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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας (α)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α)+(β)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

30.6.2008

31.12.2007

36.485.849,33
11.879.670,98
762.866,13
7.580.145,58
12.255.240,58
108.109.762,16
30.453.412,02
207.526.946,78

34.083.205,20
10.724.643,68
931.778,71
11.431.021,97
9.797.344,08
112.594.752,04
16.588.566,77
196.151.312,45

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.1.-30.6.2008
1.1.-30.6.2007

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
30.6.2008
31.12.2007

31.106.225,77
11.169.583,16
724.464,60
11.350.062,43
11.647.742,45
88.200.986,98
12.843.981,09
167.043.046,48

30.711.030,90
10.724.643,68
909.793,79
14.018.126,13
9.274.123,28
93.753.594,01
13.159.881,02
172.551.192,81

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου
70.805.633,34
(01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα)
1.602.269,87
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
-768.693,75
Επίδραση από αύξηση ποσοσστού σε θυγατρική
-21.760,00
-2.425.139,50
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής θυγατρικών και
υποκαταστηµάτων εξωτερικού
-15.560,43
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.06.2008 και 30.06.2007 αντίστοιχα) 69.176.749,53

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
1.1.-30.6.2008
1.1.-30.6.2007

65.558.246,47
223.376,33
-8.000,00
0,00
2.916.636,65

68.884.105,82
1.359.433,27
-729.093,75
0,00
-2.425.139,50

62.793.623,12
1.167.011,60
0,00
0,00
2.916.636,65

452.982,29
69.143.241,74

-2.913,34
67.086.392,50

0,00
66.877.271,37

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
14.581.875,00
53.623.965,04
68.205.840,04
970.909,49
69.176.749,53
18.305.394,10
37.411.356,86
32.297.486,22
50.335.960,07
138.350.197,25
207.526.946,78

14.581.875,00
55.480.251,26
70.062.126,26
743.507,08
70.805.633,34
21.908.972,83
6.391.400,01
37.578.301,31
59.467.004,96
125.345.679,11
196.151.312,45

14.581.875,00
52.504.517,50
67.086.392,50
0,00
67.086.392,50
18.305.394,10
22.334.266,96
24.639.487,99
34.677.504,93
99.956.653,98
167.043.046,48

14.581.875,00
54.302.230,82
68.884.105,82
0,00
68.884.105,82
21.908.972,83
7.447.738,39
27.318.235,48
46.992.140,29
103.667.086,99
172.551.192,81

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της
Εταιρείας και του Οµίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε τα συνδεδεµένα µέρη,
όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 24 έχουν ως εξής:
Εταιρεία
Όµιλος
Ποσά σε Ευρώ
α) Έσοδα
16.891.012,00
19.152.288,95
β) Έξοδα
729.078,88
6.190.771,79
γ) Απαιτήσεις
30.616.546,98
32.649.361,26
2.512.282,51
3.287.599,73
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
788.326,20
788.326,20
2. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν:
Όµιλος: 570 άτοµα (προηγούµενη περίοδο: 580), Εταιρεία: 398 άτοµα (προηγούµενη περίοδο 406 άτοµα).
3. Επί των ακινήτων της Εταιρείας και του Οµίλου δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
4. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2007.
5. Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ΙΝΤRΑΚΑΤ, περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου INTRACOM HOLDINGS, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο
του εκδότη µε ποσοστό 73,55%.
6. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Οµίλου. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν
διενεργηθεί για τις "Λοιπές προβλέψεις" ανέρχονται σε ευρώ 3.254.609,93 (Όµιλος) και ευρώ 3.220.740,13 (Εταιρεία).
7. Στη σηµείωση 23 των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων.
8. Οι Εταιρείες και κοινοπραξίες που περιλαµβάνονται στον Όµιλο της τρέχουσας περιόδου, καθώς και όλες οι σχετικές πληροφορίες,
παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 1.5 των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
της 30ης Ιουνίου 2008, περιλαµβάνεται η εταιρεία "OIKOS PROPERTIES SRL" µε έδρα την Ρουµανία και ποσοστό συµµετοχής 94,74%
µέσω της θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου "INTRACOM CONSTRUCT SA". Ηµεροµηνία εξαγοράς της ήταν η 20η Ιουνίου 2008 και
το τίµηµα ανήλθε σε ευρώ 416.357,21. Η εταιρεία ενσωµατώθηκε µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2008. Επίσης, περιλαµβάνεται η εταιρεία "PLURIN TELECOMUNICATIONS SRL" µε έδρα
την Ρουµανία και ποσοστό συµµετοχής 50%, µέσω της θυγατρικής "INTRAKAT INTERNATIONAL LTD", η οποία ιδρύθηκε την
21η Απριλίου 2008. Η νεοϊδρυθείσα εταιρεία ενσωµατώθηκε για πρώτη φορά, µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της 30.06.2008. Την 9η Απριλίου 2008 συνοµολογήθηκε η διάλυση της κοινοπραξίας "EUROKAT-ETBO",
εκτελέστρια του έργου "Κατασκευή κτηρίου κεντρικής βιβλιοθήκης ανώτατης σχολής καλών τεχνών" και ως εκ τούτου περιλαµβάνεται
στις ενοποιηµένες εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις, µε την µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης έως την 09.04.2008. Την
09.04.2008, η εν λόγω κοινοπραξία έφερε µηδενική καθαρή θέση. Η ενσωµάτωση των δύο προαναφεροµένων εταιρειών και η παύση
της προαναφερόµενης κοινοπραξίας στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 30.06.2008 δεν επέφεραν µεταβολή συνολικά
σε ποσοστό άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας της εταιρείας και
στην καθαρή θέση των µετόχων της (σηµείωση 1.5 των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων).
9. Οι απ' ευθείας καταχωρήσεις στην καθαρή θέση αφορούν σε: i) αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων ποσού ευρώ -2.425.139,50 (Όµιλος και Εταιρεία) µε αντίστοιχη ισόποση µείωση στο κονδύλι του ισολογισµού
"χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση", ii) αύξηση κατά 2% του ποσοστού συµµετοχής στην θυγατρική "IN MAINT" µε
επίδραση ευρώ -21.760 στην καθαρή θέση του Οµίλου και αντίστοιχη ισόποση αύξηση του κονδυλίου "Επενδύσεις σε θυγατρικές"

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.1.-30.6.2008
1.1.-30.6.2007

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
2.641.314,28
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
1.871.194,20
Αποσβέσεις
Αποµειώσεις θυγατρικής
0,00
Προβλέψεις
-96.697,71
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -504.359,53
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
3.540.400,90
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
-2.457.896,50
5.459.153,88
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
21.412.857,06
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
3.100.127,52
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Μείον: Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος
1.839.446,79
26.926.392,27
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
-423.311,74
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων &
-5.108.479,62
επενδύσεων σε ακίνητα
285.303,83
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Εισπράξεις από πωλήσεις χρηµ/κών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίµων
προς πώληση
0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις χρηµ/κών στοιχείων σε εύλογη
0,00
αξία µέσω αποτελεσµάτων
Τόκοι εισπραχθέντες
223.155,31
Μερίσµατα εισπραχθέντα
83.625,50
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
-4.939.706,72
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
24.759.014,68
-33.643.408,50
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
-231.196,26
Συν/κές διαφορές µετατροπής θυγατρικών και υποκαταστηµάτων εξωτερικού -15.560,43
Μερίσµατα πληρωθέντα
0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -9.131.150,51
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α)+(β)+(γ)
12.855.535,04
11.711.554,00
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
24.567.089,04
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
1.1.-30.6.2008
1.1.-30.6.2007

657.056,53

1.854.781,32

1.347.392,79

1.651.542,67
0,00
-207.523,32
-615.778,51
2.190.273,45

1.527.965,68
0,00
-109.288,23
73.446,72
2.228.355,00

1.417.182,94
84.072,18
-192.703,00
-360.436,86
1.905.775,35

-2.928.423,35
-14.065.050,91
11.094.871,52
1.637.118,79
254.816,33
-4.114.967,04

-2.373.619,17
5.549.357,80
2.171.616,27
2.221.983,34
1.365.402,34
7.335.229,71

-2.344.638,48
-10.372.322,92
6.161.627,77
1.903.912,95
176.946,84
-4.434.910,02

0,00

-41.760,00

-72.590,00

-3.567.868,21
230.851,25

-2.443.188,44
262.067,89

-3.067.646,75
692,00

22.859,20

0,00

22.859,20

169.000,00
247.108,23
83.625,50
-2.814.424,03

0,00
56.829,72
143.025,50
-2.023.025,33

0,00
222.617,17
95.625,50
-2.798.442,88

18.696.319,43
-6.042.261,94
-123.814,22
452.982,29
-8.000,00
12.975.225,56

20.723.679,20
-27.006.005,42
-157.560,71
-2.913,34
0,00
-6.442.800,27

16.872.824,54
-5.037.429,73
-47.228,74
0,00
0,00
11.788.166,07

6.045.834,49
13.829.005,96
19.874.840,45

-1.130.595,89
8.665.911,17
7.535.315,28

4.554.813,17
10.986.250,96
15.541.064,13

στην Εταιρεία, iii) συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής θυγατρικής και υποκαταστηµάτων εξωτερικού ποσού ευρώ -15.560,43 (Όµιλος) και ευρώ 2.913,34 (Εταιρεία).
10. ∆εν υπάρχουν µετοχές της µητρικής που κατέχονται από την ίδια ή από θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες στη λήξη της τρέχουσας περιόδου.
11. Για λόγους συγκρισιµότητας των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων, στην κατάσταση ταµειακών ροών της περιόδου 1.1 -30.6.2007,
αναταξινοµήθηκαν ποσά ευρώ 553.154,66 (Όµιλος) και ευρώ 1.862,40 (Εταιρεία) που αφορούν σε πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές
χρηµατοοικονοµικού κόστους από το κονδύλι 'χρεωστικοί τόκοι και έξοδα καταβληµένα' στο κονδύλι ''αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας''.
12. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας την 23η Ιουνίου 2008 αποφάσισε την διανοµή µερίσµατος ευρώ 729.093,75 από το
φορολογηµένο έκτακτο αποθεµατικό προηγούµενων χρήσεων.Επίσης ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό
των ευρώ 8.749.125,00 µε την έκδοση και διάθεση 29.163.750 νέων, κοινών, άυλων µετοχών της Εταιρείας, ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,30 υπέρ
των παλαιών µετόχων σε αναλογία 3 νέες προς 5 παλαιές µετοχές. Το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, µετά την αύξηση θα
ανέρχεται έως ευρώ 23.331.000, διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές έως 77.770.000 ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,30 έκαστη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

Κύκλος Εργασιών
Μικτά Κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη προ φόρων
Μείον: Φόροι
Κέρδη µετά από φόρους
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρείας
Μετόχους Μειοψηφίας
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή βασικά (σε ευρώ)
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Α.∆.Τ. / Π 695792

1.1.-30.6.2008

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.1.-30.6.2007
1.4.-30.6.2008

1.4.-30.6.2007

1.1.-30.6.2008

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
1.1.-30.6.2007
1.4.-30.6.2008

1.4.-30.6.2007

78.961.539,85
12.622.236,75

67.954.309,39
7.578.684,36

41.075.733,47
6.979.505,59

39.085.811,90
4.641.226,93

62.858.643,68
9.802.718,97

54.081.411,60
7.438.024,08

33.083.094,75
5.432.680,84

30.382.201,84
4.374.817,16

5.635.645,85
2.641.314,28
-1.039.044,41
1.602.269,87

1.971.017,62
657.056,53
-433.680,20
223.376,33

3.194.517,81
1.828.436,56
-719.396,60
1.109.039,96

1.569.754,90
859.686,33
-436.510,19
423.176,14

4.070.602,23
1.854.781,32
-495.348,05
1.359.433,27

2.777.949,54
1.347.392,79
-180.381,19
1.167.011,60

2.343.465,57
1.411.968,94
-486.288,83
925.680,11

1.798.236,39
920.549,63
-58.445,65
862.103,98

1.325.030,61
277.239,26
0,0273

323.070,02
-99.693,69
0,0066

991.998,17
117.041,79
0,0204

478.532,95
-55.356,81
0,0098

1.359.433,27
0,00
0,0280

1.167.011,60
0,00
0,0240

925.680,11
0,00
0,0190

862.103,98
0,00
0,0177

7.506.840,05

3.622.560,29

4.148.712,94
2.396.193,65
5.598.567,91
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4.195.132,48

3.103.612,22

2.510.198,53

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Π. Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ
Α.∆.Τ. / ΑΒ 348882

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Σ.Κ. ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ
Α.∆.Τ. / Κ 672375

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ε. Α. ΣΑΛΑΤΑ
Α.∆.Τ. / Χ 516418

