της πτυχίο 7ης τάξης για την επόμενη τριετία. 
Ενδεχόμενη αδυναμία πλήρωσης των κριτηρίων μελλοντικής επανάκρισης θα επηρεάσει σημαντικά τη 
δραστηριότητα και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου. 

 
Ενδεχόμενη μη ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των κατασκευαστικών έργων μπορεί να επηρεάσει 
δυσμενώς τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου 

Τα κατασκευαστικά έργα που αναλαμβάνει ο Ομιλος περιλαμβάνουν ρήτρες σχετικά με την ορθή και έγκαιρη 
εκτέλεσή τους. Παρόλο που ο Όμιλος διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία στην εκτέλεση σύνθετων και μεγάλων 
κατασκευαστικών έργων, δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο να προκύψουν στο μέλλον, κυρίως λόγω 
της ρευστότητας και αδυναμίας έκδοσης εγγυητικών επιστολών, προβλήματα και υποχρεώσεις από τη μη 
συνεπή εκτέλεση συμβάσεων που έχει συνάψει ο Όμιλος με τους πελάτες του, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν 
δυσμενώς και τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. 

 
Η εκτέλεση έργων μέσω κοινοπρακτικών σχημάτων εμπεριέχει αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ευθύνη 
όλων των κοινοπρακτούντων μελών καθιστώντας ενδεχόμενο τον κίνδυνο για την Εταιρεία στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη της κοινοπραξίας δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους 

Μέρος των εσόδων του Ομίλου προέρχεται από έργα που εκτελούνται με τη μορφή κοινοπραξιών με άλλες 
κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα. Κάθε κοινοπραξία συστήνεται προκειμένου να εξυπηρετήσει την 
υλοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου (δημόσιου ή ιδιωτικού). Επομένως, λόγω του συγκεκριμένου σκοπού και 
αντικειμένου της Κοινοπραξίας η συμμετοχή μιας Εταιρείας (ως κοινοπρακτούν μέλος) σε μία ή περισσότερες 
κοινοπραξίες δεν εμπεριέχει ιδιαίτερους κινδύνους. Ωστόσο, τα κοινοπρακτούντα μέλη, ήτοι εν προκειμένω η 
INTRAKAT, ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι του κύριου του έργου, καθώς και για οποιαδήποτε 
υποχρέωση της κοινοπραξίας.  

Συνεπώς, αν ένα ή περισσότερα μέλη της κοινοπραξίας δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αυτό 
μπορεί να προκαλέσει αρνητικές συνέπειες στην κοινοπραξία και κατά συνέπεια στην Εταιρεία και στον Όμιλο 
αυτής, δεδομένου ότι η Εταιρεία συμμετέχει και θα εξακολουθεί να συμμετέχει σε κοινοπραξίες για την ανάληψη 
έργων και προμηθειών του ευρύτερου Δημοσίου τομέα. 

 
Εκτέλεση έργων από υπεργολάβους: Καθυστερήσεις και λοιπά προβλήματα των υπεργολάβων 
βαρύνουν την Εταιρεία και ενδέχεται να επηρεάσουν τις δραστηριότητες και τα οικονομικά του 
αποτελέσματα 

Σε ορισμένα έργα ενδέχεται η Εταιρεία ή οι εταιρείες του Ομίλου να αναθέσουν μέρος των εργασιών σε τρίτες 
εταιρείες με το καθεστώς της υπεργολαβίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία ή οι εταιρείες του Ομίλου είναι 
υπεύθυνες έναντι του πελάτη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις του υπεργολάβου τους. Μολονότι ο Όμιλος 
φροντίζει να συνάπτει συμφωνίες με τους υπεργολάβους οι οποίες να καλύπτουν την υποχρέωση των 
τελευταίων για αποκατάσταση τυχόν σφαλμάτων με δική τους ευθύνη, δεν μπορεί να αποκλειστεί το 
ενδεχόμενο σε ορισμένες περιπτώσεις οι υπεργολάβοι να αδυνατούν να εκπληρώσουν τις εν λόγω 
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υποχρεώσεις με συνέπεια αυτές να βαρύνουν τελικά τον Ομιλο, με αποτέλεσμα να μπορεί να επηρεαστούν 
δυσμενώς οι δραστηριότητες και τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. 

 
Εμπορικές συμφωνίες με προμηθευτές: Προβλήματα με προμηθευτές οδηγούν σε καθυστερήσεις και 
ενεργοποιούν ποινικές ρήτρες που επιβαρύνουν οικονομικά την Εταιρεία  
 

Οι συμφωνίες που αφορούν στην προμήθεια κατασκευαστικών υλικών καθώς και στην υπεργολαβική εκτέλεση 
έργων γίνονται με αξιόπιστους και σημαντικούς οίκους τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού. 

Οι προμηθευτές του εξωτερικού, είναι κυρίως εταιρείες παραγωγής και εμπορίας ειδικευμένων 
κατασκευαστικών υλικών (μηχανήματα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, βαριά κατασκευαστικά υλικά έργων 
θαλάσσης, κλπ), ενώ οι προμηθευτές του εσωτερικού είναι υπεργολάβοι που εκτελούν υπεργολαβικά τμήματα 
έργων ή εταιρείες που προμηθεύουν κατασκευαστικά και αναλώσιμα υλικά. 

Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, η Διοίκηση προβαίνει σε αυστηρή επιλογή, μέσω καταλλήλων ποιοτικών 
συστημάτων αξιολόγησης, προμηθευτών και υπεργολάβων. Παράλληλα, όπου είναι εφικτό, φροντίζει να μην 
υπάρχει σημαντική εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές. Ο Όμιλος ελέγχει κεντρικά τις προμήθειες 
υλικών εφαρμόζοντας πολιτική οικονομιών κλίμακας, διαπραγματευόμενες τιμές για τις συνολικές ανάγκες των 
εταιρειών που ελέγχει. Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις προβαίνει σε μεγάλες προ-αγορές υλικών 
προκειμένου να διασφαλίσει την τιμή προμήθειάς του, ανεξάρτητα από την μετέπειτα πορεία των τιμών της 
αγοράς, ενώ παράλληλα προσπαθεί να διασφαλιστεί έναντι αυτών για τη σταθερότητα των τιμών και της καλής 
εκτέλεσης παραγγελιών με έκδοση εγγυητικών επιστολών από μέρους των προμηθευτών. Για το επόμενο 
διάστημα και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων ως απόρροια της οικονομικής κρίσης δεν υπάρχει βεβαιότητα 
ότι η προμήθεια υλικών θα γίνει με τις παρούσες τιμές. Τυχόν υπέρμετρη αύξησή τους θα έχει άμεσο αρνητικό 
αντίκτυπο στα αποτελέσματα του Ομίλου. Πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να απορρέουν από τις εμπορικές 
συναλλαγές του Ομίλου είναι η καθυστέρηση στην προμήθεια κατασκευαστικών υλικών και η καθυστέρηση από 
τους διάφορους υπεργολάβους στην εκτέλεση εργασιών. Η καθυστέρηση της εκτέλεσης των αναληφθέντων 
έργων και η επιβολή από τους κυρίους των έργων ποινικών ρητρών θα έχει αρνητική επίδραση στις 
δραστηριότητες της Εταιρείας, στην οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματά της. 

 
Νομικό καθεστώς που διέπει την προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και επίβλεψη κατασκευαστικών 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων 

Οι δραστηριότητες των εταιρειών του Ομίλου στον κατασκευαστικό κλάδο εξαρτώνται από τη νομοθεσία που 
ρυθμίζει τόσο τα δημόσια έργα (προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση, επίβλεψη), όσο σε θέματα που αναφέρονται 
στο περιβάλλον, στην ασφάλεια, στη δημόσια υγεία, στο εργασιακό και στη φορολόγηση. Είναι γεγονός ότι ο 
Όμιλος έχει τις υποδομές να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε μεταβολές της σχετικής νομοθεσίας, αλλά δεν 
μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μελλοντικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις να προκαλέσουν, έστω και 
πρόσκαιρα, αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. 

 
Η επέλευση μη ασφαλισμένων συμβάντων / κινδύνων ή και η υπέρβαση των υφιστάμενων ορίων 
στους καλυπτόμενους κινδύνους δύναται να επιδράσει αρνητικά στη λειτουργία, στα αποτελέσματα και 
τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου 

Οι δραστηριότητες των εταιρειών του Ομίλου αντιμετωπίζουν κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από 
αρνητικά γεγονότα όπως, μεταξύ άλλων, ατυχήματα πάσης φύσεως, τραυματισμούς και βλάβες σε πρόσωπα 
(εργαζομένους ή/και τρίτους), βλάβες στο περιβάλλον ή ζημιές σε εξοπλισμό και περιουσίες τρίτων. Όλα τα 
παραπάνω είναι πολύ πιθανό να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή στη δυσμενέστερη περίπτωση διακοπή 
εκτέλεσης εργασιών στα εμπλεκόμενα έργα και να επισύρουν ποινικές ευθύνες σε στελέχη της Εταιρείας. Η 
Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και μέτρα υγιεινής και ασφαλείας ώστε να 
αποφεύγονται τέτοιου είδους αρνητικά γεγονότα και παράλληλα συνάπτονται τα ενδεδειγμένα για κάθε 
δραστηριότητα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Εάν επέλθει κάποιος κίνδυνος για τον οποίο είτε δεν υπάρχει 
ασφαλιστική κάλυψη (π.χ. πιστώσεις, πόλεμος ή πυρηνικά ατυχήματα), είτε η ζημία υπερβαίνει το όριο 
ασφάλισης, ο Όμιλος ενδέχεται να απολέσει μέρος του κεφαλαίου που έχει επενδύσει συμπεριλαμβανομένης 
της απώλειας εσόδων λόγω διακοπής εργασιών, καθώς και μελλοντικών εσόδων από τη διακοπείσα 
δραστηριότητα ή την επένδυση. Τέλος, θα μπορούσε επίσης, να εξακολουθεί να ευθύνεται για τυχόν χρέη ή 
άλλες οικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ή επένδυση.  

Η Εταιρεία παρά το ότι επικαιροποιεί τις ασφαλιζόμενες αξίες και τους κινδύνους κάθε χρόνο, δεν μπορεί να 
εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν στο μέλλον ουσιώδεις ζημιές, το ύψος των οποίων να υπερβαίνει το 
ασφάλισμα ή την ασφαλιστική κάλυψη, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν στον παρόντα χρόνο. 
Περαιτέρω, δεν αποκλείεται στο μέλλον να παύσει να είναι διαθέσιμη κάλυψη, μερική ή ολική, ορισμένων 
κινδύνων κατά των οποίων η Εταιρεία είναι ασφαλισμένη. Στην έκταση που η ασφαλιστική κάλυψη της 
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Εταιρείας και του Ομίλου δεν επαρκεί να καλύψει τις ζημίες από τη διακοπή της δραστηριότητας ή και την ολική 
ή μερική καταστροφή περιουσιακών στοιχείων ή να αποκαταστήσει τα έξοδα που προκύπτουν από τα εν λόγω 
γεγονότα, η δραστηριότητα της Εταιρείας και του Ομίλου, η χρηματοοικονομική απόδοση, τα οικονομικά 
αποτελέσματα και οι προοπτικές τους ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς. 

 
Η μεταβλητότητα της τιμήςς του τσιμέντου και άλλων πρώτων υλών θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
αρνητικά τις πωλήσεις και τα αποτελέσματα της Εταιρείας 
Τα περισσότερα από τα υλικά τα οποία προμηθεύεται ο Όμιλος έχουν διεθνώς καθοριζόμενες τιμές 
(commodities), όπως τσιμέντο, οι οποίες όμως παρουσιάζουν μεταβλητότητα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι υπαρκτός 
ο κίνδυνος σημαντικής μεταβολής στις τιμές πρώτων και βοηθητικών υλών που αποτελούν μεγάλο ποσοστό του 
κόστους για την εκτέλεση έργων. Τέτοιου τύπου μεταβολές ενδέχεται να οδηγήσουν σε απόκλιση της 
οικονομικής απόδοσης των έργων υπό εκτέλεση σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα μεγέθη τους.  
 

Ο πιστωτικός κίνδυνος και η συνεπαγόμενη αδυναμία είσπραξης απαιτήσεων, καθώς και ο κίνδυνος 
που συνδέεται με την ομαλή λειτουργία των συνεργαζόμενων εταιρειών ενδέχεται να οδηγήσει στη 
μείωση εσόδων και στη διενέργεια προβλέψεων που επιβαρύνουν τα αποτελέσματα 

Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου λαμβάνουν χώρα σχεδόν στο σύνολό τους με ιδιαίτερα αξιόπιστους 
οργανισμούς του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα υπάρχει πολυετές 
ικανοποιητικό ιστορικό συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο και δεδομένων των συνθηκών της ελληνικής 
αγοράς, οι εταιρείες του Ομίλου παρακολουθούν επισταμένα το σύνολο των απαιτήσεων των πελατών και 
όπου απαιτείται προβαίνουν άμεσα σε δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες για την διασφάλιση της 
είσπραξης των απαιτήσεων, με αποτέλεσμα να περιορίζεται στο ελάχιστο ο οποιοσδήποτε πιστωτικός 
κίνδυνος. Στις περιπτώσεις που διαφαίνεται ότι προκύπτει πιθανός κίνδυνος μη είσπραξης κάποιας απαίτησης, 
η Εταιρεία προχωρά στο σχηματισμό της απαιτούμενης σχετικής πρόβλεψης. Κατά συνέπεια, κρίνεται ότι ο 
κίνδυνος από επισφαλείς απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.  

Συγκεκριμένα κατά τον Δεκέμβριο 2016 ο Όμιλος διαθέτει ληξιπρόθεσμες μη απομειωμένες απαιτήσεις €18,87 
εκατ. εκ των

 
οποίων € 9,52 εκατ. αφορούν απαιτήσεις από δημόσιο. 

 
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί υπηρεσίες συμβάσεων factoring (προεξόφληση απαιτήσεων δημοσίου τομέα και 
μεγάλων πελατών ιδιωτικού τομέα) ως μέσο χρηματοδότησης αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης. Για την 
30/06/2017 το ύψος των απαιτήσεων εκχωρηθέντες με σύμβαση factoring ανέρχονται σε € 3,11 εκατ. 
 
Σημειώνεται ωστόσο, ότι η πολιτική του Ομίλου ορίζει ότι η αποπληρωμή των υποχρεώσεων προς προμηθευτές 
γίνεται στις 120 ημέρες από την ημερομηνία εκδόσεως του τιμολογίου. Αντίστοιχα η πιστωτική περίοδος που 
παρέχεται προς τους πελάτες είναι 120 ήμερες. Η τήρηση των παραπάνω ορίων ιδανικά οδηγεί σε ένα 
εξισορροπημένο κεφάλαιο κίνησης και με ροή κεφαλαίων προς τον Όμιλο από τους πελάτες και προς τους 
προμηθευτές από τον Όμιλο. Ωστόσο, ενδεχόμενη καθυστερούμενη εισπραξιμότητα από την πλευρά των 
πελατών, καθώς και τυχόν επισφάλειες εισπραξιμότητας ενδέχεται να καθιστούν δυσχερή την αποπληρωμή των 
οφειλόμενων υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές. Μια τέτοια καθυστέρηση προκαλεί αβεβαιότητα και 
μπορεί να έχει δυσμενή επίπτωση στις σχέσεις του Ομίλου με τους προμηθευτές, οι οποίοι θα είναι διστακτικοί 
στην ανανέωση των πιστωτικών ορίων αλλά και στην διατήρηση προνομιακών τιμών για μεγάλες αγορές.  
 
Περιβαλλοντικές υποχρεώσεις μπορούν δυνητικά να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία και τα 
αποτελέσματα του Ομίλου 

Ο Όμιλος υπόκειται σε ευρωπαϊκούς και ελληνικούς νόμους και κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος. 
Ο κίνδυνος της περιβαλλοντικής ευθύνης είναι συνυφασμένος με την δραστηριότητα της Εταιρείας και των 
θυγατρικών της. Για τον Όμιλο INTRAKAT είναι πρωτίστης σημασίας η προσήλωση στις αξίες της 
περιβαλλοντικής ευθύνης. Ό Όμιλος δεσμεύεται να διατηρήσει μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη και υπεύθυνη 
θέση και να διαχειριστεί ανάλογα τις δραστηριότητές του, εφαρμόζοντας προληπτικά μέτρα για την προστασία 
του περιβάλλοντος και ελαχιστοποιώντας τις όποιες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενδέχεται να 
προκύπτουν. 
 
Οι Περιβαλλοντικές Δράσεις του Ομίλου αφορούν στην: 

• Διαχείριση Αποβλήτων 
• Ανακύκλωση 
• Χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον υλικών 
• Εξοικονόμηση φυσικών πόρων 
• Σχεδίαση Οικολογικών Προϊόντων 
• Περιβάλλον και τοπικές κοινωνίες 
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Επιπλέον, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος η δραστηριότητα της Εταιρείας να προκαλέσει περιβαλλοντική ζημιά ο 
Όμιλος ενδέχεται να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο διαχείρισης του κόστους αλλά και της αρνητικής δημοσιότητας 
που θα προκληθεί από την περιβαλλοντική ζημιά, γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις 
δραστηριότητες, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου. 
 
Η ικανότητα της Εταιρείας να καταβάλει μερίσματα θα εξαρτηθεί από την ικανότητά της να παράγει 
κέρδη διαθέσιμα προς διανομή 
 

Για τις χρήσεις 2008-2016, η Εταιρεία δεν διένειμε μέρισμα. Σημειώνεται ότι, η τελευταία χρήση που η Εταιρεία 
διένειμε μερίσματα ήταν το 2007. 

Όλα τα μερίσματα και οι λοιπές διανομές που καταβάλλονται από την Εταιρεία πραγματοποιούνται κατά τη 
διακριτική ευχέρεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων της και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των κερδών 
και των αποθεματικών προς διανομή (μετά την πλήρωση οποιωνδήποτε σχετικών όρων του ελληνικού 
εταιρικού δικαίου), την επάρκεια μετρητών και από την τήρηση εκ μέρους της Εταιρείας τυχόν υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνονται σε δανειακές συμβάσεις, οι οποίες δύνανται να περιορίσουν την ικανότητά της να προβεί 
σε διάφορες πράξεις, μεταξύ των οποίων και η διανομή κερδών. Η δημιουργία κερδών και άλλων 
αποθεματικών προς διανομή εξαρτάται από σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων της επιτυχούς 
διαχείρισης των επενδύσεων της Εταιρείας, της λειτουργικής απόδοσης των δραστηριοτήτων της, του κόστους 
τόκων, των φόρων και των κερδών από τις δραστηριότητες της, του κανονιστικού πλαισίου, τις ανάγκες 
ρευστότητας καθώς επίσης από φορολογικούς και άλλους νομικούς παράγοντες. Ως εκ τούτου, η Διοίκηση της 
Εταιρείας δεν μπορεί να διαβεβαιώσει τους μετόχους ότι θα δύναται να καταβάλει μερίσματα ή άλλα προς 
διανομή ποσά σε κάθε χρήση. 

Ο Όμιλος έχει επενδύσει σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποτιμώνται σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού και ενδεχόμενη μείωση στην εύλογη αξία τους πιθανόν να επιδεινώσει τα 
αποτελέσματα του Ομίλου 

Ο Όμιλος έχει επενδύσει σε διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία αφορούν συμμετοχικούς τίτλους εισηγμένους στο Χ.Α και συμμετοχικούς τίτλους 
μη εισηγμένους στο Χ.Α. Η εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία ισολογισμού (30.06.2017) είναι €3.655.096. 
Η ανακτήσιμη αξία των λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να διενεργηθούν οι 
σχετικοί έλεγχοι απομείωσης προσδιορίζεται σε γενικές γραμμές βάσει της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 
μελλοντικών χρηματοροών, προεξοφλημένων είτε με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο προεξόφλησης του 
εκάστοτε στοιχείου ή ομάδας στοιχείων, ή με τον τρέχοντα συντελεστή απόδοσης ενός παρόμοιου 
χρηματοοικονομικού στοιχείου. Οι προκύπτουσες ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Κατά 
τη διάρκεια της περιόδου του 1.1-30.6.2017 ο Όμιλος αναγνώρισε κέρδη αποτίμησης €522.651. Ενδεχόμενη 
μείωση στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχει στην κατοχή του ο Όμιλος 
ή που πρόκειται να αποκτήσει στο μέλλον, πιθανόν να επιδεινώσει τα αποτελέσματα του Ομίλου. 

 
 
2.2 Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχές του Εκδότη και ενδέχεται να επηρεάσουν τη 

χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας και τη συμμετοχή των μετόχων στην Εταιρεία 
 

Πωλήσεις μετοχών από τους βασικούς μετόχους ή τυχόν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από την 
Εταιρεία ή το ενδεχόμενο τέτοιων ενεργειών, ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματιστηριακή τιμή των 
μετοχών της Εταιρείας. Επίσης, μελλοντική έκδοση νέων μετοχών πιθανόν να απομειώσει τη 
συμμετοχή των μετόχων στην Εταιρεία (dilution) σε περίπτωση που δεν ασκήσουν πλήρως τα 
δικαιώματα προτίμησής τους ή σε περίπτωση που δεν υφίσταται δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών 
μετόχων 

Η πώληση σημαντικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας στο μέλλον ή τυχόν μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού 
κεφαλαίου, ή ακόμη και το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τέτοιων ενεργειών, θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
τη μείωση της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών. Η μείωση αυτή θα μπορούσε να υπονομεύσει τη 
δυνατότητα των λοιπών μετόχων να πωλήσουν τις μετοχές της Εταιρείας από καιρό εις καιρόν ή τουλάχιστον 
τη δυνατότητά τους να τις πωλήσουν σε τιμή που θεωρούν εύλογη. Στην περίπτωση που η Εταιρεία επιλέξει να 
αντλήσει κεφάλαια μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενδέχεται να απομειωθεί η συμμετοχή των 
υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται η 
παροχή αναλογικών δικαιωμάτων προτίμησης αναφορικά με τις προσφορές μετοχών έναντι μετρητών στους 
υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας με ορισμένες εξαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου 
τα δικαιώματα αυτά καταργούνται με απόφαση των μετόχων. 

Η Αύξηση είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέψει στην Εταιρεία να αντλήσει κεφάλαια, 
παρέχοντας την ευκαιρία σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους να εγγραφούν για την απόκτηση νέων 
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μετοχών, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας. Στο βαθμό που ένας υφιστάμενος επενδυτής δεν ασκήσει 
τα δικαιώματά του, θα επέλθει αναλογική μείωση της συμμετοχής του, καθώς και του δικαιώματος ψήφου του. 

Επίσης, τυχόν μελλοντική έκδοση κοινών νέων μετοχών από την Εταιρεία, θα προκαλέσει περαιτέρω αραίωση 
του ποσοστού συμμετοχής και μείωση στην τιμή διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της 
Εταιρείας με συνεπακόλουθη μείωση της αξίας των υφιστάμενων μετοχών των μετόχων που δεν συμμετέχουν 
στην έκδοση αυτή. 

Συγκυριακοί εξωγενείς παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της τιμής των μετοχών της 
Εταιρείας 

Η τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας μπορεί να υπόκειται σε μεγάλες διακυμάνσεις που να 
οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες. Ενδεχόμενες συνέπειες από την μη τήρηση του τρίτου προγράμματος 
διάσωσης της Ελλάδας, η συνεχιζόμενη κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η έκβαση των εκλογών σε μεγάλες 
ανεπτυγμένες χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία, η πορεία των διεθνών χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών, 
η ψυχολογία του επενδυτικού κοινού, η απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων ή εχθροπραξιών σε ευαίσθητες για 
την παγκόσμια οικονομία περιοχές και γενικότερα το αίσθημα γεωπολιτικής αστάθειας, είναι παράγοντες που 
μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της τιμής των μετοχών της Εταιρείας. Οι μέτοχοι δεν είναι εξασφαλισμένοι 
έναντι των ως άνω εξωγενών παραγόντων και η Διοίκηση του Ομίλου δεν μπορεί να επηρεάσει την έκβαση και 
ένταση των εξωγενών παραγόντων. 

Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντικές 
διακυμάνσεις εξαιτίας των μεταβολών των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, αλλαγών στη μετοχική 
σύνθεση, των προοπτικών του και άλλων ενδογενών παραγόντων 

Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας έχει παρουσιάσει διακυμάνσεις στο παρελθόν και ενδέχεται 
να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις μελλοντικά λόγω πολλών ενδογενών παραγόντων. Οι παράγοντες 
αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μελλοντικές μεταβολές στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης, αυξήσεις 
μετοχικού κεφαλαίου ή μελλοντικές πωλήσεις κοινών μετοχών της Εταιρείας ή λοιπών ανταλλάξιμων ή 
μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρείας κινητών αξιών, αλλαγές των μελών του Δ.Σ. δια της εκλογής νέων ή 
αποχώρησης υφιστάμενων, αποχώρηση ή αντικατάσταση στελεχών καθοριστικής σημασίας, σημαντικές 
αλλαγές στη μετοχική σύνθεση, απόκλιση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων από τις προσδοκίες της 
αγοράς, η επιτυχής εφαρμογή της στρατηγικής και πολιτικής της Εταιρείας και λοιπά γεγονότα και παράγοντες 
εντός του ελέγχου της Εταιρείας. Οι ως άνω ενδογενείς παράγοντες δύναται να συμβάλουν σε μεγάλη 
μεταβλητότητα τιμών και όγκου πωλήσεων και το γεγονός αυτό, ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο 
στη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας. Οι μέτοχοι δεν δύναται να διασφαλιστούν, ρητά ή 
σιωπηρά, ότι θα τους επιστραφεί το ποσό της επένδυσής τους στις μετοχές της Εταιρείας. 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσιάζει χαμηλότερη ρευστότητα και αυξημένη αστάθεια σε σχέση με 
άλλα μεγάλα χρηματιστήρια 

Η μόνη αγορά διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι το Χ.Α., το οποίο έχει χαμηλότερη 
ρευστότητα σε σχέση με άλλες σημαντικές αγορές στη Δυτική Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 
ιδιαίτερα για εταιρείες χαμηλής κεφαλαιοποίησης υπό τις παρούσες χρηματοοικονομικές συνθήκες για τη χώρα. 
Σημειώνεται ότι η ρευστότητα του Χ.Α έχει περαιτέρω επηρεασθεί από την επιβολή περιορισμών στην κίνηση 
των κεφαλαίων που επιβλήθηκε με την από 18.07.2016 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
Α΄84/18.07.2015) και όπως ισχύουν σήμερα. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν μπορεί να παράσχει εγγυήσεις 
σχετικά με τη μελλοντική ρευστότητα της αγοράς για τις μετοχές της και οι κάτοχοι των μετοχών της Εταιρείας 
ίσως να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στο να αξιολογήσουν την παρελθούσα απόδοση των μετοχών της 
Εταιρείας, βασιζόμενοι στις τιμές διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. κατά το παρελθόν. 

Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας μπορεί να μειωθεί πριν ή μετά τη λήξη της 
περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης 

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της στην Ε.Χ.Α.Ε. δεν θα μειωθεί 
σε επίπεδα χαμηλότερα της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης. 
Εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο μετά την άσκηση από τους επενδυτές των δικαιωμάτων τους, οι επενδυτές θα 
υποστούν ζημία εξ υποτιμήσεως. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί στους επενδυτές της ότι μετά την άσκηση 
των δικαιωμάτων τους και μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, θα έχουν τη δυνατότητα να 
πωλήσουν τις νέες μετοχές τους σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη από την τιμή διάθεσης. Επιπλέον, μέχρι την έναρξη 
διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στην Ε.Χ.Α.Ε., οι επενδυτές δεν θα μπορούν να πωλήσουν καθόλου 
αυτές τις νέες μετοχές.  
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Κίνδυνοι που σχετίζονται με την αγορά των δικαιωμάτων προτίμησης 

Δε θα λαμβάνεται αποζημίωση σε περίπτωση μη άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης μετά τη λήξη της περιόδου 
άσκησής τους. Εάν ένας επενδυτής δεν ασκήσει τα δικαιώματά του πριν από το τέλος της περιόδου άσκησης 
αυτών, τα δικαιώματά του λήγουν, η αξία τους μηδενίζεται και δεν θα λάβει αποζημίωση γι’ αυτά. 

 Επίσης η αγορά των δικαιωμάτων προτίμησης ενδέχεται να μην αναπτυχθεί επαρκώς. Η Εταιρεία δε μπορεί 
να διαβεβαιώσει τους επενδυτές ότι η αγορά διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης θα λειτουργήσει 
επαρκώς ή ότι η τιμή διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων αυτών δεν θα παρουσιάσει διακυμάνσεις. 
 
Ο βασικός μέτοχος ελέγχει την Εταιρεία: Ενδεχόμενο διαφοράς συμφερόντων μεταξύ βασικού μετόχου 
και λοιπών μετόχων 
 
Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει ειδικά δικαιώματα ψήφου για επιμέρους κατηγορίες μετοχών ή 
μετόχων. Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, ο βασικός μέτοχος 
INTRACOM HOLDINGS κατείχε ποσοστό 65,140% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της 
Εταιρείας. Κατά συνέπεια, ο ως άνω μέτοχος, ο οποίος κατέχει άμεσα ή έμμεσα, σχεδόν το 2/3 των μετοχών 
της Εταιρείας, ασκεί έλεγχο στο αποτέλεσμα της ψήφου των μετόχων, στην εκλογή των μελών του Δ.Σ. και σε 
άλλες αποφάσεις που επηρεάζουν την Εταιρεία και απαιτούν απλή ή καταστατική πλειοψηφία. Κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους, ο βασικός μέτοχος ενδέχεται να έχει ως κίνητρο συμφέροντα 
διαφορετικά από τα συμφέροντα των λοιπών μετόχων. 
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3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 
 

3.1  Υπεύθυνα Πρόσωπα 

Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχονται και παρουσιάζονται με εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν με εμπεριστατωμένο τρόπο να 
αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, την χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και 
τις προοπτικές της Εταιρείας καθώς και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κοινές oνομαστικές μετοχές της.  

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αποτελείται από: α) το Περιληπτικό Σημείωμα, β) τους Παράγοντες Κινδύνου, γ) 
το Έγγραφο Αναφοράς και δ) το Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου. 

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος 
Ενημερωτικού Δελτίου μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, 
όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, όπως ισχύει.  

To Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δημοσιοποίηση προβλέπεται από τον 
Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η οποία αφορά στην Εταιρεία και 
στην παρούσα Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου.  

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 
3401/2005 ως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο 
Αθηνών (www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
(www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.intrakat.gr/investor-
relations/shareholders-information/information-bulletins/). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο 
δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας.  

Οι μέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, 19 χλμ Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου Τ.Κ. 190 02 
Παιανία Αττικής, τηλ. 210 66 74 700 (αρμόδιοι ο κ. Σωτήρης Καραμαγκιώλης, Οικονοµικός ∆ιευθυντής και η κα. 
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Υπεύθυνη Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων). 

Τα φυσικά πρόσωπα εκ μέρους της Εταιρείας που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, 
κατά τα ανωτέρω είναι τα εξής: 

 Ο κ. Πέτρος Σουρέτης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, 19
ο
 χιλιόμετρο της Λεωφόρου Παιανίας – 

Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 19002 Παιανία Αττικής, τηλ. 210-6674700. 

 Ο κ. Σωτήριος Καραμαγκιώλης, Οικονοµικός ∆ιευθυντής της Εταιρείας, 19ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου 
Παιανίας - Μαρκόπουλου, Τ.Κ. 19002 Παιανία Αττικής τηλ. 210-66 74 700. 

Η Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα υπεύθυνα πρόσωπα εκ μέρους της Εταιρείας που 
επιμελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του 
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 6 του Ν.3401/2005 όπως ισχύει. 

Η Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα υπεύθυνα πρόσωπα εκ μέρους της Εταιρείας που 
επιμελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και 
συμφωνούν με το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού 
έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι, 
καθόσον γνωρίζουν αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώνουν το περιεχόμενό 
του. 

 
 

3.2 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές 

Οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31.12.2016 έχουν 

συνταχθεί από την Εταιρεία βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν 

ελεγχθεί από την ορκωτό ελεγκτή λογιστή κα. Ζωή Δ. Σοφού (ΑΜ ΣΟΕΛ 14701), της ελεγκτικής Εταιρείας 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε., Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα, (ΑΜ ΣΟΕΛ 125). Επίσης, οι εν 

λόγω χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

Εταιρείας της 29.06.2017.  

http://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings
http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia
http://www.intrakat.gr/investor-relations/shareholders-information/information-bulletins/
http://www.intrakat.gr/investor-relations/shareholders-information/information-bulletins/
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Οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31.12.2015 έχουν 

συνταχθεί από την Εταιρεία βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν 

ελεγχθεί από την ορκωτό ελεγκτή λογιστή κα. Μαρία Ν. Χαρίτου (ΑΜ ΣΟΕΛ 15161), της ελεγκτικής Εταιρείας 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε., Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα, (ΑΜ ΣΟΕΛ 125). Επίσης, οι εν 

λόγω χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

Εταιρείας της 26.06.2016.  

Οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε στις 30.06.2017 έχουν 

συνταχθεί από την Εταιρεία βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν 

επισκοπηθεί από την ορκωτό ελεγκτή λογιστή κα. Ζωή Δ. Σοφού (ΑΜ ΣΟΕΛ 14701), της ελεγκτικής Εταιρείας 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε., Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα, (ΑΜ ΣΟΕΛ 125). Επίσης, οι εν 

λόγω χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας της 29.09.2017. Οι εκθέσεις 

ελέγχου των οικονομικών χρήσεων 2015 και 2016, και η έκθεση επισκόπησης της περιόδου 1.1-30.6.2017, 

μαζί με τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις, των οποίων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και θα πρέπει να 

διαβάζονται συναρτήσει αυτών, βρίσκονται διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρείας, στo 19ο χλμ. Λεωφ. 

Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr) 

και της Ε.Χ.Α.Ε. (www.helex.gr) (βλ. και ενότητα 3.21 «Έγγραφα μέσω παραπομπής»). 

Σημειώνεται ότι η τακτικός ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν έχει παραιτηθεί ή ανακληθεί από την άσκηση των 

καθηκόντων του για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, καθώς και 

μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.  

Ακολούθως, παρατίθενται αυτούσιες οι εκθέσεις ελέγχου της ως άνω τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επί 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (κατάστασης οικονομικής θέσης, κατάσταση συνολικού εισοδήματος, 

πίνακας μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, κατάσταση ταμειακών ροών) της Εταιρείας και του Ομίλου, όπως αυτές 

παρουσιάζονται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, για τις χρήσεις που έληξαν την 31.12.2015 και 

31.12.2016. Επιπλέον, παρατίθεται αυτούσια η έκθεση επισκόπησης της ως άνω τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-

Λογιστή επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (κατάστασης οικονομικής θέσης, κατάσταση συνολικού 

εισοδήματος, πίνακας μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, κατάσταση ταμειακών ροών) της Εταιρείας και του Ομίλου, 

όπως αυτές παρουσιάζονται στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01.-30.06.2017. 

 

Έκθεση Επισκόπησης Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επί των Δημοσιευμένων Ενοποιημένων 
Οικονομικών Καταστάσεων Περιόδου 01.01.-30.06.2017 
 

 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 

Εταιρείας “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ”, της 30ης Ιουνίου 2017 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις 

συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε 

αυτήν την ημερομηνία, 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 έχει την ευθύνη 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). Δική μας ευθύνη είναι η 

έκφραση ενός συμπεράσματος  επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με 

βάση την επισκόπησή μας. 

 

 

 

http://www.intrakat.gr/
http://www.helex.gr/
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Εύρος  επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της Οντότητας». 

Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών 

ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην 

εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς 

μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν 

μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα 

σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα 

δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο 

συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 

Θέματα έμφασης 

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 

1. Στις σημειώσεις 5.5 «Δομή Ομίλου» και 7.1 «Υπεραξία» της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, όπου γίνεται αναφορά στην εξαγορά θυγατρικής και στην προκύπτουσα υπεραξία, η οποία 

κατά την 30.06.2017 με βάση έλεγχο απομείωσης κρίθηκε ανακτήσιμη και τελεί υπό τον επανέλεγχο της 

31.12.2017. 

2.  Στη σημείωση 7.28 «Εφαρμογή ΔΛΠ 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και 

Λάθη» της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, στην οποία περιγράφεται ότι ο 

Όμιλος και η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης περιόδου προχώρησαν σε διόρθωση λάθους που 

αφορούσε την προηγούμενη περίοδο επαναδιατυπώνοντας τα συγκριτικά στοιχεία. 

 

Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. 

 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 

προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη 

ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 
 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2017 
 

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 
 

ΖΩΗ Δ. ΣΟΦΟΥ 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701 

 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
'' Σ.Ο.Λ. '' Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
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Έκθεση Ελέγχου Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή–Λογιστή επί των Δημοσιευμένων Ενοποιημένων Οικονομικών 
Καταστάσεων Χρήσης 2016 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 

“ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ”, οι 

οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31
ης

 

Δεκεμβρίου 2016, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 

λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η 

διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 

σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα 

πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και 

διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι 

επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 

ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε 

σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 

δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων 

για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 

δικλείδων της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 

αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, 

καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 

της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31
η
 

Δεκεμβρίου 2016, την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την 

ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην έκθεση αυτή, κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
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α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η 

οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του Κωδ. Ν. 2190/1920. 

β) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ και δ’) του 

άρθρου 43ββ του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές και 

ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2016. 

γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το περιβάλλον της, δεν 

έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 
 
 

Αθήνα, 25 Απριλίου 2017 
 
 

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 
 

ΖΩΗ Δ. ΣΟΦΟΥ 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701 

 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
'' Σ.Ο.Λ. '' Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  
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3.3 Φορολογικός Έλεγχος  
 
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται για κάθε εταιρεία και κοινοπραξία/από κοινού δραστηριότητα 
στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 Ανέλεγκτες 
φορολογικά 

χρήσεις  

INTRAKAT, Ελλάδα 2016 
  Από κοινού δραστηριότητες/Κοινοπραξίες   

- Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΑΤΤΙΚΑΤ (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ), Ελλάδα 2011-2016 

- Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΕΓΚ/ΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ), Ελλάδα 2011-2016 

- Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΙΝΤRACOM TELECOM (TΗΛΕΠΙΚ/ΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΠΑ), Ελλάδα 2011-2016 

- 
Κ/Ξ INTRAKAT - ΕΛΤΕΡ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗ-
ΣΕΡΡΕΣ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ), Ελλάδα 2011-2016 

- Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J&P ΑΒΑΞ - ΙΝΤRΑΚΑΤ (Κ/Ξ ΜΩΡΕΑΣ), Ελλάδα  2011-2016 

- 
Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΕΠΑ 7), Ελλάδα  2011-2016 

- Κ/Ξ EUROKAT - ΙΝΤRΑΚΑΤ (ΙΟΝΙΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ), Ελλάδα 2011-2016 

- 
Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ - INTRAKAT - ΓΕΤΕΜ - ΕΤΕΘ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓ. 
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦ. ΠΕΡΙΒΑΛ.ΧΩΡΟΥ), Eλλάδα 2011-2016 

- 
Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ - ΓΕΤΕΜ - ΙΝΤRΑΚΑΤ (ΚΑΤΑΣΚ.ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΓΩΓΩΝ 
ΥΔΡΟΔ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΙΡΟΥ-ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ), Ελλάδα 2011-2016 

- 
Κ/Ξ ΑΛΤΕΚ ΑΕ - ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ (ΕΠΕΚΤ. ΚΡΑΤ. ΑΕΡΟΛΙΜ. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΕΛΕΓΧΟΥ), Ελλάδα 2011-2016 

- 
Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ - Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΡΓΟ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΈΝΑ), 
Ελλάδα 2011-2016 

- Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΕ (ΕΡΓΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ), Ελλάδα 2011-2016 

- 
Κ/Ξ ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε. - ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. - ΙΝΤRΑΚΑΤ (ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ), Ελλάδα 2011-2016 

- 
Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ -Γ.Δ.Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. "Κ/ΞΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ", Ελλάδα 2011-2016 

- 
Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ-ΑΕΓΕΚ-INTRAKAT (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΠΛΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΑΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ), Ελλάδα 2012-2016 

- 
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ-INTRAKAT (ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ), 
Ελλάδα 2012-2016 

- Κ/Ξ INTRAKAT-ΠΡΩΤΕΑΣ (ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ), Ελλάδα 2012-2016 

- Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J&P ABAΞ - INTRAKAT (ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ), Ελλάδα 2013-2016 

- 
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - INTRAKAT (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ), Έλλάδα 2014-2016 

- 

Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΕ-INTRAKAT (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Γ.Μ 400 KV 
ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ Γ.Μ. 400 KV ΚΥΤ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ), Ελλάδα 2014-2016 

- 
Κ/Ξ INTRAKAT-ΕΡΓΩ ΑΤΕ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ 
ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ), Ελλάδα 2014-2016 

- 
Κ/ΞΙΑ INTRAKAT - "Κ/ΞΙΑ ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ-INTRAKAT" (ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ), Ελλάδα 2011-2016 

- 
Κ/ΞΙΑ INTRAKAT - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ E.S A.E (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ), Ελλάδα 2011-2016 

- ΚΞΙΑ INTRAKAT - ΠΡΩΤΕΑΣ (ΟΜΒΡΥΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ), Ελλάδα 2014-2016 

- 
Κ/ΞIA INTRAKAT - ΠΡΩΤΕΑΣ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΥ 
ΞΗΡΙΑ, Ελλάδα 2014-2016 

- Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ -ΤΕΡΝΑ-ΑΚΤΩΡ (ΤΕΜΕΝΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ), Ελλάδα 2016 

EUROKAT, Ελλάδα 2016 

  
Από κοινού δραστηριότητες/Κοινοπραξίες 

  

- 
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - LOBBE TZILALIS - EUROKAT ATE (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ Κ.Ε.Λ), 
Ελλάδα 2011-2016 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 Ανέλεγκτες 
φορολογικά 

χρήσεις  

- 
Κ/Ξ EUROKAT - ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Τ.Ε.Ε. (ΕΡΓΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
Δ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ), Ελλάδα 2011-2016 

ΙΝ. ΜΑΙΝΤ Α.Ε., Ελλάδα 
2011, 2015-

2016 

FRACASSO HELLAS ΑΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.& ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Ελλάδα 2016 

- FRACASSO HOLDINGS D.O.O. , Κροατία 2015-2016 

INTRADEVELOPMENT Α.Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Ελλάδα 2011-2016 

- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Ελλάδα 2014-2016 

- INTΡΑ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Ελλάδα 2014-2016 

- ALPHA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΕ, Ελλάδα 2016 

- ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΕ, Ελλάδα 2016 

- DEVENETCO LTD, Κύπρος 2016 

- B.L. BLUEPRO HOLDINGS LTD, Κύπρος 2016 

- INESTIA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Ελλάδα 2015-2016 

  - 
ΙΝΤΡΑΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Ελλάδα 2015-2016 

ΙΝΤΡΑ−ΜΠΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Ελλάδα 2014-2016 

INTRAPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Ελλάδα 2016 

RURAL CONNECT AE, Ελλάδα 2014-2016 

ICMH Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, Ελλάδα 2014-2016 

B-WIND POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2015-2016 

INTRACOM CONSTRUCT SA, Ρουμανία 2009-2016 

OIKOS PROPERTIES SRL, Ρουμανία 2009-2016 

ROMINPLOT SRL, Ρουμανία 2009-2016 

ΙNTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED, Κύπρος 2008-2016 

- ALPHA MOGILANY DEVELOPMENT SP. Z.O.O, Πολωνία 2008-2016 

- AMBTILA ENTERPRISES LIMITED, Κύπρος 2008-2016 

- Κ- WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ A.E.E (πρώην Α.ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ), Ελλάδα 2011-2016 

Α. Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Ελλάδα 2011-2016 

ΚΙΝΗΤΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε., Ελλάδα 
 

2012-2016 

ADVANCED TRANSPORT TELEMATICS A.E., Ελλάδα 
 

2014-2016 

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΟΑΚΑ), Ελλάδα 2011-2016 

Κ/Ξ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ, Ελλάδα 2011-2016 

Κ/Ξ INTRAKAT - ΕΡΓΚΑΖ - ALGAS, Ελλάδα 2011-2016 

 
Για τις χρήσεις 2011 έως 2013, κατ εφαρμογή του N.2238/94 άρθρο 85 παρ. 5, έλαβαν φορολογικό 
πιστοποιητικό χωρίς παρατηρήσεις από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές τους. Επίσης για τις χρήσεις 2014 
και 2015 έλαβαν φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς παρατηρήσεις από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές τους, 
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013.  
 
Για τη χρήση 2016, κατ εφαρμογή του Ν. 4174/2013 άρθρο 65Α, έχει ζητηθεί η έκδοση φορολογικού 
πιστοποιητικού από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό 
φορολογικό πιστοποιητικό αναμένεται να μην έχει παρατηρήσεις και προβλέπεται να χορηγηθεί έως 
31.10.2017. 
 
Η μητρική εταιρεία έχει λάβει εντολή ελέγχου για επανέλεγχο της χρήσης 2012. 
 
Σύμφωνα με πρόσφατη σχετική νομοθετική ρύθμιση, ο έλεγχος και η έκδοση των φορολογικών 
πιστοποιητικών, ισχύει για τις χρήσεις 2016 και εφεξής, σε προαιρετική βάση. 

Για τις από κοινού δραστηριότητες ΚΞΙΑ «Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ ΙΝΤRACOM TELECOM (TΗΛΕΠΙΚ/ΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ 
ΔΕΠΑ), και «Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΕ (ΕΡΓΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ)» καθώς και για την κοινοπραξία «Κ/Ξ 
INTRAKAT - ΕΡΓΚΑΖ – ALGAS», οι οποίες εκκαθαρίστηκαν στη χρήση, εκτιμάται ότι δεν θα προκύψουν 
επιβαρύνσεις και για το λόγο αυτό δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.   

Oι ενοποιούμενες εταιρείες που εδρεύουν στο εξωτερικό φορολογούνται σύμφωνα με τους τοπικούς 
φορολογικούς νόμους.  
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Δεν έχουν πραγματοποιηθεί προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, καθώς η Διοίκηση της Εταιρείας 
δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις από τον φορολογικό έλεγχο των 
ανέλεγκτων χρήσεων, τόσο της Εταιρείας, όσο και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου, και εκτιμά ότι τα 
αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων δεν θα επηρεάσουν σημαντικά την 
χρηματοοικονομική κατάσταση, την περιουσιακή διάρθρωση, την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές της 
Εταιρείας και του Ομίλου της.  

  
3.4  Πληροφορίες για την Εταιρεία  
 

3.4.1  Νόμιμη και Εμπορική Επωνυμία του Εκδότη 

Η Eταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» ιδρύθηκε το 1987 (ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ 
υπ’αριθ. 2932/21.12.1987) υπό την τότε επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ» και έλαβε Αριθμό Μητρώου 
Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε) 16205/04/B/ 87/235 Τη σημερινή της επωνυμία απέκτησε μετά την 
καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 30.12.2005, της με αριθμό Κ2−15833/2005 απόφασης της 
αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκαν: α) η συγχώνευσή της με 
απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας «ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «INTRAMET» και β) η τροποποίηση των άρθρων 1 περί σύστασης- επωνυμίας, 3 
περί σκοπού και 5 περί μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Ο ανωτέρω ΑΡ.Μ.Α.Ε της εταιρείας διαμορφώθηκε 
αργότερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε 16205/06/Β/87/37.  

Η δραστηριότητα της Εταιρείας είναι επικεντρωμένη σε τρεις κύριους τομείς δραστηριότητας που είναι οι 
Κατασκευές (συμπεριλαμβανομένων των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων Οπτικών Ινών), ο τομέας των 
Μεταλλικών Κατασκευών και ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Η Εταιρεία είναι σήμερα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης με αριθμό ΓΕΜΗ 408501000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε: 16205/06/Β/87/37).  

Σύμφωνα με την απόφαση 3098/6.02.2009 του ΥΠΕΧΩ∆Ε, η Εταιρεία απέκτησε το ανώτατο πτυχίο της 
έβδομης τάξεως του ΜΕΕΠ για έργα οδοποιίας, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά και 
βιομηχανικά – ενεργειακά. Η ισχύς του πτυχίου είναι έως τις 31.01.2018. 

Έδρα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της ορίσθηκε ο Δήμος Παιανίας Αττικής και τα 
γραφεία της, σύμφωνα με την από 19.06.2006 απόφαση Δ.Σ. (ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ 6177/ 29.06.2006), βρίσκονται 
στο 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής, τηλ. 210 66 74 700. 

Η διάρκεια της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού ορίστηκε αρχικά σε τριάντα (30) χρόνια και 
άρχισε από την 18.12.1987, ημερομηνία κατά την οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από 
την αρμόδια αρχή η απόφαση για την χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του 
καταστατικού της. Στη συνέχεια, με την από 26 Ιουνίου 2014 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων, η διάρκεια της Εταιρείας παρατάθηκε για πενήντα (50) ακόμη έτη από την αρχική 
της λήξη, δηλαδή από την 18.12.2017 μέχρι και την 17.12.2067.  

Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση 
του άρθρου 4 του Καταστατικού, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του Καταστατικού. 

 
 

3.5 Επενδύσεις 
 

 

3.5.1 Πραγματοποιηθήσες επενδύσεις 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι επενδύσεις του Ομίλου για την περίοδο 01.01-31.08.2017 
 
 

Πάγια περιουσιακά στοιχεία  

σε χιλ. € 01.01-31.08.2017 

Α. Ενσώματα πάγια  

Οικόπεδα - 

Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων 2.220 

Μηχ/κός εξοπλισμός 1.023 

Μεταφορικά μέσα  93 
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Έπιπλα και εξαρτήματα 934 

Προκαταβολές για αγορά παγίων και πάγια υπό κατασκευή 99 

Σύνολο Ενσωμάτων Παγίων (Α) 4.369 

Β. Ασώματα πάγια  

Λογισμικό 83 

Δικαιώματα παραχώρησης 1.056 

Σύνολο Ασωμάτων Παγίων (Β) 1.140 

Σύνολο (Α+Β) 5.509 

Επενδύσεις σε ακίνητα (Γ) 325 

Σύνολο επενδύσεων (Α+Β+Γ) 5.834 

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Λογιστή – Ελεγκτή 

 
Οι παραχωρήσεις ποσού € 1.056 χιλ. αφορούν στην θυγατρική εταιρεία RURAL CONNECT στην οποία έχει 
ανατεθεί από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. («ΚΤΠ» ή «Παραχωρούσα Αρχή») η κατασκευή, λειτουργία 
και εκμετάλλευση για 17 χρόνια του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές «Λευκές» 
περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών».  
  
Παρακάτω παρατίθενται οι κυριότερες επενδύσεις σε συμμετοχές για την περίοδο 01.01 – 31.08.2017.  
 
 

σε χιλ. € Συμμετοχή Ποσό Ποσοστό 

Άμεσες συμμετοχές INTRAKAT 
  

 

Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ "ΣΙΡΡΑ Α.Ε." 
(ΥΦΣ) 200 40% 

 

Α.Ε.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
"ΕΛΜΕΑΣ Α.Ε. 10 40% 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."ΣΤΕΛΣΤΑΘ Α.Ε."  23 95% 

  

232 

 Έμμεσες συμμετοχές 

  Εταιρεία Συμμετοχή Ποσό Ποσοστό 

INTRADEVELOPMENT INTRAPAR AE 7.000 100% 

INTRADEVELOPMENT DEVENETCO A.E  6.799 50% 

  

13.799 

 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Λογιστή - Ελεγκτή 

 
Σημειώνεται ότι το ποσό των € 7.000 χιλ. που εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα αφορά στην εξαγορά από την 
εταιρεία INTRADEVELOPMENT, θυγατρική της INTRAKAT,  ποσοστού 100%  της εταιρείας INTRAPAR Α.Ε 
(μέτοχο της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. κατά 25,72%). Επιπλέον προβλέπεται ενδεχόμενο τίμημα (contigent consideration) 
€ 2.727 χιλ. το οποίο τελεί υπό την αίρεση καταβολής. H αίρεση της καταβολής αφορά στην αποδοχή της 
αίτησης της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. για την αναίρεση της υπ΄αριθμ. 3401/2014 απόφασης του Εφετείου Αθηνών η 
οποία έκανε δεκτή αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου με την οποία διεκδικεί την κυριότητα έκτασης 300 περίπου 
στρεμμάτων στην περιοχή των Τουρκοβουνίων, τμήμα της οποίας ανήκει στην ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Στην περίπτωση 
που δε γίνει αποδεκτή η ως άνω αίτηση αναίρεσης, οι ως άνω αποκτηθείσες μετοχές της INTRAPAR Α.Ε., μετά 
των επ’ αυτών δικαιωμάτων, μεταβιβάζονται  στην κυριότητα των πωλητών, οι οποίοι υποχρεούνται να 
επιστρέψουν στην αγοράστρια το εισπραχθέν από αυτούς τίμημα, εντόκως.  
 

Σημειώνεται ότι μετά την εκδίκαση της αίτησης αναίρεσης και στην περίπτωση που υπάρξει θετική εξέλιξη για 
την εταιρεία, ισχύει η απόφαση του Πρωτοδικείου που δικαίωνε την εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ και η υπόθεση θα 
αναπεμφθεί στο Εφετείο για επανεκδίκαση, προκειμένου να τελεσιδικήσει.  

 
Ποσό  € 1.250 χιλ. του τιμήματος καταβλήθηκε από τις προκαταβολές ύψους € 2.300 χιλ. της INTRAKAT στην 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της INTRADEVELOPMENT από τα κεφάλαια της παρούσας αύξησης. Το 
υπόλοιπο ποσό €1.050 χιλ. των προκαταβολών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 
INTRADEVELOPMENT έχει διατεθεί έναντι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής 
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INTRADEVELOPMENT, η οποία το έχει διαθέσει έναντι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
INTRAPAR (βλ. κεφάλαιο 4.2 «Λόγοι της Αύξησης και χρησιμοποίηση των εσόδων). 
 
Πλην των ως άνω αναφερόμενων επενδύσεων, δεν υφίστανται άλλες επενδύσεις στο στάδιο υλοποίησης, οι 
οποίες αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου. 
 

3.5.2 Σκοπούμενες και Τρέχουσες επενδύσεις 
 
Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν 
υφίστανται ισχυρές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Εταιρεία για σκοπούμενες και τρέχουσες επενδύσεις, με 
εξαίρεση  το υπόλοιπο της συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της INTRADEVELOPMENT ύψους  
€ 2.665 χιλ. (βλ. Κεφάλαιο 4.2 «Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και χρησιμοποίηση των εσόδων»).  
 
 

3.6  Επισκόπηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 
 

3.6.1 Αντικείμενο Δραστηριότητας 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε τρεις κύριους τομείς που είναι οι κατασκευές (συμπεριλαμβανομένων των 
τηλεπικοινωνιών και των δικτύων οπτικών ινών) ο τομέας των μεταλλικών κατασκευών και ο τομέας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

H κατασκευαστική δραστηριότητα εκτείνεται σε όλους τους σύγχρονους τομείς των δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων και έως σήμερα έχουν κατασκευαστεί από την μητρική Εταιρεία ή από τις από κοινού δραστηριότητες 
που συμμετέχει, σημαντικά έργα, όπως κτίρια γραφείων, βιομηχανικά κτίρια, νοσοκομεία, επεκτάσεις 
αεροδρομίων, υποδομές οδικών αξόνων, αθλητικά έργα, σιδηροδρομικά, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, 
τηλεπικοινωνιακά έργα και έργα υποδομών φυσικού αερίου.  

Η μητρική Εταιρεία (INTRAKAT) κατέχει το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο της 7ης τάξης του Μητρώου 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων) για όλες τις κατηγορίες έργων.  

Η ανάπτυξη στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών γίνεται μέσω εργοστασιακής μονάδας της Εταιρείας, η 
οποία στεγάζεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο στη Γιάννουλη Λάρισας, συνολικής έκτασης 125.000 m² (25.000 m² 
βιομηχανικοί χώροι) και παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών που περιλαμβάνει σχεδιασμό, μελέτη, ανάπτυξη, 
βιομηχανοποίηση και εγκατάσταση (ανέγερση) σύνθετων μεταλλικών και ηλεκτρομηχανικών κατασκευών.  

Παράλληλα ο Όμιλος INTRAKAT αναπτύσσει δραστηριότητα στα περιβαλλοντικά έργα (έργα διαχείρισης 
φυσικών πόρων και έργα πράσινης ανάπτυξης) και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ολοκληρωμένες λύσεις 
μελέτης-εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων) και στον κλάδο real 
estate μέσω της θυγατρικής Intradevelopment, ενώ σημαντική είναι η παρουσία στο εξωτερικό όπου μέσω 
θυγατρικών στη Ρουμανία και στην Κύπρο και μέσω υποκαταστημάτων στην Αλβανία, στην Πολωνία και στη 
F.Y.R.O.M., κατασκευάζονται διάφορα έργα υποδομής, κτιριακά και τηλεπικοινωνιακά έργα. 
 
 

3.6.2  Ανάλυση Εσόδων ανά Τομέα Δραστηριότητας και ανά Γεωγραφική Αγορά  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάρθρωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του Ομίλου ανά 
λειτουργικό τομέα, για τις χρήσεις 2015-2016:  

 

Ποσά σε χιλ. € 01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015  

Κατασκευαστικά 147.092 81% 123.884 84% 

Μεταλλικές κατασκευές 28.969 16% 18.329 12% 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 6.323 3% 5.381 4% 

Σύνολο 182.384 100% 147.595 100% 

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου της χρήσης 2016 (τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της 
χρήσης 2016) 

 
Παρατηρείται αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου κατά 23,6% τη χρήση 2016 συγκριτικά με τη χρήση 
2015, προερχόμενη κυρίως από τον κατασκευαστικό κλάδο, τα έσοδα του οποίου συνιστούν πάνω από το 80% 
(81% το 2016 και 84% το 2015) του συνολικού κύκλου εργασιών για τις χρήσεις 2015 και 2016. 
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Επίσης στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή του ενοποιημένου κύκλου 
εργασιών του Ομίλου για τις χρήσεις 2015-2016: 
 
 

Πωλήσεις     

Ποσά σε χιλ.€ 01.01- 31.12.2016 01.01- 31.12.2015 

Εσωτερικού 171.266 94% 140.841 95% 

Χώρες Ε.Ε. 3.686 2% 5.607 4% 

Ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ε.Ε. 7.432 4% 1.147 1% 

Σύνολο 182.384 100% 147.595 100% 
 
Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου της χρήσης 2016 (τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της 
χρήσης 2016)  
 
 

Οι πωλήσεις του Ομίλου στο εξωτερικό κατά την περίοδο 01.01-31.12.2016 του ανωτέρω πίνακα αφορούν 
κυρίως στις ακόλουθες χώρες: Αλβανία, Κροατία, F.Y.R.O.M.. 

 

Η αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών που παρατηρείται το 2016 προέρχεται κυρίως από τα έσοδα στο 
Εσωτερικού, τα οποία για τη χρήσεις 2015 και 2016 συνιστούν σταθερά 94%-95% του συνολικού ενοποιημένου 
κύκλου εργασιών. 

 

Δεν υφίστανται σημαντικές μεταβολές που να επηρέασαν τις κυριότερες δραστηριότητες του Ομίλου ή τις 
κυριότερες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Ομιλος με την εξαίρεση των περιορισμών στην κίνηση των 
κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στα μέσα του 2015 και έως σήμερα δεν έχουν επηρεάσει σημαντικά τις 
δραστηριότητες του Ομίλου. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του 
Ομίλου για τις περιόδους 01.01-30.06.2017 και 01.01-30.06.2016: 

 

Ποσά σε χιλ.€ 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016 

Κατασκευαστικά 67.670 87% 78.603 82% 

Μεταλλικές κατασκευές 8.161 10% 14.064 15% 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 2.266 3% 2.911 3% 

Σύνολο 78.096 100% 95.578 100% 

Πηγή: Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε 30.06.2017 επισκοπημένες 
από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 

 

Παρατηρείται μείωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου κατά 18,3% την περίοδο 01.01-30.06.2017 συγκριτικά 
με την περίοδο 01.01-30.06.2016, προερχόμενη κυρίως από τον κατασκευαστικό κλάδο, τα έσοδα του οποίου 
συνιστούν πάνω από το 80% (87% την περίοδο 01.01-30.06.2017 και 82% την περίοδο 01.01-30.06.2016) του 
συνολικού κύκλου εργασιών για τις περιόδους 01.01-30.06.2017 και 01.01-30.06.2016. 

 

Επίσης, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή του ενοποιημένου κύκλου 
εργασιών του Ομίλου για τις περιόδους 01.01-30.06.2017 και 01.01-30.06.2016. 

 

Ποσά σε χιλ.€ 01.01- 30.06.2017 01.01- 30.06.2016 

Εσωτερικού 69.339 89% 91.996 96% 

Χώρες Ε.Ε. 1.102 1% 1.386 1% 

Ευρωπαικές χώρες εκτός Ε.Ε. 7.483 10% 2.196 2% 

Τρίτες χώρες 172 0% 0 0% 

Σύνολο 78.096 100% 95.578 100% 

Πηγή: Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε 30.06.2017 επισκοπημένες 
από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 

 

Η μείωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών που παρατηρείται την περίοδο 01.01-30.06.2017 προέρχεται 
κυρίως από τα έσοδα στο Εσωτερικού, τα οποία συνιστούν 89% επί του συνολικού ενοποιημένου κύκλου 
εργασιών για την περιόδο 01.01-30.06.2017 και 96% επί του συνολικού ενοποιημένου κύκλου εργασιών για την 
περιόδο 01.01-30.06.2016. 
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3.6.3 Χαρτοφυλάκιο Έργων υπό Εκτέλεση 

 

Κατωτέρω παρατίθενται το χαρτοφυλάκιο των υπό εκτέλεση έργων του Ομίλου, βάσει υπογεγραμμένων 
συμβάσεων, την 30.06.2017 καθως και τα νέα σημαντικά έργα και ο προϋπολογισμός τους (αναλογία Ομίλου) 
που υπογράφηκαν μετά την 30.06.2017 από τον Ομιλο:  

 

ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017 

(ποσά σε χιλ. €) 
Συνολικός 

προϋπολογισμός 
Ανεκτέλεστο 

υπόλοιπο 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ 25.550 1.338 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 54.262 868 

ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΤΥΡΙΑ - ΣΙΣΤΡΟΥΝΙ 10.175 2.081 

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. -ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΕΡΓΑ ΕΜ. ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ 37.108 8.472 

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΙ 18.201 9.554 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000 - ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ) 
ΕΩΣ Α/Κ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ (Χ.Θ. 3+200) (57.4) 41.428 16.734 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ - ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 91+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 113+000 ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ (Εργολαβία INTRAKAT) 18.609 921 

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ - ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 4.930 1.224 

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT-INTRACOM ΗOLDING-HOL - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ "ΛΕΥΚΕΣ" ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΜΕ ΣΔΙΤ 59.078 18.227 

Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΪΔΕΥΤΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 3.912 1.340 

ΑΛΒΑΝΙΑ - WORKS FOR CONSTRUCTION OF VLORA WATERFRONT PROJECT - 
PHASE 1 11.993 1.308 

ΑΓΓΕΜΑΡ Α.Ε. - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΓΕΜΑΡ Α.Ε., ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ – 
ΔΟΙΡΑΝΗΣ – ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΠΛΕΣΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β’ ΦΑΣΗΣ 
(ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) 36.688 8.236 

MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA - CONSTRUCTION 
WORKS ON THE CLINICAL HOSPITAL IN SHTIP 29.215 23.759 

ΟΤΕ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 18.000 12.132 

COSMOTE - ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚ. & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 4.150 2.531 

OTE - ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚ. & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 10.000 4.592 

INTRASOFT INTERNATIONAL - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΜΕΛΕΤΗ , ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ , ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΕΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ΜΕ ΣΔΙΤ 2.900 2.569 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (Α', Γ' & 
Ε') ΤΟΥ Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Συν. Προϋπ. € 17,3 εκατ.) 16.398 16.398 

FRAPORT SA - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ  ΤΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ Α (CLUSTER A) 182.486 180.531 

FRAPORT SA - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ  ΤΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ Β (CLUSTER B) 161.004 158.949 
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ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017 

(ποσά σε χιλ. €) 
Συνολικός 

προϋπολογισμός 
Ανεκτέλεστο 

υπόλοιπο 

ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ-ΦΑΣΗ Β.ΙΙ (ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON 
GROUP N.V.-INTRAKAT-ENVITEC Συν. προϋπ.: € 25,4 εκατ.) 10.139 10.139 

ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ   2.101 

COSTRUTTORE COMPANY LTD - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΥ "COLD SHELL" ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ (Κ.ΠΟΛΙΤΗ 7,0.Τ.790) (Υπεγράφη 01.07.2017) 2.549 2.549 

ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Γ.Ν. 
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ (Υπεγράφη 04.07.2017) 2.447 2.447 

ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 2ΗΣ ΔΕ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ - Κ/ΞΙΑ INTRAKAT-WATT A.E  (Συν. Προϋπ. € 
16,3 εκατ.) (Υπεγράφη 17.07.2017) 8.155 8.155 

ΥΠΟΜΕΔΙ - 1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΕΣΧΑΤΙΑΣ" (Συν. Προϋπ. € 11,3 εκατ.) (Υπεγράφη 04.09.2017) 2.815 2.815 

FRACASSSO HELLAS (έχει υπογραφεί) 2.972 2.972 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΛΛAΓΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΣΠΑΡΤΗ-ΠΛΑΤΑΝΑ-ΣΚΟΥΡΑ (Σύμβαση σε διαδικασία υπογραφής) 4.842 4.842 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (*)        780.006 507.784 

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Λογιστή - Ελεγκτή 

 

(*)
 Ο ανωτέρω πίνακας διαφέρει συγκριτικά με τον πίνακα στις Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ενδιάμεσες 

Οικονομικές Καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε 30.06.2017, καθώς ο τελευταίος 
περιλαμβάνει μόνο τα σημαντικά έργα και όχι το σύνολο των έργων.  

 

3.6.4 Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Άδειες Εκμετάλευσης & Λειτουργίας 

 

Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, δεν υπάρχει βαθμός εξάρτησης του Ομίλου από διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

και άδειες εκμετάλλευσης, εκτός όσων αναγράφονται κατωτέρω.  

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.3098/6.02.2009 απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε, η Εταιρεία απέκτησε το ανώτατο πτυχίο 

της έβδομης τάξεως του ΜΕΕΠ για έργα οδοποιίας, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά και 

βιομηχανικά – ενεργειακά. Η ισχύς του πτυχίου είναι έως τις 31.01.2018. 

Με τη διαδικασία της συγχώνευσης δια απορρόφησης της INTRAMET από την Εταιρεία, η οποία 

ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2005 (ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ 13291/ 30.12.2005), περιήλθαν στην Εταιρεία οι 

κάτωθι Άδειες Λειτουργίας: 

• Άδεια λειτουργίας, αόριστης διάρκειας, στο σύνολο των κτιριακών και μηχ/κών εγκαταστάσεων του 

εργοστασίου της μεταλλικών κατασκευών – γαλβανιστήριο, στο 5
ο
 χλμ. της επαρχιακής οδού Λάρισας – 

Τυρνάβου, με επιφύλαξη τήρησης των κείμενων νομοθετικών διατάξεων ασφάλειας και λειτουργίας 

τέτοιων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. ΔΒ/Φ14.653Γ΄/1422/25.8.2003 απόφαση του 

Νομάρχη Λάρισας, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΒ/Φ14.653Γ΄/2545/10.12.2004 

απόφαση του ιδίου. Η εν λόγω άδεια μεταβιβάστηκε στην INTRAKAT με την υπ’ αρ. πρωτ. 

ΔΒ/Φ14.653Γ΄/145/31.1.2006 απόφαση του Νομάρχη Λάρισας.  

• Οριστική άδεια διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του βαφείου της (αριθμ. Απόφασης 

6885/25.11.2004), που βρίσκεται στο 5
ο
 χλμ. της επαρχιακής οδού Λάρισας – Τυρνάβου. Η Εταιρεία 

οφείλει να παρακολουθεί συστηματικά τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων του 

εργοστασίου της και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης 

επεξεργασίας των αποβλήτων, ώστε να εξασφαλίζονται οι όροι της σχετικής απόφασης και οι γενικοί 

όροι της Υγειονομικής Διάταξης. 

Η Εταιρεία έχει λάβει τα κάτωθι πιστοποιητικά: 
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1. Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητας (Έδρα και Υποκατάστημα Λάρισας) 

Η INTRAKAT εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για τη Ποιότητα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001: 

2008 (Αριθμ. Εγγραφής Πιστοποιητικού 010131139) για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής. 

Σχεδιασμός, Κατασκευή, Εγκατάσταση, Τεχνική Υποστήριξη, συντήρηση & επισκευή οικοδομικών, υδραυλικών, 

λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών- ενεργειακών έργων και έργων οδοποιίας, 

τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων δίκτυα και εγκαταστάσεις, έργων φυσικού αερίου, αθλητικών έργων και 

συστημάτων και δικτύων πληροφορικής - σχεδιασμός, κατασκευή, επιφανειακή επεξεργασία 

(επιψευδαργύρωση εν θερμώ, βαφή πούδρας, υγρή βαφή) σύνθετων βαρέων και ελαφρών μεταλλικών 

κατασκευών και παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων αυτών – εγκατάσταση και εμπορία σύνθετων βαρέων και 

ελαφρών μεταλλικών κατασκευών – πώληση, κατασκευή, εγκατάσταση, έλεγχος, συντήρηση, φωτοβολταϊκών 

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – εμπορία υλικών σχετικών με τη παραγωγή και αποθήκευση 

ηλεκτρικής ενέργειας – κατασκευή και εμπορία προκατασκευασμένων οικίσκων.  

- Αρχική έκδοση πιστοποιητικού: 22.12.2010 

- Ισχύς έως: 15.09.2018 

2. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Έδρα και Υποκατάστημα 

Λάρισας) 

Η INTRAKAT εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001: 

2004 (Αριθμ. Εγγραφής Πιστοποιητικού 04016023) για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής. 

Σχεδιασμός, Κατασκευή, Εγκατάσταση, Τεχνική Υποστήριξη, συντήρηση & επισκευή οικοδομικών, υδραυλικών, 

λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών- ενεργειακών έργων και έργων οδοποιίας, 

τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων δίκτυα και εγκαταστάσεις, έργων φυσικού αερίου, αθλητικών έργων και 

συστημάτων και δικτύων πληροφορικής - σχεδιασμός, κατασκευή, επιφανειακή επεξεργασία 

(επιψευδαργύρωση εν θερμώ, βαφή πούδρας, υγρή βαφή) σύνθετων βαρέων και ελαφρών μεταλλικών 

κατασκευών και παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων αυτών – εγκατάσταση και εμπορία σύνθετων βαρέων και 

ελαφρών μεταλλικών κατασκευών – πώληση, κατασκευή, εγκατάσταση, έλεγχος, συντήρηση, φωτοβολταϊκών 

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – εμπορία υλικών σχετικών με τη παραγωγή και αποθήκευση 

ηλεκτρικής ενέργειας – κατασκευή και εμπορία προκατασκευασμένων οικίσκων.  

- Αρχική έκδοση πιστοποιητικού: 22.12.2010 

- Ισχύς έως: 15.09.2018 

3. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία (Έδρα και 

Υποκατάστημα Λάρισας) 

Η INTRAKAT εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το 

πρότυπο QHSAS 18001: 2007 (Αριθμ. Εγγραφής Πιστοποιητικού 03016013) για το ακόλουθο πεδίο 

εφαρμογής. 

Σχεδιασμός, Κατασκευή, Εγκατάσταση, Τεχνική Υποστήριξη, συντήρηση & επισκευή οικοδομικών, υδραυλικών, 

λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών- ενεργειακών έργων και έργων οδοποιίας, 

τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων δίκτυα και εγκαταστάσεις, έργων φυσικού αερίου, αθλητικών έργων και 

συστημάτων και δικτύων πληροφορικής - σχεδιασμός, κατασκευή, επιφανειακή επεξεργασία 

(επιψευδαργύρωση εν θερμώ, βαφή πούδρας, υγρή βαφή) σύνθετων βαρέων και ελαφρών μεταλλικών 

κατασκευών και παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων αυτών – εγκατάσταση και εμπορία σύνθετων βαρέων και 

ελαφρών μεταλλικών κατασκευών – πώληση, κατασκευή, εγκατάσταση, έλεγχος, συντήρηση, φωτοβολταϊκών 

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – εμπορία υλικών σχετικών με τη παραγωγή και αποθήκευση 

ηλεκτρικής ενέργειας – κατασκευή και εμπορία προκατασκευασμένων οικίσκων.  

- Αρχική έκδοση πιστοποιητικού: 22.12.2010 

- Ισχύς έως: 21.12.2019 
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3.7 Οργανωτική Διάρθρωση του Ομίλου INTRAKAT 

 
Η INTRAKAT ελέγχεται από την INTRACOM HOLDINGS, η οποία κατέχει άμεσα ποσοστό 65,14% του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η INTRACOM HOLDINGS ενοποιεί την INTRAKAT στις οικονομικές της 
καταστάσεις με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
 
Η INTRACOM HOLDINGS είναι ο κύριος μέτοχος ενός ομίλου πολυεθνικών εταιρειών με εξειδίκευση στους 
τομείς των υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας, των σύνθετων κατασκευαστικών έργων 
και των προηγμένων αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων. Στα χρόνια που μεσολάβησαν από την ίδρυσή της 
το 1977, η INTRACOM HOLDINGS εξελίχθηκε σε εταιρεία παροχής Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, 
Αμυντικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών Πληροφορικής, με πλήθος θυγατρικών σε 16 χώρες.  
 
Με επίκεντρο τις αγορές της Δυτικής, Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της 
Βόρειας Αφρικής, το 2016 ο Όμιλος παρουσίασε ενοποιημένα έσοδα €401,6 εκατ., με νέες συμβάσεις 
συνολικού ύψους €245 εκατ. απασχολώντας 2.343 άτομα.  
 
Στο α’ εξάμηνο 2017, ο Όμιλος παρουσίασε ενοποιημένα έσοδα € 197,4 εκατ. με νέες συμβάσεις  ύψους € 476 
εκατ. απασχολώντας 2.245 άτομα. 
 
Η λειτουργική κερδοφορία της INTRACOM HOLDINGS (EBITDA) διαμορφώθηκε σε €13,8 εκατ. το α΄ εξάμηνο 
2017 έναντι €12,1 εκατ. στο α’ εξάμηνο 2016, σημειώνοντας αύξηση 14%. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων την 
30.06.2017 ανέρχεται σε €271,1 εκατ. έναντι €272,2 εκατ. την 31.12.2016. Το σύνολο του Ενεργητικού 
διαμορφώθηκε την 30.06.2017 σε €764,2 εκατ. έναντι €728,6 εκατ. την 31.12.2016. Ο συνολικός δανεισμός 
αυξήθηκε στο α’ εξάμηνο του 2017 κατά €8,9 εκατ. και διαμορφώθηκε σε €186,9 εκατ. από €178,0 εκατ. το 
2016. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε επίσης κατά €19,3 εκατ. (Καθαρός δανεισμός

1
 30.06.2017: €50,7 εκατ. 

έναντι €70 εκατ. στο 2016) (Πηγή: Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 
ενδιάμεσης περιόδου 01.01.-30.06.2017). 
 
 

3.8  Πληροφορίες για τις τάσεις 
 
Ο κλάδος των κατασκευών όπως και όλοι οι επιμέρους κλάδοι της οικονομίας επηρεάστηκαν σημαντικά σε όλη 
τη διάρκεια της ύφεσης που έπληξε την ελληνική οικονομία τα τελευταία έτη. 
 
Είναι γενική εκτίμηση του επιχειρηματικού κόσμου και ειδικά των εταιρειών που απασχολούνται στον κλάδο των 
κατασκευών, ότι προκειμένου να υπάρξει η αναμενόμενη μεγέθυνση της οικονομίας, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον και θα πρέπει να επιλυθούν άμεσα προβλήματα που 
σχετίζονται με: 
 

− την ταχεία ολοκλήρωση των απαραίτητων δομικών προσαρμογών, 
− την χαλάρωση των capital controls που έχουν επιβληθεί και την σταδιακή εξάλειψή τους, 
− την σταδιακή ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων, 
− την ενίσχυση της ρευστότητας με την αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων χρηματοδότησης που έχουν 

τη βάση τους στο Πρόγραμμα ΣΕΣ 2014-2020, στο Πρόγραμμα Junker και σε άλλα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα. 

 
Ο ΙΟΒΕ για τον κλάδο των κατασκευών αναφέρει τα ακόλουθα: 
«Ο κλάδος των κατασκευών στα μέσα του 2017 εμφανίζει βελτιωμένη εικόνα, ο δείκτης επιχειρηματικών 
προσδοκιών διαμορφώθηκε στις 49,1 μον., χαμηλότερος όμως από τον αντίστοιχο του 2016 (65,4 μον.). 
 
Σε κλαδικό επίπεδο, στα μέσα του 2017 η τάση είναι ελαφρώς ανοδική στα Δημόσια έργα αλλά και στις Ιδιωτικές 
κατασκευές. Από τις βασικές μεταβλητές, οι προβλέψεις για το πρόγραμμα των εργασιών των επιχειρήσεων των 
κατασκευών μεταβάλλονται θετικά. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στον κλάδο είναι ότι ένα ποσοστό 
9% των επιχειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, ποσοστό 31% αναφέρει ως σημαντικό 
πρόβλημα την χαμηλή ζήτηση, ποσοστό 48% την ανεπαρκή χρηματοδότηση και ποσοστό 11% λοιπούς 
συγκυριακούς παράγοντες. 
 

                                                           
1
 Καθαρός Δανεισμός = (Σύνολο βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού) – (Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) 
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Ειδικά στον τομέα των Δημοσίων έργων, τον Ιούνιο του 2017 διαφαίνεται ελαφρά βελτίωση στον δείκτη 
επιχειρηματικών προσδοκιών που κινήθηκε στα επίπεδα των 30,7 μον., σαφώς όμως χαμηλότερα από τον 
δείκτη της αντίστοιχης περιόδου του 2016 (57,2 μον.). 
 
Ως προς το πρόγραμμα εργασιών του κλάδου των δημοσίων έργων, ο χαμηλός δείκτης φαίνεται να υποχωρεί 
περαιτέρω στις -84 μον., κάτι που αντισταθμίζεται από την άνοδο των προβλέψεων για την απασχόληση (-59 
μον.). 
 
Ενδεικτικό της κατάστασης στις κατασκευές δημοσίων έργων είναι, ότι μόνο 6% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων 
δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, ποσοστό 31% δηλώνει ως κύριο πρόβλημα την χαμηλή 
ζήτηση, ποσοστό 50% την χαμηλή χρηματοδότηση και ποσοστό 10% λοιπούς συγκυριακούς παράγοντες». 

1
 

 
Σε επίπεδο δραστηριοτήτων του Ομίλου INTRAKAT, όσον αφορά τις κατασκευές, συνεχίζονται απρόσκοπτα τα 
έργα που εκτελούνται σήμερα και τα οποία συμπεριλαμβάνουν κατασκευές οδικών αρτηριών, φράγματα και 
υδραυλικά έργα, τηλεπικοινωνιακά έργα, αεροδρόμια, κτιριακές υποδομές, νοσοκομεία, έργα ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και περιβαλλοντικά έργα, κατασκευές σύνθετων τουριστικών, ξενοδοχειακών και οικιστικών 
υποδομών.  
 
Στον τομέα του Real Estate υπάρχει σημαντική δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη τουριστικών κατοικιών και 
ξενοδοχειακών μονάδων σε πολυτελείς τουριστικούς προορισμούς. 
 
Στην παραγωγή ενέργειας βρίσκεται σε εξέλιξη η αδειοδότηση για την ενίσχυση του υφιστάμενου αιολικού 
δυναμικού 21 MW της εταιρείας στη Βοιωτία κατά 12 MW επιπλέον.  
 
Αναφορικά με τα έργα ΣΔΙΤ, το έργο τηλεματικής «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη 
Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφορικής Επιβατών και 
Διαχείρισης Στόλου» για λογαριασμό του ΟΑΣΑ, έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία με διάρκεια λειτουργίας 10 έτη.  
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η κατασκευή του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές 
"Λευκές" Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών» 
για λογαριασμό της Κ.τ.Π., προϋπολογισμού € 60 εκατ., με διάρκεια λειτουργίας 15 έτη. Επίσης, ολοκληρώθηκε 
η υπογραφή της σύμβασης σύμπραξης του έργου «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού 
Σερρών – Φάση Β.ΙΙ» προϋπολογισμού € 25,4 εκατ., με διάρκεια κατασκευής 2 έτη και λειτουργίας 25 έτη.  
 
Όσον αφορά τα έργα εξωτερικού, σε πλήρη εξέλιξη είναι η κατασκευή τόσο του έργου «Κατασκευαστικές 
εργασίες στο Νοσοκομείο του Shtip» στα Σκόπια, προϋπολογισμού €29,2 εκατ., για λογαριασμό του 
Υπουργείου Υγείας το οποίο χρηματοδοτεί και το έργο, όσο και του έργου «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου 
Vlora – Φάση Α΄» στην Αλβανία, προϋπολογισμού €8,2 εκατ., για λογαριασμό του Αλβανικού Κράτους, το 
οποίο χρηματοδοτείται από το Γενικό Χρηματοδοτικό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Εντός του 2017 η εταιρεία υπέγραψε το έργο «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία 
Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές Κοινότητες (Α', Γ' & Ε') του Δ. Θεσσαλονίκης» για 
λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού €21,4 εκατ., του οποίου η κατασκευή και λειτουργία 
θα διαρκέσει 5 έτη. 
 
Εντός του Μαρτίου 2017, η INTRAKAT υπέγραψε με την εταιρεία FRAPORT GREECE S.A. δύο συμβάσεις 
συνολικού προϋπολογισμού €357 εκατ., πλέον ΦΠΑ, για την υλοποίηση μελετών και κατασκευαστικών έργων 
στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, των οποίων η Fraport Greece έχει αναλάβει τη λειτουργία, αναβάθμιση και 
συντήρηση για περίοδο 40 ετών.  

 
Η πρώτη σύμβαση αφορά στα 7 αεροδρόμια Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου (Θεσσαλονίκης, 
Καβάλας, Ζακύνθου, Χανίων, Κεφαλονιάς, Κέρκυρας και Ακτίου), ενώ η δεύτερη σύμβαση αφορά στα 7 
αεροδρόμια Αιγαίου (Ρόδου, Κω, Μυκόνου, Σαντορίνης, Σάμου, Σκιάθου και Μυτιλήνης). 
 
Οι συμβάσεις μεταξύ Fraport Greece - Intrakat περιλαμβάνουν την ανακαίνιση και αναβάθμιση των 
υφιστάμενων υποδομών των αεροδρομίων, καθώς και τη μελέτη και κατασκευή επεκτάσεων. Η διάρκεια του 
έργου έχει οριστεί σε 4 έτη.  
 
Βάσει των ανωτέρω, τα έσοδα του Ομίλου για το ‘β εξάμηνο 2017 αναμένεται να αυξηθούν σε σχέση με το β’ 
εξάμηνο 2016, λόγω της επιτάχυνσης του ρυθμού εκτέλεσης των νέων έργων που αναλήφθηκαν.  
 

                                                           
1
 (Πηγή: ΙΟΒΕ Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας, Ιούνιος 2017) 
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To β’ εξάμηνο του 2017 τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου αναμένεται να ακολουθήσουν την πορεία των 
εσόδων, όχι όμως σε βαθμό που να επηρεάζεται αρνητικά το μικτό περιθώριο. Ο Όμιλος βρίσκεται σε συνεχή 
διαδικασία εξορθολογισμού του λειτουργικού κόστους μέσω αυστηρού ελέγχου των προμηθειών, συγκράτησης 
του κόστους υπεργολαβιών, της συγχώνευση διοικητικών κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ θυγατρικών και τη 
χρήση τεχνολογικών καινοτομιών. Οι παραπάνω ενέργειες και η ανάληψη νέων έργων υψηλού περιθωρίου 
αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση του λειτουργικού κέρδους . 
 
Το β’ εξάμηνο του 2017 τα δάνεια του Ομίλου αναμένεται να παραμείνουν στα επίπεδα του 2016 με μειωτική 
όμως τάση, λόγω αποπληρωμής δανείων τα οποία είχαν ληφθεί για εκτέλεση έργων τα οποία τείνουν στην 
ολοκλήρωση τους. 
 
Η Εταιρεία εκτιμά ότι τα κέρδη προ φόρων για το 2017 αναμένεται να παρουσιάσουν βελτίωση σε σχέση με τα 
κέρδη προ φόρων του 2016 λόγω της εκτέλεσης των νέων έργων που αναλήφθησαν. 
 
Σύμφωνα με την Διοίκηση της Εταιρείας, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, δεν υφίσταται γνωστή τάση, 
αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές της 
Εταιρείας και του Ομίλου κατά την τρέχουσα χρήση. 
 
 

3.9  Διοικητικά, Διαχειριστικά, Εποπτικά Οργανα και Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ως το ανώτατο 
όργανο της, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία συμπεριλαμβανομένης και 
της εκλογής του Δ.Σ. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που 
απουσιάζουν ή διαφωνούν. Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά 
όργανα της Εταιρείας καθώς και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα μέλη του Δ.Σ. 
καθώς και ο εσωτερικός ελεγκτής.  

 

3.9.1 Διοικητικό Συμβούλιο 

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της, του Κ.Ν. 
2190/20 και του Ν. 3016/2002, ως ισχύουν, καθώς και κάθε ειδικότερης νομοθετικής ρύθμισης που διέπει τη 
λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών. 

Το Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, έχει τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη 
διάθεση της εταιρικής περιουσίας καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα 
ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα 
με το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Στο Δ.Σ. 
αναφέρεται απευθείας και η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, η οποία συνιστά αυτόνομη και 
αυτοτελή υπηρεσία της εταιρείας, που εντάσσεται οργανικά στο Δ.Σ.. 

Το Δ.Σ. της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της αποτελείται από τρεις (3) έως έντεκα (11) 
συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία πέντε (5) ετών, που 
παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν 
μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Τα Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλεγούν και ανακαλούνται ελεύθερα. 

Το Δ.Σ. της Εταιρείας απαρτίζεται σήμερα από 10 μέλη, όπως αναφέρονται στον Πίνακα Μελών Δ.Σ. 
κατωτέρω, και εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26.06.2014.  

Αρχικά, είχε συγκροτηθεί σε σώμα, σύμφωνα με το από 26.06.2014 Πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας και 
αποτελείτο από τους κ.κ.: Δημήτριο Χ. Κλώνη, Πέτρο Κ. Σουρέτη, Δημήτριο Σ. Θεοδωρίδη, Κωνσταντίνο Σ. 
Κόκκαλη, Δημήτριο Α. Παππά, Χαράλαμπο Κ. Καλλή, Γεώργιο Σ. Κολιαστάση, Χρήστο Δ. Μηστριώτη, Σωκράτη 
Σ. Κόκκαλη, Σωτήριο Ν. Φίλο, Αναστάσιο Μ. Τσούφη. Ακολούθησαν οι από 22-09-2014 και 04-11-2014 
Συνεδριάσεις Δ.Σ., με τις οποίες ανατέθηκε εκ νέου η εκπροσώπηση της εταιρείας. Εν συνεχεία, κατά την από 
25.02.2016 Συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε η εκλογή νέου Μέλους Δ.Σ. (και συγκεκριμένα, του κ. Γεωργίου 
Άννινου, ο οποίος ορίσθηκε και Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους κ. 
Γεωργίου Σ. Κολιαστάση και για το υπόλοιπο της θητείας του, η συγκρότηση εκ νέου του Δ.Σ. σε σώμα ως 
κατωτέρω, και η εκ νέου παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας. Ακολούθως, κατά 
τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της 16.05.2016 και της 02.06.2017 παρασχέθηκαν εκ νέου δικαιώματα 
εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας ενώ πρόσφατα, κατά τη συνεδρίαση της 05.07.2017 
παρασχέθηκαν εκ νέου δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, ως σήμερα ισχύουν και 
συνοψίζονται κατωτέρω.Τέλος, το Δ.Σ. της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 29.08.2017, αποδέχθηκε την 
παραίτηση του κ. Χ.Μηστριώτη και αποφάσισε την μη αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το 
άρθρο 22 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 18 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920. 
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H σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας είναι η ακόλουθη: 
 

Νο. Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. 

1. Δημήτριος Χ. Κλώνης Πρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος 

2. Γεώργιος Α. Άννινος Α΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος 

3. Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης Β΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος 

4. Πέτρος Κ. Σουρέτης Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 

5. Δημήτριος Α. Παππάς Εκτελεστικό Μέλος 

6. Χαράλαμπος Κ. Καλλής Εκτελεστικό Μέλος 

7. Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης Μη Εκτελεστικό Μέλος 

8. Σωκράτης Σ. Κόκκαλης Μη Εκτελεστικό Μέλος 

9. 

 
Σωτήριος Ν. Φίλος 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

10. 

 
Αναστάσιος Μ. Τσούφης 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 
 
 
Η επαγγελματική διεύθυνση των μελών του Δ.Σ. είναι η διεύθυνση της Εταιρείας, 19

ο
 χλμ. Λεωφ. Παιανίας - 

Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής.  
 
Η θητεία του ως άνω Δ.Σ. , σύμφωνα με την από 26.06.2014 απόφαση της ΤΓΣ, είναι πενταετής και λήγει την 
26.06.2019. Με την από 05.07.2017 απόφαση Δ.Σ. ανατέθηκε ως προαναφέρθηκε η άσκηση όλων των 
αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων, εξουσιών και καθηκόντων, σχετικά με τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και 
εν γένει υποθέσεων της εταιρείας, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, στους κ.κ. Δ. Κλώνη, Πρόεδρο 
Δ.Σ. της εταιρείας, Π.Σουρέτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Δ. Θεοδωρίδη, Β’ Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και 
Γενικό Διευθυντή Real Estate Development της εταιρείας, Δ.Παππά, Γενικό Διευθυντή Κατασκευών και Έργων 
Υποδομής της εταιρείας και Χ. Καλλή, Μέλος Δ.Σ. και Γενικό Διευθυντή Μεταλλικών Κατασκευών 
Τηλεπικοινωνιακών Έργων και Ενεργειακών Έργων της εταιρείας, οι οποίοι δεσμεύουν την εταιρεία υπό τις 
διακρίσεις που τίθενται στην εν λόγω απόφαση.  

Το Δ.Σ. είναι ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας και συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου ή του 
Αναπληρωτή του, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Δ.Σ. 
συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, δύναται όμως εξαιρετικά να συνεδριάζει και εκτός έδρας, καθώς επίσης 
και με τηλεδιάσκεψη, στις προβλεπόμενες από το Καταστατικό (αρθ. 23) περιπτώσεις. Τα περί σύγκλησης του 
Δ.Σ. περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 23 του Καταστατικού ενώ οι αρμοδιότητές του περιγράφονται ως 
προαναφέρθηκε στο άρθρο 20 του Καταστατικού. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού, απαγορεύεται στα μέλη του Δ Σ, καθώς και στους 
Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους 
λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η 
Εταιρεία ή να μετέχουν ως Ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 

Το Δ.Σ. περιλαμβάνει πέντε εκτελεστικά μέλη, και  πέντε μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων (μη εκτελεστικών) 
τα δύο είναι ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά και πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του Ν. 3016/2002. 

Ο κ.Α.Τσούφης δεν διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή τις 
συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.3016/2002.  

Ακολούθως παρατίθενται σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ. μέσα στα οποία 
περιλαμβάνεται και το βιογραφικο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας που κατά δήλωση της Εταιρείας 
ενεργεί ως το ανώτατο διευθυντικό της στέλεχος – και του εσωτερικού ελεγκτή κας Μαριάνας Καϊμενοπούλου. 
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Μέλη Δ.Σ.  
 
Δημήτριος Κλώνης, Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Ο κ. Κλώνης είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. 
Έχει τιμηθεί με εκπαιδευτικά βραβεία και υποτροφίες από την ελληνική πολιτεία, την Τράπεζα της Ελλάδος και 
το ίδρυμα Ωνάση. Εργάσθηκε ως οικονομολόγος στη Διεύθυνση Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος και ως 
καθηγητής στο Deree College, ενώ διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του 
Δήμου Αθηναίων. Εντάχθηκε στην Intracom το 1994 και υπήρξε CFO του Ομίλου, ενώ συμμετέχει στο Δ.Σ. από 
το 1995. Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (1995-2004), 
Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής του Εταιρικού Κέντρου (2005-2006) και Εντεταλμένος Σύμβουλος 
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Ομίλου (2006-2011), καθώς και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Αναπληρωτής 
Διευθύνων Σύμβουλος (2011-2013). Από το 2014 κατέχει τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της INTRACOM 
HOLDINGS, καθώς και των περισσοτέρων θυγατρικών. Τον Ιούλιο του 2016 ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος 
Συμβούλου της Intracom Holdings.  
 
 
Γεώργιος Άννινος, Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος 
 

Ο κ. Άννινος είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Τηλεπικοινωνιών με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία. Ο 
κ. Άννινος κατείχε διευθυντικές θέσεις σε μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς στην Ελλάδα και τη 
Γερμανία πριν αναλάβει καθήκοντα Διευθυντού Τηλεπικοινωνιακών Έργων στην Intracom το 1989, ενώ το 
1994 ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή παρά τω Προέδρω. Μέλος του Δ.Σ. της Intracom από το 2000, 
εκλέχθηκε στη συνέχεια στο Δ.Σ. της INTRACOM HOLDINGS και το 2006 διορίστηκε Εντεταλμένος Σύμβουλος 
στο Γραφείο Διοίκησης. Από τον Ιανουάριο του 2014 είναι Αντιπρόεδρος της INTRACOM HOLDINGS, ενώ 
παράλληλα συμμετέχει στα Δ.Σ. αρκετών εταιρειών του Ομίλου. Από τον Φεβρουάριο 2016, είναι Α’ 
Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Intrakat. 
 
Δημήτριος Θεοδωρίδης, Β΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος 
 
O κ. Θεοδωρίδης είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Tufts 
της Βοστώνης. Διετέλεσε Αθλητικός Διευθυντής της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και εργάστηκε στη Διεύθυνση 
Ανάπτυξης Αγορών της INTRALOT. Από το 2014 είναι Β’ Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. καθώς και 
Γενικός Διευθυντής Real Estate Development της INTRAKAT. Επίσης κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος 
Συμβούλου της Intradevelopment. 
 

Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 
 
Ο κ. Σουρέτης γεννήθηκε το 1969. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Kατέχει MSc του CITY University of London και International ΜΒΑ του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1997 έως το τέλος του 2003 διετέλεσε Διευθυντικό Στέλεχος του 
ομίλου Ελληνική Τεχνοδομική – ΤΕΒ. Από το Δεκέμβριο 2003 έως σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος 
Συμβούλου της ΙNTRAKAT. Από τον Ιανουάριο του 2005 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 
INTRAMET, διατηρώντας τη θέση αυτή έως τη συγχώνευση της από την INTRAKAT το Δεκέμβριο του 2005. 
Είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Intralot από το 2008, ενώ τον Μάρτιο 2010 ανέλαβε την θέση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ. Παράλληλα κατέχει επιτελικές θέσεις σε θυγατρικές 
εταιρείες του ομίλου INTRAKAT. 
 
Δημήτριος Παππάς, Εκτελεστικό Μέλος 
 
Ο κ. Παππάς είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., κατέχει MSc σε Construction Management του 
Heriot-Watt University και ΜΒΑ από την ΑΣΟΕΕ. Τον Φεβρουάριο 2008 ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού 
Διευθυντή Κατασκευών και Έργων Υποδομής και τον Φεβρουάριο 2009 εκλέχθηκε εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 
της INTRAKAT. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2004, έχοντας διατελέσει Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής / 
Διευθυντής Εξωτερικού ενώ μέχρι το 2004 εργαζόταν στον Όμιλο Ελληνική Τεχνοδομική. 
 
Χαράλαμπος Καλλής, Εκτελεστικό Μέλος 
 
Ο κ. Καλλής είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Msc Mechanical Engineering Cranfield 
University (U.K.). Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας INTRAMET(2005-2006), Διευθυντής 
Διαγωνισμών Ο.Ε.Ο.Α. “Αθήνα 2004” (2001-2004), Διευθυντής Τομέα Συμβάσεων και Τεχνικών Προμηθειών 
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»(1999-2001), Τεχνικός Προϊστάμενος Πετρελαϊκών 
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Εγκαταστάσεων TEXACO Α.Ε.Ε.Π. (1993-1999) Τον Ιανουάριο 2006 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή 
της INTRAKAT και από τον Ιούνιο 2008 είναι Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας. 
 
Κωνσταντίνος Κόκκαλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
 
Ο κ. Κόκκαλης είναι Α’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της INTRACOM HOLDINGS από τον Ιούλιο του 2016. Διετέλεσε 
Διευθύνων Σύμβουλος της INTRACOM HOLDINGS (Ιανουάριος 2014 – Ιούλιος 2016), καθώς επίσης 
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Business Development Executive. Πριν αναλάβει τα καθήκοντα του 
Διευθύνοντος Συμβούλου στην INTRACOM HOLDINGS, κατείχε διαδοχικά τη θέση του Corporate Strategy 
Director, του Αναπληρωτή Διευθ. Συμβούλου (2009-2013) και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Hellas online, 
μέχρι το Νοέμβριο του 2014, που η Εταιρεία εξαγοράστηκε από τη Vodafone Ελλάδος. 
 
Ο κ. Κόκκαλης είναι και Εκτελεστικό Μέλος στο Δ.Σ. της Intralot, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια των 
θυγατρικών του ομίλου INTRACOM HOLDINGS. Το 2014 εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ. 
 
Κατέχει πτυχίο BSc in International Relations and Economics από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και 
Executive Graduate Diploma in Finance από το Columbia University. 
 
Σωκράτης Κόκκαλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
 
Ο κ. Σωκράτης Σ. Κόκκαλης είναι αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT. Εργάστηκε στο 
Εμπορικό Τμήμα της INTRALOT (2007) και το 2010 εντάχθηκε στην INTRALOT Interactive ως Διευθυντής 
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης. Επίσης συμμετέχει στο Εμπορικό Τμήμα της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ από το 2008. 
Τον Φεβρουάριο του 2009 εκλέχθηκε Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της INTRAKAT. 
Γεννήθηκε στο Μιλάνο το 1984 και είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών (2001). Κατέχει πτυχίο (Β.Α.) στις 
Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης (2005). 
 
 
Σωτήριος Φίλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
 
Γεννήθηκε στο Διαβολίτσιο Μεσσηνίας την 19

η
 Δεκεμβρίου 1936. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Διαβολιτσίου, 

το 1954 και από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) (πρώην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και 
Εμπορικών Επιστημών – ΑΣΟΕΕ), το 1962. Απασχολήθηκε στη Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Οικονομικών, από το 1962 έως το 1963, στο «Σώμα Ορκωτών Λογιστών» («Σ.Ο.Λ.» – μετέπειτα «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
– Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές»), από το 1963 έως και το 2006 (έτος συνταξιοδότησης) με ειδικότητα στη 
διενέργεια ελέγχου των οικονομικών στοιχείων και καταστάσεων των περισσότερων και μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 
 
Μετέχει:  

•    Aπό το 2008 έως και σήμερα, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος στο Δ.Σ. της INTRALOT 
•    Aπό το 2009 έως και σήμερα, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος στο Δ.Σ. της INTRACOM 

HOLDINGS S.A. (ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ) 
•    Aπό το 2009 έως και σήμερα, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος στο Δ.Σ. της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. 
•    Aπό το 2010 έως και σήμερα, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος στο Δ.Σ. της INTRAΚΑΤ Α.Ε. 

  
 
Αναστάσιος Τσούφης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
 
Ο κ. Τσούφης σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και μέλος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Από το τον Δεκέμβριο του 2003 είναι μέλος του Δ.Σ. της INTRAKAT. 
 
Μαριάννα Καϊμενοπούλου, Εσωτερική Ελέγκτρια  

Η κα. Καϊμενοπούλου είναι Πτυχιούχος Οργάνωσης & Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Εργάζεται 
στον Όμιλο INTRAKAT από τον Ιούλιο του 2001 και ανέλαβε την θέση της Εσωτερικής Ελέγκτριας τον 
Νοέμβριο του 2004. 

 

Η διοίκηση της Εταιρείας, δηλώνει ότι δεν υπάρχουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με μέλη των διοικητικών, 
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων και οι οποίες να προβλέπουν την παροχή οφελών κατά τη λήξη τους.  
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3.9.2  Εταιρική διακυβέρνηση  

 

Η Εταιρεία υιοθετεί και συμμορφώνεται με το υφιστάμενο πλαίσιο Εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύει στην 
Ελλάδα, όπως αυτό παρατίθενται ακολούθως. 

Ειδικότερα, η Εταιρεία υιοθετεί και συμμορφώνεται τόσο με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 που περιλαμβάνει 
τους βασικούς κανόνες οργάνωσης των ανωνύμων εταιρειών (εισηγμένων και μη), όσο και με τις διατάξεις του 
Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ο οποίος, μεταξύ άλλων, ορίζει τις 
ιδιότητες των μελών του Δ.Σ. και τα αρμόδια για την εκλογή του εταιρικά όργανα. 

Επίσης, η Εταιρεία υιοθετεί και συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και την 
υπ΄αριθμ. εγκύκλιο με πρωτόκολλο 1302/28.4.2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου, 
τον Ν.3340/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4443/2016 για την προστασία της κεφαλαιαγοράς, και τον 
Ν.3693/2008 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4449/2017 και ισχύει. 

Η Εταιρεία συμμορφώνεται και υιοθετεί αναμορφωμένο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως αυτός εγκρίθηκε 
με το από 14.07.2014 Πρακτικό Δ.Σ. αυτής, τροποποιώντας τον από 28.03.2011 προηγούμενο Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης αυτής, σε συμμόρφωση με τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ και τον 
Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως καταρτίστηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής 
Διακυβέρνησης με πρωτοβουλία της ΕΧΑΕ και το ΣΕΒ με ορισμένες αποκλίσεις  
(http://www.athexgroup.gr/el/web/guest/esed-hellenic-cgc). 
  
Ειδικότερα: 

Μέρος Α'- Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του 
Ι. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 
- Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει προβεί στη σύσταση ξεχωριστής Επιτροπής που να προΐσταται στη 

διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο και να προετοιμάζει 
προτάσεις προς αυτό όσον αφορά τις αμοιβές των εκτελεστικών μελών και των βασικών ανώτατων 
στελεχών. 

- Η απόκλιση αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση με τις αμοιβές 
των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και των βασικών ανώτατων στελεχών προσαρμόζεται στις εκάστοτε 
κρατούσες οικονομικές συνθήκες και τις επιδόσεις του Ομίλου και διασφαλίζεται η τήρησή της από το 
Δ.Σ., προκειμένου να αποφεύγεται η καταβολή αμοιβών που δεν βρίσκονται σε αντιστοιχία αφενός μεν 
με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αφετέρου δε με την γενικότερη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. 

- Περαιτέρω, η μη ύπαρξη ξεχωριστής επιτροπής, η οποία προΐσταται στη διαδικασία υποβολής 
υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Δ.Σ. εξηγείται από το γεγονός ότι τα υποψήφια προς εκλογή στο Δ.Σ. 
μέλη, από συστάσεως της Εταιρείας μέχρι και σήμερα πληρούν όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για 
την απονομή προς αυτά της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ., διακρίνονται για την υψηλή επαγγελματική 
τους κατάρτιση, τις γνώσεις, την εμπειρία και το ήθος τους και ως εκ τούτου δεν έχει ανακύψει μέχρι 
στιγμής ανάγκη λειτουργίας τέτοιας επιτροπής. 

 
ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
- Το υφιστάμενο Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελείται από άνδρες. Η απόκλιση αυτή δικαιολογείται από την 

αδυναμία ανευρέσεως κατά το παρόν χρονικό διάστημα στελεχών που να ανήκουν στο γυναικείο φύλο 
και να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις που συνδέονται με την ιδιότητα αυτή. Μεταξύ των 
προτεραιοτήτων της Εταιρείας στο μέλλον, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορισθεί με απόλυτη 
ακρίβεια το χρονικό σημείο συμμόρφωσης της Εταιρείας με την ως άνω πρακτική, συγκαταλέγεται η 
εύρεση και προσθήκη ικανών εκπροσώπων του γυναικείου φύλου, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο αποτελεί 
συνάρτηση αφενός μεν της εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος και αφετέρου της εύρεσης ατόμων που 
πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις. 

 
ΙΙΙ. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
- Το Δ.Σ. δεν διόρισε ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόμενο από τα ανεξάρτητα μέλη του, αλλά έναν 

εκτελεστικό και έναν μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, οι οποίοι συμβάλουν στην επαρκή πληροφόρηση 
των μη εκτελεστικών μελών και συμμετέχουν αποτελεσματικά στη διαδικασία εποπτείας και λήψης 
αποφάσεων. 
 

IV. Ανάδειξη υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της για θητεία 

πέντε χρόνων που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της 
θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την 6ετία. 

http://www.athexgroup.gr/el/web/guest/esed-hellenic-cgc
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- Η απόκλιση αυτή οφείλεται στην αναγκαιότητα αποφυγής εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου σε 
συντομότερο χρονικό διάστημα, γεγονός το οποίο συνεπάγεται την επιβάρυνση της Εταιρείας με έξοδα 
για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας και τη συνεχή υποβολή νομιμοποιητικών εγγράφων 
ενώπιον των συνεργαζόμενων τραπεζικών, πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών νομικών προσώπων. 
Άλλωστε η πρόβλεψη για μέγιστη διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
ανερχόμενη σε τέσσερα (4) έτη ενέχει τον κίνδυνο να μην δύναται το εκλεγμένο Δ.Σ. να ολοκληρώσει το 
έργο του και να τίθεται υπό διακινδύνευση η αποτελεσματική διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και η 
διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. 

- Δεν υφίσταται Επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. 
Η απόκλιση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι κάθε φορά που τίθεται θέμα εκλογής νέου Διοικητικού  
Συμβουλίου ή μέλους αυτού, η Διοίκηση της Εταιρείας φροντίζει να εξασφαλίζει την ύπαρξη και 
εφαρμογή διαφανούς διαδικασίας, αξιολογεί το μέγεθος και την σύνθεση του υπό εκλογή Δ.Σ. ή μέλους 
αυτών, εξετάζει τα προσόντα, τις γνώσεις, τις απόψεις, τις ικανότητες, την εμπειρία, το ήθος και την 
ακεραιότητα των υποψηφίων μελών και ως εκ τούτου εκπληρώνεται στο ακέραιο το έργο που θα 
επιτελούσε η επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων εάν υφίστατο. 
 

V. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου 
- Δεν υφίσταται κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ., καθώς οι διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας 

θεωρούνται επαρκείς για την οργάνωση και λειτουργία του Δ.Σ. και διασφαλίζουν την πλήρη, ορθή και 
έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων του και την επαρκή εξέταση όλων των θεμάτων επί των οποίων 
λαμβάνει αποφάσεις 

- Το Δ.Σ. δεν υιοθετεί στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ημερολόγιο συνεδριάσεων και 12μηνο 
πρόγραμμα δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκληση και συνεδρίαση του Δ.Σ. είναι δυνατή, όταν το επιβάλλουν οι 
ανάγκες της Εταιρείας ή ο νόμος, χωρίς την ύπαρξη προκαθορισμένου προγράμματος 

- Δεν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του Δ.Σ. κατά την άσκηση του έργου του από ικανό, 
εξειδικευμένο και έμπειρο εταιρικό γραμματέα. Περαιτέρω όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν δυνατότητα, 
εφόσον παρίσταται σχετική ανάγκη, προσφυγής στις υπηρεσίες των νομικών συμβούλων της Εταιρείας 
προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση του Δ.Σ. με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

 
VI. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
- Κατά την παρούσα χρονική στιγμή δεν υφίσταται θεσμοθετημένη διαδικασία αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. και των επιτροπών του, ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου του 
Δ.Σ. κατά Δ.Σ. 

- Παρόλα αυτά όποτε διαπιστώνονται αδυναμίες ή δυσλειτουργίες αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποιούνται συναντήσεις και διεξοδικές συζητήσεις, 
στις οποίες αναλύονται τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Άλλωστε το Διοικητικό Συμβούλιο 
παρακολουθεί και επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την προσήκουσα υλοποίηση των 
ληφθεισών αποφάσεών του, με βάση τα τεθέντα στοχο-χρονοδιαγράμματα, ενώ το ίδιο το Διοικητικό 
Συμβούλιο αξιολογείται σε ετήσια βάση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, 
σύμφωνα με τις αρχές και την διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά τόσο στον Κ.Ν. 2190/1920, όσο 
και στο Καταστατικό της Εταιρείας. 
 

Δεν προβλέπεται στο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του εφαρμόζει η εταιρεία  η δημιουργία Τμήματος 
Διαχείρισης Κινδύνων. Η Διαχείριση κινδύνων γίνεται από τη Διοίκηση. 
 
A. Εσωτερικός κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος 
 
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και διαθέτει 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο που προβλέπεται στον ν. 
3016/2002, όπως ισχύει.  
 
Ειδικότερα: 
 
1. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 

Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας, ο οποίος ανταποκρίνεται στις ελάχιστες προϋποθέσεις, 
που ορίζει το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3016/2002 εγκρίθηκε με το από 14.07.2014 Πρακτικό του Δ.Σ. της 
Εταιρείας.  
 
2. Οργάνωση εσωτερικού ελέγχου 
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Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου συνιστά αυτόνομη και αυτοτελή υπηρεσία της Εταιρείας, η οποία εντάσσεται 
οργανικά και αναφέρεται απ' ευθείας και εγγράφως στο Δ.Σ. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται 
από έναν τουλάχιστον εσωτερικό ελεγκτή. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρείας και 
εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. 
 
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου τηρεί απαρέγκλιτα την εν γένει εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και κανονιστικό 
πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου θεσπίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, τις 
διαδικασίες και πολιτικές καθώς και το πλαίσιο διενέργειας οικονομικών, διοικητικών και λειτουργικών ελέγχων, 
τόσο της Εταιρείας όσο και των εταιρειών του Ομίλου, με βάση τα οποία διακριβώνεται: 

• Η αξιοπιστία των λογιστικών και επιχειρηματικών δεδομένων,  

• Η διασφάλιση της εταιρικής περιουσίας από αξιόποινες πράξεις (απάτης, καταδολίευσης, υφαρπαγής) 

ή χρήσης σε άσχετους με τους εταιρικούς προορισμούς,  

• Η συμμόρφωση των υπηρεσιών της Εταιρείας με τα μέτρα διασφάλισης της νόμιμης δραστηριότητάς 

της και  

• Η εφαρμογή και η τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, του Καταστατικού της Εταιρείας, 

καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρεία και ιδιαίτερα της χρηματιστηριακής 

νομοθεσίας και της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών. 

Πριν από τη διενέργεια των ως άνω ελέγχων, ο Εσωτερικός Ελεγκτής υποβάλει στην Επιτροπή Ελέγχου, 
πρόγραμμα με τα τμήματα / υπηρεσίες της Εταιρείας που πρόκειται να ελεγχθούν. Η εν λόγω υποβολή 
επιβάλλεται προκειμένου ο εσωτερικός ελεγκτής να λάβει τις κατάλληλες κατευθύνσεις και εξουσίες ελέγχου. 
 
Οι έλεγχοι της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, που σχετίζονται με το λογιστικό σύστημα, επιδιώκουν να 
διακριβώνεται ότι: 

• Οι εταιρικές συναλλαγές εκτελούνται σύμφωνα με τη γενική ή την ειδική εξουσιοδότηση της διοίκησης.  

• Όλες οι συναλλαγές καταχωρούνται με τα αληθή δεδομένα τους στους κατάλληλους λογιστικούς 

λογαριασμούς, στη χρήση που αφορούν, ώστε να διασφαλίζεται η αληθής κατάρτιση των λογιστικών 

καταστάσεων, στα πλαίσια αναγνωρισμένων λογιστικών μεθόδων και να διατηρείται η δυνατότητα 

λογιστικής παρακολούθησης των περιουσιακών στοιχείων.  

• Η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων επιτρέπεται μόνο ύστερα από εξουσιοδότηση της διοικήσεως ή 

σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις αυτής και  

• Τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων να συγκρίνονται σε λογικά διαστήματα με τα 

πραγματικά δεδομένα και σε περιπτώσεις διαφορών, να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, επιμελείται, εκτός των άλλων, τους ακόλουθους ελέγχους:  
• Τον έλεγχο τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Καταστατικού της Εταιρείας, ως 

εκάστοτε ισχύουν, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρεία, ιδίως της νομοθεσίας 

περί ανωνύμων εταιρειών και της χρηματιστηριακής, ειδικότερα δε της αποφάσεως του Δ.Σ. της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 5/204/2000, ως τροποποιήθηκε και ισχύει 

• Τον έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία και τα επενδυτικά 

σχέδια της Εταιρείας σχετικά με την χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από το Χρηματιστήριο ή 

την ορθή ενημέρωση των εποπτικών αρχών και του επενδυτικού κοινού για τις τυχόν διαφοροποιήσεις 

τους.  

• Τον έλεγχο της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της διοικήσεως 

αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.  

• Τον έλεγχο των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, κατά 

την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και των σχέσεων της Εταιρείας 

με εταιρείες, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη του Δ.Σ. ή 

μέτοχοι της Εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 10%.  

• Τον έλεγχο των χρηματιστηριακών συναλλαγών επί τίτλων της Εταιρείας από τα μέλη του Δ.Σ. ή 

πρόσωπα που κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση. 

 
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρει στο Δ.Σ. της Εταιρείας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών 
συμφερόντων των μελών του Δ.Σ. ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας με τα συμφέροντα αυτής, τις 
οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων της.  
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Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, παρέχει, μετά από έγκριση του Δ.Σ. οποιεσδήποτε πληροφορίες ζητηθούν 
εγγράφως από τις εποπτικές αρχές, συνεργάζεται με αυτές και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο 
παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου που αυτές ασκούν. 
 
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει προς το Δ.Σ. μέσω της Επιτροπής Ελέγχου τακτικές ενημερώσεις, 
τουλάχιστον άπαξ ανά τρίμηνο και παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας. 

 

Β. Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων  
 
Η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση της 
Εταιρείας απέναντι στις απαιτήσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και ιδίως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως αυτές ορίζονται στις οικίες διατάξεις, όπως στο άρθρο 5 και 6 της υπ’ 
αριθμού 5/204/2000 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει σήμερα) και μεριμνά για την άμεση, 
ισότιμη και ορθή ενημέρωση των Μετόχων καθώς και της εξυπηρέτησής τους σχετικά µε την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους µε βάση το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.  
 
Ειδικότερα η θέση υπεύθυνου της Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων έχει τις 
εξής βασικές αρμοδιότητες όσον αφορά σε ανακοινώσεις: 

 Σύνταξη και έλεγχο των απαιτούμενων ανακοινώσεων που αφορούν συναλλαγές υπόχρεων 
προσώπων και άλλες σημαντικές δραστηριότητες της Εταιρείας σχετιζόμενες με το Χ.Α., 

 Παρακολούθηση όλων των ανακοινώσεων που εμφανίζονται στο τύπο σχετικά με την Εταιρεία και την 
πορεία της μετοχής στο Χ.Α., 

 Διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των μετόχων και δυνητικών επενδυτών στην ίδια 
πληροφόρηση καθώς και  

 Συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, 
όπως αυτό ορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη χρηματιστηριακή νομοθεσία.  

Όσον αφορά την ευθύνη παρακολούθησης των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., η εν λόγω Υπηρεσία είναι αρμόδια για τα εξής: 

 Τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών προς την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 Την επικοινωνία της Εταιρείας με τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανόμενης της υποβολής στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο Χ.Α., στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και σε κάθε άλλο αρμόδιο φορέα, 
του ενημερωτικού δελτίου, των περιοδικών και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων 
διαχείρισης του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.  

Επίσης μεριμνά ώστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να διανέμεται στους παρισταμένους 
μετόχους η Ετήσια Οικονομική Έκθεση (άρθρο 4 Ν. 3556/2007) και είναι αρμόδια για την τήρηση και 
ενημέρωση του μετοχολογίου της Εταιρείας κατόπιν επικοινωνίας με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Επιπροσθέτως μεριμνά για την παροχή 
πληροφοριών αναφορικά με τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και τις αποφάσεις τους.  
 
Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων διορίστηκε η κα Ιωάννα 
Παπαβασιλείου, δυνάμει του από 24.06.2004 Πρακτικού Δ.Σ. αρχικώς, και σύμφωνα με το από 05.07.2017 
Πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας, που αφορά στην ισχύουσα εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας. 
 

 
3.9.3 Επιτροπή Ελέγχου 
 
Η Εταιρεία, συμμορφούμενη πλήρως με τις προβλέψεις και τις επιταγές του Ν. 3693/2008, εξέλεξε κατά την 
Τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων της 26ης Ιουνίου 2014, 3μελή Επιτροπή Ελέγχου του αρθ.37 του ως 
άνω νόμου, αποτελούμενη από τα ακόλουθα (μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά) μέλη του Δ.Σ. της 
Εταιρείας: 
 

 Σωτήριο Φίλο του Νικολάου, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (με αποδεδειγμένη επαρκή 

γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής). 

 Χρήστο Μηστριώτη του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 

 Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 
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Το Δ.Σ. της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 29.08.2017, αποδέχθηκε την παραίτηση του κ.Χ.Μηστριώτη και σε 
αντικατάσταση ορίσθηκε νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ο.κ. Γεώργιος Άννινος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.  
 

 Σωτήριο Φίλο του Νικολάου, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (με αποδεδειγμένη επαρκή 

γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής). 

 Γεώργιος Άννινος, Α’ Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 

 Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 

 
Mετά την ψήφιση του Νόμου 4449/2017 “Υποχρεωτικός Έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις” (Αρθ. 44) 
αναμορφώθηκε βάσει Κοινοτικής Οδηγίας η Επιτροπή Ελέγχου του άρθ. 37 του Ν. 3693/2008. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 εισήχθη με νόμο στην ελληνική έννομη τάξη η εφαρμογή του 
άρθρου 39 σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας, με την οποία έγιναν κάποιες τροποποιήσεις σε σχέση με το Ν. 
3693/2008 ως προς τη σύσταση της Επιτροπής ελέγχου, την επέκταση των αρμοδιοτήτων αυτής και τη θέση σε 
ισχύ της διενέργειας ελέγχων εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου από θεσμικά όργανα. 
 
Η ως άνω Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, τελεί σε συμμόρφωση με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 καθώς και 
την από 28.04.2017 σχετική επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που είναι αναρτημένη στον ιστότοπό 
της. 
 
Κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι μεταξύ άλλων οι εξής: 
 

 Να ενημερώνει το Δ.Σ. της ελεγχόμενης οντότητας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και 

επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία,  

 Να παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή 

προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της  

 Να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της 

ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού 

ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς να 

παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής 

 Να παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και 

συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής.  

 Να επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών 

εταιρειών, εν προκειμένω της ελεγκτικής Εταιρείας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ”, η οποία 

διενεργεί τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (ατομικών και ενοποιημένων), ή/και των 

ελεγκτών αυτής.  

 Να είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και 

προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν. 

 

3.9.4 Δηλώσεις μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων καθώς και 
Ανώτερων Διευθυντικών Στελεχών  
 

Τα μέλη του Δ.Σ. και η υπεύθυνη του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, δήλωσαν τα εξής:  

 
1. Εκτός από τις δραστηριότητες που συνδέονται με την ιδιότητά τους και τη θέση τους στην Εταιρεία δεν 

ασκούν άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες σημαντικές για την Εταιρεία με εξαίρεση τους κάτωθι: 
 

Όνομα Εταιρεία που συμμετέχει Θέση στο Δ.Σ. / Εταίρος 

Σωκράτης  
Σ.Κόκκαλης Intralot Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος  

Δημήτριος 
Κλώνης INTRACOM HOLDINGS 

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, 
Εκτελεστικό Μέλος 

Αναστάσιος 
Τσούφης - Δικηγόρος 
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Κωνσταντίνος 
Κόκκαλης INTRACOM HOLDINGS 

A' Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της INTRACOM 
HOLDINGS 
Ανώτατο στέλεχος 

 
 

2. Δεν υφίστανται οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων και 
ανωτέρων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας με εξαίρεση: 

 

Όνομα Όνομα συγγενή Θέση συγγενή στον Εκδότη Είδος οικογενειακού δεσμού 

Σωκράτης Σ. 
Κόκκαλης 

Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Αδερφός 

Δημήτριος Θεοδωρίδης 

Β' Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 
Εκτελεστικό Μέλος & Γενικός 
Διευθυντής Real Estate 
Development Αδερφός (ετεροθαλής) 

Κωνσταντίνος 
Κόκκαλης 

Σωκράτης Σ. Κόκκαλης Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Αδερφός 

Δημήτριος Θεοδωρίδης 

Β' Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 
Εκτελεστικό Μέλος & Γενικός 
Διευθυντής Real Estate 
Development Αδερφός (ετεροθαλής) 

Δημήτριος 
Θεοδωρίδης 
 

Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Αδερφός (ετεροθαλής) 

Σωκράτης Σ. Κόκκαλης Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Αδερφός (ετεροθαλής) 

 
 

3. Δεν διατελούν, κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, μέλη διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ούτε είναι εταίροι σε άλλη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο, με τις 
ακόλουθες εξαιρέσεις: 

 
 

Όνομα Εταιρεία που συμμετέχει Θέση στο Δ.Σ. / Εταίρος 

Πέτρος 
Σουρέτης 
 
 

ΚΕΚΡΟΨ Α.E. Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Π.ΜΥΛΩΝΑΣ(ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

IV DEVELOPMENT FACILITY MANAGEMENT 
COMPANY LIMITED Μέτοχος (6%) 

GROVARY LIMITED Μέτοχος (50%) 

CARP LIMITED 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
(Μέτοχος 25%) 

OLIVE HILL ΑΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ (Μέτοχος 33,33%) 

ΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
(Μέτοχος 20%) 

Σωκράτης Σ. 
Κόκκαλης ΠΑΝΟΡΜΟΣ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. (Μέτοχος 50%) 

 

ΛΗΝΟΣ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. (Μέτοχος 30%) 

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

IV DEVELOPMENT FACILITY MANAGEMENT 
COMPANY LIMITED Μέτοχος (6%) 

INTRALOT ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΒΙΤ8 LTD ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

SPORTNEWS INTERNET SERVICE S.A.  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

Σωτήριος Φίλος INTRACOM HOLDINGS 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

INTRALOT  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 
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ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ–ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & 
ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.E. 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

Χαράλαμπος 
Καλλής ΙΚΑΤ-ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μέτοχος (18%) 

Δημήτριος 
Κλώνης 

ΙΝΤRACOM HOLDINGS 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ–ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ 
ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.E. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS - IDE ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.(ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ) ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

INTRALOT ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.  

INTRATOUR ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

INTRAPAR S.A. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

INTRASOFT INFORMATION TECHNOLOGY UK 
LIMITED ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

INTRASOFT MIDDLE EAST FZC  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.  

ΙΝΤΡΑΝΕΤ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

“ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ” δ.τ. “ΕΕΕΤΠ” 
(ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ET.) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 

ΛΗΝΟΣ A.E. 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.& Δ/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝΟΡΜΟΣ Α.Ε. 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

INTRACOM GROUP U.S.A., INC ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΤΑΜΙΑΣ 

H.E. & D. S.A. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

MOΡΕΑΣ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

INTRACOM TECHNOLOGIES LTD ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΤΩΝ 

INTRACOM HOLDINGS INTERNATIONAL LTD ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΤΩΝ 

INTRACOM OPERATIONS LTD ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΤΩΝ 

INTRACOM EXPORTS LTD ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΤΩΝ 

INTRACOM (CYPRUS) LTD ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΤΩΝ 

Γεώργιος 
Άννινος 

ΙΝΤRACOM HOLDINGS 
Β 'AΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ., ΜΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΙΝΤΡΑΝΕΤ Α.Ε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS - IDE ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

INTRAPAR S.A. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

INTRACOM HOLDINGS INTERNATIONAL LTD 
ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΤΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

INTRACOM OPERATIONS LTD ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΤΩΝ 

INTRACOM TECHNOLOGIES LTD ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΤΩΝ 

INTRACOM EXPORTS LTD ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΤΩΝ 

INTRASOFT INFORMATION TECHNOLOGY UK 
LIMITED ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

“ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ” δ.τ. 
“ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ” 
(ΣΩΜΑΤΕΙΟ) ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

Αναστάσιος 
Τσούφης 

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΣΦΠ Μέλος 

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Μέλος 

ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ Α.Ε. Μέλος 
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SAFEBLOOD BIOANALYTICA A.E. Μέλος 

ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ Α.Ε. Μέλος 

LYKTOS HOLDINGS A.E. Μέλος 

LYKTOS MANAGEMENT A.E. Μέλος 

LYKTOS PARTICIPATIONS A.E. Μέλος 

LYKTOS INVESTEMENTS A.E. Μέλος 

LYKTOS ADVISORS A.E. Μέλος 

LYKTOS REAL ESTATE A.E. Μέλος 

LYKTOS ENERGY A.E. Μέλος 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. Μέτοχος (0,34%) 

COVA A.E. Μέτοχος (25%) 

ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ Α.Ε. Μέτοχος (2,5%) 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ Ι.Κ.Ε. Εταίρος (30%) 

Κωνσταντίνος 
Κόκκαλης 

INTRACOM HOLDINGS 
Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ., ΜΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. 
(ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ)  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. (ΒΕΛΓΙΟ) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS - IDE ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

INTRAPAR S.A. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

INTRALOT MΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

ΠΑΝΟΡΜΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. (Μέτοχος 50%) 

ΛΗΝΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. (Μέτοχος 30%) 

ΙΝΤΡAΝΕΤ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

OIKOS COASTAL DEVELOPMENT 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΜΕΤΟΧΟΣ(100%) 

Δημήτριος 
Θεοδωρίδης 
 

IV DEVELOPMENT FACILITY MANAGEMENT 
COMPANY LIMITED Μέτοχος (6%) 

DT ΙΝCORPORATION LTD Ιδρυτής-Εκπρόσωπος (100%) 

Δημήτριος 
Παππάς 
 
 

IV DEVELOPMENT FACILITY MANAGEMENT 
COMPANY LIMITED Μέτοχος (6%) 

ΙΚΑΤ ΠΡΙΣΜΑ ΑΤΕ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. (Μέτοχος 36%) 

GROVARY LIMITED Μέτοχος (50%) 

OLIVE HILL ΑΕ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Μέτοχος 33,33%) 

ΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. (Μέτοχος 20%) 

 
4. Εκτός των όσων αναφέρονται στο σημείο 3 της παρούσας, δεν υπήρξαν μέλη διοικητικών, 

διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ή εταίροι, σε οποιαδήποτε στιγμή των πέντε τελευταίων ετών, 
με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: 
 

Όνομα Εταιρεία που συμμετέχει Θέση στο Δ.Σ. / Εταίρος 
Χρονικό Διάστημα 
(Έναρξη 2012) 

Πέτρος 
Σουρέτης 

ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ 
 ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
(Μέτοχος 25%) 2012 - 2016 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IONIΟΣ 
ΗΛΙΟΣ 6 (Ι.Κ.Ε.) ΙΔΡΥΤΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (100%) 2012-2016 

Σωκράτης Σ. 
Κόκκαλης 

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2012 - 2013 

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 2014 - 2015 

INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2012 - 2015 

Σωτήριος  
Φίλος INTRACOM HOLDINGS 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2009 - Σήμερα 
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INTRALOT  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2008 - Σήμερα 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ–ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.E. 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2009 - Σήμερα 

Χαράλαμπος 
Καλλής 

ΙΚΑΤ-ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μέτοχος (18%) 2015 – 2017 

 .... Μέλος Δ.Σ. 2015 –2016 

ΟΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μέλος Δ.Σ. 2015 

Δημήτριος 
Κλώνης 

INTRACOM HOLDINGS 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΝΑΠΛ. 
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 2012 -2014 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 2014 -2016 

INTRACOM DEFENSE 
ELECTRONICS IDE ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 2012-2014 

 
INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. 
(ΛΟΥΞΕMΒΟΥΡΓΟ) 
  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2012-2014 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 2014-2015 

INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. 
(ΒΕΛΓΙΟ) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 2012-2015 

HELLAS ONLINE 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 2012-2014 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 2014 

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2012 - 2016 

UNIBRAIN ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  2012 - 2016 

INTRAPAR S.A. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 2012 - 2014 

INTRATOUR ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2012 - 2014 

ΛΗΝΟΣ Α,Ε, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 2013 – 2014 

INTRASOFT INFORMATION 
TECHNOLOGY UK LIMITED ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2012 - 2014 

DB DATA BANK ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 2012 - 2013 

INTRASOFT JORDAN ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2012 - 2014 

ΕΡΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2012 - 2014 

“ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ” δ.τ. “ΕΕΕΤΠ” 
(ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ) ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2012 - 2014 

“ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ” δ.τ.“ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ” 
(ΣΩΜΑΤΕΙΟ) ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 2014 - 2016 

ΙNTRACOM TELECOM 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 2012 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & 1
ος

 
ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2012 - 2013 

INTRACOM TELECOM SOLUTIONS 
SAUDI ARABIA ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2012 - 2014 

INTRAROM ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 2012 - 2013 

INTRACOM SVYAZ LLC ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2012 - 2013 

E-TELESERV LLC BELGRADE ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2012 - 2013 

INTRACOM TELECOM 
OPERATIONS LTD ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.  2012 - 2013 

INTRACOM TELECOM 
TECHNOLOGIES LTD ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.  2012 - 2013 
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INTRACOM TELECOM D.O.O 
BELGRADE ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.  2012 - 2013 

INTRACOM TELECOM HOLDINGS 
INTERNATIONAL LIMITED ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.  2012 - 2013 

INTRACOM MIDDLE EAST FZ LLC ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2012 - 2013 

INTRACOM BULGARIA ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.  2012 - 2013 

CONCLIN CORPORATION ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2012 - 2013 

INTRACOM ARMENIA ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2012 - 2013 

Γεώργιος 
Άννινος 

INTRACOM HOLDINGS 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2012 - 2014 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ., ΜΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 2014 - 2016 

INTRACOM DEFENSE 
ELECTRONICS IDE ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2016 – 2017 

HELLAS ONLINE 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2012 - 2014 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ., 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 2014 

INTRACOM TELECOM ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2012 - 2013 

Αναστάσιος 
Τσούφης ΔΡΥΜΩΝΑΣ ΕΠΕ Εταίρος (30%) 2011-2013 

Κωνσταντίνος 
Κόκκαλης 

INTRACOM HOLDINGS 

ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2013 - 2014 

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2014 - 2016 

INTRACOM DEFENSE 
ELECTRONICS IDE ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 2014 – 2017 

HELLAS ONLINE 

ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2012 – 2014 

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2014 

ΠΑΝΟΡΜΟΣ Α.Ε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2012 - 2014 

ΛΗΝΟΣ Α.Ε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2012 - 2014 

INTRACOM HOLDINGS 
INTERNATIONAL LTD ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΤΩΝ 2014 - 2015 

INTRACOM OPERATIONS LTD ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΤΩΝ 2014 - 2015 

INTRACOM TECHNOLOGIES LTD ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΤΩΝ  2014 - 2015 

INTRACOM EXPORTS LTD  ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΤΩΝ 2014 - 2015 

INTRASOFT INFORMATION 
TECHNOLOGY UK LIMITED ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2014 - 2015 

EDUTECH S.A. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.  2014 

ΘHBAIKOΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΟΣ  (15%) 2014 - 2015 

DB DATA BANK ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2012 - 2013 

INTRACOM TELECOM ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2012 - 2013 

Δημήτριος 
Θεοδωρίδης  ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ ΜΕΤΟΧΟΣ (20%) 2012-2014 

 

ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 04 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.) ΙΔΡΥΤΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (100%) 2012-2015 

Δημήτριος 
Παππάς 

ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. (Μέτοχος 25%) 2012-2016 

ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 03 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.) ΙΔΡΥΤΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (100%) 2012-2016 

 
 

5. Δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση για τέλεση δόλιας πράξης κατά τα πέντε 
τελευταία έτη.  
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6. Δεν συμμετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης 
κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών, ενεργώντας υπό την ιδιότητα του μέλους διοικητικού, 
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή ανώτερου διοικητικού στελέχους ή ιδρυτή.  

7. Δεν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δημόσιας επίσημης κριτικής ή/και κύρωσης εκ μέρους των 
καταστατικών ή ρυθμιστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επαγγελματικών οργανώσεων στις 
οποίες μετέχουν), και δεν έχουν παρεμποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν με την ιδιότητα του μέλους 
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ενός εκδότη ή να παρέμβουν στη διαχείριση ή στο 
χειρισμό των υποθέσεων ενός εκδότη κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών.  

8. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση τους δεν δημιουργούν στο πρόσωπό τους οποιαδήποτε 
υφιστάμενη ή δυνητική σύγκρουση με ιδιωτικά τους συμφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους. 

9. Η τοποθέτηση στη θέση τους δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε ρύθμισης ή συμφωνίας μετόχων της 
Εταιρείας ή συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και πελατών της, προμηθευτών της ή άλλων προσώπων. 

10. Δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους οποιασδήποτε περιορισμός ο οποίος αφορά τη διάθεση, εντός 
ορισμένης χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών της Εταιρείας που κατέχουν.  

11. Δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας και δεν συναλλάχθηκαν σε μετοχές ή οποιαδήποτε παράγωγα επί 
μετοχών της κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.   

 
 

3.10  Εργαζόμενοι 
 

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρείας, δεν υφίσταται οποιαδήποτε συμφωνία για συμμετοχή των υπαλλήλων 
στο μετοχικό της κεφάλαιο. Δεν υφίσταται πρόγραμμα δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (stock option). 
 
Οι μετοχές που κατέχουν τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρείας και 
των ανώτερων διοικητικών στελεχών σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 30.09.2017 παρατίθενται στον κατωτέρω 
πίνακα: 
 

Όνομα Αριθμός μετοχών 

Πέτρος Σουρέτης   88.846 

Χαράλαμπος Καλλής 4.978 

Δημήτριος Κλώνης 1.600 

Δημήτριος Παππάς 24.176 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 

 
Επίσης, κανένα μέλος των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρείας και των ανώτερων 
διοικητικών στελεχών της δεν έχει δικαίωμα αγοράς επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
 

 
  

3.11  Μέτοχοι 
 
Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 30.09.2017 διαμορφώνεται ως ακολούθως:  

 
Μέτοχος Αριθμός μετοχών % επί του συνόλου των μετοχών 

 INTRACOM HOLDINGS 3.308.827 65,140% 

Επενδυτικό κοινό <5% 1.770.699 34,860% 

Σύνολο 5.079.526 100,000% 
* Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 
 

 
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.  
 

Σύμφωνα με τις τελευταίες γνωστοποιήσεις στις οποίες έχουν προβεί τα υπόχρεα πρόσωπα στο πλαίσιο του 
Ν.3556/2007 και οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί από την Εταιρεία στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. η εταιρεία INTRACOM 
HOLDINGS στις 18.7.2017 κατείχε ποσοστό 65,14% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας 

Η Εταιρεία δεν γνωρίζει να υπάρχει άλλος μέτοχος ο οποίος να κατέχει άνω του 5% των μετοχών της και των 
δικαιωμάτων ψήφου πλην της εταιρείας INTRACOM HOLDINGS ούτε γνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε 
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συμφωνίας μεταξύ μετόχων για ενιαία ψήφο σε γενική συνέλευση της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι κύριοι 
μέτοχοι της Εταιρείας δεν κατέχουν διαφορετικά δικαιώματα ψήφου.  

Στο βαθμό που η Εταιρεία γνωρίζει, η φύση του ελέγχου που ασκείται από τους μετόχους της, δεν ασκείται με 
τρόπο καταχρηστικό, προς διασφάλιση δε αυτού η Εταιρεία τηρεί όλους τους προβλεπόμενους από την κείμενη 
νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης μηχανισμούς. 
 
Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει λάβει γνώση οποιασδήποτε συμφωνίας, της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, 
σε μια μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά στον έλεγχο της Εταιρείας. Επιπλέον, η 
Εταιρεία δεν γνωρίζει την ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ μετόχων της που να ρυθμίζουν θέματα άμεσου ή 
έμμεσου ελέγχου επ’ αυτής.  
 
Σημειώνεται δεν υπάρχουν ενεχυριάσεις και εμπράγματα βάρη επί των λοιπών μετοχών που κατέχουν οι 
μέτοχοι της Εταιρείας σε ποσοστό 5% και άνω, κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου  
 
Τέλος, δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο. 
 

 
3.12  Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τα Περιουσιακά Στοιχεία, τις Υποχρεώσεις, τη 

Χρηματοοικονομική Θέση και τα Αποτελέσματα του Ομίλου 
 
 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται πληροφορίες για τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, όπως αυτά 
προκύπτουν από: 

α) Για την περίοδο 01.01-30.06.2017 από τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01-
30.06.2017, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), έχουν επισκοπηθεί από την ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κα Μαρία Ν. Χαρίτου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 
15161) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα) και έχουν 
εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 29.09.2017. Οι εν λόγω εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας: www.intrakat.gr. 

.β) Για τη χρήση του 2016, από τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.06.2017, οι 
οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(Δ.Π.Χ.Α), έχουν επισκοπηθεί από την ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κα Μαρία Ν. Χαρίτου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 15161) της 
ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα) και έχουν εγκριθεί από το 
Δ.Σ. της Εταιρείας την 29.09.2017. Οι εν λόγω εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι 
διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας: www.intrakat.gr. 

γ) Για τη χρήση του 2015 από τις Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 
χρήσης 2015, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κα Μαρία Ν. Χαρίτου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 
15161) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα). Οι εν λόγω 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(Δ.Π.Χ.Α) και εγκρίθηκαν με την από 28 Μαρτίου 2016 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και την από 29.06.2016 
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Οι εν λόγω εταιρικές και ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας: www.intrakat.gr. 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης 

Στην παρούσα ενότητα, η Εταιρεία παρουσιάζει ορισμένους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης 
(«Alternative Performance Measures», βάσει των ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures της 
5/10/2015) εκτός Δ.Π.Χ.Α. που απορρέουν από τις οικονομικές της καταστάσεις. Ειδικότερα παρουσιάζονται ο 
δείκτης «Κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)» και η συμφωνία 
Eναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) με κέρδη/ζημιές χρήσης προ φόρων.  

Ο δείκτης EBITDA χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει την κερδοφορία της Εταιρείας, μη λαμβάνοντας υπόψη 
τα μη λειτουργικά έξοδα και τα χρηματοοικονομικά της έξοδα. Το προσαρμοσμένο EBITDA ορίζεται ως:  

Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης πλέον αποσβέσεις, μείον επενδυτικά αποτελέσματα, μείον έκτακτα μη λειτουργικά 
αποτελέσματα. 

Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υποκαθιστούν άλλα μεγέθη που έχουν 
υπολογισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Δ.Π.Χ.Α.  
 

http://www.intrakat.gr/
http://www.intrakat.gr/
http://www.intrakat.gr/
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Ο υπολογισμός του EBITDA για τις περιόδους 01.01 -30.06.2017 και 01.01 -30.06.2017 και για τα έτη 2015 και 
2016 παρατίθεται στους κάτωθι πίνακες: 
 
 

EBITDA 01.01-30.06.2017 

σε χιλ. € 

Κέρδη προ φόρων τόκων 
επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων 

EBITDA 
προσαρμοσμένο 

Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης 4.322 4.322 

Πλέον: 
  -Αποσβέσεις 1.772 1.772 

Μείον: 
  -Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 3 3 

-Έσοδα από ενοίκια 47 47 

-Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία-
Απομείωση (15) (15) 

- Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων-Αποτίμηση στην εύλογη 66 66 

-Κέρδη/(ζημιές) από πώληση συμμετοχών 1 1 

-Κέρδη (ζημιές) από πώληση επενδυτικών ακινήτων 56 - 

-Κέρδη (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 25 25 

-Απομείωση για επισφαλείς απαιτήσεις 0 (452) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και αποσβέσεων 5.911 6.419 

Πηγή: Στοιχεία από Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή  

 
EBITDA 01.01-30.06.2016 

σε χιλ. € 

Κέρδη προ φόρων τόκων 
επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων 

EBITDA 
προσαρμοσμένο 

Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης 6.470 6.470 

Πλέον: 
  -Αποσβέσεις 2.015 2.015 

Μείον: 
  -Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 3 3 

-Έσοδα από ενοίκια 41 41 

- Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων-Αποτίμηση στην εύλογη (12) (12) 

-Κέρδη (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (25) (25) 

-Απομείωση για επισφαλείς απαιτήσεις (67) (67) 

-Επαναφορά πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων  3 3 

-Συναλλαγματικές διαφορές 54 - 

-Έκτακτα κέρδη από δικαστικό διακανονισμό υποχρεώσεων 333 0-- 

Κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και αποσβέσεων 8.154 8.542 

Πηγή: Στοιχεία από Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή  

 
EBITDA 2016 

σε χιλ. € 

Κέρδη προ φόρων τόκων 
επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων 

EBITDA 
προσαρμοσμένο* 

Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης 6.370 6.370 

Πλέον:     

-Αποσβέσεις 4.002 4.002 

Μείον:     

-Αρνητική υπεραξία 7 7 

-Απομείωση διαθεσίμων προς πώληση     

χρημ/κων στοιχείων (2.247) (2.247) 

-Έσοδα από μερίσματα 2 2 

 - Κέρδη / Ζημιές εύλογης αξίας χρημ/κα     

στοιχεία μέσω αποτελεσμάτων (3) (3) 

-Πρόβλεψη προστίμου Επιτροπής Ανταγωνισμού 0 (4.300) 

-Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων  5 5 
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-Έσοδα από ενοίκια 209 209 

-Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 16 16 

Κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και αποσβέσεων 12.383 16.683 

Πηγή; Στοιχεία από Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή  
(*)  

Στο
 
EBITDA προσαρμοσμένο

 
συμπεριλαμβάνεται η πρόβλεψη προστίμου της Επιτροπής Ανταγωνισμού 

 
 

EBITDA 2015 

 σε χιλ. € 

Κέρδη προ φόρων τόκων 
επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων 

EBITDA 
προσαρμοσμένο 

Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης 
(1)

 3.971 3.971 

Πλέον:     

Αποσβέσεις 
(2)

 3.785 3.785 

Μείον:     
 
Κέρδη/(ζημιές) από πώληση θυγατρικής, συγγενούς 

(2)
 183 183 

-Απομείωση διαθεσίμων προς πώληση     
χρημ/κων στοιχείων 

(2)
 (5.257) (5.257) 

-Έσοδα από μερίσματα 
(2)

 1 1 

 - Κέρδη / Ζημιές εύλογης αξίας χρημ/κα     
στοιχεία μέσω αποτελεσμάτων 

(2)
 (9) (9) 

-Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων  
(2)

 6 6 

-Έσοδα από ενοίκια 
(2)

 99 99 

-Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 
(2)

 57 57 

 Κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και αποσβέσεων 

(2)
 12.676 12.676 

Πηγή; Στοιχεία από Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή  
(1)  Ο λογαριασμός «Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης» προκύπτει από τις Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 

2016  από τη σημείωση 2 «Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος» 
(2)  Οι λογαριασμοί προκύπτουν από τις Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 από τη σημείωση 6.3 

«Συμφωνία Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) με κέρδη/ζημιές χρήσης προ φόρων 

 
 
Συμφωνία Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) με στοιχεία της Κατάστασης Συνολικού 
Εισοδήματος 

σε χιλ. € 2016 2015 

Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης                6.370  3.971 

Πλέον: 

  Αποσβέσεις                4.002  3.784 

Υποσύνολο (α)              10.372             7.755  

Μείον: Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων                      5  6 

Έσοδα από μερίσματα                      2  1 

Έσοδα από ενοίκια                  209  99 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία-Απομείωση               (2.248)           (5.257) 

Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων-
Αποτίμηση στην εύλογη                     (3)                 (9) 

Κέρδη/(ζημιές) από πώληση συμμετοχών                       -  183 

Κέρδη (ζημιές) από πώληση επενδυτικών ακινήτων                       -  
 Κέρδη (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων                    16  56 

Απομείωση για επισφαλείς απαιτήσεις 
  Επαναφορά πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων  
  Συναλλαγματικές διαφορές 
  Έκτακτα κέρδη από δικαστικό διακανονισμό υποχρεώσεων 
  Αρνητική υπεραξία εξαγορά θυγατρικής                      7  

 Υποσύνολο (β)               (2.011)           (4.921) 

Κέρδη προ φόρων τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(α) - (β)              12.383           12.676  

Πλέον: Κέρδη/(ζημιές) από πώληση επενδυτικών ακινήτων 
 

                  -  

Απομείωση για επισφαλείς απαιτήσεις 
 

                  -  
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Έκτακτα κέρδη από δικαστικό διακανονισμό υποχρεώσεων                       -  
 Συναλλαγματικές διαφορές                       -  
 Πρόβλεψη προστίμου Επιτροπής Ανταγωνισμού                4.300  
 Προσαρμοσμένο EBITDA              16.683           12.676  

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 

 

Συμφωνία Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) με στοιχεία της Κατάστασης Συνολικού 
Εισοδήματος  

σε χιλ. € 
01.01- 

30.06.2017 
01.01 -          

30.06.2016 

Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης                4.322             6.471  

Πλέον: 

  Αποσβέσεις                1.772             2.015  

Υποσύνολο (α)                6.094             8.486  

Μείον: Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων                     (3)                 (3) 

Έσοδα από μερίσματα                       -                  (0) 

Έσοδα από ενοίκια                   (47)               (41) 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία-Απομείωση                    15                    -  

Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων-
Αποτίμηση στην εύλογη                   (66)                12  

Κέρδη/(ζημιές) από πώληση συμμετοχών                     (1)                   -  

Κέρδη (ζημιές) από πώληση επενδυτικών ακινήτων                   (56)                   -  

Κέρδη (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων                   (25)                25  

Απομείωση για επισφαλείς απαιτήσεις                       -                 67  

Επαναφορά πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων                        -                  (3) 

Συναλλαγματικές διαφορές                       -                (54) 

Έκτακτα κέρδη από δικαστικό διακανονισμό υποχρεώσεων                       -              (333) 

Υποσύνολο (β)                 (183)             (332) 

Κέρδη προ φόρων τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(α) - (β)                5.911             8.154  

Πλέον: Κέρδη/(ζημιές) από πώληση επενδυτικών ακινήτων                    56                    -  

Απομείωση για επισφαλείς απαιτήσεις                  452                    -  

Έκτακτα κέρδη από δικαστικό διακανονισμό υποχρεώσεων                       -               333
(1)

  

Συναλλαγματικές διαφορές                       -                 54  

Προσαρμοσμένο EBITDA                6.419             8.542  

Πηγή: Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε 30.06.2017 επισκοπημένες 
από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 

(1) το κονδύλι «Έκτακτα κέρδη από δικαστικό διακανονισμό υποχρεώσεων» κατηγοριοποιείται στο λογαριασμό «Λοιπά κέρδη / ζημιές 
(καθαρά) στη Σημ. 7.20 των Δημοσιευμένων Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της ενδιάμεσης περιόδου που 
έληξε 30.06.2017 και αφορά δικαστικό συμβιβασμό με προμηθευτή από σύμβαση έργου. 

 

Η αλλαγή παρουσίασης στον υπολογισμό των ΕΔΜΑ στο α’ εξάμηνο 2017, κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να 
προκύπτουν οι ΕΔΜΑ από τα στοιχεία της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος. Ο ανανεωμένος τρόπος 
αποτύπωσης των ΕΔΜΑ θα διατηρηθεί εφεξής. 
 
 

Σημείωση 7.28 που περιλαμβάνεται στην δημοσιευμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση της περιόδου 01.01 – 30.06.2017 – Αναταξινόμηση κονδυλίων και διόρθωση λάθους επί 
των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 και 2015 
 
Διόρθωση Λάθους 

Μετά την υπογραφή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 και κατά την διαδικασία 
σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου, ο Όμιλος προχώρησε σε επαναδιατύπωση συγκεκριμένων κονδυλίων. 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
 

• Επενδύσεις σε ακίνητα 
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Ο Όμιλος προχώρησε σε μεταφορά από τα Ενσώματα Πάγια στα Επενδυτικά, τα πάγια που 
απεικονίζονταν στην κατηγορία «Προκαταβολές για αγορές παγίων και πάγια υπό κατασκευή» αξίας € 8,47 
εκατ. και αφορούσαν εργασίες κατασκευής σε εξέλιξη σε πάγια που προορίζονται για επενδυτικούς 
σκοπούς. Η συγκεκριμένη μεταφορά δεν επέφερε οποιαδήποτε αλλαγή στο κύκλο εργασιών, τα 
αποτελέσματα μετά φόρων και την καθαρή θέση της Εταιρείας. 

Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου μετά και την παραπάνω μεταφορά κατά την 
31.12.2016 ανέρχεται σε ποσό €38,93 εκατ. 

 

• Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Ο Όμιλος προχώρησε σε μεταφορά από τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, στα μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία, εμπορικές και μη απαιτήσεις ύψους € 6,98 εκατ., καθότι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις 
δεν αναμένεται να διακανονιστούν μέσα σε δώδεκα μήνες μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς. Κατά την 
μεταφορά ο Όμιλος προχώρησε σε προεξόφληση των απαιτήσεων επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της 
χρήσης και την καθαρή θέση κατά € 1 εκατ. Αντίστοιχα η Εταιρεία προχώρησε σε μεταφορά από τα 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εμπορικές και μη 
απαιτήσεις ύψους € 5,91 εκατ. Κατά την μεταφορά η Εταιρεία προχώρησε σε προεξόφληση των 
απαιτήσεων επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της χρήσης και την καθαρή θέση κατά € 0,87 εκατ. 

Επίσης ο Όμιλος προχώρησε σε προεξόφληση των μακροπρόθεσμων εμπορικών απαιτήσεων ύψους € 1 
εκατ. επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της χρήσης και την καθαρή θέση κατά € 0,138 εκατ. 

 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία προχώρησε σε μεταφορά της πρόβλεψης του προστίμου από την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού ύψους €4,3 εκατ. και της απομείωσης που διενήργησε στα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
διαθέσιμα προς πώληση ύψους €2,1 εκατ. από το κονδύλι «Λοιπά κέρδη / (ζημιές)» σε διακριτή γραμμή της 
κατάστασης συνολικού εισοδήματος. 
 
Η επίδραση της διόρθωσης των στοιχείων για τη χρήση της 31.12.2016 σχετικά με την Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης, την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και την 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρείας, παρουσιάζονται αναλυτικά στους 
παρακάτω πίνακες. 
 
Επίδραση της διόρθωσης των στοιχείων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στον Όμιλο και στην Εταιρεία. 

 

(Ποσά σε Ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Δημοσιευμένα 

31.12.2016 
Αναμορφωμένα 

31.12.2016 Επαναδιατύπωση 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
   Υπεραξία                3.042.597                   3.042.597                                  -  

Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία                3.407.956                   3.407.956                                  -  

Ενσώματα πάγια              68.462.041                 59.985.582               (8.476.459) 

Επενδύσεις σε ακίνητα              28.738.216                 37.214.675                 8.476.459  

Επενδύσεις σε θυγατρικές                                 -                                    -                                  -  

Επενδύσεις σε συγγενείς                 1.080.096                   1.080.096                                  -  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση                    432.069                      432.069                                  -  

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις                4.633.291                 10.482.561                 5.849.270  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις                    918.960                      918.960                                  -  

 
           110.715.225              116.564.496                 5.849.271  

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
   Αποθέματα              14.438.308                 14.438.308                                  -  

Συμβάσεις κατασκευής έργων              36.065.758                 36.065.758                                  -  

Χρηματοδοτική συμβολή από Δημόσιο (ΕΔΔΠΧΑ 12)              15.344.154                 15.344.154                                  -  

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις              90.908.026                 83.920.573               (6.987.453) 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων                    167.118                      167.118                                  -  

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις                7.347.209                   7.347.209                                  -  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα              14.039.950                 14.039.950                                  -  

 
           178.310.522              171.323.069               (6.987.453) 
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Σύνολο Ενεργητικού            289.025.747              287.887.565               (1.138.182) 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
   Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής 
   Μετοχικό κεφάλαιο              65.573.476                 65.573.476                                  -  

Αποθεματικά  εύλογης αξίας               (1.345.885)                (1.345.885)                                 -  

Λοιπά αποθεματικά              16.046.618                 16.046.618                                  -  

Κέρδη εις νέον            (31.038.350)              (32.171.122)              (1.132.772) 

 
             49.235.860                 48.103.088               (1.132.772) 

Δικαιώματα Μειοψηφίας                 1.828.861                   1.823.451                       (5.411) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων              51.064.721                 49.926.539               (1.138.183) 

    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
   Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
   Δάνεια              54.989.913                 54.989.913                                  -  

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από 
την υπηρεσία                1.369.180                   1.369.180                                  -  

Επιχορηγήσεις                      49.100                         49.100                                  -  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις                    750.000                      750.000                                  -  

 
             57.158.194                 57.158.194                                  -  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
   Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις            127.393.313              127.393.313                                  -  

Δάνεια              44.025.417                 44.025.417                                  -  

Συμβάσεις κατασκευής έργων                3.732.877                   3.732.877                                  -  

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις                1.108.605                   1.108.605                                  -  

Βραχυχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα                4.542.621                   4.542.621                                  -  

 
           180.802.832              180.802.832                                  -  

Σύνολο υποχρεώσεων            237.961.026              237.961.026                                  -  

   
                                -  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων            289.025.747              287.887.565               (1.138.183) 

 
 

(Ποσά σε Ευρώ) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Δημοσιευμένα 

31.12.2016 
Αναμορφωμένα 

31.12.2016 Επαναδιατύπωση 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
   Υπεραξία               326.268                    326.268                                 -  

Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία               123.944                    123.944                                 -  

Ενσώματα πάγια         29.859.761              29.859.761                                 -  

Επενδύσεις σε ακίνητα            8.653.001                8.653.001                                 -  

Επενδύσεις σε θυγατρικές         23.080.403              23.080.403                                 -  

Επενδύσεις σε συγγενείς                420.660                    420.660                                 -  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση               432.069                    432.069                                 -  

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις            5.372.199              10.405.474                 5.033.275  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις            1.328.698                1.328.698                                 -  

 
        69.597.002              74.630.277                 5.033.275  

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
   Αποθέματα            8.653.667                8.653.667                                 -  

Συμβάσεις κατασκευής έργων         35.811.261              35.811.261                                 -  

Χρηματοδοτική συμβολή από Δημόσιο (ΕΔΔΠΧΑ 12) 
   Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις         95.569.167              89.661.467               (5.907.700) 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 
              167.118                    167.118                                 -  

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις            6.733.433                6.733.433                                 -  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα            7.345.175                7.345.175                                 -  

 
      154.279.821            148.372.121               (5.907.700) 
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Σύνολο Ενεργητικού       223.876.823            223.002.398                  (874.425) 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
   Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής 
   Μετοχικό κεφάλαιο         65.573.476              65.573.476                                 -  

Αποθεματικά  εύλογης αξίας             (403.655)                 (403.655)                                -  

Λοιπά αποθεματικά         16.004.199              16.004.199                                 -  

Κέρδη εις νέον        (18.738.963)           (19.613.388)                 (874.425) 

 
        62.435.057              61.560.632                  (874.425) 

Δικαιώματα Μειοψηφίας  
                            

-  
                               

-  
                                

-  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων         62.435.057              61.560.632                  (874.425) 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
   Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
   Δάνεια         27.520.497              27.520.497                                 -  

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από 
την υπηρεσία            1.016.197                1.016.197                                 -  

Επιχορηγήσεις                 49.100                      49.100                                 -  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις               750.000                    750.000                                 -  

 
        29.335.794              29.335.794                                 -  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
   Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις         92.533.484              92.533.484                                -  

Δάνεια         28.420.989              28.420.989                                -  

Συμβάσεις κατασκευής έργων            5.680.594                5.680.594                                 -  

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις               928.284                    928.284                                 -  

Βραχυχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα            4.542.621                4.542.621                                 -  

 
      132.105.972            132.105.972                                 -  

Σύνολο υποχρεώσεων       161.441.766            161.441.766                                 -  

    
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων       223.876.823            223.002.398                  (874.425) 

 
Επίδραση της διόρθωσης των στοιχείων στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος στον Όμιλο και στην Εταιρεία. 

 

(Ποσά σε Ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

 

Δημοσιευμένα 
31.12.2016 

Αναμορφωμένα 
31.12.2016 Επαναδιατύπωση 

Πωλήσεις              182.383.706               182.383.706                                 -  

Κόστος Πωληθέντων            (156.669.800)          (156.669.800)                                 -  

Μικτό Κέρδος 
                

25.713.905                25.713.905                                 -  

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας             (15.297.368)            (15.297.368)                                 -  

Λοιπά έσοδα                  1.793.270                 1.793.270                                  -  

Λοιπά κέρδη/(ζημιές) / καθαρά               (5.840.096)                    708.022                   6.548.118  

Πρόστιμο Επιτροπής Ανταγωνισμού                                 -                (4.300.493)               (4.300.493) 

Απομείωση χρημ/κών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση                                 -                (2.247.625)               (2.247.625) 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης                 6.369.711                   6.369.712                                   -  

Χρηματοοικονομικά έσοδα                     211.203                      211.203                                  -  

Χρηματοοικονομικά έξοδα (9.314.281)             (10.452.463)                (1.138.183) 

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό                (9.103.078)            (10.241.261) 
                

(1.138.183) 

(Ζημίες)/κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις (μετά από φόρο και 
δικαιώματα μειοψηφίας) 

                        
19.950  

                        
19.950  

                                   
-  

(Ζημιές)/Κέρδη προ φόρων                (2.713.417)                (3.851.599) 
                

(1.138.183) 

 Φόρος εισοδήματος                (2.540.618)                (2.540.618)                                  -  

Καθαρές (ζημιές)/κέρδη περιόδου                (5.254.035)                (6.392.217)                (1.138.183) 

    Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους: 
   Ποσά τα οποία ενδέχεται να μεταφερθούν στα αποτελέσματα 
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Διαθέσιμα προς πώληση  χρηματοοικονομικά στοιχεία - 
Κέρδη/(ζημιές) αποτίμησης στην εύλογη αξία               (2.234.245)               (2.234.245)                                 -  

Μεταφορά στα αποτελέσματα                 2.247.625                 2.247.625                                 -  

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής                  (171.852)                  (171.852)                                 -  
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής -Μεταφορά στα 
αποτελέσματα                    (54.437)                    (54.437)                                 -  

Ποσά τα οποία δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα 
   Αναλογιστικές (ζημίες)/κέρδη μετά από αναβαλλόμενους φόρους                 (138.250)                  (138.250)                                 -  

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους                   (351.159)                   (351.159)                                  -  

    
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους                (5.605.194)                (6.743.376)                   1.138.183  

    (Ζημίες)/κέρδη περιόδου κατανεμόμενα σε : 
    Ιδιοκτήτες μητρικής                 (5.503.193)                (6.635.965)                (1.132.772) 

 Μη ελέγχουσες συμμετοχές                      249.159                      243.748                        (5.411) 

 

                 
(5.254.034) 

                 
(6.392.217) 

                 
(1.138.183) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
   Κατανεμόμενα σε : 
    Ιδιοκτήτες μητρικής                 (5.838.150)               (6.970.922)               (1.132.772) 

 Μη ελέγχουσες συμμετοχές                   232.957                    227.546                       (5.411) 

 
              (5.605.193)              (6.743.376)               (1.138.183) 

Βασικές (ζημίες)/κέρδη ανά μετοχή -0,2377 -0,2866 0,0489 

 
 

(Ποσά σε Ευρώ) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 

Δημοσιευμένα 
31.12.2016 

Αναμορφωμένα 
31.12.2016 Επαναδιατύπωση 

Πωλήσεις            160.608.638         160.608.638  
                                

-  

Κόστος Πωληθέντων          (141.057.230)       (141.057.230)                                -  

Μικτό Κέρδος              19.551.407            19.551.407  
                                
-  

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας            (12.442.647)         (12.442.647)                               -  

Λοιπά έσοδα                2.523.107              2.523.107                                -  

Λοιπά κέρδη/(ζημιές) / καθαρά               (6.173.332)                374.787                 6.548.118  

Πρόστιμο Επιτροπής Ανταγωνισμού                              -            (4.300.493)              (4.300.493) 

Απομείωση χρημ/κών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση                               -            (2.247.625)              (2.247.625) 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης                3.458.536              3.458.536  
                                

-  

Χρηματοοικονομικά έσοδα                    236.403                 236.403                                 -  

Χρηματοοικονομικά έξοδα               (7.272.872)           (8.147.297)                 (874.425) 

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό               (7.036.469)           (7.910.894)                 (874.425) 

(Ζημίες)/κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις (μετά από φόρο και 
δικαιώματα μειοψηφίας) 

                                
-  

                             
-  

                                
-  

(Ζημιές)/Κέρδη προ φόρων               (3.577.933)           (4.452.358)                 (874.425) 

 Φόρος εισοδήματος               (1.685.575)           (1.685.575) 
                                

-  

Καθαρές (ζημιές)/κέρδη περιόδου               (5.263.508)           (6.137.933)                 (874.425) 

    Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους: 
   Ποσά τα οποία ενδέχεται να μεταφερθούν στα αποτελέσματα 
   

Διαθέσιμα προς πώληση  χρηματοοικονομικά στοιχεία - 
Κέρδη/(ζημιές) αποτίμησης στην εύλογη αξία               (2.234.245)           (2.234.245)                                -  

Μεταφορά στα αποτελέσματα                2.247.625              2.247.625                                 -  

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής                     (60.642)                 (60.642)                                -  
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής -Μεταφορά στα 
αποτελέσματα                    (54.437)                 (54.437)                                -  

Ποσά τα οποία δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα 
   Αναλογιστικές (ζημίες)/κέρδη μετά από αναβαλλόμενους φόρους                  (101.753)               (101.753)                                -  
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Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους                  (203.453)               (203.453)                                -  

   
                               -  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους               (5.466.961)           (6.341.386)                 (874.425) 

    (Ζημίες)/κέρδη περιόδου κατανεμόμενα σε : 
  

                               -  

 Ιδιοκτήτες μητρικής                (5.263.508)           (6.137.933)                 (874.425) 

 Μη ελέγχουσες συμμετοχές  
   

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
  

                                
-  

Κατανεμόμενα σε : 
  

                                
-  

 Ιδιοκτήτες μητρικής                (5.466.961)           (6.341.386)                 (874.425) 

 Μη ελέγχουσες συμμετοχές  
   

    
Βασικές (ζημίες)/κέρδη ανά μετοχή -0,2862 -0,2651 -0,0211 

 
Επίδραση της διόρθωσης των στοιχείων στην Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων στον Όμιλο και στην Εταιρεία. 
 
 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

(Ποσά σε Ευρώ) 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
εύλογης 

αξίας 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Κέρδη εις 
νέον 

Μη 
ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 
2016 όπως δημοσιεύτηκε    65.573.476      1.345.885     16.046.618    (31.038.350)     1.828.861     51.064.721  

Επίδραση της Διόρθωσης 
Λάθους                       -                       -                        -       (1.132.772)            (5.411)    (1.138.183) 

Αναμορφωμένο Υπόλοιπο 
την 31 Δεκεμβρίου 2016    65.573.476      1.345.885     16.046.618    (32.171.122)     1.823.450     49.926.538  

 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε Ευρώ) 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Κέρδη εις νέον 
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 
2016 όπως δημοσιεύτηκε    65.573.476        (403.655)    16.004.199    (18.738.963)   62.435.057  

Επίδραση της Διόρθωσης 
Λάθους                       -                       -                        -          (874.425)       (874.425) 

Αναμορφωμένο Υπόλοιπο 
την 31 Δεκεμβρίου 2016    65.573.476        (403.655)    16.004.199    (19.613.388)   61.560.632  

 
 
Επίδραση της διόρθωσης των στοιχείων στην Κατάσταση ταμειακών ροών στον Όμιλο και στην Εταιρεία. 

 

(Ποσά σε Ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

 

Δημοσιευμένα 
31.12.2016 

Αναμορφωμένα 
31.12.2016 Επαναδιατύπωση 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   
  (Ζημιές)/κέρδη περιόδου       (5.254.034)            (6.392.217)             (1.138.183) 

Προσαρμογές για: 
   Φόρους         2.540.618              2.540.618                                 -  

Αποσβέσεις         4.001.996              4.001.996                                 -  

(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων              (16.312)                 (16.312)                                -  

(Κέρδη)/ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων σε 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων                 3.271                      3.271                                 -  

Απομείωση διαθεσίμων προς πώληση         2.247.625              2.247.625                                 -  

Λύση Κοινοπραξιών                 7.337                      7.337                                 -  

Έσοδα τόκων           (211.203)               (211.203)                                -  

Έξοδα τόκων         9.314.281            10.452.463                1.138.183  

Έσοδα από μερίσματα               (2.196)                    (2.196)                                -  

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων                (5.456)                    (5.456)                                -  
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(Ποσά σε Ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

 

Δημοσιευμένα 
31.12.2016 

Αναμορφωμένα 
31.12.2016 Επαναδιατύπωση 

Aπομείωση επισφαλών απαιτήσεων             (64.871)                 (64.871)                                -  

Αρνητική υπεραξία εξαγοράς θυγατρικής               (7.132)                    (7.132)                                -  

Συναλλαγματικές διαφορές            (183.873)               (183.873)                                -  

Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρίες             (19.950)                 (19.950)                                -  

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών 
στο κεφάλαιο κίνησης       12.350.100            12.350.100                                 -  

    Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης : 
   (Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων           (693.612)               (693.612)                                -  

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων         6.127.802              6.127.802                                 -  

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων       (4.554.481)            (4.554.481)                                -  

Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων         4.180.401              4.180.401                                 -  

Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης               30.414                    30.414                                 -  

 
        5.090.524              5.090.524                                 -  

   
                               -  

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       17.440.624            17.440.624                                 -  

Καταβληθέντες τόκοι       (9.314.281)            (9.314.281)                                -  

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος            120.830                  120.830                                 -  

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες         8.247.173              8.247.173                                 -  

    Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
   Αγορές ενσώματων παγίων     (16.034.221)         (16.034.221)                                -  

Πωλήσεις ενσώματων παγίων            579.852                  579.852                                 -  

Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση           (184.732)               (184.732)                                -  

Εξαγορά ή Αγορά ποσοστού θυγατρικής           (636.800)               (636.800)                                -  

Απόκτηση ελέγχου σε θυγατρική               84.847                    84.847                                 -  

Εισφορά σε μετοχικό κεφάλαιο θυγατρικών/συγγενών           (126.000)               (126.000)                                -  

Μερίσματα Εισπραχθέντα                 2.196                      2.196                                 -  

Τόκοι που εισπράχθηκαν            211.203                  211.203                                 -  

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     (16.103.655)         (16.103.655)                                -  

    Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
  

                               -  

Αναλογία μετόχων μειοψηφίας στην ίδρυση, καταβολή κεφαλαίου 
θυγατρικής               24.000                    24.000                                 -  

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών             (16.200)                 (16.200)                                -  

Έξοδα μειοψηφίας       (3.999.832)            (3.999.832)                                -  

Δάνεια αναληφθέντα       66.360.848            66.360.848                                 -  

Αποπληρωμή δανεισμού     (71.463.858)         (71.463.858)                                -  

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων           (333.277)               (333.277)                                -  

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες       (9.428.320)            (9.428.320)                                -  

    Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα     (17.284.802)         (17.284.802)                                -  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης       31.324.751            31.324.751                                 -  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης       14.039.950            14.039.950                                 -  

 
 

(Ποσά σε Ευρώ) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 

Δημοσιευμένα 
31.12.2016 

Αναμορφωμένα 
31.12.2016 Επαναδιατύπωση 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       

(Ζημιές)/κέρδη περιόδου       (5.263.508)         (6.137.933)                 (874.425) 

Προσαρμογές για: 
   



    83 

 

(Ποσά σε Ευρώ) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 

Δημοσιευμένα 
31.12.2016 

Αναμορφωμένα 
31.12.2016 Επαναδιατύπωση 

Φόρους         1.685.575            1.685.575                                 -  

Αποσβέσεις         2.266.740            2.266.740                                 -  

(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων              (19.340)               (19.340)                                -  

(Κέρδη)/ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών 
στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων                 3.271                    3.271                                 -  

Απομείωση διαθεσίμων προς πώληση         2.247.625            2.247.625                                 -  

Λύση Κοινοπραξιών                 7.337                    7.337                                 -  

Έσοδα τόκων          (236.403)             (236.403)                                -  

Έξοδα τόκων         7.271.615            8.146.040                   874.425  

Έσοδα από μερίσματα               (2.196)                 (2.196)                                -  

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων                (5.456)                 (5.456)                                -  

Aπομείωση επισφαλών απαιτήσεων          (221.740)             (221.740)                                -  

Αρνητική υπεραξία εξαγοράς θυγατρικής            486.000               486.000                                 -  

Συναλλαγματικές διαφορές              (89.019)               (89.019)                                -  

Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρίες 
  

  

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ 
μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης         8.130.502            8.130.502                                 -  

    Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης : 
   (Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων            330.748               330.748                                 -  

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων         3.367.248            3.367.248                                 -  

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων       (6.642.000)         (6.642.000)                                -  

Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων         4.180.401            4.180.401                                 -  

Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό 
λόγω συνταξιοδότησης              56.629                  56.629                                 -  

 
        1.293.026            1.293.026                                 -  

   
                               -  

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες         9.423.528            9.423.528                                 -  

Καταβληθέντες τόκοι       (7.271.615)         (7.271.615)                                -  

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος            735.186               735.186                                 -  

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες         2.887.099            2.887.099                                 -  

    Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
   Αγορές ενσώματων παγίων       (3.076.225)         (3.076.225)                                -  

Πωλήσεις ενσώματων παγίων            582.867               582.867                                 -  
Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς 
πώληση          (184.732)             (184.732)                                -  

Εξαγορά ή Αγορά ποσοστού θυγατρικής       (4.612.800)         (4.612.800)                                -  

Απόκτηση ελέγχου σε θυγατρική 

   Εισφορά σε μετοχικό κεφάλαιο θυγατρικών/συγγενών               (7.200)                 (7.200)                                -  

Μερίσματα Εισπραχθέντα                 2.196                    2.196                                 -  

Τόκοι που εισπράχθηκαν            236.403               236.403                                 -  

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       (7.059.491)         (7.059.491)                                -  

   
                               -  

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
  

                               -  

Αναλογία μετόχων μειοψηφίας στην ίδρυση, καταβολή 
κεφαλαίου θυγατρικής 

   Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 

   Έξοδα μειοψηφίας 

   Δάνεια αναληφθέντα      52.561.665          52.561.665                                 -  

Αποπληρωμή δανεισμού     (56.670.399)       (56.670.399)                                -  

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων          (329.736)             (329.736)                                -  

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές       (4.438.470)         (4.438.470)                                -  
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(Ποσά σε Ευρώ) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 

Δημοσιευμένα 
31.12.2016 

Αναμορφωμένα 
31.12.2016 Επαναδιατύπωση 

δραστηριότητες 

   
                               -  

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα       (8.610.862)         (8.610.862)                                -  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης      15.956.037          15.956.037                                 -  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης         7.345.175            7.345.175                                 -  

 

Επίδραση της αναμορφωμένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης στους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Αποδοτικότητας. 
 
 
 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Δημοσιευμέν
οι δείκτες 
31.12.2016 

Αναμορφωμέν
οι δείκτες 
31.12.2016 

 

Δημοσιευμέν
οι δείκτες 
31.12.2016 

Αναμορφωμέν
οι δείκτες 
31.12.2016 

ΔΕΙΚΤHΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

   
    

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 
     Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρ. 

Υποχρεώσεις 0,99 0,95 
 

1,17 1,12 

ΔΕΙΚΤHΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 

      Ξένα/ Ίδια Κεφάλαια 4,66 4,77 
 

2,59 2,62 

 Δανειακές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια 1,94 1,98 
 

0,90 0,91 

 
Συμφωνία Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Αποδοτικότητας (ΕΔΜΑ) με στοιχεία της Κατάστασης συνολικού εισοδήματος 
 
 

  
31.12.2016 

Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης 

 
              6.369.712  

Πλέον: Αποσβέσεις               4.001.996  

Υποσύνολο (α) 

 

           10.371.707  

Μείον: Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων                       5.456  

 
Έσοδα από μερίσματα                       2.196  

 
Έσοδα από ενοίκια                  208.522  

 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία-Απομείωση             (2.247.625) 

 

Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων-Αποτίμηση στην εύλογη                     (3.271) 

 

Κέρδη (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων 
στοιχείων                    16.312  

 
Αρνητική υπεραξία εξαγοράς θυγατρικής                       7.132  

Υποσύνολο (β) 

 

            (2.011.278) 

Κέρδη προ φόρων τόκων επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (α) - (β) 

 
           12.382.985  

Πλέον: Πρόβλεψη προστίμου Επιτροπής Ανταγωνισμού               4.300.493  

Προσαρμοσμένο EBITDA 

 
           16.683.478  
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3.12.1 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2015 - 2016 
 
 

3.12.1.1 Εταιρείες που περιλαμβάνονονται στις οικονομικές καταστάσεις χρήσεων 2015 - 2016 

 

Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της INTRAKAT για τις χρήσεις 2015 - 
2016 παρατίθενται κατωτέρω: 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Έδρα 
Σχέση 

συμμετοχής 

% 
συμμετοχής 
31.12.2016 

% 
συμμετοχής 
31.12.2015 

 
INTRAKAT Ελλάδα   Μητρική Μητρική 

 
EUROKAT Ελλάδα Άμεση  100,00% 45,29% 

 
ΙΝ. ΜΑΙΝΤ Α.Ε. Ελλάδα Άμεση  62,00% 62,00% 

 

FRACASSO HELLAS ΑΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.& 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ελλάδα 

Άμεση  80,00% 80,00% 

 
FRACASSO HOLDINGS D.O.O.  Κροατία Έμμεση 40,00% 40,00% 

 

INTRADEVELOPMENT Α.Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ελλάδα 

Άμεση  100,00% 100,00% 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ελλάδα 

Έμμεση 100,00% 100,00% 

 

INTΡΑ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ελλάδα 

Έμμεση 100,00% 100,00% 

 
ALPHA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΕ Ελλάδα Έμμεση 100,00% 0,00% 

 
ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΕ Ελλάδα Έμμεση 100,00% 0,00% 

 
DEVENETCO LTD Κύπρος Έμμεση 100,00% 0,00% 

 
B.L. BLUEPRO HOLDINGS LTD Κύπρος Έμμεση 100,00% 0,00% 

 
INESTIA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα Έμμεση 50,00% 50,00% 

 

ΙΝΤΡΑΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ελλάδα 

Έμμεση 50,00% 100,00% 

 

ΙΝΤΡΑ−ΜΠΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ελλάδα 

Άμεση & 
έμμεση 

100,00% 100,00% 

 

INTRAPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ελλάδα 

Άμεση  100,00% 100,00% 

 
RURAL CONNECT AE Ελλάδα Άμεση  60,00% 60,00% 

 
ICMH Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ελλάδα Άμεση  50,00% 50,00% 

 

B-WIND POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα 

Άμεση & 
έμμεση 

100,00% 100,00% 

 
INTRACOM CONSTRUCT SA Ρουμανία Άμεση  97,17% 97,17% 

 
OIKOS PROPERTIES SRL Ρουμανία Άμεση  100,00% 100,00% 

 
ROMINPLOT SRL Ρουμανία Άμεση  100,00% 100,00% 

 
ΙNTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED Κύπρος Άμεση  100,00% 100,00% 

 
ALPHA MOGILANY DEVELOPMENT SP. Z.O.O Πολωνία Έμμεση 25,00% 25,00% 

 
AMBTILA ENTERPRISES LIMITED Κύπρος Έμμεση 100,00% 100,00% 

 

 Κ- WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ A.E.E (πρώην 
Α.ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ) Ελλάδα 

Έμμεση 80,00% 50,00% 

 
Α. Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ελλάδα Άμεση  60,00% 0,00% 

 
ΚΙΝΗΤΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε. Ελλάδα Άμεση  24,00% 24,00% 

 
ADVANCED TRANSPORT TELEMATICS A.E. Ελλάδα Άμεση  50,00% 50,00% 

 

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
(ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ) Ελλάδα 

Άμεση  Λύση 50,00% 

 

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
(ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΟΑΚΑ) Ελλάδα 

Άμεση  50,00% 50,00% 

 
Κ/Ξ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Ελλάδα Άμεση  15,00% 15,00% 

 
Κ/Ξ INTRAKAT - ΕΡΓΚΑΖ - ALGAS Ελλάδα Άμεση  33,33% 33,33% 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ Έδρα 

 % 
συμμετοχής 

31.12.2016  

 % 
συμμετοχής 

31.12.2015  

Από κοινού δραστηριότητες 

 

  

Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΑΤΤΙΚΑΤ (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ) Ελλάδα 50,00% 50,00% 

Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΞΗΡΙΑ) Ελλάδα Λύση  50,00% 

Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΕΓΚ/ΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) Ελλάδα 30,00% 30,00% 

Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΙΝΤRACOM TELECOM (TΗΛΕΠΙΚ/ΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ 
ΔΕΠΑ) Ελλάδα 70,00% 70,00% 

Κ/Ξ INTRAKAT - ΕΛΤΕΡ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣ. 
ΑΕΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗ-ΣΕΡΡΕΣ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ) Ελλάδα 50,00% 50,00% 

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J&P ΑΒΑΞ - ΙΝΤRΑΚΑΤ (Κ/Ξ ΜΩΡΕΑΣ) Ελλάδα 13,33% 13,33% 

Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΕΠΑ 7) Ελλάδα 49,00% 49,00% 

Κ/Ξ EUROKAT - ΙΝΤRΑΚΑΤ (ΙΟΝΙΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ) Ελλάδα 100,00% 72,65% 

Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΕΤΒΟ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) Ελλάδα Λύση 70,00% 

Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ - INTRAKAT - ΓΕΤΕΜ - ΕΤΕΘ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & 
Η/Μ ΕΡΓ. ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦ. 
ΠΕΡΙΒΑΛ.ΧΩΡΟΥ) Ελλάδα 25,00% 25,00% 

Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ - ΓΕΤΕΜ - ΙΝΤRΑΚΑΤ (ΚΑΤΑΣΚ.ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ & 
ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΟΔ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ 
ΠΕΙΡΟΥ-ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ) Ελλάδα 33,30% 33,30% 

Κ/Ξ ΑΛΤΕΚ ΑΕ - ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ (ΕΠΕΚΤ. ΚΡΑΤ. 
ΑΕΡΟΛΙΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΕΛΕΓΧΟΥ) Ελλάδα 46,90% 46,90% 

Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ 
ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ) Ελλάδα Λύση  50,00% 

Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ - Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΡΓΟ ΓΡΑΜΜΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΈΝΑ) Ελλάδα 60,00% 60,00% 

Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΕ (ΕΡΓΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ) Ελλάδα 50,00% 50,00% 

Κ/Ξ ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε. - ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. - ΙΝΤRΑΚΑΤ (ΔΙΚΤΥΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ) Ελλάδα 24,00% 24,00% 

Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ -Γ.Δ.Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. "Κ/ΞΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ" Ελλάδα 70,00% 70,00% 

Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ-ΑΕΓΕΚ-INTRAKAT (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΠΛΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΑΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ) Ελλάδα 33,33% 33,33% 

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ-INTRAKAT (ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 
ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ) Ελλάδα 25,00% 25,00% 

Κ/Ξ INTRAKAT-ΠΡΩΤΕΑΣ (ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ) Ελλάδα 50,00% 50,00% 

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J&P ABAΞ - INTRAKAT (ΣΗΡΑΓΓΑ 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ) Ελλάδα 25,00% 25,00% 

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - INTRAKAT (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ) Ελλάδα 50,00% 50,00% 

Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΕ-INTRAKAT (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΗΣ Γ.Μ 400 KV ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ Γ.Μ. 400 KV ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΚΥΤ 
ΛΑΓΚΑΔΑ-ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ) Ελλάδα 50,00% 50,00% 

Κ/Ξ INTRAKAT-ΕΡΓΩ ΑΤΕ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ) Ελλάδα 50,00% 50,00% 

Κ/ΞΙΑ INTRAKAT - "Κ/ΞΙΑ ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ-INTRAKAT" 
(ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ) Ελλάδα 80,00% 80,00% 

Κ/ΞΙΑ INTRAKAT - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ E.S A.E (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ) Ελλάδα 50,00% 50,00% 

ΚΞΙΑ INTRAKAT - ΠΡΩΤΕΑΣ (ΟΜΒΡΥΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ) Ελλάδα 50,00% 50,00% 

Κ/ΞIA INTRAKAT - ΠΡΩΤΕΑΣ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 
ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΞΗΡΙΑ Ελλάδα 50,00% 50,00% 

Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ -ΤΕΡΝΑ-ΑΚΤΩΡ (ΤΕΜΕΝΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ) Ελλάδα 25,00% -  

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - LOBBE TZILALIS - EUROKAT ATE (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΙΛΥΟΣ Κ.Ε.Λ) Ελλάδα 33,33% 15,10% 

Κ/Ξ EUROKAT - ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Τ.Ε.Ε. (ΕΡΓΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ) Ελλάδα 50,00% 22,65% 

Πηγή: Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 ελεγμένες από ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή-
Λογιστή 
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3.12.1.2  Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος 2015 - 2016 
 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος του Ομίλου 
INTRAKAT για τις χρήσεις 2015-2016: 

 

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος 
1.1-31.12.2016 

Αναμορφωμένα 1.1-31.12.2015 

σε χιλ. €     

Πωλήσεις 182.384 147.595 

Κόστος Πωληθέντων (156.670) (125.663) 

Μικτό Κέρδος 25.714 21.931 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (15.297) (14.547) 

Λοιπά έσοδα 1.793 2.006 

Λοιπά κέρδη/(ζημιές) / καθαρά (5.840) (5.420) 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 6.370 3.971 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 211 194 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (10.452) (8.572) 

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (10.241) (8.378) 

Κέρδη/(ζημίες) από συγγενείς επιχειρήσεις (μετά από φόρο και 
δικαιώματα μειοψηφίας) 20 (4) 

   Καθαρές ζημίες προ φόρων (3.852) (4.411) 

Φόρος εισοδήματος (2.541) (1.533) 

Καθαρές ζημίες χρήσης (6.392) (5.944) 

   Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους: 
  

   Ποσά τα οποία ενδέχεται να μεταφερθούν στα αποτελέσματα   

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία - 
(Ζημιές)/κέρδη αποτίμησης στην εύλογη αξία (2.234) (471) 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία - Μεταφορά στα 
αποτελέσματα 2.248 5.258 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής (172) (153) 
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής - μεταφορά στα αποτελέσματα (54) 0 

   Ποσά τα οποία δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα   

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) μετά από αναβαλλόμενους φόρους (138) 6 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (351) 4.640 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (6.743) (1.304) 

   Ζημίες χρήσεως κατανεμόμενα σε: 
  Ιδιοκτήτες μητρικής (6.636) (6.418) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 244 474 

 

(6.392) (5.944) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

  Κατανεμόμενα σε: 
  Ιδιοκτήτες μητρικής (6.971) (1.775) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 228 471 

 

6.743 (1.304) 

Ζημίες ανά μετοχή 

  Βασικά: -0,2866 -0,2772 

Πηγή: Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε 30.06.2017 οι οποίες 
περιλαμβάνουν επαναδιατυπώσεις, επί των στοιχείων χρήσεως 2016 λόγω αναταξινόμησης κονδυλίων καθώς και διόρθωσης λάθους, 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 8) επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και δημοσιευμένες 
Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015 ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 
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3.12.1.3 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
χρήσεων 2015 - 2016 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης του Ομίλου INTRAKAT 
την εξεταζόμενη περίοδο 2015-2016: 
 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
  

σε χιλ. € 
31.12.2016 

Αναμορφωμένα 31.12.2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

  Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

  Υπεραξία 3.043 2.927 

Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.408 1.639 

Ενσώματα πάγια 59.986 64.383 

Επενδύσεις σε ακίνητα 37.215 14.886 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις (που ενοποιούνται με τη μέθοδο της 
καθαρής θέσης) 1.080 1.127 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 432 2.482 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10.483 4.384 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 919 1.209 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 116.564 93.035 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

  Αποθέματα 14.438 13.744 

Συμβάσεις κατασκευής έργων 36.066 41.178 

Χρηματοδοτική συμβολή από Δημόσιο (ΕΔΔΠΧΑ 12) 15.344 11.647 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 83.921 95.739 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 167 170 

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 7.347 9.239 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 14.040 31.325 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 171.323 203.041 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 287.888 296.076 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ KAI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής 

  Μετοχικό κεφάλαιο 65.573 65.573 

Αποθεματικά εύλογης αξίας (1.346) (1.135) 

Λοιπά αποθεματικά 16.047 15.995 

Ζημίες / Κέρδη εις νέον (32.171) (21.575) 

Σύνολο 48.103 58.858 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 1.823 2.365 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 49.927 61.224 

Υποχρεώσεις 

  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

  Δάνεια 54.990 44.838 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την 
υπηρεσία 1.369 1.144 

Επιχορηγήσεις 49 55 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 750 0 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 57.158 46.036 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 127.393 120.047 

Δάνεια 44.025 59.614 

Συμβάσεις κατασκευής έργων 3.733 8.112 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 1.109 681 
Βραχυχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα 4.543 362 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 180.803 188.817 

Σύνολο υποχρεώσεων 237.961 234.853 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 287.888 296.076 

Πηγή: Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε 30.06.2017 οι οποίες 
περιλαμβάνουν επαναδιατυπώσεις, επί των στοιχείων χρήσεως 2016 λόγω αναταξινόμησης κονδυλίων καθώς και διόρθωσης λάθους, 
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σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 8) επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και δημοσιευμένες 
Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015 ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 

  
 
 

3.12.1.4 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Ταμειακών Ροών χρήσεων 2015 – 2016 
 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι πληροφορίες των Ταμειακών Ροών του Ομίλου INTRAKAT την 
εξεταζόμενη περίοδο 2015-2016: 
 

Κατάσταση ταμειακών ροών 
  

σε χιλ. € 

31.12.2016 
Αναμορφωμένα 31.12.2015 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

  Ζημίες χρήσης (6.392) (5.944) 

Προσαρμογές για: 
  Φόρους 2.541 1.533 

Αποσβέσεις  4.002 3.785 

Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων  (16) (56) 

Κέρδη/(ζημιές) εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων 3 9 

Απομείωση διαθεσίμων προς πώληση 2.248 5.258 

Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση συγγενών - (183) 

Λύση κοινοπραξιών (καθαρής θέσης) 7 78 

Έσοδα τόκων (211) (194) 

Έξοδα τόκων 10.452 8.572 

Έσοδα από μερίσματα (2) (1) 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (5) (6) 

Aπομείωση επισφαλών απαιτήσεων (65) 415 

Αρνητική υπεραξία εξαγοράς θυγατρικής (7) 0 

Συναλλαγματικές διαφορές  (184) (115) 

Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρείες (20) 4 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών στο 
κεφάλαιο κίνησης 12.350 13.153 

   Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:     

(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων (694) 144 

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων 6.128 (33.514) 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (4.554) 18.574 

Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων 4.180 (52) 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 30 48 

 
5.091 (14.800) 

   Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 17.441 (1.647) 

Καταβληθέντες τόκοι (9.314) (8.572) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος 121 (2.731) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 8.247 (12.950) 

   Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

  Αγορές ενσώματων παγίων, επενδυτικών ακινήτων, άυλων στοιχείων (16.034) (9.561) 
Πωλήσεις ενσώματων παγίων, επενδυτικών ακινήτων, άυλων στοιχείων 580 263 
Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση (185) (2.252) 

Πωλήσεις ποσοστών θυγατρικών/συγγενών σε μειοψηφία 0 720 

Εξαγορά ή αγορά ποσοστού θυγατρικής  (637) (12) 

Απόκτηση ελέγχου σε θυγατρική 85 0 

Εισφορά σε μετοχικό κεφάλαιο/ ίδρυση θυγατρικών, συγγενών (126) (475) 

Μερίσματα εισπραχθέντα 2 1 
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Κατάσταση ταμειακών ροών 
  

σε χιλ. € 
31.12.2016 

Αναμορφωμένα 31.12.2015 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 211 194 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (16.104) (11.122) 

   Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

  Αναλογία μετόχων μειοψηφίας στην ίδρυση, καταβολή κεφαλαίου θυγατρικών 24 12 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών (16) (8) 

Εξαγορά μειοψηφίας (4.000) 0 

Δάνεια αναληφθέντα 66.361 62.859 

Αποπληρωμή δανεισμού (71.464) (32.973) 

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (333) (241) 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (9.428) 29.649 

   

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (17.285) 5.577 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 31.325 25.748 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 14.040 31.325 

Πηγή: Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε 30.06.2017 οι οποίες 
περιλαμβάνουν επαναδιατυπώσεις, επί των στοιχείων χρήσεως 2016 λόγω αναταξινόμησης κονδυλίων καθώς και διόρθωσης λάθους, 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 8) επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, δημοσιευμένες 
Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 (τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από συγκριτικά στοιχεία της 
χρήσης 2016) ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 

 



 

    

 

 
 

3.12.1.5  Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων χρήσεων 2015 - 2016 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι πληροφορίες των Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου INTRAKAT την εξεταζόμενη περίοδο 2015-2016: 
 
Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

σε χιλ. € 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας 

Λοιπά 
Αποθεματικά Κέρδη εις νέον 

Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015      65.573             (5.768)           15.974           (14.981)                 1.305               62.104  

Καθαρές ζημίες χρήσεως                   -                      -                     -             (6.418)                    474                (5.944) 

Διαθέσιμα προς πώληση  χρηματοοικονομικά στοιχεία - 
(Ζημιές)/κέρδη αποτίμησης στην εύλογη αξία                   -                 (471)                    -                     -                         -                   (471) 
Διαθέσιμα προς πώληση  χρηματοοικονομικά στοιχεία - 
Μεταφορά στα αποτελέσματα                   -               5.258                     -                     -                         -                 5.258  

Συναλλαγματικές διαφορές                   -                 (150)                    -                     -                       (3)                  (153) 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)                   -                      -                    6                     -                       (0)                      6  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα                   -               4.637                    6             (6.418)                    471                (1.304) 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών με αύξηση ποσοστού 
συμμετοχής                   -                      -                    4                (341)                    337                        -  

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής                   -                      -                     -                   (3)                      (4)                     (8) 
Αναβαλλόμενος φόρος επί των εξόδων αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου θυγατρικής                   -                      -                     -                    1                        1                       2  
Μεταβολή ποσοστού σε θυγατρικές                   -                    (5)                  (6)                241                     187                    417  
Καταβολή κεφαλαίου θυγατρικής                   -                      -                     -                     -                       12                     12  
Τακτοποίηση                   -                      -                     -                 (57)                      57                       0  

Μεταφορά από λοιπά σε εις νέον                   -                      -                  17                 (17)                        -                        -  

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015          65.573              (1.135)           15.995     (21.575)           2.365         61.224  

       Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016          65.573              (1.135)           15.995           (21.575)                 2.365               61.224  

Καθαρές ζημίες χρήσεως                   -                      -                     -             (5.503)                    249                (5.254) 

Διαθέσιμα προς πώληση  χρηματοοικονομικά στοιχεία - 
(Ζημιές)/κέρδη αποτίμησης στην εύλογη αξία                   -              (2.234)                    -                     -                         -                (2.234) 

Διαθέσιμα προς πώληση  χρηματοοικονομικά στοιχεία - 
Μεταφορά στα αποτελέσματα                   -               2.248                     -                     -                         -                 2.248  

Συναλλαγματικές διαφορές                   -                 (170)                    -                     -                       (2)                  (172) 

Συναλλαγματικές διαφορές - μεταφορά στα αποτελέσματα                   -                   (54)                    -                     -                         -                    (54) 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)                   -                      -                (124)                    -                      (14)                  (138) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα                   -                 (211)               (124)            (5.503)                    233                (5.605) 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών με μεταβολή 
ποσοστού συμμετοχής                   -                      -                     -                    4                       20                     24  

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών                   -                      -                     -                 (16)                      (0)                   (16) 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

σε χιλ. € 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας 

Λοιπά 
Αποθεματικά Κέρδη εις νέον 

Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Αναβαλλόμενος φόρος επί των εξόδων αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου θυγατρικής                   -                      -                     -                    5                         -                       5  

Μεταβολή ποσοστού σε θυγατρικές                   -                      -                  13             (3.789)                   (856)               (4.632) 

Απόκτηση ελέγχου θυγατρικής                   -                      -                     -                     -                       66                     66  

Τακτοποίηση                   -                      -                     -                    0                       (0)                      0  

Μεταφορά σε λοιπά από εις νέον                   -                      -                 163                (163)                        -                        -  

Επίδραση της διόρθωσης λάθους - - - (1.133) (5) (1.138) 

Αναμορφωμένο Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2016          65.573              (1.346)           16.047           (32.171)                 1.823               49.927 

Πηγή: Δημοσιευμένες Ενοποιημένες  Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016  και δημοσιευμένες Ενοποιημένες  Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015 ελεγμένες από Ορκωτό 
Ελεγκτή-Λογιστή. Το αναμορφωμένο υπόλοιπο της χρήσης 2016 προέκυψε από δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε 30.06.2017 οι οποίες 
περιλαμβάνουν επαναδιατυπώσεις, επί των στοιχείων χρήσεως 2016 λόγω αναταξινόμησης κονδυλίων καθώς και διόρθωσης λάθους, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 
8) επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, 

 



 

    

 

3.12.2 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1 – 
30.06.2017 

 

 

3.12.2.1 Εταιρείες που περιλαμβάνονονται στις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 
30.06.2017 

 

Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της INTRAKAT για την περίοδο 1.1-
30.06.2017 παρατίθενται κατωτέρω: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Έδρα Σχέση συμμετοχής 

% 
συμμετοχής 

30.06.2017 

INTRAKAT Ελλάδα 
 

Μητρική 

EUROKAT Ελλάδα Άμεση 100% 

ΙΝ. ΜΑΙΝΤ Α.Ε. Ελλάδα Άμεση 62% 

FRACASSO HELLAS ΑΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.& ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ελλάδα Άμεση 80% 

FRACASSO HOLDINGS D.O.O.  Κροατία Έμμεση 40% 

INTRADEVELOPMENT Α.Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ελλάδα Άμεση 50% 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ελλάδα Έμμεση 50% 

INTΡΑ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ελλάδα Έμμεση 50% 

ALPHA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΕ Ελλάδα Έμμεση 50% 

ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΕ Ελλάδα Έμμεση 50% 

INTRAPAR A.E.   Ελλάδα Έμμεση 50% 

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.  Ελλάδα Έμμεση 13% 

DEVENETCO LTD Κύπρος Έμμεση 50% 

B.L. BLUEPRO HOLDINGS LTD Κύπρος Έμμεση 50% 

BENECIELO CO LTD Κύπρος Έμμεση 50% 

STUERZA PROPERTIES LTD Κύπρος Έμμεση 50% 

INESTIA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα Έμμεση 25% 

ΙΝΤΡΑΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ελλάδα Έμμεση 25% 

ΙΝΤΡΑ−ΜΠΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ελλάδα Άμεση & έμμεση 100% 

INTRAPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ελλάδα Άμεση 100% 

RURAL CONNECT AE Ελλάδα Άμεση 60% 

B-WIND POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα Άμεση & έμμεση 100% 

INTRACOM CONSTRUCT SA Ρουμανία Άμεση 97% 

OIKOS PROPERTIES SRL Ρουμανία Άμεση 100% 

ROMINPLOT SRL Ρουμανία Άμεση 100% 

ΙNTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED Κύπρος Άμεση 100% 

ALPHA MOGILANY DEVELOPMENT SP. Z.O.O Πολωνία Έμμεση 25% 

AMBTILA ENTERPRISES LIMITED Κύπρος Έμμεση 100% 

Κ- WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ A.E.E (πρώην Α.ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΕ) Ελλάδα Έμμεση 80% 

Α. Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ελλάδα Άμεση 60% 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
(ΣΤΕΛΣΤΑΘ) Ελλάδα Άμεση 95% 

ADVANCED TRANSPORT TELEMATICS A.E. Ελλάδα Άμεση 50% 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (ΕΛΜΕΑΣ Α.Ε.) Ελλάδα Άμεση 40% 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΣΙΡΡΑ Α.Ε.) Ελλάδα Άμεση 40% 

ΚΙΝΗΤΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε. Ελλάδα Άμεση 24% 
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Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 
ΟΑΚΑ) Ελλάδα Άμεση 50% 

Κ/Ξ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Ελλάδα Άμεση 15% 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Έδρα 
% συμμετοχής 

30.06.2017 

Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΑΤΤΙΚΑΤ (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ) Ελλάδα 50,00% 

Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΕΓΚ/ΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) Ελλάδα 30,00% 

Κ/Ξ INTRAKAT - ΕΛΤΕΡ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗ-
ΣΕΡΡΕΣ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ) Ελλάδα 50,00% 

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J&P ΑΒΑΞ - ΙΝΤRΑΚΑΤ (Κ/Ξ ΜΩΡΕΑΣ) Ελλάδα   13,33% 

Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΕΠΑ 7) Ελλάδα  49,00% 

Κ/Ξ EUROKAT - ΙΝΤRΑΚΑΤ (ΙΟΝΙΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ) Ελλάδα 100,00% 

Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ - INTRAKAT - ΓΕΤΕΜ - ΕΤΕΘ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓ. 
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦ. ΠΕΡΙΒΑΛ.ΧΩΡΟΥ) Eλλάδα 25,00% 

Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ - ΓΕΤΕΜ - ΙΝΤRΑΚΑΤ (ΚΑΤΑΣΚ.ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΓΩΓΩΝ 
ΥΔΡΟΔ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΙΡΟΥ-ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ) Ελλάδα 33,30% 

Κ/Ξ ΑΛΤΕΚ ΑΕ - ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ (ΕΠΕΚΤ. ΚΡΑΤ. ΑΕΡΟΛΙΜ. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΕΛΕΓΧΟΥ) Ελλάδα 46,90% 

Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ - Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΡΓΟ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΈΝΑ) Ελλάδα 60,00% 

Κ/Ξ ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε. - ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. - ΙΝΤRΑΚΑΤ (ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ) Ελλάδα 24,00% 

Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ -Γ.Δ.Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. "Κ/ΞΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ" Ελλάδα 70,00% 

Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ-ΑΕΓΕΚ-INTRAKAT (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΠΛΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΑΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ) Ελλάδα 33,33% 

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ-INTRAKAT (ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΕΣΧΑΤΙΑΣ) Ελλάδα 25,00% 

Κ/Ξ INTRAKAT-ΠΡΩΤΕΑΣ (ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ) Ελλάδα 50,00% 

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J&P ABAΞ - INTRAKAT (ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ) Ελλάδα 25,00% 

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - INTRAKAT (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ) Ελλάδα 50,00% 

Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΕ-INTRAKAT (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Γ.Μ 400 
KV ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ Γ.Μ. 400 KV ΚΥΤ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ) Ελλάδα 50,00% 

Κ/Ξ INTRAKAT-ΕΡΓΩ ΑΤΕ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ) Ελλάδα 50,00% 

Κ/ΞΙΑ INTRAKAT - "Κ/ΞΙΑ ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ-INTRAKAT" (ΓΕΝΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ) Ελλάδα 80,00% 

Κ/ΞΙΑ INTRAKAT - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ E.S A.E (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ) Ελλάδα 50,00% 

ΚΞΙΑ INTRAKAT - ΠΡΩΤΕΑΣ (ΟΜΒΡΥΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ) Ελλάδα 50,00% 

Κ/ΞIA INTRAKAT - ΠΡΩΤΕΑΣ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΥ 
ΞΗΡΙΑ Ελλάδα 50,00% 

Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ -ΤΕΡΝΑ-ΑΚΤΩΡ (ΤΕΜΕΝΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ) Ελλάδα 25,00% 

Κ/ΞΙΑ INTRAKAT - ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ - ENVITEC (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ) Ελλάδα 40,00% 

Κ/ΞΙΑ INTRAKAT - WATT Α.Ε. (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ελλάδα 50,00% 

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - LOBBE TZILALIS - EUROKAT ATE (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ Κ.Ε.Λ) Ελλάδα 33,33% 

Κ/Ξ EUROKAT - ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Τ.Ε.Ε. (ΕΡΓΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ Δ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ) Ελλάδα 50,00% 
Πηγή: Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε 30.06.2017 επισκοπημένες 
από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. 
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3.12.2.2 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος της 
περιόδου 1.1 – 30.06.2017 
 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος του Ομίλου 
INTRAKAT για την περίοδο 1.1-30.06.2017 και 1.1-30.06.2016: 
 

Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση αποτελεσμάτων 
01.01 -            

30.06.2017 
01.01 -            

30.06.2016 

σε χιλ. € 
  

Πωλήσεις              78.096               95.578  
Κόστος Πωληθέντων             (65.888)             (83.052) 

Μικτό Κέρδος              12.208               12.527  

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας               (8.231)               (7.240) 

Λοιπά έσοδα                   699                    859  

Λοιπά κέρδη/(ζημιές) / καθαρά                  (355)                   325  

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης                4.322                 6.471  

Χρηματοοικονομικά έσοδα                   138                    159  

Χρηματοοικονομικά έξοδα               (5.638)               (4.917) 

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό               (5.500)               (4.758) 

(Ζημίες)/κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις (μετά από φόρο και δικαιώματα 
μειοψηφίας)                  (260)                    22  

(Ζημιές)/Κέρδη προ φόρων               (1.438)                1.735  

 Φόρος εισοδήματος               (1.160)               (1.591) 

Καθαρές (ζημιές)/κέρδη περιόδου               (2.598)                   144  

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους: 
  

Ποσά τα οποία ενδέχεται να μεταφερθούν στα αποτελέσματα 
  

Διαθέσιμα προς πώληση  χρηματοοικονομικά στοιχεία - Κέρδη/(ζημιές) 
αποτίμησης στην εύλογη αξία                   523                (1.705) 

Μεταφορά στα αποτελέσματα                     15                    (54) 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής                     (88)                  (122) 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους                   450                (1.881) 

   
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους               (2.148)               (1.737) 

   
(Ζημίες)/κέρδη περιόδου κατανεμόμενα σε : 

  
 Ιδιοκτήτες μητρικής  (1.998)                      39 
 Μη ελέγχουσες συμμετοχές                   (600)                   105  

 
           2.598 144  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

  
Κατανεμόμενα σε : 

  
 Ιδιοκτήτες μητρικής                      (1.542)                     (1.842) 

 Μη ελέγχουσες συμμετοχές                   (606)                   105  

 

           (2.148)            (1.737)  

   Βασικές (ζημίες)/κέρδη ανά μετοχή             (0,0862) 0,0017 
Πηγή: Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε 30.06.2017 επισκοπημένες 
από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. 
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3.12.2.3 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 
περιόδου 1.1 – 30.06.2017 

 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης του Ομίλου INTRAKAT 
την εξεταζόμενη περίοδο 1.1-30.06.2017: 
 
 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 30.06.2017 
Αναμορφωμένα 

31.12.2016 

σε χιλ. € 
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
  

   
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

  
Υπεραξία               20.430                    3.043  

Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία                4.241                    3.408  

Ενσώματα πάγια               61.740                  59.986  

Επενδύσεις σε ακίνητα               25.119                  37.215  

Επενδύσεις σε θυγατρικές                       -                           -  

Επενδύσεις σε συγγενείς  
               8.953                    1.080  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση                3.655                       432  

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις               10.260                  10.483  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις                   605                       919  

 

            135.003                116.564  

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
  

Αποθέματα               13.130                  14.438  

Συμβάσεις κατασκευής έργων               38.068                  36.066  

Χρηματοδοτική συμβολή από Δημόσιο (ΕΔΔΠΧΑ 12)               12.889                  15.344  

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις               77.389                  83.921  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 
                  233                       167  

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις                7.050                    7.347  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα               62.593                  14.040  

 
            211.352                171.323  

Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα προς πώληση                   887                           -  

Σύνολο Ενεργητικού             347.243                287.888  

   
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

  
   
Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής 

  
Μετοχικό κεφάλαιο               68.624                  65.573  

Ποσά έναντι αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου                3.900                           -  

Αποθεματικά  εύλογης αξίας                  (890)                  (1.346) 

Λοιπά αποθεματικά               16.042                  16.047  

Κέρδη εις νέον              (32.990)                (32.171) 

 

              54.687                  48.103  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές                1.486                    1.823  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων               56.172                  49.927  
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
  

   
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

  
Δάνεια               61.386                  54.990  

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την 
υπηρεσία                1.284                    1.369  

Επιχορηγήσεις                     46                        49  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις               30.343                       750  

 

              93.059                  57.158  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις             148.222                127.393  

Δάνεια               44.199                  44.025  

Συμβάσεις κατασκευής έργων                     18                    3.733  

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις                   204                    1.109  

Βραχυχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα                4.539                    4.543  

 
            197.181                180.803  

Υποχρεώσεις περιουσιακών στοιχείων διακρατούμενων προς πώληση                   830                           -  

Σύνολο υποχρεώσεων             291.070                237.961  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων             347.243                287.888  

Πηγή: Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε 30.06.2017 οι οποίες 
περιλαμβάνουν επαναδιατυπώσεις, επί των στοιχείων χρήσεως 2016 λόγω αναταξινόμησης κονδυλίων καθώς και διόρθωσης λάθους, 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 8) επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. 

 
 

3.12.2.4 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Ταμειακών Ροών της περιόδου 01.01 – 30.06.2017 
και 01.01 – 30.06.2016 

 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι πληροφορίες των Ταμειακών Ροών του Ομίλου INTRAKAT την 
εξεταζόμενη περίοδο 01.01-30.06.2017 και 01.01-30.06.2016 : 
 
 

Kατάσταση ταμειακών ροών 30.06.2017 30.06.2016 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες     

(Ζημιές)/κέρδη περιόδου               (2.598)               144  

Προσαρμογές για: 
  

Φόρους                1.160             1.591  

Αποσβέσεις                1.772             2.015  

(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων                     (25)                 25  

(Κέρδη) / ζημιές από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα                    (56)                   -  

(Κέρδη)/ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων                    (66)                 12  

(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση θυγατρικών                     (1)                   -  

(Κέρδη)/ζημιές από λύση κοινοπραξιών                     36                    -  

Έσοδα τόκων                  (138)              (159) 

Έξοδα τόκων                5.638             4.917  

Έσοδα από μερίσματα                       -                  (0) 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων                      (3)                 (3) 

Aπομείωση επισφαλών απαιτήσεων                   451                  63  
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Έκτακτα κέρδη από δικαστικό διακανονισμό υποχρεώσεων                       -               (333) 

Συναλλαγματικές διαφορές                     (95)              (160) 

Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρίες                   260                 (22) 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών στο κεφάλαιο 
κίνησης                6.336             8.090  

   
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης : 

  
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων 1.277 105 

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων 6.035 (21.018) 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 41.683 6.306 

Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων (4) (37) 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 17 19 

  49.009 (14.625) 

   
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 55.345 (6.536) 

Καταβληθέντες τόκοι (5.638) (4.917) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (1.691) (2.166) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 48.016 (13.618) 

   
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

  
Αγορές ενσώματων παγίων (3.494) (4.784) 

Αγορές επενδύσεων σε ακίνητα (274) (70) 

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (895) (986) 

Πωλήσεις ενσώματων παγίων 58 304 

Πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνητα 837 - 

Μερίσματα εισπραχθέντα - 0 

Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση - (55) 

Απώλεια ελέγχου σε θυγατρική (22) - 

Χρηματικά διαθέσιμα περιουσιακών στοιχείων διακρατούμενων προς πώληση  (11) - 

Αγορά θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) (4.300) - 

Πώληση θυγατρικής ή ποσοστού αυτής σε μειοψηφία 1.509 - 

Εισφορά σε μετοχικό κεφάλαιο θυγατρικών/συγγενών - (126) 

Αγορά/Ίδρυση συγγενών  (200) - 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 138 159 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (6.654) (5.558) 

   
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

  
Έκδοση κοινών μετοχών 3.051 - 

Έξοδα αύξησης κεφαλαίου  (31) - 

Καταθέσεις μετόχων έναντι αύξησης κεφαλαίου 3.900 - 

Καταθέσεις μετόχων μειοψηφίας έναντι αύξησης κεφαλαίου θυγατρικής 1.200 - 

Αναλογία μετόχων μειοψηφίας στην καταβολή κεφαλαίου θυγατρικής - 24 

Έξοδα αύξησης κεφαλαίου θυγατρικών (28) (16) 

Δάνεια αναληφθέντα 37.036 41.263 

Αποπληρωμή δανεισμού (37.785) (36.863) 
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Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (153) (166) 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 7.190 4.241 

   
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 48.553 (14.935) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 14.040 31.325 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 62.593 16.390 

Πηγή: Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε 30.06.2017 οι οποίες 
περιλαμβάνουν επαναδιατυπώσεις, επί των στοιχείων χρήσεως 2016 λόγω αναταξινόμησης κονδυλίων καθώς και διόρθωσης λάθους, 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 8) επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, δημοσιευμένες 
Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 (τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από συγκριτικά στοιχεία της 
χρήσης 2016) ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. 

 
 
 



 

    

 

3.12.2.5 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου 01.01 – 30.06.2017 
 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι πληροφορίες των Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου INTRAKAT την εξεταζόμενη περίοδο 01.01-30.06.2017  
 

Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου 

    
σε χιλ. € 

 

Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Έναντι 
αύξησης 

Μετοχικού 
Κεφαλαίου 

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Κέρδη 
εις νέον 

Μη 
ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2016 όπως δημοσιεύτηκε 65.573 - (1.346) 16.047 (31.038) 1.829 51.065 

Επίδραση της διόρθωσης λάθους (Σημ.7.27) - - - - (1.133) (5) (1.138) 

Αναμορφωμένο Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017 65.573 - (1.346) 16.047 (32.171) 1.823 49.927 

Καθαρή ζημιά περιόδου - - - - (1.998) (600) (2.598) 

Διαθέσιμα προς πώληση  χρηματοοικονομικά στοιχεία - 
Κέρδη/(ζημιές) αποτίμησης στην εύλογη αξία - - 523 - - - 523 

Διαθέσιμα προς πώληση  χρηματοοικονομικά στοιχεία - Μεταφορά 
στα αποτελέσματα - - 15 - - - 15 

Συναλλαγματικές διαφορές - - (82) - - (6) (88) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - - 456 - (1.998) (606) (2.148) 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 3.051 - - - - - 3.051 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου - - - - (31) - (31) 

Αναβαλλόμενος φόρος καταχωρούμενος απευθείας στην καθαρή 
θέση - - - - 9 - 9 

Ποσά έναντι  αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου - 3.900 - - - - 3.900 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών - - - - (15) (13) (28) 

Αναβαλλόμενος φόρος καταχωρούμενος απευθείας στην καθαρή θέση - - - - 0 

Πώληση θυγατρικής ή  ποσοστού της - - - (5) 1.215 281 1.492 

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2017 68.624 3.900 (890) 16.042 (32.990) 1.486 56.172 

Πηγή: Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε 30.06.2017 οι οποίες περιλαμβάνουν επαναδιατυπώσεις, επί των στοιχείων χρήσεως 2016 
λόγω αναταξινόμησης κονδυλίων καθώς και διόρθωσης λάθους, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 8) επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. 



 

    

 

3.13  Αναταξινομήσεις κονδυλίων των δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσεως 2016 

 
 
Για την χρήση 2015 αναταξινομήθηκαν κονδύλια της Κατάστασης Ταμειακών Ροών για λόγους ορθότερης 
παρουσίασης. Συγκεκριμένα: 
 
Στον Όμιλο: 
Ποσό € -152.908 που αφορούσε «Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής», αναταξινομήθηκε από τις 
«Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες» στις «Ταμειακές Ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες» στο κονδύλι «Συναλλαγματικές διαφορές», με συνέπεια το κονδύλι «Συναλλαγματικές 
διαφορές» να διαμορφωθεί σε € -115.053 από €37.855, οι «Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες»’ να διαμορφωθούν σε €29.649.072 από €29.496.164, οι «Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες προ μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης» να διαμορφωθούν σε €13.153.130 από €13.306.038 
και οι «Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες» να διαμορφωθούν σε € -12.949.822 από € -
12.796.914. 
 
Στην Εταιρεία: 
Ποσό € -42.997 που αφορούσε «Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής», αναταξινομήθηκε από τις 
«Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες» στις «Ταμειακές Ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες» στο κονδύλι «Συναλλαγματικές διαφορές», με συνέπεια το κονδύλι «Συναλλαγματικές 
διαφορές» να διαμορφωθεί σε € -39.158 από €3.839, οι «Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες» 
να διαμορφωθούν σε €18.891.109 από €18.848.112, οι «Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ 
μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης» να διαμορφωθούν σε €9.024.236 από €9.067.234 και οι «Καθαρές 
ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες» να διαμορφωθούν σε € -3.710.483 από € -3.667.485. 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 2015 

σε χιλ. € 
2015 

αναπροσαρμοσμένα
1 

2015 
αρχικώς δημοσ/να

2 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

  Ζημίες χρήσης (5.944) (5.944) 

Προσαρμογές για: 

  Φόρους 1.533 1.533 

Αποσβέσεις  3.785 3.785 

Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων  (56) (56) 

Κέρδη/(ζημιές) εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών 
στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 9 9 

Απομείωση διαθεσίμων προς πώληση 5.258 5.258 

Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση συγγενών (183) (183) 

Λύση κοινοπραξιών (καθαρής θέσης) 78 78 

Έσοδα τόκων (194) (194) 

Έξοδα τόκων 8.572 8.572 

Έσοδα από μερίσματα (1) (1) 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (6) (6) 

Απομείωση επισφαλών απαιτήσεων 415 415 

Συναλλαγματικές διαφορές  (115) 38 

Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρείες 4 4 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ 
μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης 13.153 13.306 

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:     

(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων 144 144 

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων (33.514) (33.514) 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 18.574 18.574 

Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων (52) (52) 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης 48 48 

 
(14.800) (14.800) 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (1.647) (1.494) 

Καταβληθέντες τόκοι (8.572) (8.572) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 2015 

σε χιλ. € 
2015 

αναπροσαρμοσμένα
1 

2015 
αρχικώς δημοσ/να

2 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (2.731) (2.731) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (12.950) (12.797) 

   Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

  Αγορές ενσώματων παγίων, επενδυτικών ακινήτων, άυλων 
στοιχείων (9.561) (9.561) 
Πωλήσεις ενσώματων παγίων, επενδυτικών ακινήτων, άυλων 
στοιχείων 263 263 
Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς 
πώληση (2.252) (2.252) 

Πωλήσεις ποσοστών θυγατρικών/συγγενών σε μειοψηφία 720 720 

Εξαγορά ή αγορά ποσοστού θυγατρικής  (12) (12) 

Εισφορά σε μετοχικό κεφάλαιο/ ίδρυση θυγατρικών, συγγενών (475) (475) 

Μερίσματα εισπραχθέντα 1 1 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 194 194 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (11.122) (11.122) 

   Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

  Αναλογία μετόχων μειοψηφίας στην ίδρυση, καταβολή 
κεφαλαίου θυγατρικών 12 12 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών (8) (8) 

Δάνεια αναληφθέντα 62.859 62.859 

Αποπληρωμή δανεισμού (32.973) (32.973) 

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (241) (241) 

Συν/κες διαφορές μετατροπής συγγενών εξωτερικού 0 (2) 

Συν/κες διαφορές μετατροπής θυγατρικών & υ/κ εξωτερικού 0 (151) 
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 29.649 29.496 

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 5.577 5.577 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 25.748 25.748 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 31.325 31.325 
Πηγή: Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 01.01-31.12.2016 ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. 

 
(*) Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις 
(1) Αναπροσαρμοσμένα ποσά, όπως παρουσιάζονται στις Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 
(2) Αρχικώς δημοσιευμένα στοιχεία, όπως παρουσιάζονται στις Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 

2015 

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2015 

σε χιλ. € 
2015 

αναπροσαρμοσμένα
1
 

2015 
αρχικώς 

δημοσ/να
2 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
  Ζημίες χρήσης (6.626) (6.626) 

Προσαρμογές για: 

  Φόρους 564 564 

Αποσβέσεις  2.151 2.151 

Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων  (18) (18) 

Κέρδη/(ζημιές) εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων 9 9 

Απομείωση διαθεσίμων προς πώληση 5.258 5.258 

Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση θυγατρικών ή ποσοστών σε μειοψηφία 324 324 

Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση συγγενών (222) (222) 

Λύση κοινοπραξιών (καθαρής θέσης) 73 73 

Έσοδα τόκων (181) (181) 

Έξοδα τόκων 6.922 6.922 

Έσοδα από μερίσματα (1) (1) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2015 

σε χιλ. € 
2015 

αναπροσαρμοσμένα
1
 

2015 
αρχικώς 

δημοσ/να
2 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (6) (6) 

Απομείωση επισφαλών απαιτήσεων 361 361 

Απομείωση θυγατρικών 456 456 

Συναλλαγματικές διαφορές  (39) 4 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών στο 
κεφάλαιο κίνησης 9.024 9.067 

   Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης: 
  (Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων (408) (408) 

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων (19.935) (19.935) 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 17.191 17.191 

Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων (52) (52) 
Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης 28 28 

 
(3.175) (3.175) 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 5.849 5.892 

Καταβληθέντες τόκοι (6.922) (6.922) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (2.638) (2.638) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (3.710) (3.667) 

   Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

  Αγορές ενσώματων παγίων, επενδυτικών ακινήτων, άυλων στοιχείων (936) (936) 

Πωλήσεις ενσώματων παγίων, επενδυτικών ακινήτων, άυλων στοιχείων 47 47 

Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση (2.252) (2.252) 

Πωλήσεις ποσοστών θυγατρικών/συγγενών σε μειοψηφία 600 600 

Εξαγορά ή αγορά ποσοστού θυγατρικής  (1.689) (1.689) 

Εισφορά σε μετοχικό κεφάλαιο/ ίδρυση θυγατρικών, συγγενών (2.251) (2.251) 

Μερίσματα εισπραχθέντα 1 1 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 181 181 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (6.299) (6.299) 

   Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

  Δάνεια αναληφθέντα 47.804 47.804 

Αποπληρωμή δανεισμού (28.684) (28.684) 

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (229) (229) 

Συν/κες διαφορές μετατροπής θυγατρικών & υ/κ εξωτερικού 0 (43) 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 18.891 18.848 

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.882 8.882 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 7.074 7.074 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 15.956 15.956 
Πηγή: Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 01.01-31.12.2016 ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. 
 
(*)  Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις 
(1)  Αναπροσαρμοσμένα ποσά, όπως παρουσιάζονται στις Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 

2016 
(2)  Αρχικώς δημοσιευμένα στοιχεία, όπως παρουσιάζονται στις Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 

χρήσης 2015 

 
 

3.14 Συναλλαγές με Συνδεόμενα Μέρη 

 Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη, όπως αυτά οριζονται από τον 
Κανονισμό 1606/2002 και ορίζονται εννοιολογικά στις διατάξεις του Προτύπου (ΔΛΠ 24), εκτός αυτών που 
παρατίθενται κατωτέρω.Η Εταιρεία δηλώνει ότι όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα έχουν συναφθεί 
με τους συνήθεις όρους της αγοράς.  
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται πληροφορίες για τις συναλλαγές του Ομίλου για την περίοδο 
01.07.2017 – 31.08.2017: 
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Ποσά χρήσης 01.07.2017 - 31.08.2017 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
31.08.2017 01.07-31.08.2017 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΜΗΤΡΙΚΗ         

INTRACOM HOLDINGS            1.707.867             3.406.862  22.098  
          

175.792  

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ         

ADVANCED TRANSPORT TELEMATICS Α.Ε.            2.519.115                           -  
                         

-  
                         

-  

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.            1.521.517                           -  
                         

-  
                         

-  

FRACASSO HOLDINGS D.O.O.               252.564                129.286  
                         

-  
                         

-  

ΣΙΡΡΑ ΑΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. 
ΣΕΡΡΩΝ                 37.089                           -  

                         
-  

                         
-  

ΕΛΜΕΑΣ ΑΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 405                       

                         
-  

                         
-  

DEVENETCO LTD                      350                           -               -  
                         

-  

B.L. BLUEPRO HOLDINGS LTD                 46.443                       826                -  
                         

-  

BENECIELO CO LTD                   2.155                           -  
                

-  
                         

-  

STUERZA PROPERTIES LTD                 47.910                           -  
                         

-  
                        

-  

ΚΙΝΗΤΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε.               312.231                           -                 -  
                         

-  

Σύνολο            4.739.778                130.113  
                         

-  
                         

-  

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ         

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 
ΟΑΚΑ)               356.873                           -  

                         
-  

                         
-  

Κ/Ξ ΟΛΥΜΠ.- ΜΟΧΛΟΣ-CYBARCO-ΑΘΗΝ.-Ι.Κ. 
(ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ)                   5.392                  75.353  

                         
-  

                         
-  

Σύνολο               362.264                  75.353  
                         

-  
                         

-  

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ     
 

  

INTRALOT A.E.                 49.751                        -       14.110                      -  

INTRALOT OPERATIONS LTD                          -            508.475  
                 

-   -  

INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.            3.160.612         9.263.849  
    

100.609        22.321 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ                 26.562                   533  

      
109.931                 430  

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ            2.952.099  8.392.796       2.876       -   

Σύνολο            6.189.024  18.165.653   227.526      22.751 

 
 
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ         

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ               208.074            105.373            948  163.066  

  13.207.007  21.883.354 250.572  361.609 

 

Οι παραπάνω συναλλαγές αφορούν σε: 
 

  
Έσοδα από πωλήσεις παγίων -  

Έσοδα από πωλήσεις αγαθών-υπηρεσιών            250,572  

Έσοδα από ενοίκια - 

Έσοδα από τόκους -  

Πώληση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων -  

 
250,572 



    105 

 

  
Αγορές και Προκαταβολές παγίων (ενσώματων-άϋλων) - 

Αγορές αγαθών                          -  

Υπεργολαβίες -  

Έξοδα ενοικίων               46.600  

Έξοδα τόκων -  

Αγορές υπηρεσιών               151.944  

Αγορές Χρηματοοικονομικών Στοιχείων -  

Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και Μελών της Διοίκησης 163.066  

 
361.609 

  
Απαιτήσεις από την μητρική Ιntracom Holdings            1.707.867  

Απαιτήσεις από συγγενείς εταιρείες            4.739.778  

Απαιτήσεις από κοινοπραξίες               362.264  

Απαιτήσεις από λοιπές συνδεδεμένες            6.189.024  

Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και Μέλη της Διοίκησης               208.074  

 
13.207.007 

  
Υποχρεώσεις στην μητρική Intracom Holdings            3.406.862  

Υποχρεώσεις σε κοινοπραξίες                 75.353  

Υποχρεώσεις σε συγγενείς εταιρείες               130.113  

Υποχρεώσεις σε λοιπές συνδεδεμένες          18.165.653  

Υποχρεώσεις σε Διευθυντικά στελέχη και Μέλη της Διοίκησης               105.373  

 
  21.883.354 

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 

 
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας δεν υπάρχουν από 1.9.2017 έως την ημερομηνία δημοσίευσης του 
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου σημαντικές συναλλαγές με συνδεόμενα  μέρη όπως αυτές ορίζονται 
εννοιολογικά στις διατάξεις του σχετικού Προτύπου (ΔΛΠ 24). 
 

3.15 Μερισματική Πολιτική  

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (αρθ. 45 ΚΝ 2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρείας (αρθ. 31) και με 
την επιφύλαξη του άρθρου 44(α) του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται 
με τον ακόλουθο τρόπο: 

α)  Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο 
κ.ν.2190/1920, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών 
κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το 
ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. 

β)  Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

γ)  Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. 

Η Εταιρεία κατά τις χρήσεις 2015 – 2016 δεν προέβη σε διανομή μερίσματος. 

Σημειώνεται ότι η πληρωμή μερίσματος στους μετόχους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ύψος των κερδών 
που η Εταιρεία θα εμφανίζει σε κάθε μελλοντική χρήση. 

Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος που αναγράφεται στο Μητρώο Κινητών Αξιών κατά την ημερομηνία έγκρισης 
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στον μέτοχο, μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής 
ανακοινώνεται στους μετόχους μέσω του Τύπου και λοιπών μέσων που ο νόμος ορίζει. Τα μερίσματα που δεν 
έχουν ζητηθεί για μια πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 
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Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των μετόχων, προκειμένου να συμμετέχει ο μέτοχος στις Γενικές 
Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας και τη διαδικασία πληρωμής του μερίσματος, θα εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα στον Κανονισμό λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήματος Άϋλων Τίτλων της Ε.Χ.Α.Ε., 
όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 

Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα μερίσματα λογίζεται η ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών 
καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το ελάχιστο μέρισμα που διανέμεται στους μετόχους μιας ανώνυμης 
εταιρείας δεν μπορεί να υπολείπεται του 35% των κερδών της προ φόρων, αφαιρούμενων των εταιρικών 
βαρών, του τακτικού αποθεματικού και του αναλογούντος φόρου. Όμως με πλειοψηφία 65% του καταβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου δύναται να μη διανεμηθεί το ποσό αυτό και να μεταφερθεί σε ειδικό αποθεματικό προς 
κεφαλαιοποίηση, υπό την επιφύλαξη των ορίων των ιδίων κεφαλαίων που προβλέπονται στη νομοθεσία. Το 
αποθεματικό αυτό η Εταιρεία υποχρεούται εντός τετραετίας να το κεφαλαιοποιήσει με έκδοση νέων μετοχών 
που θα παραδώσει δωρεάν στους μετόχους. Τα ως άνω μπορεί να μην εφαρμοστούν εφ’ όσον το αποφασίσει 
η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία 70% τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 

Επίσης, μπορεί να καταβληθεί προμέρισμα εφόσον δημοσιευτούν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 
τουλάχιστον 20 ημερών πριν τη διανομή του προμερίσματος και υποβληθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Το 
ποσό που καταβάλλεται ως προμέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των καθαρών κερδών που 
εμφανίζονται στις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Τυχόν μελλοντική διανομή μερισμάτων παραμένει αντικείμενο απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης και εξαρτάται από παράγοντες όπως το ύψος της κερδοφορίας της Εταιρείας και οι επενδυτικές και 
χρηματοδοτικές της ανάγκες. 

Δεν υφίστανται περιορισμοί στη διανομή μερισμάτων της Εταιρείας. 
 

 
3.16  Δικαστικές, διοικητικές και διαιτητικές διαδικασίες 

 
 
Την 30.06.2017, ο Όμιλος είχε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, ως ακολούθως: 
 
Η Εταιρεία Intracom Telecom άσκησε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της Εταιρείας, της 
θυγατρικής της Rural Connect καθώς και της μητρικής της Ιntracom Holdings, τρείς αγωγές με τις οποίες ζητά:  
 

1. να υποχρεωθούν οι τρείς ανωτέρω εταιρείες και να αναγνωρισθεί ότι υπέχουν υποχρέωση να της 
καταβάλλουν ως ποινικές ρήτρες και αναπόδεικτη αποζημίωση το συνολικό ποσόν των € 4,5 εκατ. η 
Intrakat, των €2 εκατ. η INTRACOM HOLDINGS και του €1 εκατ. η Rural Connect για αποδιδόμενες 
δήθεν παραβάσεις κατ’ ιδίαν συμβατικών όρων της από 1.10.2014 σύμβασης μεταξύ αυτών και της 
ενάγουσας. 

2. να καταδικασθεί η Εταιρεία να της καταβάλλει το συνολικό ποσό των €4,9 εκατ., ως ανεξόφλητο και 
οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα σύμβασης υπεργολαβίας και 

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

 
Οι ως άνω αγωγές εκφωνήθηκαν στις 15.02.2017 και αναμένεται η επ’ αυτών έκδοση απόφασης ή πράξης 
διεξαγωγής μαρτυρικών αποδείξεων, αναλόγως της κρίσεως του επιληφθέντος δικαστηρίου. Η Εταιρεία και οι 
άλλες συνεναγόμενες εταιρείες, βασιζόμενες στην άποψη του νομικού συμβούλου τους, σύμφωνα με την οποία 
η πιθανότητα απόρριψης των απαιτήσεων της Intracom Telecom διαγράφεται σαφέστατα πιο ισχυρή από την 
όποια πιθανότητα ευδοκίμησης αυτών, δεν σχημάτισαν πρόβλεψη. 
 
Αντίστοιχα, η Εταιρεία από κοινού με τις εταιρείες INTRACOM HOLDINGS και Rural Connect έχει ασκήσει τρείς 
διαιτητικές προσφυγές προκειμένου να αναγνωρισθεί η νομιμότητα της καταγγελίας της σύμβασης με την 
Intracom Telecom, να αναγνωρισθεί ότι ουδεμία υποχρέωση προς αποζημίωση υφίσταται έναντι της Intracom 
Telecom και για οποιαδήποτε αιτία, νομική βάση ή ποσό και να αναγνωριστεί ότι η Intracom Telecom οφείλει να 
καταβάλλει στις ενάγουσες ως εις ολόκληρον δανείστριες, το ποσό των €10 εκατ. από καταπεσούσες ποινικές 
ρήτρες και αναμένεται η εξέλιξή τους ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. 

Λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα ανωτέρω,  η Εταιρεία δεν εμπλέκεται σε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία 
(συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών οι οποίες εκκρεμούν ή ενδέχεται να κινηθούν εναντίον της Εταιρείας και 
για τις οποίες η Εταιρεία είναι ενήμερη) η οποία μπορεί να έχει ή μπορεί να είχε κατά τη διάρκεια των 12 
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προηγούμενων μηνών από την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, σημαντική επίπτωση στη 
χρηματοοικονομική θέση ή τα αποτελέσματά της Εταιρείας και του Ομίλου. 

 

3.17  Σημαντικές αλλαγές στη χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του Ομίλου 
 

Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει καμία σημαντική αλλαγή στη χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του 
Ομίλου από την ημερομηνία σύνταξης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου   01.01-
30.06.2017 έως την ημερομηνία έγκρισης  του παρόντος ενημερωτικού δελτίου.  
 
 

3.18  Πρόσθετες πληροφορίες 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31.12.2016 ανήρχετο σε €31.489.780 διαιρούμενο 
σε 23.154.250 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1,36 ανά μετοχή. 
 
Με την από 26.06.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας κατά το ποσό €3.051.000,88 με κεφαλαιοποίηση μέρους των υποχρεώσεών της προς την πιστώτρια 
και βασική μέτοχό της, INTRACOM HOLDINGS και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών 
μετόχων υπέρ της INTRACOM HOLDINGS, οι απαιτήσεις της οποίας κεφαλαιοποιήθηκαν. Το μετοχικό 
κεφάλαιο μετά την ολοκλήρωση της κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων ανήλθε σε €34.540.780,88, διαιρούμενο 
σε 25.397.633 ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων οι 16.544.137 ανήκουν στη μέτοχο INTRACOM 
HOLDINGS. 
 
Με την Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που 
συνεδρίασε στις 07.07.2017 αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 
€1,36 σε €6,80 ανά μετοχή και η μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 25.397.633 σε 
5.079.526 λόγω συνένωσης, σε αναλογία πέντε (5) παλαιές Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, 
μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα Κοινή Ονομαστική, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχή (reverse split 5:1) 
καθώς επίσης και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €4,08 (το οποίο θα επιστραφεί 
στους μετόχους), προς σκοπό έκδοσης ακέραιου αριθμού μετοχών. Επίσης, αποφασίστηκε ταυτόχρονη μείωση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €33.016.919, μέσω της μείωσης της ονομαστικής 
αξίας έκαστης Κοινής Ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €6,80 σε €0,30 ανά μετοχή με 
σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4

α
 του κ.ν. 

2190/1920. 
 
Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας  ανέρχεται στο ποσό €1.523.857 και διαιρείται σε 
5.079.526 Κοινές Ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Συνεδρίασης της από 26.06.2017 των Μετόχων που συνεδρίασε στις 
07.07.2017, αποφασίστηκε περαιτέρω, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (η «Αύξηση») 
σύμφωνα με τα ακόλουθα: Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει κατά το ποσό των €7.619.289 με 
καταβολή μετρητών και έκδοση 25.397.630 νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών 
ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7-9 Κ.Ν. 2190/20 σε αναλογία πέντε (5) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά 
μετοχή. Το Δ.Σ. της Εταιρείας, στην από 6.10.2017 συνεδρίασή του, όπως εξουσιοδοτήθηκε από την A’ 
Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που 
συνεδρίασε στις 07.07.2017, αποφάσισε τον καθορισμό της τιμής διάθεσης σε € 0,40 ανά μετοχή  
 
Υπό την προϋπόθεση έγκρισης και πλήρους κάλυψης της ανωτέρω αύξησης, το καταβεβλημένο μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση αυτής θα ανέρχεται στο ποσό των €9.143.146,80 και θα διαιρείται 
σε 30.477.156 Κοινές Ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30, η κάθε μία.  
 
Η ανωτέρω Αύξηση και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας εγκρίθηκε με την 
υπ’αριθμ.79530/17.07.2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο  
Γ.Ε.ΜΗ στις 17.07.2017 (ΑΔΑ: ΩΒΝΙ465ΧΙ8-ΣΝΜ).  
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3.19  Σημαντικές συμβάσεις 
 
Κατά τη διάρκεια του αμέσως προηγούμενου έτους, ο Όμιλος δεν είχε σημαντικές συμβάσεις εκτός του 
συνήθους πλαισίου δραστηριοτήτων της ως συμβαλλόμενο μέλος, σύμφωνα με την παρ. 17 του Παραρτήματος 
ΧΧΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ως ισχύει, που να περιέχει 
διατάξεις δυνάμει των οποίων η Εταιρεία έχει αναλάβει υποχρέωση ή δέσμευση που είναι σημαντική για την 
Εταιρεία κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου 
 
Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει εξάρτηση από εμπορικές, βιομηχανικές ή χρηματοοικονομικές συμβάσεις, η 
ύπαρξη των οποίων θα επηρέαζε σημαντικά τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες ή την κερδοφορία της κατά 
τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, σύμφωνα την παρ. 5.4 του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 
809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  πλην αυτών που περιγράφονται κατωτέρω.   
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ 

    

Πελάτης Περιγραφή έργου Προϋπολογισμός 
Ημερομηνία 

πέρατος 
εργασιών 

FRAPORT GREECE 
S.A. 

 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ 
ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 
(Cluster A) 

€ 182 εκατ. 
 Σεπτέμβριος 

2020 

FRAPORT GREECE 
S.A. 

 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ 
ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β 
(Cluster Β) 

€ 161 εκατ. 
Αύγουστος 

2020 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές "Λευκές" 
Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες 
Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ 
(Ένωση Εταιρειών INTRAKAT: 60% – INTRACOM 
HOLDINGS: 30% – HELLAS ONLINE: 10% Συν. προϋπ.: 
€ 161 εκατ.)  

€ 60 εκατ. Μάιος-2018 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Κατασκευή Οδικού Τμήματος Ποτίδαια-Κασσάνδρεια του 
Ν. Χαλκιδικής 

€ 54,3 εκατ. Ιούνιος-2018 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 

Ενίσχυση Ταμιευτήρα Φράγματος Αποσελέμη από το 
οροπέδιο Λασιθίου 

€ 37,1 εκατ. Μάιος-2018 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

Βελτίωση, Αναβάθμιση Δυτικής Εσωτερικής 
Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 
0+000 - Περιοχή Νοσ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ) έως Α/Κ 
Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200) 

€ 41,4 εκατ. Μάιος-2018 

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
 
Οι σημαντικότερες δανειακές συμβάσεις που έχει συνάψει ο Όμιλος παρατίθενται κατωτέρω:   

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
HM/NIA 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΝΕΙΟΥ ΧΡΗΣΗ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΑΞΙΑ (σε 

χιλ. €) 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
30.06.2017 
(σε χιλ. €) 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

RURAL 
ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
24/12/2014 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 

Χρηματοδότηση 
Συγχρηματοδοτούμενου 

Έργου 
11.000 7.694 Δεκ-18 

INTRAKAT 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

8/2/2016 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 17.000 16.100 Φεβ-24 

INTRAKAT 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

8/8/2014 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕ

ΣΜΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 1.050 555 Αυγ-19 

INTRAKAT 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

26/5/2017 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕ

ΣΜΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 1.700 1.512 Μαϊ-20 

INTRAKAT 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

28/12/2015 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 10.535 10.035 Δεκ-20 

INTRAKAT 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

7/10/2016 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 1.750 1.750 Νοε-21 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
HM/NIA 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΝΕΙΟΥ ΧΡΗΣΗ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΑΞΙΑ (σε 

χιλ. €) 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
30.06.2017 
(σε χιλ. €) 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

K - WIND 
ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

25/9/2013 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕ

ΣΜΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

31.637 28.341 Σεπ-25 

ΣΥΝΟΛΟ         74.672,00 65.987,00   

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
 

3.20 Έγγραφα στη διάθεση του επενδυτικού κοινού 
 

Κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι 12 μήνες από τη δημοσίευσή του, τα ακόλουθα 
έγγραφα θα βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στα γραφεία της Εταιρείας, 19

ο
 χλμ. Λεωφ. 

Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής: 

 Το καταστατικό της Εταιρείας. 

 Τo απόσπασμα του πρακτικού της Α’ Επαναληπτική Γενικής Συνέλευσης της INTRAKAT της 07.07.2017 
που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου. 

 Το από 6.10.2017 πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας που ορίζει την Τιμή Διάθεσης. 
 
 

3.21  Έγγραφα μέσω παραπομπής 

Τα ακόλουθα έγγραφα ενσωματώνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο με τη μέθοδο της παραπομπής, 
σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως 
ισχύει: 

 Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31.12.2015, η οποία περιλαμβάνει τις δηλώσεις 
των μελών του Δ.Σ., την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ, την Έκθεση Έλεγχου του Ανεξάρτητου 
Ορκωτού Ελέγκτη Λογιστή και τις ατομικές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2015 και 
είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας: http://www.intrakat.gr/financial-
results/oikonomika-apotelesmata-2015/  

 Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31.12.2016, η οποία περιλαμβάνει τις δηλώσεις 
των μελών του Δ.Σ, την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ, την Έκθεση Έλεγχου του Ανεξάρτητου 
Ορκωτού Ελέγκτη Λογιστή και τις ατομικές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2016 και 
είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας: http://www.intrakat.gr/financial-
results/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac-
%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-
2016/ 

 Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1.1-30.06.2017, η οποία περιλαμβάνει τις δηλώσεις των 
μελών του Δ.Σ, την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ, την Έκθεση Έπισκόπησης του Ανεξάρτητου 
Ορκωτού Ελέγκτη Λογιστή και τις ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1-
30.6.2017 και είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας http://www.intrakat.gr/wp-
content/uploads/2017/10/ΕΚΘΕΣΗ2017Τ2.pdf. 

 
Σημειώνεται ότι λοιπές πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, πλην των πληροφοριών που είναι 
διαθέσιμες στις παραπάνω αναφερόμενες διευθύνσεις δεν αποτελούν μέρος του παρόντος Ενημερωτικού 
Δελτίου. 
  

http://www.intrakat.gr/financial-results/oikonomika-apotelesmata-2015/
http://www.intrakat.gr/financial-results/oikonomika-apotelesmata-2015/
http://www.intrakat.gr/financial-results/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-2016/
http://www.intrakat.gr/financial-results/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-2016/
http://www.intrakat.gr/financial-results/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-2016/
http://www.intrakat.gr/financial-results/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-2016/
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4. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 

 

4.1  Ουσιώδεις Πληροφορίες 
 

4.1.1  Δήλωση για την Επάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης 

Αναφορικά με την επάρκεια κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου, η Διοίκηση της Εταιρείας, δηλώνει ότι, κατά την 
άποψή της, το κεφάλαιο κίνησης, επαρκεί για την χρηματοδότηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων του Ομίλου, 
για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες. 

 
 

4.1.2  Ιδια Κεφάλαια και Χρέος  

 

Στους πίνακες που ακολουθούν, οι οποίοι έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία, παρουσιάζονται η κεφαλαιακή 
διάρθρωση και το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος του Ομίλου την 30.06.2017.  

Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου την 30.06.2017 αναλύεται ως ακολούθως: 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ ΟΜΙΛΟΥ  

σε χιλ. €  30.06.2017 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με εγγυήσεις  
(1)

 60.476 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με εξασφαλίσεις ** 
(2)

  31.882 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χωρίς εγγυήσεις και εξασφαλίσεις 
(3)

  96.762 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (α)  189.120 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις με εγγυήσεις 
(4)

 30.343 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις με εξασφαλίσεις*** 
(5)

 54.077 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χωρίς εγγυήσεις και εξασφαλίσεις 
(6)

 7.039 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (β) 91.729 

  Σύνολο υποχρεώσεων (γ)= (α)+(β) 280.849 

  Ίδια κεφάλαια 

 Μετοχικό κεφάλαιο 68.624 

 Ποσά έναντι αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου  3.900 

Αποθεματικά εύλογης αξίας (890) 

Λοιπά αποθεματικά 16.042 

Δικαιώματα μειοψηφίας 1.486 

Κέρδη/(ζημιές) εις νέον (32.990) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (δ) 56.172 

   Γενικό Σύνολο (ε)=(γ)+(δ) 337.021 
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων  από την Εταιρεία που δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. 
  

(1)    Ο λογαριασμός «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με εγγυήσεις» = Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις + Προκαταβολές πελατών 
(2)    Ο λογαριασμός «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με εξασφαλίσεις» αφορά μέρος του συνολικού βραχυπρόθεσμου δανεισμού και το 

βραχυπρόθεσμο μέρος του μακροπρόθεσμου δανεισμού 
(3)    Ο λογαριασμός «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χωρίς εγγυήσεις και εξασφαλίσεις» = Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις + Δάνεια 

+ Συμβάσεις κατασκευής έργων + Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις + Υποχρεώσεις περιουσιακών στοιχείων διακρατούμενων 
προς πώληση  

(4)    Ο λογαριασμός «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις με εγγυήσεις» αφορά Προκαταβολές πελατών 
(5)    Ο λογαριασμός «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις με εξασφαλίσεις» αφορά μέρος του συνολικού μακροπρόθεσμου δανεισμού 
(6)    Ο λογαριασμός «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χωρίς εγγυήσεις και εξασφαλίσεις» = Δάνεια  

 

**Για τις  βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με εξασφαλίσεις έχουν δοθεί οι παρακάτω εξασφαλίσεις:  
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- εκχώρηση εργολαβικού ανταλλάγματος κατασκευαστικών συμβολαίων € 21,3 εκατ. 
 - ενεχυρίαση απαιτήσεων € 1,9 εκατ. 
 - προσημείωση επί ακινήτων € 44,6 εκατ. 
 - προσημείωση επί εξοπλισμού € 2,4 εκατ. 
 

  *** Για τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις με εξασφαλίσεις έχουν δοθεί οι παρακάτω εξασφαλίσεις: 

- εκχώρηση εργολαβικού ανταλλάγματος κατασκευαστικών συμβολαίων € 43,4 εκατ. 
 - προσημείωση επί ακινήτων € 3,8 εκατ. 

 - προσημείωση επί εξοπλισμού € 16,1 εκατ. 
 
 

   ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΕΟΣ   

  σε χιλ. € 30.06.2017 

Α Ταμείο και καταθέσεις όψεως 62.593 

Β Εμπορεύσιμα χρεόγραφα 233 

Γ Ρευστότητα (Α)+(Β) 62.826 

   Δ Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 
(1)

 148.526 

   Ε Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 32.338 

ΣΤ Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 11.618 

Η Λοιπές βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
(2)

 153.226 

Θ Βραχυπρόθεσμο χρηματοοικονομικό χρέος (Ε)+(ΣΤ)+(Η) 197.182 

   Ι Καθαρό βραχυπρόθεσμο χρέος (Θ)-(Δ)-(Γ) (14.170) 

   Κ Ομολογιακά δάνεια 26.260 

Λ Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 35.125 

Μ Λοιπά μακροπρόθεσμα  δάνεια
(3

) 31.674 

Ν Μακροπρόθεσμο χρέος (Κ)+(Λ) 93.059 

   Ξ Καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος (Ι)+(Ν) 78.889 

(*) Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων  από την Εταιρεία που δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. 

 (1) Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις + αποθέματα + τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις + κατασκευαστικά συμβόλαια + Χρηματοδοτική 
συμβολή Δημοσίου(2) Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις + Συμβάσεις κατασκευής έργων + Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις + 
Βραχυχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα 

(2)  Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία + Επιχορηγήσεις + Προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

 
 
Όπως παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα, την 30.6.2017, η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε σε €62.826 χιλ. 
ενώ οι βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε €197.182 χιλ. 
 
Τα δανειακά κεφάλαια ανερχόταν σε €105 εκατ. περίπου, εκ των οποίων ποσό €44 εκατ. περίπου αφορά σε 
βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό και ποσό €61 εκατ. περίπου αφορά σε μακροπρόθεσμο δανεισμό.  
 
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος την 31.12.2016 διαμορφώθηκε σε €78.889 
χιλ. 
 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις του Ομίλου την 31.12.2016 
 
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις του Ομίλου την 31.12.2016 αφορούν (i) εγγυητικές επιστολές (ii) εκκρεμείς 
δικαστικές υποθέσεις.  
 
Στον παρακάτω πίνακα, αναλύονται οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις από εγγυητικές επιστολές: 
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Ενδεχόμενες υποχρεώσεις     

σε χιλ. € 31.12.2016 31.12.2015 

Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 91.295 97.426 

Χορηγηθείσες εγγυήσεις προκαταβολής 14.066 17.186 

Εγγυητικές καλής πληρωμής 16.276 15.721 

Άλλες εγγυήσεις 533 499 

Εγγυητικές καλής λειτουργίας 422 319 

Εγγυητικές συμμετοχής 12.695 8.401 

Εγγυήσεις σε τράπεζες για λογαριασμό θυγατρικών 7.829 7.029 

Σύνολο 143.116 146.582 
Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 (τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 
2016). 
 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις του Ομίλου την 30.06.2017 
  
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις του Ομίλου την 30.06.2017 αφορούν (i) εγγυητικές επιστολές (ii) εκκρεμείς 
δικαστικές υποθέσεις.  
 
Στον παρακάτω πίνακα, αναλύονται οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις από εγγυητικές επιστολές: 
 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις     

σε χιλ. € 30.06.2017 31.12.2016 

Υποχρεώσεις 

  Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 125.323 91.295 

Χορηγηθείσες εγγυήσεις προκαταβολής 64.725 14.066 

Εγγυητικές καλής πληρωμής 17.496 16.276 

Άλλες εγγυήσεις 533 533 

Εγγυητικές καλής λειτουργίας 395 422 

Εγγυητικές συμμετοχής 14.163 12.695 

Εγγυήσεις σε τράπεζες για λογαριασμό θυγατρικών 7.776 7.829 

Σύνολο 230.411 143.116 
Πηγή: Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε 30.06.2017 επισκοπημένες 
από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 
 
Την 30.06.2017, ο Όμιλος έχει επίσης εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, ως ακολούθως: 
 
Η Εταιρεία Intracom Telecom άσκησε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της Εταιρείας, της 
θυγατρικής της Rural Connect καθώς και της μητρικής της Ιntracom Holdings, τρείς αγωγές με τις οποίες ζητά:  
 

1. να υποχρεωθούν οι τρείς ανωτέρω εταιρείες και να αναγνωρισθεί ότι υπέχουν υποχρέωση να της 
καταβάλλουν ως ποινικές ρήτρες και αναπόδεικτη αποζημίωση το συνολικό ποσόν των €4,5 εκατ. η 
Intrakat, των €2 εκατ. η INTRACOM HOLDINGS και του €1 εκατ. η Rural Connect για αποδιδόμενες 
δήθεν παραβάσεις κατ’ ιδίαν συμβατικών όρων της από 1.10.2014 σύμβασης μεταξύ αυτών και της 
ενάγουσας. 

2. να καταδικασθεί η Εταιρεία να της καταβάλλει το συνολικό ποσό των €4,9 εκατ., ως ανεξόφλητο και 
οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα σύμβασης υπεργολαβίας και 

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

 
Οι ως άνω αγωγές εκφωνήθηκαν στις 15.02.2017 και αναμένεται η επ’ αυτών έκδοση απόφασης ή πράξης 
διεξαγωγής μαρτυρικών αποδείξεων, αναλόγως της κρίσεως του επιληφθέντος δικαστηρίου. Η Εταιρεία και οι 
άλλες συνεναγόμενες εταιρείες, βασιζόμενες στην άποψη του νομικού συμβούλου τους, σύμφωνα με την οποία 
η πιθανότητα απόρριψης των απαιτήσεων της Intracom Telecom διαγράφεται σαφέστατα πιο ισχυρή από την 
όποια πιθανότητα ευδοκίμησης αυτών, δεν σχημάτισαν πρόβλεψη. 
 
Αντίστοιχα, η Εταιρεία από κοινού με τις εταιρείες INTRACOM HOLDINGS και Rural Connect έχει ασκήσει τρείς 
διαιτητικές προσφυγές προκειμένου να αναγνωρισθεί η νομιμότητα της καταγγελίας της σύμβασης με την 
Intracom Telecom, να αναγνωρισθεί ότι ουδεμία υποχρέωση προς αποζημίωση υφίσταται έναντι της Intracom 
Telecom και για οποιαδήποτε αιτία, νομική βάση ή ποσό και να αναγνωριστεί ότι η Intracom Telecom οφείλει να 
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καταβάλλει στις ενάγουσες ως εις ολόκληρον δανείστριες, το ποσό των €10 εκατ. από καταπεσούσες ποινικές 
ρήτρες και αναμένεται η εξέλιξή τους ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. 
 
 

Η Εταιρεία δηλώνει ότι μετά από τις 30.06.2017 και μέχρι την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου δεν έχει 
υπάρξει σημαντικό γεγονός το οποίο έχει επηρεάσει σημαντικά την κεφαλαιακή διάρθρωση και το συνολικό 
καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος της Εταιρείας, όπως αυτό απεικονίζεται στους παραπάνω πίνακες. 
 
 

4.2 Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και χρησιμοποίηση των εσόδων 
 
 
Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, θα ανέλθουν μέχρι το ποσό 
των €10.159 χιλ. Περαιτέρω αφαιρούμενων των δαπανών που σχετίζονται με την Αύξηση ύψους €  229  χιλ. 
περίπου, τα καθαρά αντληθέντα  κεφάλαια που θα προκύψουν από την Αύξηση ανέρχονται σε € 9.930 χιλ.  
(βλ. και ενότητα 4.7 «Δαπάνες έκδοσης»). 
  
Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το 50% των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων για κεφάλαιο κίνησης (ήτοι € 
4.965 χιλ.) με σκοπό την χρηματοδότηση των ταμειακών αναγκών που προκύπτουν από την ανάληψη νέων 
κατασκευαστικών έργων των οποίων τις συμβάσεις έχει πρόσφατα υπογράψει η Εταιρεία, όπως και εκείνων για 
τα οποία έχει αναδειχθεί ήδη μειοδότης και αναμένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπογραφής τους.  
 
Το υπόλοιπο 50% ήτοι € 4.965 χιλ. αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για τη συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «Intradevelopment Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης  
Ακινήτων», η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του real estate. Σημειώνεται ότι από το ποσό  των € 4.965 
χιλ., έχει διατεθεί ποσό € 2.300 χιλ. ως εξής: 
 

− ποσό € 1.250 χιλ. έχει διατεθεί έναντι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής 

INTRADEVELOPMENT, η οποία το έχει διαθέσει έναντι του τιμήματος εξαγοράς της εταιρείας 

INTRAPAR, 

− ποσό € 1.050 χιλ. έχει διατεθεί έναντι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής 

INTRADEVELOPMENT, η οποία το έχει διαθέσει έναντι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας INTRAPAR.  

Το υπόλοιπο ποσό € 2.665 χιλ. εκ των € 4.965 χιλ.  θα διατεθεί από την INTRAKAT στην αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της INTRADEVELOPMENT, η οποία θα διαθέσει ποσό € 365 χιλ. για επενδύσεις στο real estate 
ενώ ποσό € 2.300 χιλ. θα δοθεί έναντι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της INTRAPAR.  η οποία θα το 
διαθέσει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΕΚΡΟΨ. 
 
   
Στο πλαίσιο της παρούσας Αύξησης ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας, INTRACOM HOLDINGS, έχει καταβάλει 
συνολικό ποσό ύψους € 5.000 χιλ. εκ των οποίων ποσό € 4.973 χιλ. έχει εκταμιευθεί μέχρι 6.10.2017 ως 
κάτωθι: 
 

Προκαταβολές από ΙΝΤΡΑCOM HOLDINGS*  (σε € χιλ.) 

Σύνολο προκαταβολών από INTRACOM HOLDINGS 5.000 

Εκταμιεύσεις   

  Α) Χρήση σε κεφάλαιο κίνησης (εξόφληση οφειλών σε προμηθευτές) 2.673 

Β)  Έναντι ΑΜΚ INTRADEVELOPMENT 
Β1) Έναντι τιμήματος εξαγοράς INTRAPAR  1.250 

              Β2) Έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου INTRAPAR 1.050 

Σύνολο εκταμιεύσεων έως 06.10.2017 (Α)+(Β) 4.973 

Υπόλοιπο προς διάθεση 27 
 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία, επί των οποίων η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε.ο.ε., εξέδωσε Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση 
Προσυμφωνημένων Διαδικασιών σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, η οποία παρατίθεται κατωτέρω.     
 
*Όπως προκύπτει από τη βεβαίωση της Διοίκησης της Εταιρείας επί της οποίας ο ορκωτός εξέδωσε την Έκθεση Ευρημάτων που 
περιγράφεται κατωτέρω.  

  

Συνεπώς μετά τις ανωτέρω προκαταβολές, τα προς άντληση κεφάλαια αναλύονται ως εξής: 
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σε € χιλ. 
Μέχρι 

06.10.2017 
Μέχρι 31.12.2017 

Ιανουάριος 18 - 
Νοέμβριος 18 Σύνολο 

Α. Κεφάλαιο κίνησης                        
Πληρωμές σε προμηθευτές 2.673 1.292 1.000 4.965 

Β  Έναντι Αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου 
INTRADEVELOPMENT     

Β.1) Έναντι τιμήματος εξαγοράς 
INTRAPAR 

1.250 0 0 

 
 

1.250 

Β. 2) Έναντι αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου INTRAPAR     

Β.2α
 
) Συμμετοχή της 

INTRAPAR στην αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου της 
ΚΕΚΡΟΨ 0 2.300 0 2.300 

Β.2β
 
) Αποπληρωμή δανείων 

και υποχρεώσεων 
INTRAPAR 1.050 0 0 1.050 

Σύνολο (Β2)= (Β.2α
 
)+ (Β.2β) 1.050 2.300 0 3.350 

 
Β. 3) Επενδύσεις της 
INTRADEVELOPMENT στον τομέα 
real estate 0 365 0 365 

Σύνολο (Β)= (Β1)+(Β2)+(Β3) 2.300 2.665 0 4.965 

Σύνολο= (Α)+(Β) 4.973 3.957 1.000 9.930 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή 

 
Εάν η κάλυψη της ΑΜΚ δεν είναι πλήρης, τότε τα κεφάλαια θα διατεθούν κατά 50% για την κάλυψη του 
κεφαλαίου κίνησης. και κατά 50% για την ΑΜΚ της θυγατρικής INTRADEVELOPMENT.  
 
Επιπλέον παρατίθεται Έκθεση Ευρημάτων Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, από την Εκτέλεση 
Προσυμφωνημένων Διαδικασιών, επί της βεβαίωσης προκαταβληθέντων κεφαλαίων  έναντι της αύξησης του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
 
 
Έκθεση Ευρημάτων Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων 
Διαδικασιών, επί της βεβαίωσης προκαταβληθέντων κεφαλαίων  έναντι της αύξησης του μετοχικού 
κεφαλαίου της « INTΡAKΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 
 
Προς                     Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2017 
το Διοικητικό Συμβούλιο  
της Ανώνυμης Εταιρίας  
INTΡAKΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
19 o χλμ Λεωφ. Παιανίας Μαρκοπούλου, 
19002 Παιανία Αττικής 

 
 

Έκθεση ευρημάτων από τη διενέργεια προσυμφωνημένων διαδικασιών 
 
Σύμφωνα με την από 06/10/2017 εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTΡAKΟΜ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (η Εταιρεία), 
διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες σχετικά με τη χορηγούμενη από τη διοίκηση της 
εταιρείας «Βεβαίωση προκαταβληθέντων κεφαλαίων». 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Βεβαίωσης. Διενεργήσαμε την 
εργασία αυτή σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις για την Εκτέλεση 
Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Αναφορικά με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να 
εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας. 
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Διαδικασίες που διενεργήθηκαν 
 
Συγκεκριμένα οι διαδικασίες που διενεργήσαμε συνοψίζονται ως εξής: 
1) Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως προκαταβληθέντα στην χορηγούμενη από τη διοίκηση 
«Βεβαίωση προκαταβληθέντων κεφαλαίων» έναντι της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή 
Μετρητών, με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα λογιστικά αρχεία της Εταιρείας, κατά τη 
χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται. 
2) Έχουμε λάβει αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού όπου έχουν κατατεθεί τα προκαταβληθέντα 
κεφάλαια και συγκρίναμε αυτά με τα αντίστοιχα της χορηγούμενης από τη διοίκηση Βεβαίωσης. 
3) Εξετάσαμε την πληρότητα της Βεβαίωσης και την συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα 
στις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας. 
 
Ευρήματα 
 
Το σύνολο των ποσών που απεικονίζονται στην χορηγούμενη από τη διοίκηση της εταιρείας «Βεβαίωση 
προκαταβληθέντων κεφαλαίων», ως προκαταβληθέντα κεφάλαια  και το σύνολο των ποσών που εμφανίζονται 
ως εκταμιεύσεις για πληρωμές προκύπτουν από τα λογιστικά αρχεία της Εταιρείας και τον αντίστοιχο 
τραπεζικό λογαριασμό έως 06.10.2017. 
Ειδικότερα τα προκαταβληθέντα κεφάλαια έναντι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχονταν στο ποσό 
των € 5.000 χιλ, αφορούν καταθέσεις της βασικής μετόχου εταιρείας «INTRACOM HOLDINGS A.E.» και εξ 
αυτών διατέθηκαν: 
1. ποσό € 2.300 χιλ έναντι αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής INTRADEVELOPMENT. 
2. ποσό € 2.673 χιλ  για κεφάλαιο κίνησης (πληρωμές προμηθευτών), 
3. ποσό € 27 χιλ  δεν έχει διατεθεί. 
Από την διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν διαπιστώσαμε διαφοροποιήσεις. 

 
Δεδομένου ότι η διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης δεν εκφράζουμε 
οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. 
 
Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν 
υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε. 
 
Περιορισμός Χρήσης 
 
Η Έκθεσή μας συντάχθηκε αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της 
παρούσας απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να παρατεθεί 
στο Ενημερωτικό Δελτίο για την Δημόσια Προσφορά νέων μετοχών της εταιρείας. 
 
Η Έκθεσή μας αφορά το αντικείμενο που αναλύεται ανωτέρω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας στο σύνολό τους. 

 
Με τιμή 

 
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
ΖΩΗ Δ. ΣΟΦΟΥ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701 
 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 

 
 
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να διατεθούν από την Εταιρεία εντός δώδεκα (12) μηνών από 
την ολοκλήρωση της Αύξησης. 
 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να ενημερώνει την Ε.Χ.Α.Ε. καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση, σύμφωνα με τις αποφάσεις 25/17.07.2008 
του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε, και 8/754/14.04.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 4.1.3.9 του 
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Κανονισμού Χ.Α. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται 
μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α. 
 
Επιπλέον, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται ότι για οποιαδήποτε τροποποίηση του προορισμού των 
κεφαλαίων που θα αντληθούν μέσω της Αύξησης και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφόρηση θα τηρήσει 
τις υποχρεώσεις ενημέρωσης που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση 
των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και τις 
λοιπές εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 
 
 

4.3  Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου  
 

H A’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας 
που συνεδρίασε στις 07.07.2017, αποφάσισε μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας ποσού 7.619.289 με καταβολή μετρητών και έκδοση 25.397.630 νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά 
δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 (στο εξής οι «Νέες μετοχές») η καθεμία, με δικαίωμα 
προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7-9 Κ.Ν. 2190/20 σε 
αναλογία πέντε (5) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή. Το Δ.Σ. της Εταιρείας, στην από 6.10.2017 
συνεδρίασή του, όπως εξουσιοδοτήθηκε από την A’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε στις 07.07.2017, αποφάσισε τον καθορισμό 
της τιμής διάθεσης σε € 0,40 ανά μετοχή. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν ανέρχονται σε περίπτωση πλήρους 
κάλυψης σε € 10.159.052. Η τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών θα δύναται να είναι ανώτερη της 
χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η 
διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νεοεκδοθησομένων μετοχών και της τιμής διάθεσης ύψους € 
2.539.763 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «διαφορά από την 
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 

 
Αναλυτικότερα, ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, η ως άνω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των 
κατόχων κοινών μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε τα ακόλουθα: 

 
α.  Δικαίωμα προτίμησης στην ως άνω αποφασισθείσα Αύξηση θα έχουν: 

1. Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της 
εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» μία εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής 
του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Δ.Σ. της 
Εταιρείας, κατ’ άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως σήμερα ισχύει, 
εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και 

2. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 
Η διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες, σύμφωνα 
με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, θα 
καθοριστεί και θα ανακοινωθεί, ως ο νόμος ορίζει, με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας σε μεταγενέστερο χρόνο. 

 
β.  Η προθεσμία για την κάλυψη της Αύξησης ορίζεται κατά μέγιστο σε τέσσερις (4) μήνες από την έγκριση 

της Αύξησης, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) μηνός, ως ο Νόμος ορίζει. 
γ.      Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 6.10.2017 συνεδρίασή του, όπως εξουσιοδοτήθηκε από 

την 07.07.2017 A’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της Εταιρείας, καθόρισε την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών σε  €0,40 ανά μετοχή. 

δ.  Εάν, παρά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες μετοχές, 
το Δ.Σ. θα ασκήσει τη δυνατότητά του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 κ.ν. 2190/1920, όπως διαθέσει 
αυτές κατ’ ελεύθερη κρίση, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, θα δύναται να αυξηθεί μόνον κατά 
το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13

α
 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής 

κάλυψης). Σημειώνεται ότι τυχόν αδιάθετες Νέες Μετοχές θα διατεθούν άνευ δημόσιας προσφοράς 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 3401/2005. 

 
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι τήρησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες ως προς την σύγκληση και διεξαγωγή 
της από 07.07.2017 A’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της Εταιρείας, η οποία αποφάσισε μεταξύ άλλων την Αύξηση και δεσμεύεται ότι θα τηρήσει όλες τις 
νόμιμες διαδικασίες σχετικά με την Αύξηση αυτή. 
 



    117 

 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία για τον αριθμό των κοινών μετοχών, υπό την 
παραδοχή ότι η έκδοση μετοχών θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου:  
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  5.079.526 

  

Έκδοση νέων κοινών μετοχών:  
Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών 
μετόχων σε αναλογία  5 νέες κοινές για κάθε 1 παλαιά  Έως 25.397.630 
  

Ονομαστική αξία μετοχής €0,30 

Τιμή διάθεσης μετοχής € 0,40 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ* 30.477.156 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  €10.159.052,00 

* Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης  

 
Υπό την προϋπόθεση έγκρισης και πλήρους κάλυψης της ανωτέρω προτεινόμενης αύξησης του μετοχικού 
κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, θα ανέρχεται στο ποσό 
των €9.143.146,80 και θα διαιρείται σε 30.477.156 Κοινές Ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής 
αξίας €0,30, η κάθε μία. 
  
Για την παρούσα Αύξηση δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, επομένως εάν η κάλυψη της Αύξησης δεν είναι 
πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης. 
 

 

4.4 Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης 
 

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος θα ορισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας εντός του προβλεπόμενου από 
το νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τον Κανονισμό 
του Χ.Α.  
 

 

4.4.1 Αποκοπή Δικαιώματος Προτίμησης 
 

Με την από A’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
Εταιρείας  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 8 του Κ.Ν.2190/1920 και του  Καταστατικού της 
Εταιρείας, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης επί των κοινών μετοχών, ορίζεται προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών. Η περίοδος καταβολής των κεφαλαίων της αύξησης θα συμπίπτει με την προθεσμία 
άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, δυνάμενης να παραταθεί με νεώτερη απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, 
σε κάθε περίπτωση εντός των προθεσμιών του Νόμου. 
 
Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν θα 
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες, δυνάμενη να παραταθεί με απόφαση του Δ.Σ. κατά ένα (1) ακόμη μήνα, 
αρχόμενη από την ημερομηνία καθορισμού της τιμής διάθεσης από το Δ.Σ.  
 
Το σύνολο των νέων κοινών μετοχών θα διατεθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. 
Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων 
Τίτλων της εταιρείας ΕΛ.Κ.Α.Τ. μία εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος 
προτίμησης (κατ΄ άρθρο 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα 
αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο 
διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ημερομηνία αποκοπής του 
δικαιώματος προτίμησης θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία με απόφαση του Δ.Σ. 
της Εταιρείας.  
 
Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Δ.Σ. 
της Εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα ελληνική εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία. 
Το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου της άσκησης δικαιώματος προτίμησης.  
 
Σύμφωνα με την απόφαση της από A’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας κλασματικές μετοχές δεν θα εκδοθούν. Για το λόγο αυτό, συστήνεται 
στους κ. Μετόχους όπως συγκεντρώσουν μέσω του Χ.Α. αριθμό μετοχών ή δικαιωμάτων προτίμησης που κατά 
την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να παράγουν ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών. 
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Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες μπορεί να εγγραφεί ένας κάτοχος δικαιωμάτων προτίμησης 
είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει. 
  
Η έναρξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα από τον 
Κανονισμό του Χ.Α. μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποκοπής. Η ακριβής ημερομηνία 
έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα προσδιοριστεί από το Δ.Σ. της 
Εταιρείας, θα δημοσιευτεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., στις ιστοσελίδες του Χ.Α. και της Εταιρείας, 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται 
στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη 
λήξη της περιόδου άσκησής τους. 
 
Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθόλη τη διάρκεια της περιόδου 
άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των Μετόχων 
(Χρηματιστηριακή Εταιρεία ή Θεματοφυλακή Τραπέζης), είτε απευθείας στα καταστήματα της Alpha Bank (για 
τους Μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους). 
 
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση 
των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους. 
 
Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης μέσω της Alpha Bank, οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα 
ασκούν, με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και την ταυτόχρονη καταβολή του αντιτίμου των 
Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης. 
 
Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Alpha Bank οι κάτοχοί τους θα 
πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: 
 
α)  Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την 

εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση 
δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή 
από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ. 

β)  Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό 
λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον 
οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα 
προτίμησης. 

γ)  Να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την Αύξηση, το συνολικό αντίτιμο 
των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησής τους. 

 
Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που 
έχει ανοιχτεί ειδικά για την Αύξηση αυτή, είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο Μέτοχος 
στην Alpha Bank κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο 
δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης. 
 
Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η 
οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη. 
 
Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών, 
αποσβένονται και παύουν να ισχύουν. 
 
Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των 
Νέων Μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής 
επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ή Τράπεζα που 
συνεργάζεται για την ως άνω αγορά καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.  
 
Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και στο 
Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. 
 

4.4.2 Κάλυψη/Δυνατότητα Υπαναχώρησης 
 

Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 
του Ν.3401/2005, επενδυτές που έχουν εγγραφεί για την απόκτηση νέων μετοχών δύνανται να 
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υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του 
συμπληρώματος. 
 

 

4.5 Δηλώσεις Κυρίων Μετόχων 
 
Η INTRACOM HOLDINGS, ως βασική μέτοχος της Εταιρείας, κατέχουσα άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου 
που ταυτόχρονα μετέχει στο Διοικητικό της Συμβούλιο, έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία – στο πλαίσιο 
εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
την πρόθεσή της να διατηρήσει το ποσοστό το οποίο κατέχει στην Εταιρεία: (α) έως την ολοκλήρωση της 
προτεινόμενης αύξησης και την εισαγωγή των νεοεκδοθησομένων μετοχών και β) για χρονικό διάστημα έξι (6) 
μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των εν λόγω μετοχών στο Χ.Α. 
 

4.6 Συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην προσφορά 
 

Εξ’ όσων γνωρίζει η Εταιρεία, δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και των φυσικών 
και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. 
 

 

4.7 Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρείας 

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες κοινές, ονομαστικές, αδιαίρετες, διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού της 
INTRAKAT. Αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τις μετοχές της εταιρείας, παρατίθενται στο άρθρο 6 του 
Καταστατικού αυτής. 

Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Νumber) των κοινών μετοχών της INTRAKAT είναι 
GRS432003028. Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άϋλων μετοχών είναι το Ελληνικό 
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα, υπό την ιδιότητα του Διαχειριστή του 
Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται σε ευρώ.  

Η μονάδα διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος μίας (1) άϋλης κοινής μετοχής.  

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και δεν περιέχουν ρήτρες εξαγοράς ούτε και ρήτρες 
μετατροπής. 

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης της μετοχής της. 
 

4.7.1  Δικαιώματα Μετόχων  
 

 Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το 
Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από 
αυτές που προβλέπει ο Νόμος. Η εγγραφή ενός προσώπου ως μετόχου στα αρχεία της Ελληνικά 
Χρηματιστήρια Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 2396/96 συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του 
Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.  

 Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα, ούτε προνόμια υπέρ συγκεκριμένων μετόχων 
αλλά ούτε και περιορισμούς.  

 Με εξαίρεση τις νέες μετοχές που θα εκδοθούν με τη παρούσα αύξηση όλες οι κοινές ονομαστικές μετοχές 
που έχει εκδώσει μέχρι σήμερα η Εκδότρια είναι εισηγμένες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. και είναι ελεύθερα 
διαπραγματεύσιμες.  

 Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη 

Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο 

κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των 

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Δ.Σ, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια 

της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. 

 Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 

 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το 

νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη 

συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παράγραφος 7 του 

Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 

 Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την 

ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, 

οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα διατίθενται ελεύθερα από το Δ.Σ. της 
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Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 

 

Σε περίπτωση που το όργανο της Εταιρείας που έλαβε την απόφαση για την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία 

αυτή ή την παράτασή της, θα καθορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται 

από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

 

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η 

προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο νόμο και το καταστατικό. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της 

προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική 

Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση 

της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους 

για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης. 

 

Με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, το δικαίωμα 

προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί. 

 Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη και παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Συγκύριοι μετοχών, 
για να έχουν δικαίωμα ψήφου πρέπει να υποδείξουν εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη μετοχή αυτή, 
ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, μέχρι δε τον καθορισμό αυτού αναστέλλεται η 
άσκηση των δικαιωμάτων τους. 

 Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος, είτε αυτοπροσώπως είτε 
μέσω αντιπροσώπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28α του Κ.Ν. 2190/1920. Μέτοχοι που 
δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, μπορούν να πάρουν μέρος 
στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των μετοχών 
προκειμένου να συμμετάσχει ο μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας, θα 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν.2190/1920 καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας και 
Εκκαθάρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., όπως εκάστοτε ισχύει.  
  

 Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το Δ.Σ., με αίτησή του που υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε (5) 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις 
αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες 
για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. To Δ.Σ. μπορεί να απαντήσει ενιαία σε 
αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι 
σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και 
απαντήσεων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα 
ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 

 Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της Εταιρείας 
(Άρθρο 27 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920). 

Δικαιώματα Μειοψηφίας: 

 Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:  

1. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας 

ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες 

από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση 

περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό 

συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται 

από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου 

της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση 

αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. 

2. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που 

έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο 

δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να 

δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του 

Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές 
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εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη 

συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η 

αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια 

διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα 

τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο 

απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27παρ.3 του 

Κ.Ν. 2190/1920. 

3. Το Δ.Σ. θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27παρ.3 του Κ.Ν. 

2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια 

αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, 

αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της 

γενικής συνέλευσης. To Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην 

ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια 

αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε 

αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 

4. Ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη 

γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της 

συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει 

περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική 

συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων 

δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, 

τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28 α του Κ.Ν. 2190/1920. 

5. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα 

ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους 

διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή 

σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 

πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 

6. Η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι 

ονομαστικής κλήσεως. 

7. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου μπορούν ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της 

έδρας της. 

 Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου:  

1. Το διοικητικό συμβούλιο εφόσον η αίτηση υποβάλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις 

ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες 

για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. To διοικητικό 

συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος 

αναγράφεται στα πρακτικά. 

2. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας τον 

έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία της καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των 

εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Σε όλες τις 

περιπτώσεις ανωτέρω, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον 

αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη 

αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας 

ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας 

 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρθ. 44
α
 του Κ.Ν. 2190/1920, μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος κατά 

την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων ή οποτεδήποτε ορισθεί, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 ως ισχύει, μετά 
την απαιτούμενη κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
45 του ΚΝ 2190/1920 και το άρθρο 31 του Καταστατικού. 

 Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στους μετόχους της Εταιρείας, μέσα σε δύο (2) μήνες από την 
ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τρόπος 
και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται δια του Τύπου ή/και όπως αλλιώς ο νόμος ορίζει. 
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 Τα μερίσματα τα οποία δεν έχουν ζητηθεί για μία πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 

 Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των μετοχών σύμφωνα με το καταστατικό. 
Επιπλέον, εξ όσων γνωρίζει η Εταιρεία δεν υφίστανται δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς ή/και κανόνες 
υποχρεωτικής εκχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας. 

 Εξ όσων γνωρίζει η Εταιρεία, δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς ή κανόνες 
υποχρεωτικής εκχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς των νέων μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν 
δυνάμει της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. 

 Δεν υφίστανται δημόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 
την τελευταία και τρέχουσα χρήση. 

 

4.7.2  Φορολογία Μερισμάτων  

Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ.1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013 (εφεξής «ΚΦΕ»), 
όπως ισχύει, το εισόδημα από μερίσματα, από 01.01.2017 υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με 
συντελεστή 15%. Η παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων εξαντλεί την φορολογική υποχρέωση σε 
περίπτωση που αυτός που λαμβάνει την ως άνω πληρωμή είναι ημεδαπό φυσικό πρόσωπο με  
φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει την 
φορολογική κατοικία του & δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα Για τα εισοδήματα από 
μερίσματα που αποκτούν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή μόνιμη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα των αλλοδαπών νομικών προσώπων ενεργείται η παραπάνω παρακράτηση 
φόρου με την οποία δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης, αλλά τα μερίσματα αυτά 
φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 47 του ΚΦΕ και ο παρακρατηθείς φόρος συμψηφίζεται με τον φόρο εισοδήματος εφαρμοζόμενων 
των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 64 του ΚΦΕ. Ειδικά για τα μερίσματα που εισπράττει ό μέτοχος 
ημεδαπό νομικό πρόσωπο όταν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48 του ΚΦΕ περί απαλλαγής 
από τον φόρο ενδοομιλικών μερισμάτων ή νομική οντότητα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή 
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, από το ποσό 
του φόρου εισοδήματος του μετόχου εκπίπτει το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος 
νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων (με συντελεστή 29%) καθώς και ο παρακρατηθείς φόρος 
μερισμάτων (με συντελεστή 15%) για λογαριασμό του μετόχου. Για την εφαρμογή των ανωτέρω το ποσό 
των εισπραττόμενων μερισμάτων καταχωρείται μικτό στα βιβλία του μετόχου με την προσθήκη τόσο του 
φόρου εισοδήματος όσο & του παρακρατηθέντος φόρου μερισμάτων προκειμένου στην συνέχεια να γίνει η 
σχετική έκπτωση. Στην περίπτωση που το ποσό του φόρου εισοδήματος των εισπραττόμενων μερισμάτων 
είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου εισοδήματος του μετόχου όπως προκύπτει στην δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος του η επιπλέον διαφορά δεν επιστρέφεται με βάση την παρ.3 του άρθρου 68 του 
ΚΦΕ, επιστρέφεται μόνο το επιπλέον ποσό του παρακρατηθέντος φόρου μερισμάτων. 

Στην περίπτωση που ο εισπράττων το μέρισμα μέτοχος νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει 
την φορολογική κατοικία του & δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα έχει καταστατική έδρα σε 
χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει διμερή σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) 
τότε η παρακράτηση φόρου μερίσματος συντελείται με τους συντελεστή που προβλέπεται στην οικεία 
Σ.Α,Δ.Φ, προκειμένου όμως να τύχει ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης υποχρεούται να υποβάλει 
στον θεματοφύλακα το κατάλληλο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας.  

Με τις διατάξεις παρ.1 του άρθρου 48 του ΚΦΕ παρέχεται ι απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα 
μερίσματα που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το νομικό πρόσωπο που προβαίνει σε διανομή μερισμάτων i) περιλαμβάνεται 
στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ (Οδηγία για το κοινό 
φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τις μητρικές – θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών – μελών), 
ii)είναι φορολογικός κάτοικος κράτους – μέλους της Ε.Ε. σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και 
δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρμογή όρων σύμβασης αποφυγής 
διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, iii) υπόκειται χωρίς τη δυνατότητα επιλογής 
ή απαλλαγής σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Β της Οδηγίας 
2011/96/ΕΕ ή σε οποιονδήποτε άλλο φόρο ενδεχομένως στο μέλλον αντικαταστήσει έναν από τους φόρους 
αυτούς.  

 β) το νομικό πρόσωπο που εισπράττει τα μερίσματα i), κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 
10% ι της αξίας ή του αριθμού, του μετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού 
προσώπου που προβαίνει στη διανομή, ii διακρατεί το ως άνω ελάχιστο ποσοστό τουλάχιστον 24 μήνες. 
Στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο που εισπράττει το μέρισμα δεν έχει συμπληρώσει 24 μήνες 
διακράτησης από τον χρόνο λήψης της απόφασης διανομής μερισμάτων από τα αρμόδια όργανα του 
καταβάλλοντος νομικού προσώπου μπορεί προσωρινά να ζητήσει την απαλλαγή από τον φόρο 
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εισοδήματος για τα εισπραττόμενα μερίσματα εφόσον καταθέσει τραπεζική εγγύηση στη Φορολογική 
Διοίκηση ποσού ίσου με το ποσό του φόρου που θα οφειλόταν σε περίπτωση μη φορολογικής απαλλαγής, 
η απαλλαγή καθίσταται οριστική και η εγγύηση λήγει κατά την ημερομηνία που συμπληρώνονται 24 μήνες 
διακράτησης εάν ο φορολογούμενος δεν διακρατήσει το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής για 24 μήνες η 
εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ενώ περαιτέρω επιβάλλεται αναδρομική φορολογία στα 
εν λόγω μερίσματα πλέον κυρώσεων του ν.4174/2013 Το απαλλασσόμενο μέρισμα εμφανίζεται στα βιβλία 
του μετόχου ως αποθεματικό στην περίπτωση διανομής του υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με 
συντελεστή 15%. 

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 προβλέπεται η απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου 
μερισμάτων με συντελεστή 15% στα μερίσματα που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο εφόσον ο μέτοχος 
(λήπτης) των μερισμάτων συγκεντρώνει αθροιστικά τις παραπάνω α & β προϋποθέσεις. Τα μερίσματα 
προσμετρούνται στα εισοδήματα επί των οποίων επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης εάν οι δικαιούχοι είναι 
φυσικά πρόσωπα. 

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 προβλέπεται η απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου 
μερισμάτων με συντελεστή 15% στα μερίσματα που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο εφόσον ο μέτοχος 
(λήπτης) των μερισμάτων συγκεντρώνει αθροιστικά τις παραπάνω α & β προϋποθέσεις. 

Τα μερίσματα προσμετρούνται στα εισοδήματα επί των οποίων επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης εάν οι 
δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα. 

 

4.7.3  Φορολογία της Πώλησης Μετοχών 
 

Σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του Ν. 4172/2013 και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του 
Υπουργείου Οικονομικών, το εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία (κέρδος) για μεταβιβάσεις 
εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά μετοχών από 01-01-2014 φορολογείται με συντελεστή 15%, 
εφόσον ο μεταβιβάζων φυσικό πρόσωπο συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε ποσοστό 
0,5%,εξαίρεση αποτελεί (απαλλαγή από τον φόρο) η υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από την 
μεταβίβαση μετοχών που έχουν αποκτηθεί πριν από την 01.01.2009. Η υπεραξία (κέρδος) που αποκτά 
φυσικό πρόσωπο από την μεταβίβαση μετοχών προκύπτει ως διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης που 
εισέπραξε & της τιμής κτήσης που κατέβαλε το φυσικό πρόσωπο πλέον των δαπανών που συνδέονται 
άμεσα με την αγορά & πώληση των μετοχών, Στην περίπτωση που από την μεταβίβαση εισηγμένων 
μετοχών προκύπτει ζημία αυτή μεταφέρεται για τα επόμενα 5 έτη & συμψηφίζεται μόνο με μελλοντικά 
κέρδη που προκύπτουν από μεταβίβαση τίτλων γενικώς. Η υπεραξία από την μεταβίβαση μετοχών 
προκειμένου να φορολογηθεί με συντελεστή 15% συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια δήλωση του φυσικού 
προσώπου & προσμετράται στα εισοδήματα επί των οποίων επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης. 

Όσον αφορά την υπεραξία που προκύπτει από φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την φορολογική του κατοικία 
στην Ελλάδα έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα: 

Όταν ο δικαιούχος φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει 
συνάψει Σ.Α.Δ.Φ. η υπεραξία από την μεταβίβαση μετοχών απαλλάσσεται του φόρου με την προϋπόθεση 
ότι υποβάλλεται πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας στον θεματοφύλακα. Όταν ο δικαιούχος φυσικό 
πρόσωπο δεν είναι κάτοικος σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει Σ.Α.Δ.Φ. υποβάλλει ετήσια 
φορολογική δήλωση ενώ αν είναι κάτοικος σε κράτος που περιλαμβάνεται στα μη συνεργάσιμα κράτη με 
βάση το άρθρο 65 του ΚΦΕ η δήλωση εισοδήματος υποβάλλεται πριν την μεταβίβαση & ο φόρος 
καταβάλλεται εφάπαξ. 

Όσον αφορά την υπεραξία από μεταβίβαση μετοχών που αποκτούν τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή 
νομικές οντότητες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα & νομικές οντότητες που διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα αυτή προκύπτει με βάση τα τηρούμενα βιβλία & η εν λόγω υπεραξία φορολογείται ως έσοδο 
από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 29%. 

Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και δεν διατηρούν 
μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα απαλλάσσονται από τον φόρο επί της υπεραξίας από μεταβίβαση 
μετοχικών κερδών από την διάθεση μετοχών βάσει της ελληνικής νομοθεσίας (άρθρο 5 παρ. 1 ε’ του ΚΦΕ), 
ανεξάρτητα εάν η Ελλάδα έχει συνάψει Σ.Α.Δ.Φ. με την χώρα κατοικίας τους. 

Επειδή η νομοθεσία για τη φορολόγηση των κεφαλαιακών κερδών από την πώληση των μετοχών 
υφίσταται συνεχείς τροποποιήσεις, οι επενδυτές θα πρέπει να συμβουλευτούν τους δικούς τους 
συμβούλους για τη φορολόγηση της μεταβίβασης μετοχών σε κάθε περίπτωση. 

Kόστη μεταβίβασης: Το ΕΛΚΑΤ χρεώνει ένα τέλος (σήμερα ύψους 0,0325%) στον αγοραστή και στον 
πωλητή για να καλύψει το κόστος διακανονισμού της συναλλαγής. Η εξωχρηματιστηριακή πώληση και 
μεταβίβαση εισηγμένων μετοχών υπόκειται επίσης σε τέλος ύψους 0,0325% (επί της αξίας της 
μεταβίβασης, δηλαδή τη μεγαλύτερη μεταξύ της αναφερόμενης από τους Χειριστές και αυτής που 
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προκύπτει ως το γινόμενο της τιμής κλεισίματος της αξίας κατά την «ημερομηνία συναλλαγής» όπως 
αναφέρεται και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης επί τον αριθμό των αξιών που μεταβιβάζονται, με ελάχιστη 
χρέωση το ποσό των €20 ανά εκτελεσμένη εντολή μεταβίβασης) ή 0,08% (επί της αξίας της μεταβίβασης, 
δηλαδή τη μεγαλύτερη μεταξύ της αναγραφόμενης στο μεταβιβαστικό έγγραφο και αυτής που προκύπτει 
ως το γινόμενο της τιμής κλεισίματος της κινητής αξίας την προηγούμενη της ημέρας κατάθεσης των 
εγγράφων του άρθρ. 46 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Ε.Κ. επί τον 
αριθμό των αξιών που μεταβιβάζονται, με ελάχιστη χρέωση το ποσό των €20 ανά συμβαλλόμενο), το 
οποίο χρεώνεται στον αγοραστή και τον πωλητή από το ΕΛΚΑΤ για να καλύψει το κόστος διακανονισμού 
της συναλλαγής. Ο πωλητής και ο αγοραστής, επίσης, πληρώνουν μια ελεύθερα διαπραγματεύσιμη 
προμήθεια στους χρηματιστές. 

Πέραν των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2579/1998, όπως ισχύει, επιβάλλεται και 
φόρος 0,2% επί της αξίας πώλησης (όπως αυτή αναγράφεται στα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία) 
εισηγμένων μετοχών. Ο εν λόγω φόρος επιβάλλεται τόσο σε χρηματιστηριακές όσο και 
εξωχρηματιστηριακές πωλήσεις μετοχών, καθώς και επί συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω 
πολυμερούς μηχανισμού διαπραγματεύσεων. 

Χαρτόσημο: Η έκδοση και μεταβίβαση μετοχών και η πληρωμή μερισμάτων στην Ελλάδα δεν βαρύνονται 
με τέλος χαρτοσήμου. 

 

4.7.4  Φόρος Μεταβίβασης Λόγω Δωρεάς ή Κληρονομιάς 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.2961/2001, όπως ισχύει κατόπιν της τροποποίησής του από το Ν. 3842/2010, 
η απόκτηση εισηγμένων μετοχών στο Χ.Α. αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής υπόκειται σε φόρο, ο 
οποίος υπολογίζεται ανάλογα με τη συγγενική σχέση του δικαιούχου με το δωρητή/κληρονομούμενο, την αξία 
της μεταβιβαζόμενης περιουσίας, τις τυχόν προηγούμενες δωρεές από τον δωρητή ή τον κληρονομούμενο και 
με βάση ανά κατηγορία δικαιούχου κλίμακα με προοδευτικούς συντελεστές φορολογίας. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12, 29 και 44 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών 
Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με το άρθρο 35 παρ. 3 
του Ν. 3220/2004 και με το άρθρο 25 του Ν. 3842/2010, σε περιπτώσεις γονικής παροχής ή δωρεάς ή 
κληρονομιάς μετοχών όταν δωρίζονται ή κληρονομούνται μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χ.Α., η αξία που 
έχουν αυτές την προηγούμενη ημέρα του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης υπόκειται σε φόρο, ο 
οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη κλίμακα του άρθρου 29 του Κώδικα αυτού ανάλογα με τη 
συγγενική σχέση των συμβαλλομένων. 

 

4.7.5  Φορολόγηση Δανεισμού Μετοχών 
 

Το άρθρο 4 του Ν.4038/2012 επέβαλε φόρο συναλλαγής 2‰ στο δανεισμό μετοχών εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών που πραγματοποιείται εξωχρηματιστηριακά, μη επαγομένης της σχετικής σύμβασης και 
κάθε συναφούς πράξης σε τέλος χαρτοσήμου. Ο ανωτέρω φόρος υπολογίζεται επί της αξίας των μετοχών που 
δανείζονται και βαρύνει τον δανειστή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, 
χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και το τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα 
αν έχουν απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων νόμων. 
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4.8  Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα έναρξης διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών 

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας Αύξησης είναι το ακόλουθο: 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ 

12.10.2017 Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

13.10.2017 Έγκριση από την Ε.Χ.Α.Ε της εισαγωγής προς διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης 

13.10.2017 
Δημοσίευση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής 
των δικαιωμάτων προτίμησης και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων 
προτίμησης  

13.10.2017 
Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο 
Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  

13.10.2017 
Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και της Ε.Χ.Α.Ε.) 

16.10.2017 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στον ημερήσιο τύπο 

17.10.2017 Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης – Προσαρμογή τιμής 

18.10.2017 Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων στην αύξηση (record date) 

20.10.2017 
Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο 
Σ.Α.Τ. 

20.10.2017 Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης  

31.10.2017 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης 

3.11.2017 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης  

7.11.2017 
Δημοσίευση ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε από την άσκηση 
δικαιωμάτων και για την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α., στην ιστοσελίδα 
της Ε.Χ.Α.Ε. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

14.11.2017 Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών. από την Ε.Χ.Α.Ε.* 

14.11.2017 
Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης 
των νέων μετοχών 

16.11.2017 Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλισης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών κατά την ανωτέρω ημερομηνία. 

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και 
ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική 
ανακοίνωση, όπως προβλέπεται. 

Μετά την πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Εκδότριας και τη σχετική 
καταχώρηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν είναι δυνατή η ανάκληση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, 
για οποιοδήποτε λόγο.  
 
 
 

4.9  Μείωση Διασποράς (Dilution) 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 
30.09.2017 καθώς και μετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, έχοντας λάβει 
υπόψη την παραδοχή ότι όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησής τους. 
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Σενάριο 1: Συμμετοχή από όλους τους Μετόχους 

  Πριν την αύξηση  Μετά την αύξηση  

Μέτοχοι 
Αριθμός κοινών 

μετοχών 
% Συμμετοχής 

Αριθμός κοινών 
μετοχών 

% Συμμετοχής 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3.308.827 65,140% 19.852.962 65,140% 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ <5% 1.770.699 34,860% 10.624.194 34,860% 

ΣΥΝΟΛΟ 5.079.526 100,000% 30.477.156 100,000% 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία 

 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 
30.09.2017 καθώς και μετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, έχοντας λάβει 
υπόψη την παραδοχή ότι μόνο η INTRACOM HOLDINGS θα ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησής της. 

 

Σενάριο 2 Μερική κάλυψη 

  Πριν την αύξηση  Μετά την αύξηση  

Μέτοχοι 
Αριθμός 
κοινών 

μετοχών 
% Συμμετοχής 

Αριθμός 
κοινών 

μετοχών 
% Συμμετοχής 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3.308.827 65,140% 19.852.962 91,811% 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ <5% 1.770.699 34,860% 1.770.699 8,189% 

ΣΥΝΟΛΟ 5.079.526 100,000% 21.623.661 100,000% 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία 

 

Κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο πέραν των όσων αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα δεν κατέχει ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο του 5% του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας. 

 

4.10 Δαπάνες Έκδοσης 
 
Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης (φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, δικαιώματα Ε.Χ.Α.Ε και ΕΛ.Κ.Α.Τ., τέλος 
υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εισφορά Επιτροπής Ανταγωνισμού, ανακοινώσεις στον Τύπο, κ.λπ.) 
εκτιμώνται ως ακολούθως: 
 

Περιγραφή Εκτιμώμενων Δαπανών ΑΜΚ (σε χιλ. €) 

Πόρος υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς & Τέλη για το Ενημερωτικό Δελτίο                 12    

Δικαιώματα Ε.Χ.Α.Ε και δικαιώματα ΕΛ.Κ.Α.Τ.                27 

Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου                76    

Εισφορά Επιτροπής Ανταγωνισμού                  8    

Λοιπά (αμοιβή συμβούλων, αμοιβή δικτύου, ανακοινώσεις κλπ) 105    

Σύνολο               229    

 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εταιρεία 

 


