
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 122.935 122.059 9.953 10.343
Επενδύσεις σε ακίνητα 59.338 58.193 53.006 54.370
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 25.196 25.271 3 3 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 50.829 38.565 155.375 155.107
Αποθέµατα 36.610 44.952 -- --
Απαιτήσεις από πελάτες 124.075 108.244 4.932 3.409
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 300.354 256.135 94.760 104.688
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 719.337 653.419 318.029 327.920

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 187.567 187.567 187.567 187.567
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 68.892 73.611 82.868 91.790
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 256.459 261.178 270.435 279.357
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 25.269 25.192 -- --
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 281.728 286.370 270.435 279.357
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 65.717 63.552 8.959 13.094 
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 9.710 8.248 1.551 1.463
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 124.124 91.497 19.631 16.728
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 238.058 203.752 17.453 17.278
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 437.609 367.049 47.594 48.563
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 719.337 653.419 318.029 327.920

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

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: 30/03/2016

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Πρόεδρος του ∆.Σ.:          Εκτελεστικό µέλος:          ∆ηµήτριος  Χ.   Κλώνης
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.:    Μη εκτελεστικό µέλος:     Γεώργιος   Αρ. Άννινος 
∆/νων Σύµβουλος :           Εκτελεστικό µέλος :         Κων/νος    Σ.   Κόκκαλης 
Σύµβουλος  -                      Μη εκτελεστικό µέλος : Γεώργιος  Σπ. Κολιαστάσης
Σύµβουλος  -                      Μη εκτελεστικό µέλος :    Κων/νος    Γ.   Αντωνόπουλος
Σύµβουλος  -  Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος:     Σωτήριος   Ν.  Φίλος 
Σύµβουλος  -  Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος:     Ιωάννης Εµ. Καλλέργης

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ι. Κ. ΤΣΟΥΜΑΣ
Α.∆.Τ.  ΑM 504584/29.02.2016 ΑΡ.  Α∆ΕΙΑΣ 637 Α΄ ΤΑΞΗΣ 

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµιές)  προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -7.663 -14.278 -9.525 -21.605
Κέρδη/(ζηµιές)  προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) -- 39.800 -- -11.760
Πλέον/µείον προσαρµογές για: 
Αποσβέσεις 9.168 39.259 1.571 1.783
Αποµειώσεις ενσώµατων, αϋλων και επενδυτικών
παγίων περιουσιακών στοιχείων 238 6.719 238 4.911
Προβλέψεις 3.229 2.340 2.311 2.507
Συναλλαγµατικές διαφορές 415 348 -- --
Αποµειώσεις θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων -- -- 960 8.437
Αποµειώσεις απαιτήσεων 950 6.085 203 728
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 5.479 -35.294 799 11.450
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 16.306 26.102 3.184 3.196
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 8.277 3.448 -- --
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -98.084 28.962 -42.730 28.496
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 30.778 2.532 -1.694 5.940
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  καταβεβληµένα -15.731 -26.816 -3.206 -3.240
Καταβεβληµένοι φόροι -5.483 -6.179 -75 -35
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -52.121 73.028 -47.964 30.808
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση/ίδρυση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων και εισπράξεις από ενσωµάτωση  θυγατρικής -6.554 -2.940 -719 -7.092
Αγορά ενσώµατων και αϋλων παγίων στοιχείων και επενδυτικών ακινήτων -11.305 -53.360 -74 -211
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και αϋλων παγίων στοιχείων, 
επενδυτικών ακινήτων και συγγενών 663 547 30 3
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικής και επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση 989 85.273 989 107.246
Τόκοι εισπραχθέντες 264 2.745 67 41
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -15.943 32.265 293 99.987
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου θυγατρικών -8 -- -- --
Αγορά ποσοστού θυγατρικής από µειοψηφία -- -355 -- --
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια και επιχορηγήσεις 68.675 25.167 -- --
Εξοφλήσεις δανείων -32.973 -82.289 -- -64.800
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -1.125 -1.287 -1.232 -1.174
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 34.569 -58.764 -1.232 -65.974
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) -33.495 46.529 -48.903 64.821

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 122.794 76.263 66.569 1.748
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 89.299 122.792 17.666 66.569

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2015 και 01.01.2014) 286.370 272.170 279.357 313.112
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -5.067 20.896 -8.922 -33.755
Αύξηση/(µείωση) µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 7 -- -- --
Μεταβολή σε ποσοστά συµµετοχής σε θυγατρικές και κοινοπραξίες 418 -2.098 -- --
Πώληση θυγατρικών -- -4.839 -- --
Εξαγορά/Ίδρυση θυγατρικής -- 241 -- --
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2015 και 31.12.2014) 281.728 286.370 270.435 279.357

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/ 2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Έµµεση µέθοδος 01/01- 31/12/2015 01/01 - 31/12/2014 01/01 - 31/12/2015 01/01- 31/12/2014

Παιανία, 31 Μαρτίου 2016

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

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

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Ζωή ∆. Σοφού (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701)             
Ελεγκτική Εταιρία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη

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 χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 ∆εκεµβρίου 2015
(δηµοσιευόµενα βάσει του κωδ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΑ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Επί των ακινήτων της Εταιρίας υφίστανται εµπράγµατα βάρη ποσού € 2,4  εκατ., αντίστοιχα για τον Όµιλο το ποσό ανέρχεται σε € 47,7  εκατ..
2. O αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανέρχονταν για την Εταιρία σε  27 άτοµα (2014 σε 27 άτοµα) και για 

τον Όµιλο 2.314 (2014 σε  2.133 άτοµα).
3. 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 5.717 4.808
β) Έξοδα 339 521
γ) Απαιτήσεις 16.874 27.098
δ) Υποχρεώσεις 8.857 9.826
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 2.780 1.186
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 14 --
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 179 --

4. Στη σηµείωση 42 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 
ενοποίησή τους την 31.12.2015. Στην σηµείωση 42 επίσης γίνεται αναφορά στις µεταβολές που αφορούν την σύνθεση της ενοποίησης.

5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας καθώς και των εταιριών του οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 42 των οικονοµικών 
καταστάσεων.

6. Στο τέλος της χρήσης δεν υπάρχουν µετοχές της µητρικής Εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές της εταιρίες.
7. Κατά την τρέχουσα χρήση, για την Εταιρία, καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στην Καθαρή θέση € 646 χιλ. που αφορούν,  µεταφορά αποθεµατικών στα 

αποτελέσµατα χρήσης συνεπεία πώλησης µετοχών ποσού € 797 χιλ., ζηµίες από αποτίµηση χρηµατοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση € 126
χιλ. και ζηµιές από επανεκτίµηση προγραµµάτων καθορισµένων παροχών € 25 χιλ.. Στον  Όµιλο καταχωρήθηκαν ποσά € 6.610 χιλ. που αφορούν 
µεταφορά αποθεµατικού στα αποτελέσµατα ποσού € 6.055 χιλ. συνεπεία αποµείωσης/πώλησης µετοχών, κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές € 827 
χιλ., κέρδη € 324 χιλ. από  επανεκτίµηση προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και ζηµίες € 596 χιλ. από αποτίµηση στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση.

8. Σχετικά µε την υπ' αριθµ. 3389/2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε την οποία είχαν γίνει δεκτές οι από 31/12/2007 (αρ. κατ. 
279874/12598/2007), 18/01/2008 (αρ. κατ. 38548/1838/2008) και 18/01/2008 (αρ. κατ. 38520/1835/2008) αγωγές βασικών µετόχων της Teledome
A.Ε.Β.Ε. κατά της Intracom Holdings A.E., και την αναγνώριση απαίτησης τους ύψους € 41 εκατ., στις 21.1.2016 εκδόθηκε η υπ' αριθµ. 224/2016  
απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία (α) έκανε δεκτή την ασκηθείσα έφεση της Intracom Holdings Α.Ε. κατά της ως άνω πρωτοβάθµιας 
απόφασης, (β) εξαφάνισε την ως άνω υπ΄ αριθµ. 3389/2014 πρωτοβάθµια απόφαση, (γ) απέρριψε ως προς την Intracom Holdings Α.Ε. τις 
προαναφερθείσες αγωγές βασικών µετόχων της Teledome A.Ε.Β.Ε. και (δ) ανακάλεσε την υπ΄ αριθµ. 190/2015 απόφαση ασφαλιστικών µέτρων του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διέταξε την απόδοση στην Intracom Holdings Α.Ε. έξι (6) εγγυητικών επιστολών, συνολικού ποσού € 41 
εκατ. περίπου, που η Intracom Holdings Α.Ε. είχε παραδώσει στους αντιδίκους κατά το διατακτικό της προαναφερθείσας υπ’ αριθµ. 190/2015 
απόφασης ασφαλιστικών µέτρων. Οι εν λόγω έξι (6) εγγυητικές επιστολές ακυρώθηκαν στις 05.02.2016 µε βάση το περιεχόµενο των όρων τους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

OMΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
01/01-31/12/2015 01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2015 01/01-31/12/2014

Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες
Σύνολο δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο Σύνολο δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο

Κύκλος Εργασιών 377.102 346.147 189.169 535.316 3.437 3.741 -- 3.741
Μικτά Κέρδη/(ζηµιές) 67.236 59.527 38.723 98.250 382 416 -- 416
Κέρδη/ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 7.734 -1.064 56.452 55.388 -6.904 -18.941 -11.760 -30.701
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -7.663 -14.278 39.800 25.522 -9.525 -21.605 -11.760 -33.365
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -11.677 -16.156 40.052 23.896 -9.568 -21.545 -11.760 -33.305

-Ιδιοκτήτες µητρικής -9.891 -16.145 36.606 20.461 -9.568 -21.545 -11.760 -33.305
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας -1.786 -11 3.446 3.435 -- -- -- --

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 6.610 -3.000 -- -3.000 646 -450 -- -450
-Ιδιοκτήτες µητρικής 4.718 -2.083 -- -2.083 -- -450 -- -450
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1.892 -917 -- -917 -- -- -- --

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) -5.067 -19.156 40.052 20.896 -8.922 -21.995 -11.760 -33.755
-Ιδιοκτήτες µητρικής -5.173 -18.228 36.606 18.378 -8.922 -21.995 -11.760 -33.755
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας 106 -928 3.446 2.518 -- -- -- --

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή- βασικά (σε ευρώ) -0,0744 -0,1214 0,2752 0,1538 -0,0719 -0,1620 -0,0884 -0,2504
Κέρδη/(ζηµιές) πρό φόρων, χρηµατοδοτικών 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 23.012 14.007 87.358 101.365 -3.519 -3.961 -- -3.961


