
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 307.908 277.276 41.529 39.265 
Επενδύσεις σε ακίνητα 55.403 50.049 58.562 55.244 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 98.556 93.119 2.872 3.654 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 155.439 143.616 378.306 369.164 
Αποθέµατα 48.401 48.987 -- --
Απαιτήσεις από πελάτες 354.995 357.871 26.605 28.828 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 88.748 91.666 32.333 52.762 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.109.450 1.062.584 540.207 548.917 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 374.047 374.047 374.047 374.047 
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 109.453 136.942 134.191 137.433 
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρίας (α) 483.500 510.989 508.238 511.480 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 24.359 29.005 -- --
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 507.859 539.994 508.238 511.480 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 62.187 63.935 -- --
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 54.630 20.887 1.106 885 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 234.712 180.598 12.774 12.777 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 250.062 257.170 18.089 23.775 
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 601.591 522.590 31.969 37.437 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 1.109.450 1.062.584 540.207 548.917 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Ποσά σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30 Ιουν 2008 31 ∆εκ 2007 30 Ιουν 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.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές: Ζωή ∆. Σοφού (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701)    -             

Μιχαήλ Ε. Χατζησταυράκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 26581)
Ελεγκτική Εταιρία : Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: Με σύµφωνη γνώµη
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρίας: www.intracom.com
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων : 28 Αυγούστου 2008

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

Κύκλος εργασιών 230.963 200.097 -- 200.097 
Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 36.156 28.576 -- 28.576 
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων -10.562 -6.252 -770 -7.022 
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -24.990 -7.295 -770 -8.065 
Μείον φόροι 2.438 715 -- 715 
Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους -27.428 -8.010 -770 -8.780
Κατανέµονται σε :
Μετόχους Εταιρίας -25.590 -7.814 -770 -8.584 
Μετόχους Μειοψηφίας -1.838 -196 -- -196 
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) -0,1950  -0,0593  -0,0058  -0,0651  
Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 6.263 923 -770 153 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
Ποσά σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ
1 Ιαν - 30 Ιουν 2008 1 Ιαν - 30 Ιουν 2007

Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες
Σύνολο δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο 

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 129 άτοµα  (A' εξάµηνο 2007, 

147 άτοµα) και για τον Όµιλο σε 6.047 (A' εξάµηνο 2007, 5.648 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. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηµατιστεί έως την 30.6.2008
ανέρχονται σε ευρώ 693 χιλ.για την εταιρία και ευρώ 13.939 χιλ. για τον Όµιλο. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές προβλέψεις για ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις, καθώς και για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές στον 'Οµιλο και στην Εταιρία.

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 όµιλο, 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 5.758 3.874
β) Έξοδα 15.968 257
γ) Απαιτήσεις 33.131 28.290
δ) Υποχρεώσεις 43.397 11.542
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 723 723
στ) Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα  διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 130 130

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 182.851 χιλ.σε ευρώ 200.097 χιλ. 
∆εν µεταβλήθηκαν τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιωµάτων µειοψηφίας, καθώς και η Καθαρή Θέση των Μετόχων της εταιρίας.

7. Στη σηµείωση 21 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 30.06.2008. Στην σηµείωση 21 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 21 των οικονοµικών καταστάσεων.

9. Ο αριθµός ιδίων µετοχών που είχε στην κατοχή της η εταιρία και ο Όµιλος την 30.06.2008 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 48 χιλ. που αφορούν αποτίµηση 
χρηµατοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση. Στον Όµιλο αντίστοιχα καταχωρήθηκαν έξοδα ευρώ 4.219 χιλ. που κύρια αφορούσαν 
ζηµιές ευρώ 2.377 χιλ. από αποτίµηση στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση και ζηµιές ευρώ 1.842 χιλ. από µεταβολή ποσοστού µειοψηφίας.

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 
(απο συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -24.990 -8.065 -3.091 2.005 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 16.825 7.175 1.892 1.855 
Προβλέψεις 2.511 -2.177 22 63 
Συναλλαγµατικές διαφορές -158 504 -- --
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας -3.009 4.945 -2.664 -5.588 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 15.771 4.299 489 119 
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 587 -312 -- --
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.471 -11.058 8.848 -4.891 
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 17.768 19.329 -4.330 7.132 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -11.853 -4.299 -490 -119 
Καταβεβληµένοι φόροι -5.867 -1.830 -1.001 -526 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 9.056 8.511 -325 50 
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -14.284 30.502 -14.033 27.844 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -51.963 -7.968 -6.693 -1.458 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 518 302 1 9 
Τόκοι εισπραχθέντες 1.080 587 216 174 
Μερίσµατα εισπραχθέντα -- -- 1.700 600 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -64.649 23.423 -18.809 27.169 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου -305 -3.521 -- -3.521 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 68.405 18.965 -- --
Εξοφλήσεις δανείων -15.392 -22.101 -- -845 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -586 -330 -3 -6 
Μερίσµατα πληρωθέντα -455 -277 -198 -135 
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 51.667 -7.264 -201 -4.507 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) -3.926 24.670 -19.335 22.712 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 76.573 115.477 32.935 72.531 
Συναλλαγµατικές διαφορές στα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα -- -- -- --
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 72.647 140.147 13.600 95.243 

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου 
(1/1/2008 και 1/1/2007 αντίστοιχα) 539.994 583.549 511.480 536.864 
Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου, µετά από φόρους -27.428 -8.780 -3.290 1.412 
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου -230 -12 -- -12 
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -257 -13.269 -- -13.126 
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση -4.219 8.420 48 56 
Αγορές / Πωλήσεις ιδίων µετοχών -- -3.509 -- -3.509 
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου 
(30/6/2008 και 30/6/2007 αντίστοιχα) 507.860 566.399 508.238 521.685 

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30 Ιουν 2008 30 Ιουν 2007 30 Ιουν 2008 30 Ιουν 2007

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Ποσά σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Έµµεση µέθοδος 1 Ιαν - 30 Ιουν 2008 1 Ιαν - 30 Ιουν 2007 1 Ιαν - 30 Ιουν 2008 1 Ιαν - 30 Ιουν 2007

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 30 Ιουνίου 2008

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

Κύκλος εργασιών 118.313 103.520 -- 103.520 
Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 15.915 9.907 -- 9.907 
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων -8.239 -4.853 -770 -5.623 
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -16.690 -6.037 -770 -6.807 
Μείον φόροι 417 1.142 -- 1.142 
Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους -17.107 -7.179 -770 -7.949 
Κατανέµονται σε :
Μετόχους Εταιρίας -15.643 -6.824 -770 -7.594 
Μετόχους Μειοψηφίας -1.464 -355 -- -355 
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) -0,1192  -0,0518 -0,0058  -0,0576
Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 873 -1.141 -770 -1.911

1 Απρ - 30 Ιουν 2008 1 Απρ - 30 Ιουν 2007
Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες

Σύνολο δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο 

Κύκλος εργασιών 2.878 6.998 -- 6.998 
Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 235 381 -- 381 
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων -3.058 21 -770 -749 
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -3.091 2.775 -770 2.005 
Μείον φόροι 200 593 -- 593 
Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους -3.291 2.182 -770 1.412
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) -0,0251  0,0166  -0,0059   0,0107  
Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -1.166 1.876 -770 1.106 

ΕΤΑΙΡΙΑ
1 Ιαν - 30 Ιουν 2008 1 Ιαν - 30 Ιουν 2007

Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες
Σύνολο δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο 

Κύκλος εργασιών 1.177 3.521 -- 3.521 
Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 94 136 -- 136 
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων -1.284 500 -770 -270 
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -1.100 1.515 -770 745 
Μείον φόροι 71 358 -- 358 
Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους -1.171 1.157  -770  387
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) -0,0089  0,0088  -0,0059  0,0029  
Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -325 1.425 -770 655 

1 Απρ - 30 Ιουν 2008 1 Απρ - 30 Ιουν 2007
Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες

Σύνολο δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο 

Παιανία, 28 Αυγούστου 2008

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

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

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

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


