
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 333.853 277.397 39.869 39.265
Επενδύσεις σε ακίνητα 63.125 50.049 60.450 55.244
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 106.287 92.570 219 3.654
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 139.106 143.616 380.955 369.164

Αποθέµατα 49.137 48.987 -- --

Απαιτήσεις από πελάτες 375.595 357.870 8.884 28.828
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 77.595 91.667 25.093 52.762
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.144.698 1.062.156 515.470 548.917

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 374.047 374.047 374.047 374.047
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 58.618 136.942 106.204 137.433
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρίας (α) 432.665 510.989 480.251 511.480

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 35.822 29.005 -- --

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 468.487 539.994 480.251 511.480

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 156.082 63.935 -- --

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 48.601 20.887 1.163 885
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 176.233 180.597 19.294 12.777
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 295.295 256.743 14.762 23.775
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 676.211 522.162 35.219 37.437
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 1.144.698 1.062.156 515.470 548.917

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

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 την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι
οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρµόδια Αρχή:                                   Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆/νση Α.Ε. & Πίστεως
∆ιεύθυνση διαδικτύου :                      www.intracom.com
Ηµεροµηνία έγκρισης από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων                  30/03/2009

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος - εκτελεστικό µέλος:   Σωκράτης Π. Κόκκαλης
Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής 
∆/νων Σύµβουλος - εκτελεστικό µέλος :                     Κων/νος   Γ. ∆ηµητριάδης
Σύµβουλοι - εκτελεστικά µέλη: ∆ηµήτριος Χ. Κλώνης, Γεώργιος Αρ. Άννινος, 

Νικόλαος  ∆. Λαµπρούκος.
Μη εκτελεστικό µέλος:                                                Κων/νος Γ. Αντωνόπουλος, 
Ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη:                              Στυλιανός Αθ. Ζερβόπουλος, ∆ηµήτριος Κ. Χατζηγρηγοριάδης.

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 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας και του Οµίλου.
2. O αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανέρχονταν για την Εταιρία σε 80 άτοµα  (2007, 137 άτοµα)

και για τον Όµιλο σε  6.104 άτοµα (2007, 6.171 άτοµα).
3. ∆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 
31.12.2008 ανέρχονται σε € 1.642 χιλ. για την Εταιρία και € 12.979 χιλ. για τον Όµιλο. ∆εν υπάρχουν  προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις για την Εταιρία, ενώ για τον  Όµιλο έχουν σχηµατισθεί προβλέψεις € 1.648 χιλ. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές προβλέψεις  για 
επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές στον 'Οµιλο και στην Εταιρία.

4. 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 €) Όµιλος Εταιρία
α) Έσοδα 16.285 12.154
β) Έξοδα 36.989 620
γ) Απαιτήσεις 25.009 15.724
δ) Υποχρεώσεις 53.689 7.817
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 1.854 1.854
στ) Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα  διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 75 75

5. Η Eταιρία αναταξινόµησε τα ποσά του Ισολογισµού της προηγούµενης χρήσης του Οµίλου λόγω ολοκλήρωσης της κατανοµής του τιµήµατος 
εξαγοράς θυγατρικών και επιχειρηµατικού τοµέα (Σηµ. 38 των Οικονοµικών Καταστάσεων). ∆εν µεταβλήθηκαν τα αποτελέσµατα µετά από 
φόρους και δικαιωµάτων µειοψηφίας, καθώς και η Καθαρή Θέση των Μετόχων της Εταιρίας.

6. Στη σηµείωση 43 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 31.12.2008. Στην σηµείωση 43 επίσης γίνεται αναφορά στις µεταβολές που αφορούν την σύνθεση της ενοποίησης. ∆εν 
υπάρχουν µεταβολές στην µέθοδο ενσωµάτωσης των Εταιριών που ενοποιούνται, ούτε Εταιρίες που δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. 

7. Η Εταιρία έχει ελεγθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2007. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του οµίλου παρατίθενται
αναλυτικά στην σηµείωση 43 των οικονοµικών καταστάσεων.

8. Ο αριθµός ιδίων µετοχών που είχε στην κατοχή της η Εταιρία και ο Όµιλος την 31.12.2008 ανέρχονταν σε 1.680.836 συνολικής αξίας € 7.724 χιλ.,
ποσό το οποίο µείωσε την Καθαρή Θέση της Εταιρίας και του Οµίλου.

9. Κατά την τρέχουσα χρήση, για την Εταιρία, καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στην Καθαρή Θέση (αποθεµατικά εύλογης αξίας) έσοδα € 34 χιλ. 
που αφορούν αποτίµηση χρηµατοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση και επιπλέον µεταφέρθηκαν από τα αποθεµατικά εύλογης 
αξίας στην κατάσταση αποτελεσµάτων ως έξοδα € 3.802 χιλ., λόγω αποµείωσης και πώλησης επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση. Στον  
Όµιλο αντίστοιχα καταχωρήθηκαν ζηµιές € 4.164 χιλ. από αποτίµηση στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση, έξοδα € 3.802 χιλ. τα οποία 
µεταφέρθηκαν από τα αποθεµατικά εύλογης αξίας στην κατάσταση αποτελεσµάτων  λόγω αποµείωσης και πώλησης επενδύσεων διαθεσίµων 
προς πώληση,  έξοδα  έκδοσης κεφαλαίου θυγατρικής € 1.020 χιλ., ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης € 1.184 χιλ., 
µεταβολή ποσοστού µειοψηφίας ποσού € 14.535 χιλ. στο οποίο περιλαµβάνεται και η επίδραση  από την εξαγορά των κλάδων όπως 
αναφέρεται στην σηµείωση 38 και έσοδα € 180 χιλ. που αφορούν δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών. 

10. Την 09.03.2009 ολοκληρώθηκε η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής Εταιρίας HOL A.E. µε ποσοστό κάλυψης 100% και αντληθέντα
έσοδα € 50.7 εκατ.. Το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου κατήλθε σε 63,13% κατόπιν µεταβίβασης των δικαιωµάτων του στην ανωτέρο 
αύξηση. Η θυγατρική Εταιρία ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε., εντός του έτους 2009 αναβάθµισε το εργοληπτικό της πτυχίο στην ανώτατη 7η τάξη του ΜΕΕΠ.

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων (από συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -80.699 -20.450 -34.530 -285
Αποτελέσµατα προ φόρων (από διακοπείσες δραστηριότητες) -- -770 -- -770
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 39.458 26.272 3.378 3.671
Προβλέψεις 6.752 312 1.474 92
Συναλλαγµατικές διαφορές 259 -410 -- --
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας 7.393 -20.887 6.371 -8.022
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 29.643 14.414 2.487 780
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -149 2.291 -- --
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -8.478 -50.792 28.236 -8.298
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 14.612 65.196 -9.756 8.616
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -24.344 -14.414 -1.487 -780
Καταβεβληµένοι φόροι -11.585 -8.430 -1.245 -2.187
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -27.138 -7.668 -5.072 -7.183
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -6.148 -22.722 -21.006 -33.799
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων -75.187 -94.903 -8.077 -3.600
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων 3.457 12.820 1.161 9.307
Τόκοι εισπραχθέντες 3.228 2.942 990 2.297
Μερίσµατα εισπραχθέντα 97 90 3.936 1.600
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -74.553 -101.773 -22.996 -24.195
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου -- 831 -- 227
Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου -- -3.509 -- -3.509
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου -1.258 -512 --   --
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 285.643 256.790 11.801   9.294
Εξοφλήσεις δανείων -203.050 -168.091 -5.281 -845
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -4.510 -3.053 -3 -11
Μερίσµατα πληρωθέντα -582 -13.562 -320 -13.374
Έσοδα από επιχορηγήσεις 7.557 1.643 --   --
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 83.800 70.537 6.197 -8.218
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
χρήσης (α) + (β) + (γ) -17.891 -38.904 -21.871 -39.596
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 76.573 115.477 32.935 72.531
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 58.682 76.573 11.064 32.935

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως 
(1/1/2008 και 1/1/2007 αντίστοιχα) 539.994 583.549 511.480 536.864
Κέρδη / (ζηµιές) χρήσεως, µετά από φόρους -83.394 -36.910 -35.065 -5.882

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου -- 602 -- 226

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -263 -13.314 -- -13.126

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας 
στην καθαρή θέση 12.150 9.576 3.836 -3.093

Αγορές / Πωλήσεις ιδίων µετοχών -- -3.509 -- -3.509

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως 
(31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα) 468.487 539.994 480.251 511.480

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ XΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/ 2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ XΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Εµµεση µέθοδος 01/01- 31/12/2008 01/01 - 31/12/2007 01/01 - 31/12/2008 01/01- 31/12/2007

Παιανία, 30 Μαρτίου 2009

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

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

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

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

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 Ελέγχου Ελεγκτών:  Με σύµφωνη γνώµη

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

19 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 ∆εκεµβρίου 2008

(δηµοσιευόµενα βάσει του κωδ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Κύκλος εργασιών 509.019 423.000 -- 423.000

Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 74.919 59.761 -- 59.761

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων -53.719 -9.710 -770 -10.480
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -80.699 -20.450 -770 -21.220

Μείον φόροι 2.695 15.690 -- 15.690

Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους -83.394 -36.140 -770 -36.910
Κατανέµονται σε :
Μετόχους Εταιρίας -77.192 -34.312 -770 -35.082

Μετόχους Μειοψηφίας -6.203 -1.828 -- -1.828

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) -0,5877  -0,2609  -0,0059  -0,2668  

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή-(σε €) -- -- -- --

Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -14.261 16.562 -770 15.792

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ
01/01 - 31/12/2008 01/01 - 31/12/ 2007

Συνεχιζόµενες Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες
δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο 

Κύκλος εργασιών 5.411 12.122 -- 12.122

Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 443 574 -- 574

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων -33.587 -3.090 -770 -3.860
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -34.530 -285 -770 -1.055

Μείον φόροι 535 4.827 -- 4.827

Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους -35.065 -5.112 -770 -5.882
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) -0,2670  -0,0389  -0,0059  -0,0448  
Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -30.209 581 -770 -189

ΕΤΑΙΡΙΑ
01/01 - 31/12/ 2008 01/01 - 31/12/2007

Συνεχιζόµενες Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες
δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο 


