
INTRAKAT: 19o ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ.: +30210 6677700, 
fax: +30210 6646353, www.intrakat.gr

IR Officer: Ιωάννα Παπαβασιλείου, e-mail: ipapav@intracom.gr
IR Consultants: AΙA RELATE τηλ.: +30210 7418900, Αλεξία Μπακογιάννη bakoyannis@aea.gr

IR RELEASE IR RELEASE 
ΚατασκευέςΚατασκευές
INCrINCr.AT.AT INKAT GAINKAT GA

ΕνοποιηµέναΕνοποιηµένα ΟικονοµικάΟικονοµικά ΑποτελέσµαταΑποτελέσµατα 99ΜΜ 20082008
µεµε βάσηβάση τατα ∆ιεθνή∆ιεθνή ΠρότυπαΠρότυπα ΧρηµατοοικονοµικήςΧρηµατοοικονοµικής ΠληροφόρησηςΠληροφόρησης (IFRS)(IFRS)

Στοιχεία Μετοχής

• Τιµή Μετοχής (€): 0,40 (26/11/2008)
• Αριθµός Μετοχών: 77.770.000 (ΚΟ)
• Κεφαλαιοποίηση (€ εκ.): 31,1
• % ∆ από 31/12/2007: -64,6%
• Υψηλό 52 Εβδοµάδων €: 1,22 (14/12/2007)

Company Description

Η Intrakat κατέχει ηγετική θέση στον κατασκευαστικό κλάδο, διαθέτοντας υψηλή εξειδίκευση και σηµαντική εµπειρία στην
υλοποίηση σύνθετων κατασκευαστικών έργων, έργων υποδοµής, µεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων, 
για το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2008 ΒΑΣΕΙ ∆.Π.Χ.Π.

Αύξηση κατά 25,4% σηµείωσε ο Ενοποιηµένος Κύκλος Εργασιών για το εννεάµηνο 2008 και ανήλθε σε € 129 εκατ. έναντι € 103 εκατ. το
εννεάµηνο του 2007, ενώ τα Μικτά Κέρδη του Οµίλου διαµορφώθηκαν στα € 17 εκατ. φέτος έναντι € 11 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο
πέρυσι. Ταυτόχρονα, το περιθώριο Μικτού Κέρδους βελτιώθηκε κατά 2,3 ποσοστιαίες µονάδες και ανήλθε σε 12,8% επί του ενοποιηµένου
κύκλου εργασιών, έναντι 10,5% το εννεάµηνο του 2007.    
Ανάλογη θετική πορεία παρουσιάζουν τα Ενοποιηµένα Κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων & αποσβέσεων
(EBITDA) τα οποία διαµορφώθηκαν σε € 9 εκατ. για το εννεάµηνο του 2008 έναντι € 5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το περιθώριο
EBITDA σηµείωσε αύξηση κατά 2,1 ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώθηκε στα 7,2% έναντι 5,1% το αντίστοιχο διάστηµα του 2007. 
Περαιτέρω τα αποτελέσµατα προ φόρων του Οµίλου (ΕΒΤ) ανήλθαν σε κέρδη € 2 εκατ. έναντι ζηµιών € 285 χιλ. το 2007 ενώ τα
Ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) διαµορφώθηκαν σε κέρδη € 727 χιλ. έναντι ζηµιών
€ 690 χιλ.
Σηµειώνεται ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων του Οµίλου INTRAKAT την 30/09/2008 ανερχόταν σε € 285 εκατ. περίπου.
Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει ενίσχυση κατά 27,61% στο εννεάµηνο του 2008 και διαµορφώθηκε σε € 102,9 εκατ. 
έναντι € 80,7 εκατ. της προηγούµενης περιόδου και το µικτό κέρδος ανήλθε σε € 13,5 εκατ. έναντι € 9,3 εκατ. το 2007. Τα κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας, ανήλθαν σε € 7,9 εκατ. έναντι € 4,9 εκατ. το αντίστοιχο
εννεάµηνο του 2007, ενώ το περιθώριο EBITDA της εταιρείας ενισχύθηκε κατά 0,7 ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώθηκε σε 7,7% έναντι
7,0% της αντίστοιχης περιόδου του 2007. Σηµαντική αύξηση εµφανίζουν τα κέρδη προ φόρων που ανήλθαν σε € 2,0 εκατ. έναντι € 752,3 χιλ. 
το 2007.  Τέλος τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους της εταιρείας ανήλθαν σε € 1,4 εκατ. έναντι € 736 χιλ. το αντίστοιχο εννεάµηνο του
2007. 
Η ιδιαίτερα θετική πορεία του Οµίλου INTRAKAT οφείλεται στην ανάληψη και εκτέλεση σύνθετων έργων υψηλών και αυστηρών
προδιαγραφών, στα οποία διαθέτει σηµαντική εµπειρία και τεχνογνωσία, αξιοποιώντας οικονοµίες κλίµακας και αποκοµίζοντας µεγαλύτερα
περιθώρια κερδοφορίας. Σηµειώνεται ότι στις 30/9/2008 ολοκληρώθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από την οποία
αντλήθηκαν 16,04 εκατ. ευρώ. Περαιτέρω, σε συνέχεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγµατοποιήθηκε την 17/11/2008, σε
εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες της απορρόφησης των κατασκευαστικών κλάδων των εταιρειών «CYBARCO ΑΤΕ»,  «Θ. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ», και «EUROKAT», από την οποία αναµένεται ο Όµιλος INTRAKAT να αποκοµίσει σηµαντικό όφελος και ενίσχυση
των δραστηριοτήτων του.
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• Χαµηλό 52 Εβδοµάδων €: 0,29 (27/10/2008)
• INTRAKOM: 73,55%
• Ελεύθερη ∆ιασπορά: 26,45%
• Μέση Ηµερήσια Εµπ/τα 52 εβδ (#): 30.118
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Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την κατάρτιση και ανάλυση των Οικονοµικών Καταστάσεων µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.intrakat.gr
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Επενδυτικοί αριθµοδείκτες υπολογισµένοι µε τον σταθµισµένο αριθµό µετοχών τέλους χρήσης µε τιµή µετοχής € 0,40 
(26/11/2008)

BV = Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων – ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας.

SALES EATAM

(.000€) (.000€)

2005 42.470 1.299 0,47 0,73 0,50

2006 103.700 -2.432 0,48 0,30 0,82

2007 152.034 676 0,44 0,20 0,88

BANKS/
EQUITY x

P/SALES 
x

P/BV
x

(FY:∆εκέµβριος)
000€

Κύκλος Εργασιών 65.803 102.689 128.750

Κόστος Πωληθέντων -61.882 -91.908 -112.217

Μικτά Κέρδη 3.921 10.781 16.533

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, τόκων & 
αποσβέσεων

-1.465 5.274 9.256

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων & τόκων -3.708 2.765 6.377

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων -2.226 -285 2.380

Φόροι -468 -399 -1.360

Κέρδη  / (Ζηµιές) µετά από φόρους 
από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

-2.694 -685 1.020

Κέρδη  / (Ζηµιές) µετά από φόρους 
από διακοπείσες δραστηριότητες

808 0 0

Κέρδη  / (Ζηµιές) µετά από φόρους 
από συνεχιζόµενες και διακοπείσες 

-1.887 -685 1.020

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 145 6 294

Κέρδη / (Ζηµιές) µετά φόρων & 
δικαιωµάτων µειοψηφίας

-2.032 -690 727

Ανάλυση Περιθωρίων %

Μικτό Κέρδος 6,0% 10,5% 12,8%

EBITDA n/a 5,1% 7,2%

EBIT n/a 2,7% 5,0%

ΕΒΤ n/a n/a 1,8%
Κέρδη / (Ζηµιές) µετά φόρων & 
δικαιωµάτων µειοψηφίας

n/a n/a 0,6%

Περίοδος/Περίοδος %

Πωλήσεις 140,6% 56,1% 25,4%

Μικτό Κέρδος -17,8% 174,9% 53,4%

EBITDA Αύξηση Ζηµιών turnaround 75,5%

EBIT Αύξηση Ζηµιών turnaround 130,7%

EBT Αύξηση Ζηµιών Μείωση Ζηµιών turnaround
Κέρδη / (Ζηµιές) µετά φόρων & 
δικαιωµάτων µειοψηφίας

Ζηµιές Μείωση Ζηµιών turnaround

9M 2007 9M 2008

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Οµίλου

9M 2006


