
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 36.195.899 36.610.709 31.212.400 31.554.162
Επενδύσεις σε ακίνητα 12.655.368 12.750.245 8.301.505 8.305.226
Υπεραξία 2.926.597 2.926.597 - - 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 532.903 584.132 521.360 562.057
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.225.021 8.215.838 19.835.474 19.950.733
Αποθέµατα 9.844.860 9.543.136 8.262.416 8.142.286
Απαιτήσεις από πελάτες 119.441.472 118.214.046 96.857.896 95.999.038
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12.640.850 16.238.517 3.758.087 6.823.120
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 202.462.970 205.083.220 168.749.138 171.336.622

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 31.489.780 31.489.780 31.489.780 31.489.780
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 57.181.398 58.094.966 61.754.931 63.077.739
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 88.671.178 89.584.746 93.244.711 94.567.519
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 1.729.046 1.630.407 - - 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 90.400.224 91.215.153 93.244.711 94.567.519
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 708.500 708.500 - - 
Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.088.462 1.605.807 5.429.540 5.054.675
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 34.754.163 36.918.496 25.628.568 26.613.673
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 74.511.621 74.635.264 44.446.319 45.100.755
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 112.062.746 113.868.067 75.504.427 76.769.103
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 202.462.970 205.083.220 168.749.138 171.336.622

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ ΙΝΤΡΑΚΑΤ) και του Οµίλου ΙΝΤRΑΚΑΤ. 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 των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, όποτε αυτή απαιτείται.

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: www.intrakat.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης των εξαµηνιαίων οικονοµικών 
καταστάσεων  από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: 29 Αυγούστου 2012

Ελεγκτική Εταιρεία : Σ.Ο.Λ.  Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών
Νόµιµος ελεγκτής Μαρία Ν. Χαρίτου Α.Μ ΣΟΕΛ 15161
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Α.∆.Τ. / ΑΙ 091040

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σ.Κ. ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ
Α.∆.Τ. / ΑΙ 059874

Παιανία, 29 Αυγούστου 2012

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ε. Α. ΣΑΛΑΤΑ
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/30440 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Π. Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ
Α.∆.Τ. / ΑΒ 348882

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

01.01.-30.06.2012 01.01.-30.06.2011 01.01.-30.06.2012 01.01.-30.06.2011

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 71.770 1.960.874 -1.186.410 1.307.162
Κέρδη προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες - -21.288 - - 
Πλέον/µείον προσαρµογές για: 
Αποσβέσεις 1.336.604 1.572.422 1.033.331 1.211.182
Προβλέψεις -322.130 -8.034 -145.222 79.072
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 767.157 -1.199.039 772.247 -1.080.994
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.642.862 3.040.587 1.999.623 2.404.134
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -593.731 3.651.780 -120.132 2.195.301
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -3.117.988 11.329.257 -2.234.212 13.694.820
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 540.398 -14.946.957 80.106 -15.469.547
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  καταβεβληµένα 2.900.215 2.937.505 2.071.598 2.402.563
Μείον: Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος 80.617 -995.580 -118.248 -1.950.145
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - 670 - - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -1.655.890 3.438.347 -1.754.019 3.888.712
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - - - -100.000 
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -24.213 - - - 
Πωλήσεις θυγατρικών  συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 8.537 151.371 8.537 214.200
Αγορά  ενσώµατων, αϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα -699.154 -982.147 -637.876 -827.683
Μερίσµατα εισπραχθέντα - 155 - 155
Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων στοιχείων 52.288 1.869.391 5.264 1.717.225
Τόκοι εισπραχθέντες 1.335.074 732.035 670.049 579.706
Αγορές χρηµατ/κων στοιχείων στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων -110.390 - -110.390 - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 562.142 1.770.805 -64.416 1.583.603
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.843.391 4.059.656 2.843.391 2.950.000
Εξοφλήσεις δανείων -5.007.724 -9.973.596 -3.828.496 -6.655.913
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -192.685 -611.293 -170.569 -581.268
Συν/κές διαφορές µετατροπής θυγατρικών & συγγενών εξωτερικού 148.179 -75.829 213.454 -101.540
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -2.208.839 -6.601.062 -942.220 -4.388.721
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α)+(β)+(γ) -3.302.587 -1.391.910 -2.760.655 1.083.594
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 12.209.324 12.445.610 4.197.065 2.784.846
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα εξαγορασθείσας θυγατρικής - 98.708 - - 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 8.906.737 11.152.408 1.436.410 3.868.440

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 91.215.153 91.326.593 94.567.519 94.924.288
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -814.929 479.688 -1.322.808 287.547
Πώληση θυγατρικής - -224.540 - - 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(30.06.2012 και 30.06.2011 αντίστοιχα) 90.400.224 91.581.741 93.244.711 95.211.835

1. Οι εταιρείες και κοινοπραξίες που περιλαµβάνονται στον Όµιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες παρατίθενται αναλυτικά στην 

σηµείωση 5.5 των Οικ. Καταστάσεων του Οµίλου.
2. Οι συναλλαγές  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:
Ποσά σε Ευρώ Όµιλος Εταιρεία
α) Έσοδα 3.133.479 6.504.612
β) Έξοδα 1.479.656 3.416.659
γ) Απαιτήσεις 11.889.120 33.763.994
δ) Υποχρεώσεις 5.596.595 9.077.396
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 420.833 420.833

3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν: Όµιλος: 418 άτοµα  (30.6.11:413  ), Εταιρεία: 277
άτοµα  (30.6.11: 275).

4. ∆εν κατέχονται  µετοχές της µητρικής εταιρείας είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές, συγγενείς και  κοινοπραξίες  στη λήξη της 
τρέχουσας περιόδου.

5. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους αφορούν σε: α) αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση  χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων  ευρώ -117,08 χιλ. (Όµιλος και Εταιρεία) και β) συναλλαγµατικές διαφορές  µετατροπής ποσών ευρώ 145,82  χιλ. (Όµιλος) 
και  ευρώ 213,45 χιλ. (Εταιρεία). (σηµ. 3α, 3β & 7.6 των Οικ. Καταστάσεων)

6. Επί των ακινήτων της Εταιρείας και του Οµίλου δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.  
7. Για την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 30.06.2012 έχουν τηρηθεί οι Βασικές  Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2011. 
8. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες  Οικονοµικές καταστάσεις  του Οµίλου INTRACOM 

HOLDINGS η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο  του εκδότη  µε  ποσοστό 61,76%.
9. ∆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. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν 
διενεργηθεί για τις ‘λοιπές προβλέψεις’  ανέρχονται  σε ευρώ 5.316,67 χιλ. (Όµιλος) και ευρώ 8.177,64 χιλ.( Εταιρεία). Οι  προβλέψεις
για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  για τον Όµιλο ανέρχονται σε ευρώ 15,33 χιλ. Για την χρήση 2011οι εταιρείες του Οµίλου που 
υπόκεινται  σε φορολογικό έλεγχο από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή έλαβαν Πιστοποιητικό Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς να  
προκύψουν διαφορές. Η περαίωση της χρήσης θα γίνει βάσει των οριζόµενων  στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011. 
(σηµ. 7.9 & 7.20 των Οικ. Καταστάσεων).  

10. Στην ενοποίηση της τρέχουσας περιόδου ενοποιήθηκε για πρώτη φορά, µε την αναλογική µέθοδο,  η  ΚΞΙΑ ‘J&P ΑΒΑΞ-ΑΕΓΕΚ-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

01.01.-30.06.2012 01.01.-30.06.2011 01.01.-30.06.2012 01.01.-30.06.2011

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37    

19ο ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2012 

Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

INTRAKAT (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΑΤΟ-ΡΟ∆Ο∆ΑΦΝΗ), όπου η ΙΝΤΡΑΚΑΤ 
συµµετέχει µε 33,33% (1η ενοποίηση β' τρίµηνο του 2012). Η επίδραση του γεγονότος ήταν στον κύκλο εργασιών ευρώ 553 χιλ., ενώ στα 
αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας και στα ίδια κεφάλαια του εκδότη ήταν µηδενική. (σηµ. 5.5 των Οικ. Καταστάσεων)

11. Στην τρέχουσα περίοδο δεν συµπεριλαµβάνονται στην ενοποίηση οι κοινοπραξίες ΕΠΑ 2, ΕΠΑ 3, ΕΠΑ 4, ΕΠΑ 5, ΕΠΑ 6 & ΕΛΤΕΡ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ-
ΕΝΕΡΓΕΙΑ  λόγω διάλυσής τους, καθώς και η ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε  λόγω πώλησής της την προηγούµενη χρήση. (σηµ. 5.5 των Οικ. Καταστάσεων)

12. Τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) 
01.01-30.06.2012 01.01-30.06.2011 01.04-30.06.2012 01.04-30.06.2011

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

Κύκλος Εργασιών 50.266.567 - 50.266.567 67.464.643 - 67.464.643 26.799.330 - 26.799.330 34.234.066 - 34.234.066
Μικτά Κέρδη 8.708.294 - 8.708.294 11.106.328 - 11.106.328 4.971.062 - 4.971.062 6.165.716 - 6.165.716
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.113.284 - 1.113.284 3.782.049 -1.783 3.780.266 -102.371 - -102.371 2.014.794 - 2.014.794
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 71.770 - 71.770 1.960.874 -21.288 1.939.586 -1.131.178 - -1.131.178 885.083 - 885.083
Μείον: Φόροι -915.446 - -915.446 -1.114.475 - -1.114.475 -322.592 - -322.592 -601.678 - -601.678
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -843.676 - -843.676 846.399 -21.288 825.111 -1.453.770 - -1.453.770 283.405 - 283.405
Κατανέµονται σε: 
Ιδιοκτήτες µητρικής -944.477 - -944.477 940.016 -20.414 919.602 -1.448.715 - -1.448.715 322.997 - 322.997
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 100.801 - 100.801 -93.617 -874 -94.491 -5.055 - -5.055 -39.592 - -39.592
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 28.747 - 28.747 -345.421 - -345.421 -71.819 - -71.819 -624.120 - -624.120
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Γ)=(Α)+(Β) -814.929 - -814.929 500.978 -21.288 479.690 -1.525.589 - -1.525.589 -340.715 - -340.715
Κατανέµονται σε: 
Ιδιοκτήτες µητρικής -913.568 - -913.568 593.762 -20.414 573.348 -1.519.424 - -1.519.424 -298.397 - -298.397
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 98.639 - 98.639 -92.784 -874 -93.658 -6.165 - -6.165 -42.318 - -42.318
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανα µετοχή- βασικά σε ευρώ -0,0408 - -0,0408 0,0409 -0,0009 0,0400 -0,0626 - -0,0626 0,0141 - 0,0141
Κέρδη/(ζηµιές) πρό φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 2.449.888 - 2.449.888 5.354.471 -1.783 5.352.688 563.344 - 563.344 2.809.314 - 2.809.314

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) 
01.01-30.06.2012 01.01-30.06.2011 01.04-30.06.2012 01.04-30.06.2011

Κύκλος Εργασιών 30.436.174 37.033.737 15.449.970 17.823.466
Μικτά Κέρδη 5.670.883 9.349.755 2.946.969 4.979.281
Κέρδη/(ζηµιές)προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων-198.421 2.709.572 -931.325 949.324
Κέρδη/(ζηµιές)προ φόρων -1.186.410 1.307.161 -1.540.110 374.768
Μείον: Φόροι -232.776 -650.472 -62.966 -386.038
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -1.419.186 656.689 -1.603.076 -11.270
Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής -1.419.186 656.689 -1.603.076 -11.270
Μη ελέγχουσες συµµετοχές - - - - 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 96.378 -369.142 -39.741 -544.283
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Γ)=(Α)+(Β) -1.322.808 287.547 -1.642.817 -555.553
Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής -1.322.808 287.547 -1.642.817 -555.553
Μη ελέγχουσες συµµετοχές - - - - 
Κέρδη/(ζηµιές)µετά από φόρους ανα µετοχή- βασικά σε ευρώ -0,0613 0,0284 -0,0692 -0,0005
Κέρδη/(ζηµιές)πρό φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών  
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 834.910 3.920.755 -414.487 1.561.617


