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Ισολογισμός 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 30/6/2006 31/12/2005 30/6/2006 31/12/2005
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 159.489 284.024 58.880 80.464
Υπεραξία 4 33.708 11.361 - -
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 17.883 55.091 6.072 6.897
Επενδύσεις σε ακίνητα 59.487 38.664 43.520 19.235
Επενδύσεις σε θυγατρικές 4 - - 181.676 376.308
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 4 136.455 3.438 116.175 276
Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 10.987 12.044 8.212 8.528
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6.867 9.434 3.958 6.037
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 13.361 94.458 5.703 5.703

438.237 508.513 424.196 503.448
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 56.388 157.193 - -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 288.757 470.239 69.762 96.586
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 39.765 29.169 - -
Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση - 1.852 - -
Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 1.156 3.441 - -
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 7.161 4.112 4.610 4.112
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 147.748 95.832 115.750 66.862

540.974 761.838 190.122 167.561

Περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση - 37.882 - 22.883

540.974 799.720 190.122 190.444
Σύνολο ενεργητικού 979.212 1.308.233 614.318 693.892

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 7 470.211 472.205 470.211 472.205
Αποθεματικά 140.887 161.318 72.501 66.806

611.098 633.523 542.712 539.011
Δικαιώματα μειοψηφίας 19.717 27.810 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 630.816 661.333 542.712 539.011

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 42.683 21.416 9 -
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 820 - - -
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 2.710 6.811 389 1.133
Επιχορηγήσεις 878 564 - -
Προβλέψεις 2.257 2.801 - -

49.348 31.592 398 1.133

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 144.042 240.482 39.193 49.614
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 5.256 5.285 1.509 1.379
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 5.912 5.626 - -
Δάνεια 127.942 318.757 19.535 91.675
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 10.829 26.801 10.829 10.939

Προβλέψεις 5.067 6.518 142 142

299.048 603.468 71.208 153.748
Υποχρεώσεις περιουσιακών στοιχείων διακρατούμενων προς 
πώληση - 11.840 - -

299.048 615.308 71.208 153.748
Σύνολο υποχρεώσεων 348.396 646.900 71.606 154.881
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 979.212 1.308.233 614.318 693.892

Όμιλος Εταιρεία

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση αποτελεσμάτων Ομίλου για την περίοδο 1/1 – 30/6/2006 

1/1-30/6/2005

Σημείωση 
Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Διακοπτόμενες 
δραστηριότητες Σύνολο Σύνολο

Πωλήσεις 159.964 171.548 331.512 258.174
Κόστος πωληθέντων (129.941) (126.321) (256.262) (173.573)

Μεικτό κέρδος 30.022 45.227 75.250 84.601

Άλλα λειτουργικά έσοδα- καθαρά 8 13.007 1.034 14.041 (1.473)
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (9.542) (24.135) (33.677) (35.181)
Έξοδα διοίκησης (20.649) (15.342) (35.991) (35.260)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 12.838 6.784 19.622 12.687
Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά (3.508) (5.441) (8.950) (1.188)

Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 399 - 399 370

Κέρδη προ φόρων 9.729 1.343 11.072 11.869
Φόρος εισοδήματος (9.247) (751) (9.998) (2.099)

Καθαρά κέρδη περιόδου μετά φόρων 482 591 1.073 9.769

Ζημιές περιόδου από πώληση υποομίλου 5 - (19.148) (19.148) -

Καθαρά κέρδη / (ζημιές)  482 (18.557) (18.075) 9.769

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής 691 (18.665) (17.974) 10.809
Δικαιώματα μειοψηφίας (209) 108 (101) (1.039)

482 (18.557) (18.075) 9.769

Βασικά 14 0,01 (0,15) (0,14)
Αναπροσαρμοσμένα 14 0,01 (0,15) (0,14)

1/1-30/6/2006

Kέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή που αναλογούν στους 
μετόχους της μητρικής για την περίοδο (εκφρασμένα 
σε € ανά μετοχή)

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση αποτελεσμάτων Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/6/2006 
 

Σημείωση 1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Πωλήσεις 13.329 182.776
Κόστος πωληθέντων (10.412) (118.962)

Μεικτό κέρδος 2.917 63.815

Άλλα λειτουργικά έσοδα- καθαρά 8 13.169 1.261
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (31) (30.180)
Έξοδα διοίκησης (704) (18.970)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 15.351 15.926
Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά (253) 405
Κέρδη προ φόρων 15.098 16.331
Φόρος εισοδήματος (9.187) (1.994)

Καθαρά κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 5.911 14.336

Βασικά 14 0,04 0,11
Αναπροσαρμοσμένα 14 0,04 0,11

Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής για 
την περίοδο (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση αποτελεσμάτων για την περίοδο 1/4 – 30/6/2006 

Σημείωση 1/4-30/6/2006 1/4-30/6/2005 1/4-30/6/2006 1/4-30/6/2005

Πωλήσεις 170.639 134.597 7.709 93.303
Κόστος πωληθέντων (131.627) (93.719) (5.350) (63.675)

Μεικτό κέρδος 39.013 40.878 2.359 29.628

Άλλα λειτουργικά έσοδα- καθαρά 2.058 (887) 839 (5)
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (15.273) (17.158) (16) (14.263)
Έξοδα διοίκησης (19.723) (20.791) (12) (11.634)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 6.074 2.042 3.170 3.727
Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά (5.092) (2.011) (920) (1.063)
Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 465 629 - -

Κέρδη προ φόρων 1.447 660 2.250 2.664
Φόρος εισοδήματος (6.759) 59 (6.362) 540

Καθαρές (ζημιές) / κέρδη περιόδου μετά φόρων (5.312) 719 (4.112) 3.204

Ζημιές περιόδου από πώληση υποομίλου 5 (19.148) 254 - -

Καθαρές (ζημιές) / κέρδη    (24.460) 973 (4.112) 3.204

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής (24.908) 1.372 (4.112) 3.204
Δικαιώματα μειοψηφίας 448 (399) - -

(24.460) 973 (4.112) 3.204

Βασικά (0,19) 0,01 0,04 0,02
Αναπροσαρμοσμένα (0,19) 0,01 0,04 0,02

(Ζημιές) / κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους 
της μητρικής για την περίοδο (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)

ΕταιρείαΌμιλος

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

Όμιλος 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 455.395 331.982 (135.067) 31.053 683.363
Επίδραση εφαρμογής των ΔΛΠ 32 και 39 - (912) (24.408) (89) (25.409)
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 455.395 331.071 (159.475) 30.964 657.954
Καθαρό κέρδος χρήσεως - - 3.226 (875) 2.351

Αποτίμηση/ πώληση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - 269 - 112 381
Έξοδα έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου μητρικής (111) - - - (111)
Εξοδα έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών - - (2.961) - (2.961)
Εξαγορά θυγατρικών - - (114) - (114)
Μεταφορά αποθεματικών - (69.917) 69.917 - -
Ίδιες μετοχές 12.186 1.452 - - 13.638
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων

-Αξία υπηρεσιών 1.392 - - - 1.392
      -Έσοδα από έκδοση μετοχών 3.342 - - - 3.342
Μεταβολή συναλλαγματικών διαφορών ενοποίησης - 560 (40) 518 1.038
Επίπτωση αλλαγών στη σύνθεση ενοποίησης του ομίλου - (42) 498 (1.502) (1.046)
Μερίσματα καταβληθέντα σε μετόχους μητρικής - - (13.126) - (13.126)
Μερίσματα καταβληθέντα σε μετόχους μειοψηφίας - - - (1.407) (1.407)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 472.205 263.392 (102.075) 27.810 661.332

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 472.205 263.392 (102.075) 27.810 661.332
Καθαρή ζημιά περιόδου - - (17.974) (101) (18.075)
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - (334) - - (334)
Αγορά ιδίων μετοχών (1.964) - - - (1.964)
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου (29) - - - (29)
Μεταβολή συναλλαγματικών διαφορών ενοποίησης - (530) - (129) (659)
Επίπτωση αλλαγών στη σύνθεση ενοποίησης του ομίλου - (437) (1.156) (7.602) (9.194)
Μερίσματα καταβληθέντα σε μετόχους μειοψηφίας - - - (261) (261)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2006 470.211 262.092 (121.204) 19.717 630.816

Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας Δικαιώματα 
μειοψηφίας

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

Εταιρεία 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 455.395 219.295 (66.028) 608.662

Επίδραση εφαρμογής των ΔΛΠ 32 και 39 - (667) (23.778) (24.445)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 455.395 218.628 (89.806) 584.218

Καθαρό κέρδος χρήσεως - - 7.881 7.881

Αποτίμηση/ πώληση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - (40) - (40)
Μεταφορά αποθεματικών - (2.293) 2.293 -
Ίδιες μετοχές 12.186 1.452 - 13.638
Έξοδα έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου (111) - - (111)
Μεταφορά αποθεματικών λόγω απόσχισης κλάδων - (58.184) - (58.184)
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων

-Αξία υπηρεσιών 1.392 - - 1.392
      -Έσοδα από έκδοση μετοχών 3.342 - - 3.342
Μέρισμα χρήσεως 2004 - - (13.126) (13.126)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 472.205 159.563 (92.758) 539.011

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 472.205 159.563 (92.758) 539.011
Καθαρό κέρδος περιόδου - - 5.911 5.911
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - (216) - (216)
Αγορά ιδίων μετοχών (1.964) - - (1.964)
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου (29) - - (29)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2006 470.211 159.347 (86.847) 542.712  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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-

-

-

-

-

-

Kατάσταση ταμειακών ροών 

Σημείωση 1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005 1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 11 (2.575) (702) 47.340 (8.669)
Καταβληθέντες τόκοι (9.643) (10.095) (678) (8.344)
Καταβληθής φόρος εισοδήματος (9.148) (3.240) (7.425) (2.529)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (21.365) (14.037) 39.236 (19.542)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων (12.146) (8.051) (2.893) (3.882)
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (3.248) (9.631) - (9.289)
Αγορές επενδυτικών ακινήτων (2.513) - - -
Πωλήσεις ενσώματων παγίων - 247 121 194
Πωλήσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 65 - - -
Μερίσματα εισπραχθέντα - 415 -
Πωλήσεις επενδύσεων διακρατούμενων προς πώληση 38.025 - 34.865 -
Αγορές επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση (1.066) (1.525) (1.043) (298)
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων - (63) -
Πωλήσεις επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 1.940 3.829 100 3.829
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 2.515 1.110 - -
Αγορά θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων) (14.865) (12.521) (32.467) (12.411)
Πωλήσεις θυγατρικών (μεíον χρηματικών διαθεσίμων) 139.319 - 85.280 200
Τόκοι που εισπράχθηκαν 945 1.497 94 1.333
Λοιπά - 251 -

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 148.970 (24.441) 84.056 (20.324)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών μετοχών - 390 -
Αγορά ιδίων μετοχών (1.964) - (1.964) -
Πώληση ιδίων μετοχών - 13.458 - 13.638
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου (29) - (29) (11)
Μερίσματα πληρωθέντα (518) (714) (257) (173)
Δάνεια αναληφθέντα 56.699 17.813 - -
Αποπληρωμή δανεισμού (47.906) (31.562) - -
Επιχορηγήσεις για την περίοδο 95 - - 87
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (932) (1.040) (3) (585)
Λοιπά - 1.228 -
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 5.445 (428) (2.253) 12.956

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 133.050 (38.905) 121.039 (26.910)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου (85.040) (19.305) (24.812) (44.809)
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα - 1.379 -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου 6 48.010 (56.831) 96.227 (71.719)

Όμιλος Εταιρεία

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 

1. Γενικά 

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, με διακριτικό τίτλο “Intracom Holdings” (εφεξής 
«IΝΤΡΑΚΟΜ»), ιδρύθηκε στην Ελλάδα και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Ο Όμιλος ΙΝΤΡΑΚΟΜ δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, πιστοποίηση, εγκατάσταση και 
υποστήριξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και ηλεκτρονικών συστημάτων για τις τηλεπικοινωνίες και την 
πληροφορική, καθώς και στον κατασκευαστικό τομέα.   

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, Η.Π.Α, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και σε άλλες χώρες του 
εξωτερικού. 

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

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές αυτές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν εγκριθεί προς 
δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 30 Αυγούστου 2006. 

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της ΙΝΤΡΑΚΟΜ καλύπτουν τους έξι μήνες έως 30 Ιουνίου 
2006.  Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Λογιστικού Πρότυπου (“ΔΛΠ”) 34 
“Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις”. 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των συνοπτικών ενδιάμεσων 
οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία και 
παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2005, εκτός όπως αναφέρεται πιο κάτω.  Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 
πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό µε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2005, που έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου με  ηλεκτρονική διεύθυνση www.intracom.gr. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως έχει τροποποιηθεί 
από την επανεκτίμηση των επενδύσεων σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, των 
χρηματοοικονομικών μέσων διαθέσιμων προς πώληση και σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και των 
παραγώγων. 

Λογιστική αρχή συμμετοχής σε κοινοπραξίες 

Με τη δραστηριοποίηση του υπο-ομίλου Intrakat εντός της τρέχουσας χρήσης στον αμιγώς κατασκευαστικό 
κλάδο μέσω κοινοπραξιών με άλλες κατασκευαστικές κοινοπραξίες, οι νέες επενδύσεις σε κοινοπραξίες 
λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ενσωματώνεται το 
μερίδιο στην κοινοπραξία γραμμή προς γραμμή στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.    

 

 

 

 

http://www.intracom.gr/
http://www.intracom.gr/
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3. Πληροφόρηση κατά τομέα 
 

Τα αποτελέσματα για κάθε επιχειρηματικό τομέα για την περίοδο 1/1-30/6/2006 ήταν τα παρακάτω: 

Διακοπτόμενες 
δραστηριότητες

Τηλεπικοινωνίες

Ολοκληρωμένες 
λύσεις 

πληροφορικής, 
δημοσίου τομέα 
και τραπεζών

Αμυντικά Κατασκευαστικά
Παροχή 

τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών

Λοιπά Σύνολο

Πωλήσεις 171.548 51.690 38.839 36.818 15.948 16.669 331.512

Αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης 6.784 (291) 3.363 (1.116) (3.808) 14.690 19.622
Χρηματοοικονομικά 
έξοδα - καθαρά (5.441) - - - - (3.508) (8.950)
Κέρδη/ (ζημιές) από 
συγγενείς επιχειρήσεις και 
κοινοπραξίες - 143 - 285 - (28) 399
Κέρδη προ φόρων 11.072

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

 

 

Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες αφορούν την πώληση του 51% της υποομίλου Intracom Telecom (βλ. 
σημείωση 5). 

 

Τα αποτελέσματα για κάθε επιχειρηματικό τομέα για την περίοδο 1/1-30/6/2005 ήταν τα παρακάτω: 

Τηλεπικοινωνίες

Ολοκληρωμένες 
λύσεις 

πληροφορικής, 
δημοσίου τομέα 
και τραπεζών

Αμυντικά Κατασκευαστικά Λοιπά Μη 
κατανεμηθέντα Σύνολο

Πωλήσεις 127.427 66.958 33.418 21.490 8.580 302 258.174

Αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης 6.270 3.283 1.642 1.056 422 14 12.687
Χρηματοοικονομικά 
έξοδα - καθαρά - - - - - (1.188) (1.188)
Ζημιές από συγγενείς 
επιχειρήσεις και 
κοινοπραξίες - - - 424 (55) - 370
Κέρδη προ φόρων από 
συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 11.869  
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4. Επενδύσεις σε θυγατρικές / συγγενείς επιχειρήσεις 

Την 31η Ιανουαρίου 2006 ολοκληρώθηκε η εξαγορά 100% των μετοχών της εταιρείας  Hellas On Line από την 
EFG Eurobank Α.Ε. προς την Intracom Holdings, έναντι €18.950.   Το τίμημα ενδέχεται να αυξηθεί κατά μέγιστο 
€6.000., εφόσον ο κύκλος εργασιών που η Hellas on Line θα πραγματοποιήσει για τον όμιλο EFG Eurobank A.E. 
ανέλθει στα €7.000. Η υπεραξία που προέκυψε από την εξαγορά ανήλθε σε €22.347.  Η Εταιρεία δεν έχει 
ολοκληρώσει τη διαδικασία κατανομής του τιμήματος εξαγοράς στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις 
της εξαγορασθείσας θυγατρικής, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 12μήνου διαστήματος που 
προβλέπεται από το ΔΠΧΠ 3, στιγμή κατά την οποία θα προσδιοριστεί και η τελική υπεραξία. 

Στις 30 Ιουνίου 2006 εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Hellas On Line που ανέρχεται σε 
€12,5εκ.  Η Intracom Holdings έχει καταβάλει το ποσό αυτό στις 19 Ιουλίου 2006. 
 
Επιπλέον κατά τη διάρκεια της περιόδου, η Intracom Holdings ίδρυσε την Intracom Holdings International Ltd 
που εδρεύει στην Κύπρο με κόστος συμμετοχής €5.000 και ποσοστό 100%. 
 
Στις 6 Απριλίου 2006 ο Όμιλος, μέσω της θυγατρικής Ιntrakat προχώρησε στην πώληση του συνόλου της 
συμμετοχής του στην εταιρεία ‘Aetheras Energy’, αντί τιμήματος €220, από την οποία πώληση προέκυψε κέρδος 
ύψους €18.  
 
Όπως περιγράφεται στη σημείωση 5, ο Όμιλος προέβη στην πώληση του 51% της θυγατρικής εταιρείας Ίντρακομ 
ΑΕ Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων.  Κατά συνέπεια, στον ισολογισμό της 30 Ιουνίου 2006 η εταιρεία ενοποιείται με 
τη μέθοδο της καθαρής θέσης και περιλαμβάνεται στις συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις.  
 
Στη σημείωση 17 παρατίθεται κατάσταση με όλες τις συμμετοχές, άμεσες και έμμεσες, της Εταιρείας σε 
θυγατρικές. 

5. Διακοπτόμενες δραστηριότητες 

Στις 30 Ιουνίου 2006, η Εταιρεία προέβη στην πώληση του 51% της θυγατρικής εταιρείας Ίντρακομ ΑΕ 
Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων («Όμιλος Intracom Telecom») στην Concern Citronics έναντι τιμήματος €120 εκ.  Η 
αναλογία της ενοποιούμενης καθαρής θέσης του υποομίλου Intracom Telecom επί του ποσοστού της μεταβίβασης 
(51%) κατά την ημερομηνία της πώλησης ανήρχετο σε €139,1 εκ και κατά συνέπεια ο Όμιλος καταχώρησε στα 
ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου ζημιά ύψους €19,1 εκ., ενώ στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της 
μητρικής το προκύψαν αποτέλεσμα δεν ήταν σημαντικό. 

Πιο κάτω παρουσιάζεται η σύνθεση του ομίλου Intracom Telecom στις 30 Ιουνίου 2006.  Ο όμιλος μετά την 
πώληση ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, με ποσοστό 49%. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΜΕΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΧΩΡΑ            
ΕΓΚ/ΣΗΣ

INTRACOM A.E. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 49,00 ΕΛΛΑΔΑ
INTRACOM BULGARIA S.A. 100,00 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
INTRACOM SVYAZ LTD 100,00 ΡΩΣΙΑ
INTRACOM DOO SKOPJE 100,00 ΠΓΔΜ
INTRALBAN SHA 95,00 ΑΛΒΑΝΙΑ
INTRAROM S.A. 74,23 ΡΟΥΜΑΝΙΑ
INTRACOM TELECOM HOLDINGS INTERNATIONAL LTD (Υπο-όμιλος) 100,00 ΚΥΠΡΟΣ

INTRACOM MIDDLE EAST LLC 100,00 ΗΑΕ
CONKLIN CORPORATION 100,00 ΗΠΑ
INTRACOM DOO BELGRADE 100,00 ΣΕΡΒΙΑ 
INTRACOM DOO ARMENIA 100,00 ΑΡΜΕΝΙΑ
INTRACOM TELECOM TECHNOLOGIES LTD 100,00 ΚΥΠΡΟΣ
INTRACOM TELECOM OPERATIONS LTD 100,00 ΚΥΠΡΟΣ  
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Λόγω της ανωτέρω πώλησης, ο Όμιλος εμφάνισε τα αποτελέσματα από τη δραστηριότητα του μερικώς 
μεταβιβασθέντος υποομίλου Intracom Telecom για το 1ο εξάμηνο 2006, καθώς και το αποτέλεσμα της πώλησής 
του σε ιδιαίτερη στήλη των αποτελεσμάτων της περιόδου υπό τον τίτλο “Διακοπτόμενες δραστηριότητες”. 

Δεδομένου ότι η δομή και η κατανομή των δραστηριοτήτων του Ομίλου κατά το αντίστοιχο 1ο εξάμηνο της 
χρήσης 2005 (πριν την απόσχιση των κλάδων όπως αναφέρεται στη σημείωση 15) ήταν σημαντικά 
διαφοροποιημένη από αυτή του 1ου εξαμήνου 2006, ο επιμερισμός των αποτελεσμάτων του 1ου εξαμήνου 2005 σε 
συνεχιζόμενες και διακοπτόμενες δραστηριότητες δε θα παρείχε συγκρίσιμη πληροφόρηση. 

6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και οι τραπεζικές υπεραναλήψεις για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών 
περιλαμβάνουν τα εξής:  

30/6/2006 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2005
Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 147.748 102.969 115.750 83.475
Τραπεζικές υπεραναλήψεις (99.738) (159.801) (19.524) (155.194)

Σύνολο 48.010 (56.831) 96.227 (71.719)

Όμιλος Εταιρεία

 

7. Μετοχικό κεφάλαιο 

Αριθμός 
μετοχών Κοινές μετοχές Υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 132.413.583 279.393 192.812 - 472.205
Αγορά ιδίων μετοχών - - - (1.964) (1.964)
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου - 0 (29) - (29)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2006 132.413.583 279.393 192.783 (1.964) 470.211  

Η Εταιρεία απόκτησε 365.726 ίδιες μετοχές από το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Το 
συνολικό ποσό που πληρώθηκε για την απόκτηση ήταν €1.964 και έχει αφαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια.  Η 
Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επανεκδώσει ή να πωλήσει αυτές τις μετοχές σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 

8. Άλλα λειτουργικά έσοδα 

Την 1 Φεβρουαρίου 2006, η Εταιρεία προέβη στην πώληση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας FORTHnet 
A.E., οι οποίες αντιπροσωπεύουν το συνολικό ποσοστό 24,8% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων 
ψήφου της, έναντι ποσού ύψους €34.865. Το κέρδος για την εταιρεία και τον Όμιλο ανήλθε στα €11.982.  

9. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

Οι συνολικές δαπάνες για αγορές ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας για 
το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ανήλθαν σε €14.659 και €2.893 αντίστοιχα (30 Ιουνίου 2005: €8.051  
και €3.882 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα). Οι συνολικές επενδύσεις σε άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
για το εξάμηνο ανήλθαν σε €3.248 για τον Όμιλο και μηδέν για την Εταιρεία (30 Ιουνίου 2005: €9.631 και €9.289  
για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα). 
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-

10. Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

Δεν υπάρχουν σημαντικές κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

11. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  

1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005 1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005

(Ζημιές) / κέρδη περιόδου (18.075) 9.769 5.911 14.336
Προσαρμογές για:
Φόρο εισοδήματος 9.998 2.099 9.187 1.994
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 9.870 8.661 747 5.460
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 9.490 7.790 826 6.591
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 307 130 238 130

(Κέρδη) / ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων - 114 (1) (72)
(Κέρδη) / ζημιές εύλογης αξίας λοιπών επενδύσεων 6 (567) - -
Απομειώσεις επενδύσεων 1.043 327 1.043 327
(Ζημιές) / κέρδη από πώληση θυγατρικών 19.148 - 1.300 (10)
Κέρδη από πώληση επενδύσεων διακρατούμενων προς πώληση (11.982) - (11.982) (500)
Κέρδη από πώληση επενδύσεων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (269) - - -
Κέρδος αποτίμησης παραγώγων (242) (7.617) (109) (7.617)
Έσοδα τόκων (945) (1.497) (94) (1.333)
Έξοδα τόκων 10.794 10.095 678 8.344
Έσοδα από μερίσματα - (570) (1.600) -
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (74) (418) - (413)
Μερίδιο αποτελέσματος σε συνδεδεμένες εταιρίες (399) 370 - -
Συναλλαγματικές ζημιές 294 19 - -
Λοιπά - 2.149 -

28.965 30.856 6.144 27.237

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Αύξηση αποθεμάτων (5.585) (10.390) - (6.518)
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (75.256) (41.559) 69.427 (32.428)
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 49.605 24.663 (27.488) 9.587
Μείωση προβλέψεων (248) (4.147) - (6.413)

Μείωση υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης (57) (124) (744) (134)

(31.540) (31.557) 41.195 (35.907)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2.575) (702) 47.340 (8.669)

ΕταιρείαΌμιλος
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12. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που 
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας.  Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις 
από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Η Εταιρεία έχει δώσει εγγυητικές επιστολές στα πλαίσια των συνήθων 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της, συνολικού ποσού €211 εκ. περίπου. 

H Εταιρεία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών για δάνεια των θυγατρικών της συνολικού ύψους €204.649 και για 
χρηματοδοτικές μισθώσεις ύψους €2.239.  Επιπρόσθετα η μητρική εταιρεία έχει δώσει εγγύηση ύψους €118εκ για 
το κοινοπρακτικό δάνειο της συγγενούς εταιρείας Ίντρακομ Α.Ε. Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων και την αντίστοιχη 
σύμβαση ανταλλαγής νομισμάτων.  

Επίσης, η Εταιρεία έχει εγγυηθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συγγενούς εταιρείας που απορρέουν από 
συμβάσεις αυτής. 

Κατά της θυγατρικής εταιρείας Ίντρακομ Α.Ε Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής εκκρεμεί από το Υπουργείο 
Εμπορικής Ναυτιλίας υπόθεση για φερόμενες παραβάσεις κατά την εκτέλεση έργου.  Το σύνολο των ποινικών 
ρητρών και εκπτώσεων ανέρχεται σε €29.145.  Οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας με επιστολή τους αναφέρουν 
ότι τα στοιχεία βάσει των οποίων επιβληθήκαν οι ποινικές ρήτρες εμφανίζουν σοβαρές πλημμέλειες και ότι η 
τελική έκβαση θα είναι ευνοϊκή για την Εταιρεία.  

 

13. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005 1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005

Πωλήσεις αγαθών / υπηρεσιών:

Προς θυγατρικές - - 10.145 11.565

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 132 6.727 - 6.701
132 6.727 10.145 18.267

Αγορές αγαθών / υπηρεσιών:

Από θυγατρικές - - 119 10.608

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 616 673 - 673

616 673 119 11.281

Έσοδα ενοικίων:

Από θυγατρικές - - 253 141

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 75 93 75 75

75 93 328 216

Όμιλος Εταιρεία

 
 

Αγορές παγίων:
Από θυγατρικές - - -
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 2.496 6.328 747 5.355

2.496 6.328 747 5.902
Πωλήσεις παγίων:
Προς θυγατρικές - - -
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 22.440 - - -

22.440 - - -

547

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

Στις συναλλαγές της Εταιρείας με θυγατρικές περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές με τον όμιλο Intracom 
Telecom.  Στις αγοραπωλησίες παγίων του Ομίλου και της Εταιρείας με λοιπά συνδεδεμένα μέρη 
περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές με τον Όμιλο Telecom.  

 

Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης έχουν ως εξής: 

30/6/2006 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2005

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη:

Από θυγατρικές - - 13.830 27.828

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 15.621 36.180 12.036 36.180
15.621 36.180 25.866 64.009

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη:

Προς θυγατρικές - - 2.665 10.724

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 4.034 17.384 3.200 16.562

4.034 17.384 5.865 27.286

Όμιλος Εταιρεία

 

Παροχές προς τη διοίκηση  

Για τους έξι μήνες έως 30 Ιουνίου 2006, ποσά ύψους €424 καταβλήθηκαν ως αμοιβές μελών Δ.Σ. αντιστοίχως 
στην Εταιρεία.   

14. Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 

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

1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005 1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005
Βασικά
(Ζημιές) / κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (17.974) 10.809 5.911 14.336
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 132.347.846 131.258.772 132.347.846 131.258.772
Βασικές (ζημιές) / κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) (0,14) 0,08 0,04 0,11

1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005 1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005
Αναπροσαρμοσμένα
(Ζημιές) / κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (17.974) 10.809 5.911 14.336
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 132.752.109 131.552.051 132.752.109 131.552.051

Αναπροσαρμοσμένες (ζημιές) / κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) (0,14) 0,08 0,04 0,11

Όμιλος Εταιρεία

Όμιλος Εταιρεία
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15. Απόσχιση κλάδων 
 

Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2005 αποσχίσθηκαν από την Εταιρεία οι κλάδοι τηλεπικοινωνιακών λύσεων, 
αμυντικών συστημάτων και πληροφορικής.  Στις 31/12/2005 είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία απόσχισης των 
κλάδων της μητρικής Intracom Holdings και ο μετασχηματισμός της σε εταιρεία συμμετοχών.   

Για το λόγο αυτό, τα κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων της Εταιρείας για το εξάμηνο 1/1-30/6/2006 και 
το τρίμηνο 1/4-30/6/2006 συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα του 2005 παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις. 
 
Η διαδικασία αποδοχής από την πλευρά των αντισυμβαλλομένων μερών της μεταφοράς των συμβάσεων από τη 
μία νομική οντότητα στις νέες είναι σε εξέλιξη. 
 
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας Intracom Holdings συνεχίζονται μέσω των θυγατρικών και συγγενών 
επιχειρήσεων.  Το όφελος από τις εργασίες των εταιρειών αυτών θα το εισπράττει η Εταιρεία μέσω μερισμάτων.  

16. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.  

17. Θυγατρικές εταιρείες 

Παρακάτω, παρατίθενται οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, όπως και τα άμεσα ποσοστά συμμετοχής τους. 

30/6/2006 
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Επωνυμία Χώρα εγκατάστασης Άμεσο ποσοστό 
συμμετοχής

Ίντρακομ Α.Ε. Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ελλάδα 100%
HELLAS ON LINE Ελλάδα 100%
Intracom Holdings International Ltd Κύπρος 100%
  - Intracom Technologies Ltd Κύπρος 100%
  - Fornax RT Ουγγαρία 67%
        - Fornax Integrator Ουγγαρία
        - Fornax Informatika Doo Croatia Κροατία
        - Fornax Slovakia Σλοβακία
  - Intracom Operations Ltd Κύπρος 100%
        - Intracom Group USA Ηνωμένες Πολιτείες 100%
Ίντρακομ Α.Ε. Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής Ελλάδα 100%
  - Global Net Solutions Ltd Βουλγαρία 100%
  - Διάλογος ΑΕ Ελλάδα 51%
  - Intracom Jordan Ltd Ιορδανία 80%
  - Intracom Exports Ltd Κύπρος 100%
        - Intracom Cyprus Ltd Κύπρος 100%
  - Intrasoft International SA Λουξεμβούργο 100%
        - PEBE SA Βέλγιο
        - Intrasoft SA Ελλάδα
        - Intrasoft International Belgium Βέλγιο
        - Switchlink NV Βέλγιο 65%
Ιντρακάτ ΑΕ Ελλάδα 74%
  - Inmaint SA Ελλάδα 60%
  - ΚΕΠΑ Αττικής ΑΕ Ελλάδα 51%
  - Intracom Construct SA Ρουμανία 87%
  - Intrakat Romania SRL Ρουμανία 100%
  - Eurokat SA Ελλάδα 82%
  - Intradevelopment SA Ελλάδα 100%

100%

100%
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31/12/2005

Επωνυμία Χώρα εγκατάστασης Άμεσο ποσοστό 
συμμετοχής

Intracom Bulgaria SA Βουλγαρία 70%
Intracom Svyaz Ρωσία 100%
Intracom doo Skopje Π.Γ.Δ.Μ. 70%
Intracom Holdings International Ltd Κύπρος 100%
  - Intracom Middle East FZE ΗΑΕ 100%
  - Intracom Middle East LLC ΗΑΕ 100%
  - Conklin Corporation ΗΠΑ 100%
  - Intracom Doo Belgrade Σερβία 100%
  - Intracom Doo Armenia Αρμενία 100%
  - Fornax RT Ουγγαρία 67%
        - Fornax Integrator Ουγγαρία
        - Fornax Informatika Doo Croatia Κροατία
        - Fornax Slovakia Σλοβακία
Intracom Operations Ltd Κύπρος 100%
        - Intracom Group USA Ηνωμένες Πολιτείες 100%
Global Net Solutions Ltd Βουλγαρία 100%
Διάλογος ΑΕ Ελλάδα 51%
Intracom Jordan Ltd Ιορδανία 80%
Intrasoft International SA Βέλγιο 100,0%
  - PEBE SA Βέλγιο 100%
  - Intrasoft SA Ελλάδα 100%
  - Intrasoft Βrussels Βέλγιο 100%
  - Switchlink NV Βέλγιο 100%
Intrarom SA Ρουμανία 63%
Intradevelopment SA Ελλάδα 48%
Intracom Technologies Ltd Κύπρος 100%
Intracom Exports Ltd Κύπρος 100%
  - Intracom Cyprus Κύπρος 100%
Ιντρακάτ ΑΕ Ελλάδα 74%
  - Αιθέρας Energy ΑΕ Ελλάδα 100%
  - Inmaint SA Ελλάδα 60%
  - ΚΕΠΑ Αττικής ΑΕ Ελλάδα 51%
  - Intracom Construct SA Ρουμανία 83%
  - S.C. Technical Construct Intrakat SRL Ρουμανία 97%
  - Eurokat SA Ελλάδα 82%
  - Intralban SA Αλβανία 55%
Databank Ελλάδα 99%
Ίντρακομ A.E. Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων Ελλάδα 100%
Ίντρακομ Α.Ε. Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ελλάδα 100%

100% θυγατρικές της 
Fornax RT

 



   
 

                                                                                                         
                               
ΣΟΛ Α.Ε.       ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.    Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 
Φωκίωνος Νέγρη 3      11Ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας 
112 57 Αθήνα       144 51 Μεταμόρφωση 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 

Προς τους Μετόχους της  
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

 
Επισκοπήσαμε τις συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρία»), καθώς και τις 
ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και των 
θυγατρικών της (ο «Όμιλος»), της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2006. Η 
εργασία μας αφορούσε την εξαμηνιαία περίοδο στο σύνολό της και δεν επεκτάθηκε στην 
αυτοτελή επισκόπηση των οικονομικών στοιχείων των αποτελεσμάτων του B΄ τριμήνου 
2006. Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων, 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εφαρμογή 
στην ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση»), βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρίας. Η 
δική μας ευθύνη περιορίζεται στην έκδοση της σχετικής έκθεσης επί των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων, με βάση την επισκόπησή μας. 
 
Η επισκόπησή μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο Επισκόπησης, που είναι 
εναρμονισμένο με το αντίστοιχο Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης. Η κριτική αξιολόγηση των 
παρατιθέμενων στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις στοιχείων και 
πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των θεμάτων που θέσαμε στις 
οικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες της Εταιρίας συνθέτουν το κύριο μέρος της εργασίας 
μας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς μικρότερο από την εργασία που 
επιτελείται στα πλαίσια έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου ο στόχος είναι η διαμόρφωση και 
διατύπωση ολοκληρωμένης γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η 
παρούσα έκθεση δεν συνιστά έκθεση ελέγχου. 
 
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας στοιχεία 
που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις προαναφερόμενες ενδιάμεσες 
συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, καθώς και στις προαναφερόμενες ενδιάμεσες 
συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η συμμόρφωσή 
τους με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εφαρμογή στην 
ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΔΛΠ 34). 
 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2006 
ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε. ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ   ΖΩΗ Δ. ΣΟΦΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ 
 
 
        (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 12371)                     (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 14701)             (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 16511) 
 
                    “ΣΟΛ” Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ        EPNΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ  
           ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ A.E. 
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