
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 296.190 277.276 39.071 39.265 
Επενδύσεις σε ακίνητα 56.197 50.049 61.044 55.244 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 92.870 92.131 3.263 3.654 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 153.545 143.616 383.082 369.164 

Αποθέµατα 48.571 48.988 ― ―

Απαιτήσεις από πελάτες 370.169 357.870 25.501 28.828 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 66.736 91.666 35.021 52.762 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.084.278 1.061.596 546.982  548.917 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 374.047 374.047 374.047 374.047 
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 124.327 136.941 135.369 137.433 
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρίας (α) 498.374 510.988 509.416  511.480 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 27.746 29.005 ― ―

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 526.120 539.993 509.416  511.480 

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 66.106 63.935 ― ―

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 23.779 19.899 1.009 885 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 214.334 180.598 12.774 12.777 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 253.938 257.171 23.783 23.775
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 558.158 521.603 37.566  37.437 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 1.084.278 1.061.596 546.982 548.917 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Ποσά σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31 Μαρ 2008 31 ∆εκ 2007 31 Μαρ 2008 31 ∆εκ 2007

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της INTRACOM HOLDINGS και του ΟΜΙΛΟΥ
INTRACOM HOLDINGS.  Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι
οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης  του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.
∆ιεύθυνση διαδικτύου : www.intracom.com 
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων : 16 Μαίου 2008

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

∆.Χ. ΚΛΩΝΗΣ
Α.∆.Τ. Ρ 539675/06.11.1995

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ι. Κ. ΤΣΟΥΜΑΣ
Α.∆.Τ.  ΑΖ 505361/10.12.2007
ΑΡ.  Α∆ΕΙΑΣ 637 Α΄ ΤΑΞΗΣ 

Κύκλος εργασιών 112.650 96.577 1.701 3.477 
Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 20.241 18.669 141 245 
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων -2.323 -1.399 -1.774 -479 
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -8.300 -1.257 -1.991 1.260 
Μείον φόροι 2.021 -427 129 235 
Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους -10.321 -831 -2.120 1.025 
Κατανέµονται σε :
Μετόχους Εταιρίας -9.947 -990 -2.120 1.025 

Μετόχους Μειοψηφίας -374 159 ― ―

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) -0,08 -0,01 -0,02 0,01
Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 5.390 2.064 -841 451 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
Ποσά σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
1 Ιαν - 31 Μαρ 2008 1 Ιαν - 31 Μαρ 2007 1 Ιαν - 31 Μαρ 2008 1 Ιαν - 31 Μαρ 2007

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές που περιγράφονται στις ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2007.
2. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας και του Οµίλου.
3. O αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονταν για την Εταιρία σε 135 άτοµα  (A' 

τρίµηνο 2007, 151 άτοµα) και για τον Όµιλο σε 6.051 άτοµα (A' τρίµηνο 2007, 5.931 άτοµα).
4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν 

σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και του Οµίλου. Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης 
φύσεως επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές την 31.3.2008 ανέρχεται σε ευρώ 200 χιλ. για τον Όµιλο. Το ποσό της πρόβλεψης για τις 
ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιριών του Οµίλου ανέρχεται σε ευρώ 600 χιλ. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηµατιστεί 
έως την 31.3.2008 ανέρχονται σε ευρώ 200 χιλ.για την εταιρία και ευρώ 9.000 χιλ. για τον Όµιλο.

5. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών  σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων  στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει, για την Εταιρία και τον ‘Οµιλο, από συναλλαγές µε 
συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 προς αυτήν µέρη, έχουν ως εξής:
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Οµιλος Εταιρία
α) Έσοδα 2.857 2.222 
β) Έξοδα 5.387 67 
γ) Απαιτήσεις 38.605 30.750 
δ) Υποχρεώσεις 44.740 18.013 
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 323 323 
στ) Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0 
ζ) Υποχρεώσεις προς τα  διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0 

6. Η Eταιρία αναταξινόµησε τα ποσά της αντίστοιχης περσινής περιόδου στην κατάσταση αποτελεσµάτων του Οµίλου για να είναι 
συγκρίσιµα λόγω επαναχαρακτηρισµού των διακοπεισών δραστηριοτήτων σε συνεχιζόµενες (Σηµ. 3 Οικονοµικών Καταστάσεων). Σε 
σχέση µε τις ήδη δηµοσιοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σηµειώνεται η µεταβολή στον κύκλο εργασιών από ευρώ 88.852 χιλ.σε 
ευρώ 96.577 χιλ. ∆εν µεταβλήθηκαν τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιωµάτων µειοψηφίας, καθώς και η Καθαρή Θέση των 
Μετόχων της εταιρίας.

7. Στη σηµείωση 18  των οικονοµικών καταστάσεων γίνεται αναλυτική περιγραφή των εταιριών και των κοινοπραξιών, (επωνυµία, χώρα 
καταστατικής έδρας και ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρίας στο µετοχικό της κεφάλαιο) καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσης 
που εφαρµόστηκε κατά την ενοποίηση τους την 31.03.2008. Στην σηµείωση 18 επίσης γίνεται αναφορά στις µεταβολές που αφορούν 
την σύνθεση της ενοποίησης.

8. Η εταιρία έχει ελεγθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2006. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του οµίλου 
παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 18 των οικονοµικών καταστάσεων.

9. Ο αριθµός ιδίων µετοχών που είχε στην κατοχή της η εταιρία και ο Όµιλος την 31.3.2008 ανέρχονταν σε 1.680.836 συνολικής αξίας 
ευρώ 7.724 χιλ.,ποσό το οποίο µείωσε την Καθαρή Θέση της Εταιρίας και του Οµίλου.

10. Κατά την τρέχουσα περίοδο, για την εταιρία, καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στην Καθαρή Θέση έσοδα ευρώ 56 χιλ. που αφορούν 
αποτίµηση χρηµατοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση. Στον Όµιλο αντίστοιχα καταχωρήθηκαν έξοδα ευρώ 3.552 χιλ. που
αφορούσαν ζηµιές ευρώ 2.787 χιλ. από αποτίµηση στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση και ζηµιές ευρώ 765 χιλ. από συναλλαγµατικές 
διαφορές.

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες -8.300 -1.257 -1.991 1.260 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 7.713 3.463 933 930 
Προβλέψεις 1.917 -1.982 -4 ―
Συναλλαγµατικές διαφορές -540 -78 ― ―
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας 741 1.249 -74 -2.132 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.374 2.708 292 389 
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 416 2.382 ― ―
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -13.021 -16.215 2.593 -2.433 
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -1.292 16.471 205 5.512 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -5.374 -2.708 -292 -389 
Καταβεβληµένοι φόροι -850 -607 -8 -272 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -13.216 3.426 1.654 2.865 
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -13.851 2.177 -14.034 ―
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -30.238 -2.152 -6.003 -44 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 226 114 ― 4
Τόκοι εισπραχθέντες 417 1.082 75 788 
Μερίσµατα εισπραχθέντα ― ― 1.700 ―
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -43.446 1.221 -18.262 748 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ― -416 ― -416 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 51.115 18.267 ― ―
Εξοφλήσεις δανείων -18.443 -13.245 ― -85 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -307 -286 -3 -3 
Μερίσµατα πληρωθέντα -171 -105 -172 -105 
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 32.194 4.215 -175 -609 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) -24.468 8.862 -16.783 3.004 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 76.573 115.477 32.935 72.531 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 52.105 124.339 16.152 75.535

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου 
(1/1/2008 και 1/1/2007 αντίστοιχα) 539.993 583.549 511.480 536.864 
Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου, µετά από φόρους -10.321 -831 -2.120 1.025 

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου ― -12 ― -12 

Μεταβολή στην σύνθεση ενοποίησης ― 4.257 ― ―

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση -3.552 610 56 34 

Αγορές / Πωλήσεις ιδίων µετοχών ― -404 ― -404 

Καθαρή θέση λήξης περιόδου 
(31/03/2008 και 31/03/2007 αντίστοιχα) 526.120 587.169 509.416 537.507 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Ποσά σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31 Μαρ 2008 31 Μαρ 2007 31 Μαρ 2008 31 Μαρ 2007

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
‘Εµµεση µέθοδος 1 Ιαν - 31 Μαρ 2008 1 Ιαν - 31 Μαρ 2007 1 Ιαν - 31 Μαρ 2008 1 Ιαν - 31 Μαρ 2007

Παιανία, 16 Μαϊου 2008

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σ.Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Α.∆.Τ. Π 695792/31.10.1991

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
& ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κ.Γ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. Ι 208019/07.08.1974

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
(AΡ.M.A.E. 13906/06/B/86/20)

19 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

Σύµφωνα µε την απόφαση 6/448/11.10.2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς


