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Ισολογισµός 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση 30/9/2006 31/12/2005 30/9/2006 31/12/2005
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 160.249 284.024 56.593 80.464
Υπεραξία 4 33.708 11.361 - -
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 16.882 55.091 5.662 6.897
Επενδύσεις σε ακίνητα 59.573 38.664 45.518 19.235
Επενδύσεις σε θυγατρικές 4 - - 181.676 376.308
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 4 133.453 3.438 116.175 276

Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα διαθέσιµα προς πώληση 11.019 12.044 8.237 8.528
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 8.748 9.434 3.692 6.037
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 15.293 94.458 5.703 5.703

438.926 508.513 423.255 503.448
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 54.817 157.193 - -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 269.508 470.239 71.632 96.586
Συµβάσεις κατασκευαστικών έργων 44.076 29.169 - -
Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα διαθέσιµα προς πώληση - 1.852 - -
Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 1.066 3.441 - -
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 12.154 4.112 4.610 4.112
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 118.906 95.832 65.151 66.862

500.528 761.838 141.394 167.561

Περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση - 37.882 - 22.883

500.528 799.720 141.394 190.444
Σύνολο ενεργητικού 939.454 1.308.233 564.649 693.892

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 6 468.189 472.205 468.189 472.205
Αποθεµατικά 133.372 161.318 69.451 66.806

601.561 633.523 537.640 539.011
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 19.451 27.810 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 621.011 661.333 537.640 539.011

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 43.026 21.416 6 -
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.774 - - -
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2.714 6.811 373 1.133
Επιχορηγήσεις 876 564 - -
Προβλέψεις 1.768 2.801 - -

50.158 31.592 379 1.133

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 129.998 240.482 16.116 49.614
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 7.432 5.285 1.241 1.379
Συµβάσεις κατασκευαστικών έργων 5.632 5.626 - -
∆άνεια 114.790 318.757 4.421 91.675
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 4.709 26.801 4.709 10.939

Προβλέψεις 5.723 6.518 142 142

268.284 603.468 26.630 153.748
Υποχρεώσεις περιουσιακών στοιχείων διακρατούµενων προς πώληση - 11.840 - -

268.284 615.308 26.630 153.748
Σύνολο υποχρεώσεων 318.443 646.900 27.009 154.881
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 939.454 1.308.233 564.649 693.892

Όµιλος Εταιρεία

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση αποτελεσµάτων για την περίοδο 1/1 – 30/9/2006 

Σηµείωση 1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2005 1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2005
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Πωλήσεις 251.556 178.702 15.816 84.758
Κόστος πωληθέντων (208.638) (129.691) (11.949) (55.597)

Μεικτό κέρδος 42.917 49.011 3.867 29.160

Άλλα λειτουργικά έσοδα- καθαρά 7 17.441 (3.514) 14.273 821
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (19.040) (17.721) (41) (13.122)
Έξοδα διοίκησης (31.728) (29.056) (3.752) (14.539)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 9.591 (1.279) 14.348 2.320
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - καθαρά 17 (6.436) 280 (1.314) 2.243
(Ζηµιές)/ κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 16 (2.715) 1.017 - -

Κέρδη προ φόρων 441 17 13.033 4.563
Φόρος εισοδήµατος (2.299) (2.656) (3.012) (2.199)

Καθαρές (ζηµιές)/ κέρδη περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (1.858) (2.638) 10.021 2.364

∆ιακοπείσες δραστηριότητες

(Ζηµιές)/ κέρδη περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 5 (25.111) 7.197 (7.184) 7.733

Καθαρές (ζηµιές)/ κέρδη (26.969) 4.559 2.837 10.097

Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής (26.761) 5.251 2.837 10.097
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (208) (693) - -

(26.969) 4.559 2.837 10.097

(Ζηµιές)/ κέρδη ανά µετοχή (εκφρασµένα σε € ανά µετοχή)
Βασικά 13 (0,20) 0,04 0,02 0,08
Αναπροσαρµοσµένα 13 (0,20) 0,04 0,02 0,08

ΕταιρείαΌµιλος

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων.  
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Kατάσταση αποτελεσµάτων για την περίοδο 1/7 – 30/9/2006 

Σηµείωση 1/7-30/9/2006 1/7-30/9/2005 1/7-30/9/2006 1/7-30/9/2005
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Πωλήσεις 91.592 62.806 2.487 28.312
Κόστος πωληθέντων (78.697) (48.410) (1.537) (21.416)

Μεικτό κέρδος 12.895 14.396 950 6.896

Άλλα λειτουργικά έσοδα- καθαρά 4.434 (3.097) 474 (140)
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (9.497) (7.272) (11) (5.916)
Έξοδα διοίκησης (11.079) (9.385) (3.048) (5.668)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (3.247) (5.358) (1.634) (4.829)
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - καθαρά (2.927) 354 (1.061) 1.199
(Ζηµιές)/ κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 16 (3.114) 647 - -
Ζηµιές προ φόρων (9.288) (4.357) (2.695) (3.629)
Φόρος εισοδήµατος 394 (2.250) (379) (1.599)

Καθαρές ζηµιές περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (8.894) (6.607) (3.074) (5.228)

∆ιακοπείσες δραστηριότητες
Κέρδη περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 5 1.397 - 989

Καθαρές ζηµιές (8.894) (5.210) (3.074) (4.239)

Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής (8.787) (5.557) (3.074) (4.239)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (107) 347 - -

(8.894) (5.210) (3.074) (4.239)

Ζηµιές ανά µετοχή (εκφρασµένα σε € ανά µετοχή)
Βασικά (0,07) (0,04) (0,02) (0,03)
Αναπροσαρµοσµένα (0,07) (0,04) (0,02) (0,03)

ΕταιρείαΌµιλος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων. 

 



INTRACOM HOLDINGS 
Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ  
30 Σεπτεµβρίου 2006 
(Μη ελεγµένες) 
(Όλα τα ποσά σε €’000, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 
 

   5

Kατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

Όµιλος 

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Yπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 455.395 331.982 (135.067) 31.053 683.364
  Επίδραση εφαρµογής των ∆ΛΠ 32 και 39 - (912) (24.408) (89) (25.409)
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 455.395 331.071 (159.474) 30.964 657.955
Κέρδος εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση - 472 - - 472
Συναλλαγµατικές διαφορές - - 1.263 - 1.263
Καθαρό κέρδος περιόδου - - 5.251 (693) 4.559
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου (11) - - - (11)
Πώληση ιδίων µετοχών 12.186 1.452 1.254 - 14.892
Αύξηση συµµετοχής σε θυγατρική - 9 (1.095) (1.002) (2.088)
Μεταβολές από πώληση συµµετοχών - (375) - - (375)
Αποµείωση συµµετοχής - (28) - - (28)
Μέρισµα - - (13.126) (1.444) (14.570)
Επανεκτίµηση κτιρίου - 2.682 - 1.096 3.778
Μεταφορά - 4.353 (7.342) 2.989 -
Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεµβρίου 2005 467.570 339.635 (173.269) 31.910 665.846

Αποδιδόµενα στους µετόχους της Εταιρείας

 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 472.205 263.392 (102.075) 27.810 661.332
Καθαρή ζηµιά περιόδου - - (26.761) (208) (26.969)
Αποτίµηση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση - (301) - - (301)
Αγορά ιδίων µετοχών (4.215) - - - (4.215)
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου (29) - - - (29)
Μεταβολή συναλλαγµατικών διαφορών ενοποίησης - (405) - (288) (693)
Επίπτωση αλλαγών στη σύνθεση ενοποίησης του οµίλου - (437) (41) (7.602) (8.080)
Μερίσµατα καταβληθέντα σε µετόχους µειοψηφίας - - - (261) (261)
∆ικαιώµατα προαίρεσης µετοχών εργαζοµένων

-Αξία υπηρεσιών 228 - - - 228
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2006 468.189 262.250 (128.878) 19.451 621.011

Αποδιδόµενα στους µετόχους της Εταιρείας
∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

Εταιρεία 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 455.395 219.295 (66.028) 608.662
  Επίδραση εφαρµογής των ∆ΛΠ 32 και 39 - (667) (23.778) (24.445)
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 455.395 218.628 (89.806) 584.218
Κέρδος εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών προϊόντων 
διαθέσιµων προς πώληση - 34 - 34
Καθαρό κέρδος περιόδου - - 10.097 10.097
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου (11) - - (11)
Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών προϊόντων διαθεσίµων 
προς πώληση - (28) - (28)
Μεταφορά - (2.293) 2.293 -
Πώληση ιδίων µετοχών 12.186 1.452 - 13.638
Μέρισµα χρήσεως 2004 - - (13.126) (13.126)
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2005 467.570 217.794 (90.542) 594.822  

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 472.205 159.563 (92.758) 539.011
Καθαρό κέρδος περιόδου - - 2.837 2.837
Αποτίµηση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση - (191) - (191)
Αγορά ιδίων µετοχών (4.215) - - (4.215)
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου (29) - - (29)
∆ικαιώµατα προαίρεσης µετοχών εργαζοµένων

-Αξία υπηρεσιών 228 - - 228
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2006 468.189 159.372 (89.920) 537.640  
 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση ταµειακών ροών  
(από συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 

Σηµείωση 1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2005 1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2005

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 10 (5.594) 21.954 15.074 (8.230)
Καταβληθέντες τόκοι (13.544) (15.007) (1.021) (11.894)
Καταβληθής φόρος εισοδήµατος (11.530) (7.662) (7.805) (4.490)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (30.668) (716) 6.248 (24.613)

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων (16.662) (13.694) (3.253) (4.277)
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (3.713) (11.396) - (10.959)
Αγορές επενδυτικών ακινήτων (2.513) - - -
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 290 353 190 194
Πωλήσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 65 - - -
Μερίσµατα εισπραχθέντα - 3.702 - 2.803
Πωλήσεις επενδύσεων διακρατούµενων προς πώληση 38.025 - 34.865 -
Αγορές επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση (1.066) (1.233) (1.043) -
Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων - (2.499) - -
Πωλήσεις επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 1.940 5.538 100 5.717
Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 2.515 2.826 - -
Αγορά θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων) (14.865) (45.113) (32.467) (35.481)
Πωλήσεις θυγατρικών (µεíον χρηµατικών διαθεσίµων) 139.319 - 85.280 200
Τόκοι που εισπράχθηκαν 1.096 1.038 149 238
∆άνεια - 4.418 - -
Λοιπά - (306) - -

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 144.430 (56.366) 83.821 (41.564)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μεταβολή µετοχικού κεφαλαίου/ Ίδιες µετοχές (4.244) 38.013 (4.244) 13.627
Μερίσµατα πληρωθέντα (526) (17.590) (265) (13.240)
∆άνεια αναληφθέντα 80.602 23.686 - -
Αποπληρωµή δανεισµού (66.110) (58.213) - -
Επιχορηγήσεις για την περίοδο 165 - - 87
Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (1.000) (1.957) (5) (883)
Λοιπά - 1.888 - -
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες 8.887 (14.173) (4.515) (409)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα 122.649 (71.255) 85.554 (66.586)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου (85.040) (19.305) (24.812) (44.809)
Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα - 1.018 - -

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της περιόδου 15 37.609 (89.541) 60.742 (111.395)

Όµιλος Εταιρεία

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 18 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 ∆ήµο Παιανίας, στο 19 χλµ Λεωφόρο Μαρκοπούλου 
Παιανίας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.intracom.gr. 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας της 30/9/2006 εγκρίθηκαν προς 
δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 28 Νοεµβρίου 2006.  Οι παρούσες οικονοµικές 
καταστάσεις που αφορούν την ίδια περίοδο, αλλά περιλαµβάνουν τα επιπρόσθετα επεξηγηµατικά στοιχεία όπως 
αναφέρεται στη σηµείωση 20, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις  05/01/2007. 

2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της ΙΝΤΡΑΚΟΜ καλύπτουν τους εννέα µήνες έως 30 
Σεπτεµβρίου 2006.  Έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ιεθνούς Λογιστικού Πρότυπου 
(“∆ΛΠ”) 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 ∆εκεµβρίου 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.    

Ανακατατάξεις κονδυλίων  
Ορισµένα κονδύλια της κατάστασης αποτελεσµάτων της ενδιάµεσης περιόδου 1/1-30/6/2006 αναταξινοµήθηκαν 
σε σχέση µε τις παρούσες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για σκοπούς παρουσίασης, 
προκειµένου να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας περιόδου.  Τα ποσά 
αυτά σχετίζονται µε την πώληση του υπο-οµίλου Intracom Telecom, όπως περιγράφεται στη σηµείωση 5 και 
αφορούν (α) το φόρο µεταβίβασης ύψους €6.553 που εµφανιζόταν στο 1ο εξάµηνο του 2006 στη γραµµή “Φόρος 
εισοδήµατος” στην κατάσταση αποτελεσµάτων Οµίλου και Εταιρείας και (β) τη ζηµιά από την πώληση ύψους 
€630 στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας που εµφανιζόταν στο 1ο εξάµηνο του 2006 στη 
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γραµµή “Άλλα λειτουργικά έσοδα”.  Τα ποσά αυτά εµφανίζονται στην τρέχουσα περίοδο στην ιδιαίτερη γραµµή 
των αποτελεσµάτων της περιόδου Οµίλου και Εταιρείας υπό τον τίτλο “∆ιακοπείσες δραστηριότητες”. 

 

3. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 

Τα αποτελέσµατα για κάθε επιχειρηµατικό τοµέα για την περίοδο 1/1-30/9/2006 ήταν τα παρακάτω: 

Ολοκληρωµένες 
λύσεις 

πληροφορικής, 
δηµοσίου τοµέα 
και τραπεζών

Αµυντικά Κατασκευαστικά
Παροχή 

τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών

Λοιπά Μη 
κατανεµηθέντα Σύνολο

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

Πωλήσεις 171.548 30.729 72.495 58.777 60.558 24.418 4.577 - 423.103

Αποτελέσµατα 
εκµετάλλευσης 6.784 111 (1.289) 5.900 (1.570) (6.938) 13.376 - 16.375
Χρηµατοοικονοµικά 
έξοδα - καθαρά (5.441) - - - - - - (6.436) (11.877)

Κέρδη/ (ζηµιές) από 
συγγενείς επιχειρήσεις 
και κοινοπραξίες - (3.309) 136 - 491 - (32) - (2.715)

Τηλεπικοινωνίες

 

 

Οι διακοπείσες δραστηριότητες αφορούν την πώληση του 51% του υπο-οµίλου Intracom Telecom (βλ. σηµείωση 
5). Η ζηµιά από συγγενείς επιχειρήσεις που εµφανίζεται στις συνεχιζόµενες δραστηριότητες του κλάδου των 
τηλεπικοινωνιών αφορά τις δραστηριότητες του υπο-οµίλου Intracom Telecom για το τρίµηνο 1/7-30/9/2006.    

 

Τα αποτελέσµατα για κάθε επιχειρηµατικό τοµέα για την περίοδο 1/1-30/9/2005 ήταν τα παρακάτω: 

Τηλεπικοινωνίες

Ολοκληρωµένες 
λύσεις 

πληροφορικής, 
δηµοσίου τοµέα και 

τραπεζών

Αµυντικά Κατασκευαστικά Λοιπά Μη κατανεµηθέντα Σύνολο

Πωλήσεις 187.023 82.829 48.563 46.728 8.142 698 373.982

Λειτουργικά κέρδη 5.448 2.494 4.102 (2.037) 399 570 10.976

Μερίδιο αποτελεσµάτων 
συνδεδεµένων επιχειρήσεων (2) (62) - 1.077 3 - 1.017  
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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.  Στις 30 Ιουνίου 2006 εγκρίθηκε η αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου της Hellas On Line που ανερχόταν σε €12,5 εκ και το ποσό αυτό καταβλήθηκε από την 
Εταιρεία στις 19 Ιουλίου 2006.   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.  Μετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, η Εταιρεία ανακοίνωσε την κατ’αρχήν συµφωνία για 
πώληση του 51% της Hellas On Line στη ρωσική εταιρεία Comstar (βλ.σηµ.18). 

 
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 στις 30 Ιουνίου 2006 στην πώληση του 51% της 
θυγατρικής εταιρείας Ίντρακοµ ΑΕ Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων.  Κατά συνέπεια, στον ισολογισµό της 30 
Σεπτεµβρίου 2006 η εταιρεία ενοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και περιλαµβάνεται στις συµµετοχές 
σε συγγενείς επιχειρήσεις.  
 
Στη σηµείωση 19 παρατίθεται κατάσταση µε όλες τις συµµετοχές, άµεσες και έµµεσες, της Εταιρείας σε 
θυγατρικές. 
 

5. ∆ιακοπείσες 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 σύνθεση του οµίλου Intracom Telecom κατά την ηµεροµηνία µεταβίβασης παρουσιάζεται παρακάτω.  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 ΕΛΛΑ∆Α
INTRACOM BULGARIA S.A. 100,00 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
INTRACOM SVYAZ LTD 100,00 ΡΩΣΙΑ
INTRACOM DOO SKOPJE 100,00 ΠΓ∆Μ
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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Τα αποτελέσµατα από τη δραστηριότητα του µερικώς µεταβιβασθέντος υποοµίλου Intracom Telecom, καθώς και 
η ζηµιά της πώλησής του, παρουσιάζονται παρακάτω: 

Κατάσταση αποτελεσµάτων 1/1-30/9/2006 

1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2005 1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2005
Πωλήσεις 171.548 195.280 - 167.822
Κόστος πωληθέντων (126.321) (136.246) - (121.439)

Μεικτό κέρδος 45.227 59.034 - 46.383

Άλλα λειτουργικά έσοδα- καθαρά 1.034 976 - 286
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (24.135) (25.986) - (23.253)
Έξοδα διοίκησης (15.342) (21.769) - (13.791)
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 6.784 12.255 - 9.624
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - καθαρά (5.441) (4.272) - (1.842)

Κέρδη προ φόρων 1.343 7.983 - 7.783
Φόρος εισοδήµατος (751) (786) - (50)

Κέρδη περιόδου µετά φόρων 591 7.197 - 7.733

Ζηµιά από πώληση υποοµίλου (βλ.σηµείωση) (25.702) - (7.184) -

Καθαρές (ζηµιές)/ κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες (25.111) 7.197 (7.184) 7.733

ΕταιρείαΌµιλος

 
 

Ζηµιά από πώληση υποοµίλου:   
Η αναλογία της ενοποιούµενης καθαρής θέσης του υποοµίλου Intracom Telecom επί του ποσοστού της 
µεταβίβασης (51%) κατά την ηµεροµηνία της πώλησης ανήρχετο σε €139.148 και κατά συνέπεια ο Όµιλος 
καταχώρησε στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της περιόδου ζηµιά ύψους €19.148, πλέον του αναλογούντος φόρου 
µεταβίβασης ύψους €6.554.  Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής η ζηµιά από την πώληση 
ανήλθε σε €630, πλέον του αναλογούντος φόρου µεταβίβασης ύψους €6.554. 

Όπως περιγράφεται στη σηµείωση 14, κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2005 αποσχίσθηκε από την εταιρεία 
Intracom Holdings ο κλάδος τηλεπικοινωνιακών λύσεων.  Ως αποτέλεσµα η Εταιρεία δεν παρουσιάζει 
αποτελέσµατα του κλάδου στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις για το έτος 2006.  

 

Κατάσταση αποτελεσµάτων 1/7-30/9/2006 

1/7-30/9/2006 1/7-30/9/2005 1/7-30/9/2006 1/7-30/9/2005
Πωλήσεις - 53.002 - 41.491
Κόστος πωληθέντων - (43.954) - (36.659)
Μεικτό κέρδος - 9.048 - 4.832
Άλλα λειτουργικά έσοδα- καθαρά - 2.032 - (14)
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών - (1.254) - (278)
Έξοδα διοίκησης - (6.179) - (3.692)
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης - 3.647 - 847
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - καθαρά - (3.158) - (1.203)
Κέρδη προ φόρων - 489 - (356)
Φόρος εισοδήµατος - 908 - 1.345

Κέρδη περιόδου µετά φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες - 1.397 - 989

Όµιλος Εταιρεία

 

 

Λόγω του ότι η πώληση της θυγατρικής εταιρείας πραγµατοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2006, το τρίµηνο 1/7-
30/9/2006 δεν εµφανίζει αποτέλεσµα από διακοπείσες δραστηριότητες. 
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Ταµειακές ροές 1/1-30/9/2006 

Όµιλος Εταιρεία
1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2006

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 7.586 -
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 132.756 85.000
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (202) -
Σύνολο ταµειακών ροών από διακοπείσες δραστηριότητες 140.139 85.000  

Στις ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες για τον Όµιλο και την Εταιρεία συµπεριλαµβάνεται και η 
επίδραση από την πώληση του υποοµίλου (δηλ. το τίµηµα πώλησης και το ποσό των διαθεσίµων της θυγατρικής 
που διατέθηκε). 

 

6. 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 (815.021) - - (4.215) (4.215)
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου - - (29) - (29)
∆ικαιώµατα προαίρεσης µετοχών 
εργαζοµένων - - 228 - 228

Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2006 131.598.562 279.393 193.011 (4.215) 468.189  

 

Η Εταιρεία απόκτησε 815.021 ίδιες µετοχές από το Χρηµατιστήριο Αθηνών κατά τη διάρκεια του εννιαµήνου. Το 
συνολικό ποσό που πληρώθηκε για την απόκτηση ήταν €4.215 και έχει αφαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια.  Η 
Εταιρεία έχει το δικαίωµα να επανεκδώσει ή να πωλήσει αυτές τις µετοχές σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία. 

 

7. 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.  

 

8. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

Οι συνολικές δαπάνες για αγορές ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρείας για 
το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 ανήλθαν σε €19.175 και €3.253 αντίστοιχα (30 Σεπτεµβρίου 
2005: €13.694 και €4.277 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα). Οι συνολικές επενδύσεις σε άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία για το εννιάµηνο ανήλθαν σε €3.713 για τον Όµιλο και µηδέν για την Εταιρεία (30 
Σεπτεµβρίου 2005: €11.396 και €10.959 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα). 

 

9. Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις 

∆εν υπάρχουν σηµαντικές κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 
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10. Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  

1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2005 1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2005

(Ζηµιές) / κέρδη περιόδου (26.969) 4.559 2.837 10.097
Προσαρµογές για:

Φόρο εισοδήµατος (από συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 3.051 3.441 3.012 2.248
Ζηµιά από πώληση υποοµίλου Intracom Telecom (σηµ.5) 25.702 - 7.184 -
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων 12.973 13.078 1.108 8.038
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 11.022 11.935 1.235 9.963
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 432 404 381 378

Ζηµιές / (κέρδη) από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 124 27 (69) (71)
Ζηµιές εύλογης αξίας λοιπών επενδύσεων 96 - - -
Αποµειώσεις επενδύσεων 1.043 350 1.043 350
Ζηµιές / (κέρδη) από πώληση θυγατρικών - - 670 (2)
Κέρδη από πώληση επενδύσεων διακρατούµενων προς πώληση (11.982) - (11.982) (896)
Κέρδη από πώληση επενδύσεων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (269) - - -
Έσοδα τόκων (1.096) (1.076) (149) (238)
Έξοδα τόκων 13.544 15.004 1.021 11.894
Έσοδα από µερίσµατα - (3.702) (1.600) (2.803)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (145) (421) - (413)
Μερίδιο αποτελέσµατος σε συνδεδεµένες εταιρίες 2.715 (1.017) - -
∆ικαιώµατα προαίρεσης µετοχών 228 - 228 -
Συναλλαγµατικές ζηµιές 113 1.420 - -
Λοιπά - (2.911) - -

30.581 41.092 4.918 38.545
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Αύξηση αποθεµάτων (4.014) (11.120) - (9.209)
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων (62.251) 18.638 67.557 7.177
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων 36.586 (19.531) (50.412) (28.337)
Αύξηση / (µείωση) προβλέψεων (81) 1.823 - (7.288)
Αύξηση / (µείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης (53) 1.477 (760) 1.471
Μείωση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων (6.362) (10.588) (6.230) (10.588)
Λοιπά - 163 - -

(36.175) (19.138) 10.156 (46.774)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (5.594) 21.954 15.074 (8.230)

ΕταιρείαΌµιλος
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11. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που 
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας.  ∆εν 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 €191 εκ. περίπου. 

H Εταιρεία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών για δάνεια των θυγατρικών της συνολικού ύψους €181 εκ και για 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις ύψους €1,9 εκ.  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.  

 

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

1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2005 1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2005

Πωλήσεις υπηρεσιών:

Προς θυγατρικές - - 11.016 2.112

Προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 1.364 1.341 1 1.315
1.364 1.341 11.018 3.427

Πωλήσεις αγαθών:

Προς θυγατρικές - - - 14.452

Προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 858 6.734 - 6.734
858 6.734 - 21.186

Αγορές  υπηρεσιών:

Από θυγατρικές - - 137 3.893

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 908 1.654 1 1.654

908 1.654 138 5.547

Αγορές  αγαθών:

Από θυγατρικές - - - 13.854

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 1.558 - - -

1.558 - - 13.854

Έσοδα ενοικίων:

Από θυγατρικές - - 317 198

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 536 139 399 113

536 139 716 312

Όµιλος Εταιρεία
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Αγορές παγίων: 1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2005 1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2005
Από θυγατρικές - - 19 1.333
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 2.301 5.355 747 5.355

2.301 5.355 766 6.688

Πωλήσεις παγίων:
Προς θυγατρικές - - 152 -
Προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 22.645 - 37 -

22.645 - 189 -

Όµιλος Εταιρεία

 
 

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 
µέχρι τις 30 Ιουνίου 2006.  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: 

30/9/2006 31/12/2005 30/9/2006 31/12/2005

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη:

Από θυγατρικές - - 14.313 80.776

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 23.670 58.975 11.771 629
23.670 58.975 26.084 81.405

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη:

Προς θυγατρικές - - 2.554 28.624

Προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 11.897 42.200 1.745 156

11.897 42.200 4.299 28.780

Όµιλος Εταιρεία

 
 

Παροχές προς τη διοίκηση  

Για τους εννέα µήνες έως 30 Σεπτεµβρίου 2006, ποσά ύψους €938 καταβλήθηκαν ως αµοιβές µελών ∆.Σ. στην 
Εταιρεία.   
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13. Κέρδη/ (ζηµιές) ανά µετοχή 

Τα βασικά και αναπροσαρµοσµένα κέρδη/ (ζηµιές) ανά µετοχή από συνεχιζόµενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες είναι ως ακολούθως: 

1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2005 1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2005

Βασικά (0,01) (0,02) 0,08 0,02
Αναπροσαρµοσµένα (0,01) (0,02) 0,08 0,02

Βασικά (0,19) 0,06 (0,06) 0,06
Αναπροσαρµοσµένα (0,19) 0,06 (0,06) 0,06

(Ζηµιές)/ κέρδη ανά µετοχή από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 
(εκφρασµένα σε € ανά µετοχή)

(Ζηµιές)/ κέρδη ανά µετοχή από διακοπείσες δραστηριότητες 
(εκφρασµένα σε € ανά µετοχή)

Όµιλος Εταιρεία

 

 

14. 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.    

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.  
 

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

30/9/2006 30/9/2005 30/9/2006 30/9/2005

Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 118.906 75.092 65.151 53.238
Τραπεζικές υπεραναλήψεις (81.298) (164.633) (4.410) (164.633)

Σύνολο 37.609 (89.541) 60.742 (111.394)

Όµιλος Εταιρεία

 

 

16. Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 
 
Στη ζηµιά από συγγενείς επιχειρήσεις για την περίοδο 1/1-30/9/2006 συµπεριλαµβάνεται ζηµιά ύψους €3.309 που 
αφορά τα αποτελέσµατα του υπο-οµίλου Intracom Telecom για το τρέχων τρίµηνο.  Όπως αναφέρεται στη 
σηµείωση 4, ο όµιλος ενοποιείται από την 1 Ιουλίου 2006 µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.   
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17. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - καθαρά 

Η µεταβολή στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα του εννιαµήνου για τον Όµιλο και την Εταιρεία σε σχέση µε την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο οφείλεται κυρίως στην αποτίµηση των παραγώγων.  Από την αποτίµηση αυτή έχουν 
καταχωρηθεί ζηµιές ύψους  €1.125 για το εννιάµηνο µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2006, ενώ για την αντίστοιχη περίοδο 
του 2005 είχαν καταχωρηθεί καθαρά κέρδη ύψους €2.373. 

18. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
 
Την  30 Οκτωβρίου 2006, ανακοινώθηκαν οι κατ’αρχήν συµφωνίες για (α) πλήρη εξαγορά της εταιρείας Αττικές 
Τηλεπικοινωνίες ΑΕ από την εταιρεία Hellas On Line έναντι τιµήµατος που θα οριστικοποιηθεί µε την 
ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων και (β) συµµετοχή της ρωσικής εταιρείας Comstar (εισηγµένης στο 
Χρηµατιστήριο του Λονδίνου και µέλος του οµίλου Sistema) στο µετοχικό κεφάλαιο της Hellas On Line, αµέσως 
µετά την προαναφερθείσα εξαγορά, σε ποσοστό έως και 51% που θα πραγµατοποιηθεί εξολοκλήρου µέσω 
αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου της Hellas On Line σε µετρητά.  
 
Στους µετόχους της Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. έχει παραχωρηθεί το δικαίωµα της µελλοντικής συµµετοχής 
τους στο νέο εταιρικό σχήµα, η οποία θα πραγµατοποιηθεί µε ανάλογη περαιτέρω αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της Hellas On Line επίσης σε µετρητά.  
 
Οι προαναφερόµενες κατ' αρχήν συµφωνίες αναµένεται να οριστικοποιηθούν εντός του έτους 2006 µε την 
υπογραφή νοµικά δεσµευτικών κειµένων και η ολοκλήρωσή τους θα τελεί υπό την αίρεση της λήψης των 
προβλεποµένων από το νόµο διοικητικών αδειών και εγκρίσεων.  

19. 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. 

30/9/2006 

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%
  - ∆ιάλογος 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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20. Επιπρόσθετα στοιχεία 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις περιέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες σε σχέση µε αυτές που 
δηµοσιεύθηκαν την 30 Νοεµβρίου 2006 ως εξής:   

α) σηµείωση 15, που παρουσιάζει την ανάλυση των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων όπως εµφανίζονται 
στις ταµειακές ροές, 

β) σηµείωση 16, στην οποία εξηγούνται οι κυριότερες µεταβολές στα αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις 
και 

γ) σηµείωση 17, στην οποία εξηγούνται οι κυριότερες µεταβολές στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα- έσοδα. 

Επιπλέον, η Εταιρεία αναδιατύπωσε την κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Οµίλου και Εταιρείας της 
συγκριτικής προηγούµενης χρήσης, ούτως ώστε να εµφανίζεται η µεταβολή που αφορούσε την περίοδο 1/1 έως 
30/9/2005. 

Επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω προσθήκες έγιναν µόνο για σκοπούς πληρέστερης πληροφόρησης και δεν υπήρξε 
καµιά µεταβολή στα κονδύλια όπως αυτά εµφανίστηκαν στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις που 
δηµοσιεύθηκαν την 30 Νοεµβρίου 2006.   

 


