
68%

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 371.472 375.496 28.795 29.190
Επενδύσεις σε ακίνητα 65.207 57.618 63.891 64.008
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 128.537 130.619 8 8
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 154.817 157.397 377.246 370.930
Αποθέµατα 44.919 47.140 - -
Απαιτήσεις από πελάτες 261.595 229.423 8.310 8.551
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 162.924 200.829 23.898 23.653
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
προοριζόµενα για πώληση - 10.291 - -
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.189.471 1.208.813 502.148 496.340

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 378.260 377.148 378.260 377.148
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 53.453 66.047 89.040 91.113
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 431.713 443.195 467.300 468.261
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 52.229 57.300 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 483.942 500.495 467.300 468.261
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 165.145 168.848 6.196 6.196
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 46.534 49.928 1.399 1.369
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 180.098 171.792 18.598 9.698
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 313.752 315.154 8.655 10.816
Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση - 2.596 - -
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 705.529 708.318 34.848 28.079
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 1.189.471 1.208.813 502.148 496.340

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31 Μαρ 2010 31 ∆εκ 2009 31 Μαρ 2010 31 ∆εκ 2009

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 νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

∆ιεύθυνση διαδικτύου : www.intracom.com 
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων :  28  Μαίου 2010

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 139.417 121.459 819 954
Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 16.663 15.765 123 124
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων -9.529 27.494 -1.175 -833
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -13.937 20.510 -1.158 -972
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -15.960 19.934 -1.189 -1.128

-Ιδιοκτήτες µητρικής -11.167 21.835 -1.189 -1.128
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας -4.793 -1.901 - -

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -812 -34.753 -1 -
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) -16.772 -14.819 -1.190 -1.128

-Ιδιοκτήτες µητρικής -11.649 20.976 -1.190 -1.128
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας -5.123 -35.795 - -

Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) -0,0846 0,1662 -0,0090  -0,0086  
Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 10.799 40.602 -658 -228

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
1 Ιαν - 31 Μαρ 2010 1 Ιαν - 31 Μαρ 2009 1 Ιαν - 31 Μαρ 2010 1 Ιαν - 31 Μαρ 2009

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές που περιγράφονται στις ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2009.
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 44 άτοµα  (A' τρίµηνο 

2009, 52 άτοµα) και για τον Όµιλο σε 5.766 άτοµα (A' τρίµηνο 2009, 6.031 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 31.3.2010 ανέρχονται σε ευρώ 1.568 χιλ. για την Εταιρία και ευρώ 9.266 χιλ. για τον Όµιλο. ∆εν υπάρχουν 
προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την Εταιρία, ενώ για τον  Όµιλο έχουν σχηµατισθεί προβλέψεις ευρώ 1.946 χιλ. 
∆εν υπάρχουν σηµαντικές προβλέψεις 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) Όµιλος Εταιρία
α) Έσοδα 1.395 831
β) Έξοδα 7.383 74
γ) Απαιτήσεις 21.314 15.370
δ) Υποχρεώσεις 57.781 4.537
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 478 478
στ) Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - -
ζ) Υποχρεώσεις προς τα  διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - -

6. Στη σηµείωση 20 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 31.03.2010. Στην σηµείωση 20 επίσης γίνεται αναφορά στις µεταβολές που αφορούν 
την σύνθεση της ενοποίησης.

7. Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2007. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του οµίλου 
παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 20 των οικονοµικών καταστάσεων.

8. Ο αριθµός ιδίων µετοχών που είχε στην κατοχή της η εταιρία και ο Όµιλος την 31.03.2010 ανέρχονταν σε 865.836 συνολικής αξίας 
ευρώ 3.510 χιλ., ποσό το οποίο µείωσε την Καθαρή Θέση της Εταιρίας και του Οµίλου.

9. Κατά την τρέχουσα περίοδο, για την εταιρία, καταχωρήθηκε ποσό ευρώ 1 χιλ. απ' ευθείας στην Καθαρή Θέση, που αφορούσε 
αποτίµηση στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση. Στον Όµιλο καταχωρήθηκαν ποσά ευρώ 812 χιλ. που αφορούν ζηµιές ευρώ 267 χιλ. 
από αποτίµηση στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση, κέρδη ευρώ 218 χιλ. από συναλλαγµατικές διαφορές και ποσό ευρώ 764 χιλ. 
αντιστάθµισης ταµειακών ροών εύλογης αξίας.

10. Στην χρήση 2009 στον Όµιλο, έγινε αναταξινόµηση ποσού ευρώ 447 χιλ. µεταξύ των λογαριασµών λοιπά µη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της κατάστασης οικονοµικής θέσης σε σχέση µε τα 
δηµοσιευµένα κατά την 31/12/2009 (Σηµείωση 3 των Οικονοµικών καταστάσεων).

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων -13.937 20.510 -1.159 -972
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις 20.328 13.108 517 605
Προβλέψεις 565 777 - -221
Συναλλαγµατικές διαφορές 37 34 - -
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 187 -32.363 -204 -192
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.850 5.653 187 325
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 1.992 -2.635 - -
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -19.644 15.991 -4.125 5.131
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -1.472 -13.165 -2.161 -4.526
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -3.432 -5.150 -187 -325
Καταβεβληµένοι φόροι 481 -755 -1 -4
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -11.045 2.005 -7.133 -179
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - 247 -2.000 -
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - 49.823 - -
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -20.642 -33.066 -3 -34
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων, άϋλων παγίων στοιχείων & θυγατρικών 4.499 125 2.312 9
Τόκοι εισπραχθέντες 208 504 114 31
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -15.935 17.633 423 6
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 14.261 11.099 8.900 -
Εξοφλήσεις δανείων -8.517 -22.604 - -
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -1.132 -226 - -
Μερίσµατα πληρωθέντα - -19 - -19
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 4.612 -11.750 8.900 -19
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) -22.368 7.888 2.190 -192

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 64.641 58.682 10.146 11.064
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 42.273 66.570 12.336 10.872

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2010 και 01.01.2009) 500.495 468.487 468.261 480.251
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -16.772 -14.819 -1.190 -1.128
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής -55 - - -
Επίπτωση µεταβολής ποσοστού µειοψηφίας από αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου σε θυγατρική - 49.823 - -
∆ικαιώµατα προαίρεσης µετοχών θυγατρικής 45 46 - -
Αγορές / Πωλήσεις ιδίων µετοχών 229 - 229 -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2010 και 31.03.2009) 483.942 503.537 467.300 479.123

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31 Μαρ 2010 31 Μαρ 2009 31 Μαρ 2010 31 Μαρ 2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
‘Εµµεση µέθοδος 1 Ιαν - 31 Μαρ 2010 1 Ιαν - 31 Μαρ 2009 1 Ιαν - 31 Μαρ 2010 1 Ιαν - 31 Μαρ 2009

Παιανία, 28 Μαϊου 2010

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

Σ.Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΙ 091040/05.10.2009

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 2010 έως 31 Μαρτίου 2010

Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.4.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς


