
68%

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 269.830 272.528 12.628 12.737
Επενδύσεις σε ακίνητα 47.602 47.759 58.187 58.461
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 99.440 100.326 3 1
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 103.131 110.445 287.761 288.298
Αποθέµατα 49.296 48.624 - -
Απαιτήσεις από πελάτες 140.895 147.498 2.692 2.642
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 196.225 193.987 8.374 8.077
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 906.419 921.167 369.645 370.216

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 187.567 187.567 187.567 187.567
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 48.173 56.056 124.607 125.545
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 235.740 243.623 312.174 313.112
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 27.377 28.547 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 263.117 272.170 312.174 313.112
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 43.714 44.492 15.187 15.750
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 47.026 47.678 1.364 1.437
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 283.575 285.952 28.321 28.046
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 268.987 270.875 12.599 11.871
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 643.302 648.997 57.471 57.104
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 906.419 921.167 369.645 370.216

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31 Μαρ 2014 31 ∆εκ 2013 31 Μαρ 2014 31 ∆εκ 2013

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 :  29 Μαίου 2014   

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

Κύκλος εργασιών 130.990 118.201 1.069 566
Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 23.017 19.922 110 69
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 2.863 3.390 -426 -359
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -8.019 -3.232 -992 -880
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -8.315 -1.622 -920 -1.032

-Ιδιοκτήτες µητρικής -7.382 -2.151 -920 -1.032
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας -933 529 - -

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -738 34 -18 -2
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) -9.053 -1.588 -938 -1.034

-Ιδιοκτήτες µητρικής -7.883 -2.125 -938 -1.034
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας -1.170 537 -          -

Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) -0,0555  -0,0162  -0,0069  -0,0078  
Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 16.512 20.358 21 87

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
1 Ιαν - 31 Μαρ 2014 1 Ιαν - 31 Μαρ 2013 1 Ιαν - 31 Μαρ 2014 1 Ιαν - 31 Μαρ 2013

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές που περιγράφονται στις ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2013.
2. Επί των ακινήτων της Εταιρίας υφίστανται εµπράγµατα βάρη ποσού ευρώ  2,4  εκατ., αντίστοιχα για τον Όµιλο το ποσό ανέρχεται σε 

ευρώ  46,6 εκατ..
3. O αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονταν για την Εταιρία σε  27  άτοµα   (A' 

τρίµηνο 2013, 24 άτοµα) και για τον Όµιλο σε 4.330 άτοµα (A' τρίµηνο 2013,  4.839  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 31.3.2014 ανέρχονται σε ευρώ 168  χιλ. για την Εταιρία και ευρώ 5.170 χιλ. για τον Όµιλο. ∆εν υπάρχουν 
προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την Εταιρία, ενώ για τον  Όµιλο έχουν σχηµατισθεί προβλέψεις ευρώ 760 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 858 1.365
β) Έξοδα 2.880 89
γ) Απαιτήσεις 18.367 6.765
δ) Υποχρεώσεις 67.991 9.007
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 423 289
στ) Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - -
ζ) Υποχρεώσεις προς τα  διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 26 -

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 31.03.2014. 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.

8. Στο τέλος της περιόδου δεν υπάρχουν µετοχές της µητρικής Εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές της Εταιρίες.
9. Κατά την τρέχουσα περίοδο, για την εταιρία, καταχωρήθηκε ποσό ύψους  ευρώ 355 χιλ. απ' ευθείας στην Καθαρή Θέση, που αφορά 

ζηµιά από αποτίµιση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων  διαθεσίµων προς πώληση.Επίσης µεταφέρθηκαν από την καθαρή θεση στα 
αποτελέσµατα της περιόδου ευρώ 336 χιλ. συνέπεια πώλησης µετοχών. Αντίστοιχα στον Όµιλο καταχωρήθηκαν απευθείας στην 
καθαρή θέση ποσά ευρώ 737 χιλ. που αφορούν ζηµιές ευρώ 1.842 χιλ. από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων 
προς πώληση, ζηµιά ευρώ 89 χιλ. από συναλλαγµατικές διαφορές και ποσό ευρώ 1.194 χιλ. που αφορά µεταφορά αποθεµατικού στα 
αποτελέσµατα συνέπεια πώλησης µετοχών.

10. Η εταιρία στις 24 Απριλίου υπέγραψε δεσµευτική συµφωνία - προσύµφωνο για την µεταβίβαση του ποσοστού συµµετοχής της 49% στο
µετοχικό κεφάλαιο της INTRACOM TELECOM. Η ολοκλήρωση της εν λόγω συναλλαγής υπόκειται σε όρους και αιρέσεις. Η  Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των µετόχων της 16ης Μαίου 2014 ενέκρινε οµόφωνα την ανωτέρω συναλλαγή. 

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων -8.019 -3.232 -993 -880
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις 13.649 16.968 447 446
Προβλέψεις -147 76 - -
Συναλλαγµατικές διαφορές 4 -265 - -
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 4.567 -186 221 -119
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.999 6.162 683 640
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -672 -4.689 - -
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -6.754 -9.191 -3 415
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -537 -4.613 532 -2.039
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -6.051 -5.738 -408 -454
Καταβεβληµένοι φόροι -1.250 292 -35 -23
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.789 -4.416 444 -2.014
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -80 - 336 -
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδυτικών ακινήτων -12.767 -11.640 -66 -
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων, άϋλων παγίων στοιχείων 
& επενδυτικών ακινήτων 1.449 657 - -
Τόκοι εισπραχθέντες 590 26 3 4
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -10.808 -10.957 273 4
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια και επιχορηγήσεις - 865 - -
Εξοφλήσεις δανείων -2.896 -6.014 - -
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -326 -414 -288 -298
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -3.222 -5.563 -288 -298
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) -12.241 -20.936 429 -2.308

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 76.263 53.253 1.748 4.588
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 64.022 32.317 2.177 2.280

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013) 272.170 347.509 313.112 422.089
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -9.053 -1.588 -938 -1.034
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2014 και 31.03.2013) 263.117 345.921 312.174 421.055

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31 Μαρ 2014 31 Μαρ 2013 31 Μαρ 2014 31 Μαρ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
‘Εµµεση µέθοδος 1 Ιαν - 31 Μαρ 2014 1 Ιαν - 31 Μαρ 2013 1 Ιαν - 31 Μαρ 2014 1 Ιαν - 31 Μαρ 2013

Παιανία, 29 Μαϊου 2014

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

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

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κ.Σ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΙ 091122/14.10.2009

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ.ΣΠ. ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗΣ
Α.∆.Τ. Σ 699882/9.11.1998

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 303201000 (Πρώην AΡ.M.A.E. 13906/06/B/86/20)
19 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Μαρτίου 2014
Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.4.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς


