
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 328.081 345.038 21.750 22.211
Επενδύσεις σε ακίνητα 54.523 54.773 66.488 66.952
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 108.382 113.283 1 3
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 136.700 139.814 385.929 385.704
Αποθέµατα 39.590 36.819 -- --
Απαιτήσεις από πελάτες 155.147 169.949 3.859 3.639
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 182.955 171.093 8.585 13.243
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.005.378 1.030.769 486.612 491.752

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 187.567 187.567 187.567 187.567
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 152.831 165.778 250.155 252.481
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 340.398 353.345 437.722 440.048
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 40.858 43.954 -- --
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 381.256 397.299 437.722 440.048
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 152.364 156.512 10.962 12.918
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 46.131 46.421 1.185 1.267
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 163.945 174.216 29.451 27.883
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 261.682 256.321 7.292 9.636
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 624.122 633.470 48.890 51.704
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 1.005.378 1.030.769 486.612 491.752

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30 Ιουν 2012 31 ∆εκ 2011 30 Ιουν 2012 31 ∆εκ 2011

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 :   30 Αυγούστου 2012
Νόµιµος Ελεγκτής : Ζωή Σοφού  (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701)  
Ελεγκτική Εταιρία : Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύµφωνη γνώµη

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

Κύκλος εργασιών 257.890 257.466 127.765 124.985
Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 44.904 32.380 22.677 14.875
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.161 -9.176 -538 -4.292
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -15.542 -28.314 -9.947 -14.241
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -15.862 -28.539 -13.398 -13.884

-Ιδιοκτήτες µητρικής -12.635 -25.102 -11.222 -12.609
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας -3.227 -3.437 -2.176 -1.275

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -181 163 -426 -953
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) -16.043 -28.376 -13.824 -14.837

-Ιδιοκτήτες µητρικής -12.947 -24.887 -11.692 -13.210
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας -3.096 -3.489 -2.132 -1.627

Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) -0,0950  -0,1887  -0,0844  -0,0948  
Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 38.926 30.037 18.325 15.552

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ
1 Ιαν - 30 Ιουν 2012 1 Ιαν - 30 Ιουν 2011 1 Απρ - 30 Ιουν 2012 1 Απρ - 30 Ιουν 2011

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές που περιγράφονται στις ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2011.
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 24 άτοµα  (A' εξάµηνο  2011,

29 άτοµα) και για τον Όµιλο σε 5.014 άτοµα (A' εξάµηνο 2011, 5.089 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. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές προβλέψεις για επίδικες ή υπό 
διαιτησία διαφορές στον 'Οµιλο και στην Εταιρία. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηµατιστεί έως την 30.6.2012 ανέρχονται σε ευρώ 168 χιλ. 
για την Εταιρία και  ευρώ 5.723 χιλ. για τον Όµιλο. ∆εν υπάρχουν προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την Εταιρία, ενώ για τον  
Όµιλο έχουν σχηµατισθεί προβλέψεις ευρώ 1.523 χιλ.  

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 1.675 2.405
β) Έξοδα 8.858 137
γ) Απαιτήσεις 14.973 8.286
δ) Υποχρεώσεις 59.102 3.941
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 1.057 486
στ) Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 233 ---
ζ) Υποχρεώσεις προς τα  διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 153 ---

6. Στη σηµείωση 19 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 30.06.12. Στην σηµείωση 19 επίσης γίνεται αναφορά στις µεταβολές που αφορούν την σύνθεση της ενοποίησης.

7. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρίας καθώς και των εταιριών του οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 19 των οικονοµικών
καταστάσεων. Για τη χρήση 2011, οι Εταιρίες του Οµίλου οι οποίες υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο από Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο 
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, έλαβαν Πιστοποιητικό Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές. 
Για να θεωρηθεί η χρήση περαιωµένη, πρέπει να ισχύσουν τα οριζόµενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011.

8. Στο τέλος της περιόδου υπήρχαν 21 ίδιες µετοχές που κατείχε η Εταιρία η οποίες ακυρώθηκαν µε απόφαση της από 20/07/2012 Β' 
Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  ∆εν κατέχονται ίδιες µετοχές από θυγατρικές της Εταιρίας.

9. Κατά την τρέχουσα περίοδο, για την εταιρία, καταχωρήθηκε απ' ευθείας στην Καθαρή Θέση ποσό ευρώ 5 χιλ. που αφορά κέρδος από αποτίµηση
στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση. Στον Όµιλο καταχωρήθηκαν ποσά ευρώ 181 χιλ. που αφορούν ζηµιές ευρώ 112 χιλ. από αποτίµηση στοιχείων
διαθεσίµων  προς πώληση, ζηµίες ευρώ 318 χιλ. από συναλλαγµατικές διαφορές και κέρδη ευρώ 249 χιλ. από αντιστάθµιση ταµειακών ροών.

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων -15.542 -28.314 -2.370 -2.781
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις 37.765 39.213 927 928
Προβλέψεις -1.485 259 -3 -623
Συναλλαγµατικές διαφορές -668 -224 -- --
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -213 1.493 -351 -9
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 15.751 15.160 1.406 823
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -3.063 5.872 -- --
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -4.755 22.846 33 35
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 16.512 -26.933 -2.454 -223
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -14.432 -15.263 -1.232 -823
Καταβεβληµένοι φόροι -926 -670 -24 -27
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 28.944 13.439 -4.068 -2.700
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -135 -698 -- -797
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδυτικών ακινήτων -20.370 -30.190 -- -45
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων 
παγίων στοιχείων και επενδυτικών ακινήτων 142 2.070 -- --
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικής /µείωση µετοχικού 
κεφαλαίου θυγατρικής 80 151 -- --
Τόκοι εισπραχθέντες 1.251 362 1 4
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -19.032 -28.305 1 -838
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια και επιχορηγήσεις 9.829 17.387 -- 4.000
Εξοφλήσεις δανείων -22.746 -8.335 -- --
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -1.651 -2.241 -387 -361
Μερίσµατα πληρωθέντα -1 -21 -1 -18
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -14.569 6.790 -388 3.621
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) -4.657 -8.076 -4.455 83

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 42.852 34.994 5.504 4.048
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 38.195 26.918 1.049 4.131

Κύκλος εργασιών 1.100 1.150 608 618
Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 164 193 82 99
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων -1.315 -2.194 -672 -735
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -2.370 -2.781 -1.149 -1.085
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -2.331 -2.772 -1.119 -1.077

-Ιδιοκτήτες µητρικής -2.331 -2.772 -1.119 -1.077
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 5 -- -1 -1
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) -2.326 -2.772 -1.120 -1.078

-Ιδιοκτήτες µητρικής -2.326 -2.772 -1.120 -1.078
Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) -0,0175  -0,0208  -0,0084  -0,0081  
Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -388 -1.266 -210 -271

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΕΤΑΙΡΙΑ
1 Ιαν - 30 Ιουν 2012 1 Ιαν - 30 Ιουν 2011 1 Απρ - 30 Ιουν 2012 1 Απρ - 30 Ιουν 2011

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
(01.01.2012 και 01.01.2011) 397.299 452.817 440.048 459.322
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -16.043 -28.376 -2.326 -2.772
Πώληση θυγατρικών -- -225 -- --
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -- -2 -- --
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(30.06.2012 και 30.06.2011) 381.256 424.214 437.722 456.550

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30 Ιουν 2012 30 Ιουν 2011 30 Ιουν 2012 30 Ιουν 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Έµµεση µέθοδος 1 Ιαν - 30 Ιουν 2012 1 Ιαν - 30 Ιουν 2011 1 Ιαν - 30 Ιουν 2012 1 Ιαν - 30 Ιουν 2011

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 2012 έως 30 Ιουνίου 2012

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

Παιανία, 30 Αυγούστου 2012

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

∆.Χ. ΚΛΩΝΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΚ 121708/07.10.2011
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