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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007) 
 
 
∆ηλώνεται και βεβαιώνεται µε την παρούσα εξ όσων γνωρίζουµε, ότι οι εξαµηνιαίες εταιρικές και ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 30η Ιουνίου 2009, 
οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα 
αποτελέσµατα χρήσεως του Οµίλου και της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες 
εκτελεστικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
∆ηλώνεται και βεβαιώνεται επίσης εξ όσων γνωρίζουµε, ότι η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 
3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. 
 
 

Παιανία, 26 Αυγούστου 2009 
 

Οι βεβαιούντες 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Το Μέλος ∆.Σ. 

   
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

Α.∆.Τ. Π 695792 
ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ 

Α.∆.Τ. ΑΒ 348882 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΚΑΛΛΗΣ 

Α.∆.Τ. Χ 103066 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
της εταιρείας 

«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 

επί των ενοποιηµένων και εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων 
της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009 

 
 

Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3556/2007 καθώς και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. 

Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενηµέρωση των επενδυτών: 

• Για την οικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα, τη συνολική πορεία της εταιρείας και του Οµίλου 
κατά την υπό εξέταση περίοδο, καθώς και τις µεταβολές που επήλθαν. 

• Για τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του α΄ εξαµήνου της τρέχουσας 
οικονοµικής χρήσης και την επίδρασή τους στις εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρικές και 
Ενοποιηµένες. 

• Για τις προοπτικές του Οµίλου και της Εταιρείας και τους κινδύνους, αβεβαιότητες  που ενδέχεται να 
προκύψουν  κατά το δεύτερο εξάµηνο της υπό εξέταση χρήσης. 

• Για τις συναλλαγές που καταρτίσθηκαν µεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν 
προσώπων. 

 
 
Απολογισµός Α΄ Εξαµήνου του έτους 2009 – Εξέλιξη - Μεταβολές οικονοµικών µεγεθών της 
Εταιρείας και του Οµίλου 
Σηµαντική αύξηση κατά 26,4% σηµείωσαν οι πωλήσεις του Οµίλου στο α΄ εξάµηνο της χρήσης 2009 και 
διαµορφώθηκαν σε € 99,8 εκατ. έναντι € 78,9 εκατ. του α’ εξαµήνου του έτους 2008. 

Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε € 1,7 εκατ. έναντι € 1,61 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 7,5% σε 
σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2008. 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων του Οµίλου, 
διαµορφώθηκαν σε € 5,5 εκατ. έναντι € 7,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστηµα του 2008, παρουσιάζοντας µείωση που 
αποδίδεται στην φύση των έργων που εκτελέστηκαν στο α΄ εξάµηνο του 2009 αλλά και στις επιπλέον προβλέψεις 
για απαιτήσεις από επισφαλείς πελάτες που πραγµατοποιήθηκαν. 

Η βελτίωση του ύψους των πωλήσεων του Οµίλου οφείλεται κατά κύριο λόγιο στον  κατασκευαστικό τοµέα 
(κατασκευές και οπτικές ίνες) που παρουσίασε αύξηση 21,8% περίπου σε σχέση µε το α’ εξάµηνο του 2008. 

Σε επίπεδο Εταιρείας οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 74,6 εκατ. έναντι € 62,8 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση 18,7% σε 
σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2008. 

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διαµορφώθηκαν σε € 1,6 εκατ. έναντι € 1,4 εκατ. του αντίστοιχου εξαµήνου του 
2008 και παρουσίασαν αύξηση 15,4%.  

Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων της Εταιρείας, 
ανήλθαν σε € 5,9 εκατ. έναντι € 5,6 εκατ. του α’ εξαµήνου του 2008  παρουσιάζοντας αύξηση 5,7%. 

Τα αποθέµατα παρουσίασαν αυξητική τάση και διαµορφώθηκαν στα € 15,9 εκατ. για τον Όµιλο και σε € 14,9 
εκατ. για την Εταιρεία, οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις ανήλθαν σε € 129 εκατ. για τον Όµιλο και σε € 107,7 
εκατ. για την Εταιρεία και οι απαιτήσεις από συµβάσεις κατασκευής έργων σε € 31,8 εκατ. για τον Όµιλο και σε € 
25,5 εκατ. για την Εταιρεία. Επίσης αυξηµένες εµφανίζονται και οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις που 
αφορούν φόρους που προκαταβλήθηκαν ή παρακρατήθηκαν επί των εσόδων και ανήλθαν σε € 9,3 εκατ. για τον 
Όµιλο και σε € 8,5 εκατ. για την Εταιρεία. Η αύξηση των παραπάνω µεγεθών σε σχέση µε τα επίπεδα του έτους 
2008 οφείλεται στην αύξηση των  πωλήσεων της περιόδου. 

Οι συνολικές υποχρεώσεις εµφανίζονται αυξηµένες σε σχέση µε το έτος 2008 λόγω της αύξησης των πωλήσεων και 
διαµορφώθηκαν σε € 174,3 εκατ. για τον Όµιλο και σε € 134,9 εκατ. για την Εταιρεία ενώ οι τραπεζικές δανειακές 
υποχρεώσεις εµφανίζονται σταθερές και ανήλθαν σε € 54,8  εκατ. για τον Όµιλο και σε € 46,5 εκατ. για την 
Εταιρεία.  
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Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε € 8,3 εκατ. για τον Όµιλο και εµφανίζονται αυξηµένα λόγω των 
προβλέψεων για απαιτήσεις από επισφαλείς πελάτες, ενώ στην Εταιρεία εµφανίζονται µειωµένα και ανήλθαν σε € 
5,9 εκατ. 

Το καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος εµφανίζεται µειωµένο και διαµορφώθηκε σε € 2,5 εκατ. για τον Όµιλο και 
σε € 2,1 εκατ. για την Εταιρεία. 

Τα διαθέσιµα ανήλθαν σε € 13,7 εκατ. για τον Όµιλο και σε € 6,9 εκατ. για την Εταιρεία. 

Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου στο τέλος του α’ εξαµήνου του 2009 εµφανίζονται σε παρόµοια επίπεδα µε αυτά του 
έτους 2008 και ανήλθαν σε  € 89,9 εκατ. για τον Όµιλο και σε € 91,7 εκατ. για την Εταιρεία. 

Οι δείκτες ρευστότητας και δανειακής επιβάρυνσης για το α’ εξάµηνο του 2009 σε σχέση µε την χρήση 2008 
διαµορφώθηκαν ως εξής: 

 

30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008

∆ΕΙΚΤHΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

 Γενική Ρευστότητα 1,30 1,36 1,33 1,36

∆ΕΙΚΤHΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

 Ξένα/ Ίδια Κεφάλαια 1,94 1,82 1,47 1,37 

 ∆ανειακές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια 0,61 0,62 0,51 0,51 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Τα συνοπτικά στοιχεία της κατάστασης ταµειακών ροών για το α’ εξάµηνο του 2009 σε σχέση µε την χρήση 2008 
έχουν ως εξής: 
 

(Ποσά σε χιλ.  €)
01.01 -      

30.06.2009
01.01-      

30.06.2008
01.01 -      

30.06.2009
01.01-      

30.06.2008
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες (5.374.326) 26.926.393 (2.011.337) 7.335.229
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες (1.675.903) (4.939.708) (1.716.745) (2.023.025)
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (487.639) (9.131.150) (28.237) (6.442.800)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  
της χρήσης 13.678.546 24.567.089 6.948.682 7.535.315

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
Σηµαντικά Γεγονότα το Α΄ εξάµηνο 2009 
Στις αρχές του 2009 η Εταιρεία αναβάθµισε το πτυχίο της σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2940/01 
(ΦΕΚ 180/τ.Α/06.08.2001) και την υπ. Αριθµ. 3098/06.02.2009 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε, και µε την από 
15.01.2009 γνωµοδότηση της Επιτροπής ΜΕΕΠ (αρ. εισήγησης 135) κατατάχθηκε στην ανώτατη (7η) Τάξη ΜΕΕΠ 
για όλες τις κατηγορίες έργων, σύµφωνα και µε τη σχετική υπ. Αριθµ. ∆15/29846/09.02.2009 Βεβαίωση του 
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

Εντός του α’ εξαµήνου του 2009 υπήρξε συµφωνία µεταξύ της  ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων και της INTRAKAT για 
την ανέγερση Μαιευτηρίου – Ιδιωτικής Κλινικής δυναµικότητος 200 κλινών προϋπολογισµού € 70 εκατ. στο δήµο 
Αγ. Ιωάννη Ρέντη σε οικόπεδο έκτασης 12.680 τ.µ. ιδιοκτησίας της INTRAKAT , η οποία θα είναι και η 
κατασκευάστρια του έργου. Τον Μάιο του 2009 υπογράφτηκε µεταξύ των δύο µερών προσύµφωνο πώλησης του 
ακινήτου προκειµένου  να δροµολογηθούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση του παραπάνω έργου. 

Τον Μάιο του 2009 υπογράφτηκε από την κοινοπραξία ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ - INTRAKAT και το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, η σύµβαση κατασκευής φράγµατος στη λεκάνη Φιλιατρινού Νοµού Μεσσηνίας 
αρχικού προϋπολογισµού € 20,8 εκατ.  

Τον Ιούνιο του 2009 ο Όµιλος ανέλαβε την εκτέλεση για λογαριασµό της ∆ΕΗ του έργου «Προµήθεια υλικών και 
κατασκευή των Γ.Μ. 400 kv ΚΥΤ Αµυνταίου – ΚΥΤ Λαγκαδά» προϋπολογισµού € 9,3 εκατ. και το οποίο θα 
εκτελεστεί από την Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. που συστάθηκε για το σκοπό αυτό. 

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25.06.2009 της εταιρείας INTRAKAT ελήφθησαν οι εξής κύριες 
αποφάσεις:  
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1. Εγκρίθηκαν οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 
01.01.2008 έως 31.12.2008, µετά των σχετικών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών 
Ελεγκτών – Λογιστών. 

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών 
Ελεγκτών – Λογιστών, για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας και 
του Οµίλου αυτής αντιστοίχως, για την εταιρική χρήση από 01.01.2008 έως 31.12.2008. 

3. Επικυρώθηκε η εκλογή των κ.κ. Σωκράτη Κόκκαλη του Σωκράτη και ∆ηµητρίου Παππά του Αριστείδη, ως 
νέων Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, σύµφωνα µε την από 09.02.2009 απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας των 
παραιτηθέντων κ.κ. Ευάγγελου Π. Σακκά και Γεωργίου Α. Άννινου. 

4. Εξελέγη νέο ενδεκαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε πενταετή θητεία, αποτελούµενο από τους κ.κ Σωκράτη 
Κόκκαλη του Πέτρου, ∆ηµήτριο Κλώνη του Χρήστου, Αλέξανδρο Μυλωνάκη του Εµµανουήλ, Πέτρο 
Σουρέτη του Κωνσταντίνου, Νικόλαο – Σωκράτη Λαµπρούκο του ∆ηµητρίου, Χαράλαµπο Καλλή του 
Κωνσταντίνου, ∆ηµήτριο Παππά του Αριστείδη, Σωκράτη Κόκκαλη του Σωκράτη, Ηλία Ηλιόπουλο του 
Ευθυµίου, Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη και Ιωάννη Χρυσικόπουλο του Κωνσταντίνου και εκ των 
ανωτέρω εξελέγησαν ως "ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη" του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι κ.κ. Ηλίας 
Ηλιόπουλος του Ευθυµίου, Αλέξανδρος Μυλωνάκης του Εµµανουήλ και Αναστάσιος Τσούφης του 
Μιλτιάδη. 

5. Εξελέγη τριµελής Επιτροπή Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, αποτελούµενη από τα 
ανωτέρω ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ.κ. Ηλία Ηλιόπουλο του 
Ευθυµίου, Αλέξανδρο Μυλωνάκη του Εµµανουήλ και Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη. 

6. Εγκρίθηκε για τη χρήση 2008 η µη διανοµή µερίσµατος και η µεταφορά των κερδών της χρήσης εις νέον. 

7. Εγκρίθηκε η από 26.11.2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί µερικής αλλαγής της χρήσης των 
αντληθέντων και µη διατεθέντων έως την 26.11.2008 κεφαλαίων, συνολικού ποσού 7.127.270 ευρώ της 
κατηγορίας (1) «Μείωση Βραχυπρόθεσµού ∆ανεισµού» του πίνακα διάθεσης των κεφαλαίων που 
αντλήθηκαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, που αποφάσισε η Τακτική 
Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 23.06.2008 καθώς και ο πίνακας διάθεσης των ως άνω 
αντληθέντων κεφαλαίων.  

 
 
Επενδύσεις 
Εντός του α’ εξαµήνου του 2009 δαπανήθηκε ποσό € 485 χιλ. για την αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού, ποσό € 
101 χιλ. για την αγορά µεταφορικών µέσων ενώ ποσό € 635 χιλ. δαπανήθηκε για την εγκατάσταση γραµµής 
µεταλλικών δοκών στο εργοστάσιο της Λάρισας.  

Τον Ιούνιο του 2009 πραγµατοποιήθηκε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας EUROKAT 
µε απόφαση της από 6 Ιουνίου 2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων κατά ποσό € 1.100.000. Μετά την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών της αύξησης το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε € 1.600.000 και το 
ποσοστό της INTRAKAT στο µετοχικό κεφάλαιο της EUROKAT διαµορφώθηκε σε 94,38%. 
 
 
∆ιάθεση Κεφαλαίων Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 
Το καθαρό ποσό µετά την αφαίρεση των εξόδων της αύξησης µε µετρητά του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
Εταιρείας, που αποφασίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 23.6.2008, ανήλθε σε  € 
15.321.880,88. Η διάθεση του ποσού αυτού όπως προβλεπόταν στο εγκεκριµένο ενηµερωτικό δελτίο της Εταιρείας, 
ήταν σε µείωση του βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού κατά ποσό € 9.000.000,00 και σε χρηµατοδότηση 
νέων έργων κατά ποσό € 6.321.880,88. Σύµφωνα µε την από 26.11.2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Εταιρείας η οποία επικυρώθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23 Ιουνίου 2009, η διάθεση 
των αντληθέντων κεφαλαίων τροποποιήθηκε και αποφασίστηκε η µεταφορά ποσού  € 5.500.000,00 από την 
κατηγορία «Μείωση βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού» σε νέα κατηγορία και η διάθεσή του ως κεφάλαιο 
κίνησης και το αδιάθετο υπόλοιπο της κατηγορίας «Μείωση βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού» ποσού € 
1.627.270,00 να µεταφερθεί για χρήση στο α’ εξάµηνο της χρήσης 2009. Τα αντληθέντα κεφάλαια που διατέθηκαν 
έως την 31.12.2008 ήταν ποσό € 1.872.730,00 για µείωση του βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού,  ποσό  € 
2.521.880,88 για χρηµατοδότηση νέων έργων και ποσό € 5.500.000,00 ως κεφάλαιο κίνησης. Τα αδιάθετα ποσά την 
31.12.2008 ήταν ποσό € 1.627.270,00 για µείωση του βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού και ποσό € 
3.800.000,00 για χρηµατοδότηση νέων έργων. 

Στο α΄ εξάµηνο διατέθηκε ποσό € 1.627.270 για την µείωση του βραχυπρόθεσµου δανεισµού της Εταιρείας και 
ποσό € 2.300.000,00 για την χρηµατοδότηση νέων έργων. Το αδιάθετο ποσό έως την 30η Ιουνίου 2009 ανερχόταν 
σε € 1.500.000,00. 
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Ίδιες  Μετοχές  
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17.11.2008, αποφασίστηκε η αγορά από την Εταιρεία ιδίων 
µετοχών µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), µέχρι συµπληρώσεως του ορίου του 10% των υφιστάµενων 
µετοχών αυτής, µε ανώτατη τιµή διενέργειας των αγορών τα δύο (2,00) ευρώ ανά µετοχή και κατώτατη τα 
τριάντα τέσσερα λεπτά (0,34) ανά µετοχή και σε διάστηµα εντός είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, από την 
ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης που το αποφάσισε. Έως σήµερα η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε καµία πράξη 
για την απόκτηση ιδίων µετοχών βάσει της παραπάνω απόφασης. 
 
 
Εισαγωγή και διαπραγµάτευση νέων µετοχών 
Το ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην συνεδρίαση του της 3ης Αυγούστου 2009, ενέκρινε το περιεχόµενο 
του ενηµερωτικού δελτίου της Εταιρείας για την εισαγωγή στο Χ.Α. των νέων µετοχών από την αύξηση του 
µετοχικού της κεφαλαίου λόγω απορρόφησης δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων του κατασκευαστικού 
κλάδου δηµοσίων και ιδιωτικών έργων της CYBARCO Α.Τ.Ε., του κατασκευαστικού κλάδου δηµοσίων έργων της 
Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. και του κατασκευαστικού κλάδου της EUROKAT. 

Το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών κατά την συνεδρίασή του στις 06.08.2009 ενέκρινε την εισαγωγή προς 
διαπραγµάτευση στο ΧΑ των 14.847.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,34 
εκάστης, που προέκυψαν από την παρούσα αναδοχή κλάδων. 

Ως ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των παραπάνω νέων µετοχών ορίστηκε η 10η Αυγούστου 2009. 
 
 
Προοπτικές και Αναµενόµενη Εξέλιξη 
Η εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών και της κερδοφορίας του Οµίλου και της Εταιρείας αναµένεται να είναι 
θετική  και στο β΄ εξάµηνο του 2009. 

Για τον τοµέα των κατασκευών και των δικτύων οπτικών ινών, ο Όµιλος συµµετέχει στις διαδικασίες 
δηµοπράτησης νέων κατασκευαστικών έργων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και αναµένει το αποτέλεσµα των 
διαδικασιών αυτών, ενώ θετικές εµφανίζονται και οι προοπτικές για την ανάληψη και εκτέλεση έργων που 
δηµοπρατούνται και πρόκειται να υλοποιηθούν µέσω  των συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (έργα 
Σ∆ΙΤ). Ήδη το σχήµα που συµµετέχει η Εταιρεία έχει προεπιλεγεί και προκριθεί στην τελική φάση του 
διαγωνισµού για την ανάληψη του έργου Μελέτη-Χρηµατοδότηση-Κατασκευή και Τεχνική ∆ιαχείριση των 
Κτιριακών Εγκαταστάσεων της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Πειραιά.   

Στο α’ εξάµηνο του 2009 συνεχίστηκε η κατασκευή της 2ης φάσης της Ιδιωτικής Κλινικής ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
προϋπολογισµού € 28,38 εκατ., η κατασκευή του έργου ΡΕΑ Μαιευτική Κλινική προϋπολογισµού € 28,16 εκατ. και 
του οικιστικού και εµπορικού συγκροτήµατος Garden Residence προϋπολογισµού € 39,9 εκατ. που εκτελείται από 
το υποκατάστηµα της Εταιρείας στην Κρακοβία Πολωνίας. Επίσης η εκτέλεση του έργου ανακαίνιση κτιρίου 
γραφείων της εταιρείας Χ. Μπενρουµπή ΑΕ  προϋπολογισµού € 4,2 εκατ., η ανέγερση εµπορικού κέντρου για 
λογαριασµό της Leroy Merlin στην Πυλαία Θεσσαλονίκης προϋπολογισµού € 7 εκατ.. Στο β’ εξάµηνο του 2009 
αναµένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή εµπορικού κέντρου στην περιοχή της Λάρισας 
προϋπολογισµού € 25,4 εκατ. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή έργων υποδοµών του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως ο αυτοκινητόδροµος Πελοποννήσου 
(Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαµάτα), έργο προϋπολογισµού € 1,1 δις που εκτελείται από την Κοινοπραξία «Μωρέας», 
στην οποία η εταιρεία ΑΚΤΩΡ συµµετέχει κατά 86,7% και η INTRAKAT κατά 13,3%, όπως και άλλων έργων 
υποδοµής που εκτελούνται υπό κοινοπρακτική µορφή και είναι η κατασκευή του Αεροδροµίου Καρπάθου, η 
κατασκευή τµηµάτων της Εγνατίας Οδού, η διευθέτηση του χειµάρρου Ξηριά, η κατασκευή φράγµατος του 
ποταµού Φιλιατρινού.  

Επιπλέον συνεχίζεται η κατασκευή έργων υποδοµής φυσικού αερίου που εκτελούνται υπό κοινοπρακτική µορφή 
για λογαριασµό της ∆ΕΠΑ και η κατασκευή των νοσοκοµείων Κατερίνης και Κέρκυρας που εκτελούνται για 
λογαριασµό της ∆ΕΠΑΝΟΜ και η ανέγερση της Ιονίου Γενικής Κλινικής της εταιρείας Euromedica 
προϋπολογισµού € 10,9 εκατ. 

Στον τοµέα των υποδοµών των οπτικών ινών, εκτελούνται οι συµβάσεις µε τους δήµους Αλεξανδρούπολης, 
Ιωαννίνων, Λαµίας, Σερρών, Σπάρτης, Ξάνθης, Κοµοτηνής, Θηβαίων όπως και µε άλλους µικρότερους δήµους, 
συνολικού προϋπολογισµού € 10 εκατ. περίπου.  

Σηµαντική είναι η συµµετοχή των έργων που υλοποιούνται για λογαριασµό των τηλεπικοινωνιακών παρόχων 
(δίκτυα οπτικών ινών και σταθµοί βάσης) όπως είναι η Vodafone, Wind, Hellas On Line και Forthnet, όπως και 
τα έργα του τοµέα των µεταλλικών κατασκευών (έργα ∆ΕΗ, έργα ΟΣΚ, µεταλλικές κατασκευές κτιρίων, ιστοί 
παρόχων κινητής τηλεφωνίας) που εκτελούνται από την Εταιρεία.   

Σε σχέση µε τον τοµέα των µεταλλικών κατασκευών η Εταιρεία εκτελεί την σύµβαση µε τον Οργανισµό Σχολικών 
Κτιρίων για αίθουσες διδασκαλίας ελαφριάς λυόµενης προκατασκευής  που θα τοποθετηθούν σε όλη την 
Ελληνική Επικράτεια, προϋπολογισµού € 4,3 εκατ. και την κατασκευή του µεταλλικού στεγάστρου γηπέδου στην 
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πόλη Le Mans στην Γαλλία, προϋπολογισµού στην α’ φάση € 6,3 εκατ., για λογαριασµό της εταιρείας Vinci. 
Επίσης, εκτελείται το έργο κατασκευής γραµµών µεταφοράς για λογαριασµό της ∆ΕΗ προϋπολογισµού € 9,3 
εκατ. που ανέλαβε ο Όµιλος και εκτελείται υπό κοινοπρακτική µορφή. 

Στόχος της Εταιρείας παραµένει η συνεχής βελτίωση της θέσης που έχει κατακτήσει στην Ελληνική 
κατασκευαστική αγορά, ο περιορισµός του κόστους και η διατήρηση του ανεκτέλεστου των έργων της Εταιρείας 
σε υψηλά επίπεδα, το οποίο κατά την 30.06.2009 υπερέβαινε τα € 290 εκατ..  

Σηµαντικό πλεονέκτηµα για την Εταιρεία θεωρείται το γεγονός της αναβάθµισης του εργοληπτικού της πτυχίου 
της στην ανώτατη (7η) εργοληπτική τάξη των κατασκευαστικών εταιρειών (ΜΕΕΠ ΥΠΕΧΩ∆Ε). 

Η ∆ιοίκηση εκτιµά, ότι παρόλο το αρνητικό κλίµα που επικρατεί, η Εταιρεία µε συντηρητικές και συγκροτηµένες 
κινήσεις και εκµεταλλευόµενη το γεγονός του εντατικότερου προγραµµατισµού των δηµοσίων επενδύσεων που 
χρησιµοποιείται σήµερα για την ενίσχυση της συνολικής ζήτησης και την εξοµάλυνση των συνθηκών της αγοράς, 
θα µπορέσει να επικρατήσει του ισχυρού ανταγωνισµού και να αυξήσει τα συνολικά της µεγέθη προς όφελος των 
µετόχων της.  
 
 
Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 
 
Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την δραστηριότητα του Οµίλου και της Εταιρείας 
 
• Πορεία του κατασκευαστικού κλάδου 

Την τελευταία τριετία έχουν ενταθεί οι ρυθµοί απορρόφησης των κοινοτικών πόρων για την δηµιουργία έργων 
υποδοµής σε όλη την ελληνική επικράτεια, ενώ παράλληλα δηµοπρατούνται έργα σηµαντικού προϋπολογισµού 
προκειµένου να υλοποιηθούν µέσω του θεσµού των συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ). 
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ποιοτική κατασκευή και η βιωσιµότητα των επενδύσεων αυτών απαιτείται να 
συνεργαστούν αρµονικά οι εµπλεκόµενοι κατασκευαστικοί φορείς (κατασκευαστικές εταιρείες και µελετητές) και 
τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 

Η Εταιρεία προκειµένου να ανταποκριθεί στις νέες τάσεις και δεδοµένα, απαιτείται να αναπροσαρµόσει τον 
επιχειρηµατικό της σχεδιασµό, να ανασυγκροτήσει την δοµή και την οργάνωση της, ώστε να µην αντιµετωπίσει 
προβλήµατα προσαρµογής στο κατασκευαστικό περιβάλλον που διαµορφώνεται. 
 
• Επέκταση ∆ραστηριοτήτων 

Μέχρι σήµερα, οι κυριότερες δραστηριότητες του Οµίλου καλύπτουν έργα τηλεπικοινωνιακών υποδοµών, έργα 
πολιτικού µηχανικού και µεταλλικές κατασκευές. Προκειµένου ο Όµιλος να αυξήσει τον κύκλο εργασιών του και 
να επεκταθεί και σε τοµείς δραστηριότητας όπως η ενέργεια και συγκεκριµένα η ανάπτυξη τεχνολογίας 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων και o τοµέας ενεργειακής αξιοποίησης στερεών αποβλήτων (waste to energy), 
απαιτείται η ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέµατα συνεργασιών ώστε να είναι δυνατή η συµµετοχή στην εκτέλεση 
αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων και η απόκτηση της επιπλέον απαιτούµενης τεχνογνωσίας. 
 
• Επάρκεια κεφαλαίων που απαιτούνται  για τη συµµετοχή στα αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα 
Η συµµετοχή του Οµίλου στην υλοποίηση και εκµετάλλευση των αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων απαιτεί 
εκτεταµένη χρήση ιδίων κεφαλαίων. ∆εδοµένου ότι τα έργα αυτά είναι µεγάλης κλίµακας, ενδέχεται να 
απαιτηθούν κεφάλαια σηµαντικού ύψους για να εξασφαλιστεί η συµµετοχή του Οµίλου. Τυχόν καθυστερήσεις 
στις διαδικασίες που απαιτούνται για την ανεύρεση  αυτών των κεφαλαίων, ενδέχεται να επηρεάσει σε κάποιο 
βαθµό τις δραστηριότητες και τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου. 
 
• Εξάρτηση από το εργοληπτικό πτυχίο   

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας  περί δηµοσίων έργων, µια εργοληπτική επιχείρηση για να 
µπορεί να λάβει µέρος σε δηµοπρασίες για την ανάθεση συµβάσεων δηµοσίων έργων, πρέπει να είναι 
εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ενώ 
παράλληλα πρέπει να διαθέτει κατά το χρόνο της τακτικής επανάκρισης την κατάλληλη στελέχωση, τα 
απαραίτητα οικονοµικά στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση των δεικτών βιωσιµότητας που ορίζει ο 
νόµος, εµπειρία στην εκτέλεση έργων κ.λ.π. 

Ενδεχόµενη αδυναµία πλήρωσης των κριτηρίων µελλοντικής επανάκρισης θα επηρεάσει τα οικονοµικά µεγέθη 
του Οµίλου. 
 
• Εκτέλεση έργων µέσω κοινοπρακτικών σχηµάτων 

Μέρος των εσόδων του Οµίλου προέρχεται από έργα που εκτελούνται µε τη µορφή κοινοπραξιών µε άλλες 
κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα. Κάθε κοινοπραξία συστήνεται προκειµένου να εξυπηρετήσει την  
υλοποίηση ενός συγκεκριµένου έργου (δηµόσιου ή ιδιωτικού). Τα κοινοπρακτούντα µέλη, ευθύνονται 
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αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι του κύριου του έργου, καθώς και για οποιαδήποτε υποχρέωση της 
κοινοπραξίας.  

Για τον λόγο αυτό υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των κοινοπραξιών από τον Όµιλο INTRAKAT σε 
οικονοµικό και σε τεχνικό επίπεδο. 
 
• Νοµικό καθεστώς που διέπει την προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και επίβλεψη κατασκευαστικών δηµοσίων και ιδιωτικών 

έργων 
Οι δραστηριότητες των εταιρειών του Οµίλου στον κατασκευαστικό κλάδο εξαρτώνται από τη νοµοθεσία που 
ρυθµίζει τόσο τα δηµόσια έργα (προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση, επίβλεψη), όσο σε θέµατα που αναφέρονται στο 
περιβάλλον, στην ασφάλεια, στη δηµόσια  υγεία, στο εργασιακό και στη φορολόγηση.  

Είναι γεγονός ότι ο Όµιλος έχει τις υποδοµές να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά σε µεταβολές της σχετικής 
νοµοθεσίας, αλλά δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο µελλοντικές νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις να 
επηρεάσουν,  έστω και πρόσκαιρα, τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου. 
 
• Ζηµιές/βλάβες σε πρόσωπα, εξοπλισµό και περιβάλλον (ασφαλιστική κάλυψη) 
Οι δραστηριότητες των εταιρειών του Οµίλου αντιµετωπίζουν κινδύνους που µπορεί να προκύψουν από 
αρνητικά γεγονότα όπως, µεταξύ άλλων, ατυχήµατα πάσης φύσεως, τραυµατισµοί και βλάβες σε πρόσωπα 
(εργαζοµένους ή/και τρίτους), βλάβες στο περιβάλλον ή ζηµιές σε εξοπλισµό και περιουσίες τρίτων.  

Όλα τα παραπάνω είναι πολύ πιθανό να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή στη δυσµενέστερη περίπτωση διακοπή 
εκτέλεσης εργασιών στα εµπλεκόµενα έργα και να επισύρουν ποινικές ευθύνες σε στελέχη της Εταιρείας.  

Ο Όµιλος προκειµένου να περιορίσει σχετικούς ενδεχόµενους κινδύνους, λαµβάνει όλα τα απαραίτητα 
προληπτικά µέτρα (µέτρα υγιεινής και µέτρα ασφαλείας), ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους αρνητικά 
γεγονότα ενώ παράλληλα συνάπτονται τα ενδεδειγµένα για κάθε δραστηριότητα ασφαλιστήρια συµβόλαια.  
 
 
Χρηµατοοικονοµικοί Κίνδυνοι 
 
• Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Ο Όµιλος, µέσω των θυγατρικών δραστηριοποιείται στην Ρουµανία, και στην Κύπρο. Επίσης µέσω 
υποκαταστηµάτων, δραστηριοποιείται στην Αλβανία, στο Κόσσοβο, στην Συρία και στην Πολωνία.  

Η δραστηριοποίηση του Οµίλου στο εξωτερικό λόγω της εξαιρετικά δύσκολης διεθνούς οικονοµικής συγκυρίας 
και δεδοµένου ότι δεν µπορεί να προβλεφθεί απόλυτα η πορεία των νοµισµάτων των χωρών αυτών σε σχέση µε 
το ευρώ, ενδέχεται να επηρεάσει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε συναλλαγµατικές διακυµάνσεις.  

Σηµειώνεται ότι όπου είναι εφικτό χρησιµοποιείται σαν αντισταθµιστικό µέσο ο δανεισµός στο τοπικό νόµισµα, 
ενώ είναι συνεχής η προσπάθεια να εξασφαλίζονται συµφωνίες τιµολόγησης των υπηρεσιών που παρέχονται και 
είσπραξης των απαιτήσεων σε ευρώ.   
 
• Κίνδυνος επιτοκίων 

Ο Όµιλος προκειµένου να διατηρήσει τον κίνδυνο µεταβολής επιτοκίων σε χαµηλά επίπεδα συνάπτει συµβάσεις 
δανεισµού και συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε κυµαινόµενα επιτόκια και κατά κύριο λόγο µε  βάση 
euribor τριµήνου.  

Η κύρια χρηµατοδότηση του Οµίλου αποτελείται από 2 οµολογιακά δάνεια µε κυµαινόµενο επιτόκιο ενώ το 
υπόλοιπο του βραχυπρόθεσµου δανεισµού που έχει συναφθεί για να καλύψει την χρηµατοδότηση των έργων που 
εκτελούνται στηρίζεται σε συµβάσεις µε βάση το euribor τριµήνου.  
 
• Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε πιστωτικούς κινδύνους που απορρέουν από το γεγονός οι πελάτες να µην είναι σε 
θέση να τηρήσουν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις και να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.  

Ο παραπάνω κίνδυνος περιορίζεται λόγω του ότι οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται από µια ευρεία 
πελατειακή βάση η οποία περιλαµβάνει και αρκετούς ∆ηµόσιους οργανισµούς και ∆ηµοτικές επιχειρήσεις. Η 
οικονοµική  κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς, ενώ όταν κρίνεται απαραίτητο, ζητούνται 
επιπλέον καλύψεις ως εγγύηση της πίστωσης. 

Επιπλέον τα µεγέθη των πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασµών ελέγχονται διαρκώς ώστε 
οποιοσδήποτε ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, να καλύπτεται από εξασφαλίσεις ή από ικανές προβλέψεις 
επισφαλών  απαιτήσεων. Εξαιτίας της δύσκολης σηµερινής οικονοµικής συγκυρίας τα παραπάνω µέτρα και οι 
αντίστοιχοι  έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί προκειµένου να περιοριστούν τυχόν αρνητικές στο τοµέα αυτό 
εξελίξεις.   
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• Κίνδυνος Ρευστότητας 
Η ισορροπηµένη διαχείριση της ρευστότητας, επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασµού 
ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων, οι δε κίνδυνοι που µπορεί να δηµιουργηθούν από 
έλλειψη επαρκούς ρευστότητας, αντισταθµίζονται από την ύπαρξη εξασφαλισµένων τραπεζικών πιστώσεων που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν άµεσα και θεωρούνται ότι είναι επαρκείς για να αντιµετωπιστεί οποιαδήποτε 
πιθανή έλλειψη ταµειακών διαθεσίµων. Βραχυπρόθεσµα δεν προβλέπεται να υπάρξουν κίνδυνοι χωρίς να 
αποκλείεται το γεγονός σε περίπτωση που το δυσµενές οικονοµικό κλίµα επιδεινωθεί, να δηµιουργηθούν τέτοιες 
συνθήκες που θα επιφέρουν πρόσθετο δανειακό κόστος ή πιθανό κίνδυνο ταµιακών εκροών στην εταιρεία.  
 
• Κίνδυνος Τιµής 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο µεταβολής της αξίας των χρεογράφων που κατέχει, τα οποία έχουν καταταχθεί ως 
διαθέσιµα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων. Τα ανωτέρω χρεόγραφα αφορούν µετοχές εταιρειών εισαγµένων στο Χ.Α. 
 
 
 
Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη 
Οι συναλλαγές του Οµίλου και της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν γίνει µε τους συνήθεις όρους της 
αγοράς. 

Οι κυριότερες συναλλαγές του Οµίλου και της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε την έννοια του 
∆ΛΠ 24 για την περίοδο 1/1 - 30/06/2009 έχουν ως εξής: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α

INTRACOM HOLDINGS 585.472 991.169 132.272 302.260
INTRACOM IT SERVICES 354 76.047 176.665 11.518
INTRACOM TELECOM 2.679.041 2.432.189 595.223 947.587
INTRACOM DEFENCE 77.328 3.622 -- 950
INTRASOFT ΑΕ 33.949 392.084 -- --
INTRALOT A.E. -- -- 324.976 --
INTRALBAN 13.090 -- -- --
INTRAROM 1.948.917 232.168 -- 185.233
INTRACOM Ltd SKOPJE 57 2.400 -- --
HELLAS ON LINE 17.355.682 -- 3.813.465 4.317
ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3.326.066 -- 1.395.396 --
ΘΡΥΛΟΣ ΑΕ 4.191.989 -- 68.515 --
ΣΤΑ∆ΙΟ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ 452.674 56.380 192.194 --
ΟΣΦΠ 1.698 259.995 1.400 253.211
Κ/Ξ ∆ΕΠΑ 455.736 24.206 328.043 --
PLURIN TELECOMUNICATIONS 484.850 -- 122.293 --
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΠΑ ΑΕΡΙΟΥ 1.497.955 247.630 -- --
Κ/Ξ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ 322.191 -- -- --
Κ/Ξ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 158.248 2.254.668 108.000 --
Κ/Ξ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΡΙΟΥ ΟΑΚΑ 501.621 -- -- --
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-ΙΝΤRAKAΤ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ 190 -- -- --
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ 13.946 48.229 -- --
Κ/Ξ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 324.225 -- 942.473 --
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ERGAS-ALGAS 4.208 -- -- --

34.429.488 7.020.789 8.200.915 1.705.076

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α

INTRACOM HOLDINGS 511.971 980.398 3.100 302.260
INTRACOM IT SERVICES -- 41.461 -- 11.518
INTRACOM TELECOM 2.554.298 2.428.711 476.891 947.587
INTRACOM DEFENCE 41.313 3.622 -- 950
INTRASOFT ΑΕ -- 392.084 -- --
INTRACOM CONSTRUCT 3.663.753 747.255 28.600 36.155
IN MAINT  AE 213.964 268.158 41.778 366.106
INTRAKAT INTERNATIONAL 25.365 -- 25.365 --
INTRALBAN 13.090 -- -- --
INTRAROM 48.756 -- -- --
INTRACOM Ltd SKOPJE 57 2.400 -- --
INTRADEVELOPMENT 66.741 -- 825 --
ΚΕΠΑ ΑΕ 1.742 159.247 -- 81.581
HELLAS ON LINE 17.310.076 -- 3.755.691 4.317
ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3.326.066 -- 1.395.396 --
EUROKAT ATE 945.696 -- 1.399.650 --
ΘΡΥΛΟΣ ΑΕ 4.108.800 -- -- --
ΣΤΑ∆ΙΟ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ 25.934 56.380 -- --
ΟΣΦΠ -- 259.995 -- 253.211
Κ/Ξ ΕΓΝΑΤΙΑ 4.374.201 1.908.886 -- 1.825.883
Κ/Ξ ΒΟΡ.ΤΟΜΕΑΣ 131.938 38.849 -- --
Κ/Ξ ΞΗΡΙΑΣ 428.719 -- 32.431 --
Κ/Ξ ΑΓ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 404.047 32.370 -- --
Κ/Ξ  ΜΩΡΕΑΣ 199.129 1.935.643 -- --
Κ/Ξ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 57.836 -- 167.335 --
Κ/Ξ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -- 3.405 280.549 998
Κ/Ξ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΤΑΣ 160.676 -- 11.237 --
Κ/Ξ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΑ 74.161 -- -- --
Κ/Ξ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΠΑ2 89.769 -- -- --
Κ/Ξ ΒΙΠΕ-ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ 10.918 -- -- --
Κ/Ξ ∆ΕΠΑ 455.736 24.206 328.043 --
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΠΑ 3 35.018 -- -- --
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΠΑ 4 547 -- -- --
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΠΑ 5 3.313 -- -- --
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΠΑ 6 18.845 -- -- --
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΠΑ 7 22 29.954 -- --
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΛΑΜΙΑ-ΘΗΒΑ 97.871 -- -- --
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ΕΤΒΟ ΑΤΕ 4.621 -- -- --
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝ.ΚΛΙΝΙΚΗ 1.176.957 -- -- --
Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ-ΓΕΤΕΜ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ 20.813 -- -- --
Κ/Ξ ΑΛΤΕΚ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ -- -- -- --
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΠΑ ΑΕΡΙΟΥ 1.497.955 247.630 -- --
Κ/Ξ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 322.191 -- -- --
Κ/Ξ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 158.248 2.254.668 108.000 --
Κ/Ξ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΡΙΟΥ ΟΑΚΑ 501.621 -- -- --
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-ΙΝΤRAKAΤ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ 190 -- -- --
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ 13.946 48.229 -- --
Κ/Ξ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 324.225 -- 942.473 --
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ERGAS-ALGAS 4.208 -- -- --

43.425.341 11.863.552 8.997.364 3.830.566

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης κατά την 30.06.2009 ανήλθαν σε € 866.758. Οι εν 
λόγω αµοιβές αφορούν αµοιβές εξαρτηµένης εργασίας µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικών 
στελεχών. 
 
 
Προσωπικό 
Το προσωπικό του Οµίλου την 30.06.2009 ανερχόταν σε 617 άτοµα από τα οποία τα 109 άτοµα ήταν ∆ιοικητικοί 
υπάλληλοι και τα 508 άτοµα Εργατοτεχνικό προσωπικό. 
 

Παιανία, 26 Αυγούστου 2009 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 
 

Προς τους µετόχους της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 
 
 
Εισαγωγή 
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη εταιρική και ενοποιηµένη συνοπτική κατάσταση οικονοµικής θέσης της 
“ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” 
(η «Εταιρεία») της 30ης Ιουνίου 2009, τις σχετικές εταιρικές και ενοποιηµένες συνοπτικές καταστάσεις συνολικού 
εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την 
ηµεροµηνία καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική 
οικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του ν. 
3556/2007. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης 
συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Οικονοµική Αναφορά 
(∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34).  ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της 
ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 
 
 
Εύρος της εργασίας επισκόπησης 
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης 
Οικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας». Η 
επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την 
αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και 
στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης 
είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής και 
εποµένως, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας 
όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν 
διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 
 
 
Συµπέρασµα 
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε 
στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
 
 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών Θεµάτων 
Από τη διενεργηθείσα επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι το περιεχόµενο της προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του 
Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης είναι συνεπές µε τη συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική 
πληροφόρηση.  
 

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2009 
 

ΟI ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤEΣ ΛΟΓΙΣΤEΣ 
 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ε. ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ                                                                ΜΑΡΙΑ Ν. ΧΑΡΙΤΟΥ  
                            Α.Μ. ΣΟΕΛ 12371                                                                                Α.Μ. ΣΟΕΛ 15161 

 
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

µέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125  
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1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Περιόδου 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7.1 577.360 666.713 512.705 613.849
Ενσώµατα πάγια 7.2 40.890.707 38.844.213 34.870.957 33.249.361
Επενδύσεις σε ακίνητα 7.3 6.912.881 16.201.044 6.297.186 15.551.128
Επενδύσεις σε θυγατρικές 7.4 -- -- 9.295.239 8.180.089
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις (που ενοποιούνται µε 
τη µέθοδο της καθαρής θέσης) 7.5 3.281.558 1.272.005 194.574 194.574
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 2.514.192 2.330.216 2.514.192 2.330.216
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 2.555.794 3.648.248 1.817.931 2.169.105
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις -- 37.450 -- --

56.732.492 62.999.889 55.502.783 62.288.322

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Αποθέµατα 15.886.646 14.175.713 14.858.116 12.318.184
Συµβάσεις κατασκευής έργων 31.776.418 26.454.828 25.485.533 20.403.536
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 129.076.467 113.948.662 107.706.138 99.669.839
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 337.749 359.997 337.749 359.997
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 9.273.575 8.158.676 8.446.720 7.167.633
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 13.678.545 21.216.414 6.948.682 10.705.001

200.029.400 184.314.290 163.782.938 150.624.190

Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού διακρατούµενα προς 
πώληση 7.3 7.368.773 -- 7.368.773 --
Σύνολο Ενεργητικού 264.130.665 247.314.179 226.654.494 212.912.512

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο 7.6 65.333.096 65.333.096 65.573.476 65.573.476
Αποθεµατικά  εύλογης αξίας 7.7 735.702 706.098 1.062.305 886.171
Λοιπά αποθεµατικά 7.8 14.803.614 14.802.589 14.771.007 14.771.007
Κέρδη εις νέον 8.097.662 6.114.026 10.328.284 8.587.544

88.970.074 86.955.809 91.735.072 89.818.198
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 857.140 976.330 -- --
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 89.827.214 87.932.139 91.735.072 89.818.198

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 7.9 1.643.416 1.548.753 1.450.043 1.198.570
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 66.544 -- 173.563 69.263
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την 
έξοδο από την υπηρεσία 541.248 480.050 520.119 461.031
Επιχορηγήσεις 108.236 112.781 108.235 112.781
Μακροχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και 
έξοδα 7.10 92.180 87.179 1.487.342 1.122.024

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 17.729.914 22.362.323 7.695.000 9.060.000
20.181.538 24.591.086 11.434.302 12.023.668

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 89.200.576 73.365.979 67.780.275 58.553.558
∆άνεια 7.9 53.160.837 52.856.133 45.040.672 44.582.753
Συµβάσεις κατασκευής έργων 10.735.158 7.699.239 9.921.070 7.245.102
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 254.738 155.370 -- --

Βραχυχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα 7.10 770.604 714.233 743.103 689.233
154.121.913 134.790.954 123.485.120 111.070.646

Σύνολο υποχρεώσεων 174.303.451 159.382.040 134.919.422 123.094.314

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 264.130.665 247.314.179 226.654.494 212.912.512

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων
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2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Περιόδου  
 

(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση
01.01 -          

30.06.2009
01.04 -          

30.06.2009
01.01-         

30.06.2008
01.04-         

30.06.2008
01.01 -          

30.06.2009
01.04 -          

30.06.2009
01.01-         

30.06.2008
01.04-         

30.06.2008

Πωλήσεις 99.785.379 54.436.196 78.961.540 41.075.733 74.630.259 41.408.430 62.858.644 33.083.095
Κόστος Πωληθέντων (88.203.111) (48.415.890) (66.339.303) (34.096.228) (64.439.702) (35.766.520) (53.055.925) (27.650.414)
Μικτό Κέρδος 11.582.268 6.020.306 12.622.237 6.979.505 10.190.557 5.641.910 9.802.719 5.432.681

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (8.276.052) (4.965.500) (7.170.100) (3.856.988) (5.946.764) (3.213.344) (6.118.739) (3.454.417)
Λοιπά έσοδα 7.11 196.808 152.701 274.666 160.126 228.152 172.208 548.568 524.811
Λοιπά κέρδη/ (ζηµιές)/ καθαρά 7.12 75.557 197.599 (287.785) (79.229) 28.577 210.055 (288.977) (60.466)
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 3.578.581 1.405.106 5.439.018 3.203.414 4.500.522 2.810.829 3.943.571 2.442.609

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 7.13 188.121 81.095 223.155 191.621 64.502 33.937 56.830 49.751
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 7.13 (2.741.517) (1.170.753) (3.100.127) (1.660.866) (2.123.211) (1.079.117) (2.221.983) (1.171.755)
Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό (2.553.396) (1.089.658) (2.876.972) (1.469.245) (2.058.709) (1.045.180) (2.165.153) (1.122.004)
Κέρδη/ Ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις (µετά από φόρο 
και δικαιώµατα µειοψηφίας) 1.955.682 2.003.977 79.268 94.268 (53.871) (44.910) 76.364 91.364
Καθαρά κέρδη/ζηµίες  προ φόρων 2.980.867 2.319.425 2.641.314 1.828.437 2.387.942 1.720.739 1.854.781 1.411.969

 Φόρος εισοδήµατος (1.259.278) (1.114.809) (1.039.044) (719.397) (818.202) (872.116) (495.348) (486.289)
Καθαρά κέρδη/ζηµίες περιόδου 1.721.589 1.204.616 1.602.270 1.109.040 1.569.740 848.623 1.359.433 925.680

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους:
∆ιαθέσιµα προς πώληση  χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - 
Κέρδη/(ζηµιές) αποτίµησης στην εύλογη αξία 183.976 635.554 (2.425.140) 418.127 183.976 635.554 (2.425.140) 418.127
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής (156.340) 2.214 (15.560) 118.888 (7.842) (16.526) (2.913) (2.913)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 1.749.225 1.842.384 (838.430) 1.646.055 1.745.874 1.467.651 (1.068.620) 1.340.894

Κέρδη περιόδου
Κατανεµόµενα σε :

Ιδιοκτήτες µητρικής 1.825.186 1.261.483 1.325.031 991.998 1.569.740 848.623 1.359.433 925.680
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (103.597) (56.867) 277.239 117.042 -- -- -- --

1.721.589 1.204.616 1.602.270 1.109.040 1.569.740 848.623 1.359.433 925.680

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Κατανεµόµενα σε :

Ιδιοκτήτες µητρικής 1.860.514 1.898.280 (1.103.022) 1.407.212 1.745.874 1.467.651 (1.068.620) 1.340.894
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (111.289) (55.896) 264.592 238.843 -- -- -- --

1.749.225 1.842.384 (838.430) 1.646.055 1.745.874 1.467.651 (1.068.620) 1.340.894

Κέρδη ανά µετοχή 

Βασικά 7.14 0,0199 0,0137 0,0273 0,0204 0,0169 0,0092 0,0280 0,0190

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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3.α Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
Αποθεµατικά Κέρδη εις νέον ∆ικαιώµατα 

Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2008 42.972.805 5.191.532 15.396.246 6.501.543 743.507 70.805.633

Καθαρό κέρδος περιόδου -- -- -- 1.325.031 277.239 1.602.270
∆ιαθέσιµα προς πώληση                                            
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - Κέρδη 
αποτίµησης στην εύλογη αξία 7.7 -- (2.425.140) -- -- -- (2.425.140)
Συναλλαγµατικές διαφορές -- (14.895) -- -- (665) (15.560)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα -- (2.440.035) -- 1.325.031 276.574 (838.430)

Εξαγορά ποσοστού σε θυγατρική -- -- 386 (12.575) (9.571) (21.760)

Μέρισµα -- -- (729.094) -- (39.600) (768.694)
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2008 42.972.805 2.751.497 14.667.538 7.813.999 970.910 69.176.749

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2009 65.333.096 706.098 14.802.589 6.114.026 976.330 87.932.139

Καθαρό κέρδος περιόδου -- -- -- 1.825.186 (103.597) 1.721.589
∆ιαθέσιµα προς πώληση  χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία - Κέρδη/(ζηµιές) αποτίµησης στην 
εύλογη αξία 7.7 -- 183.976 -- -- -- 183.976
Συναλλαγµατικές διαφορές -- (148.648) -- -- (7.692) (156.340)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα -- 35.328 -- 1.825.186 (111.289) 1.749.225

Έξοδα αύξησης µετοχικού Eurokat -- -- -- (831) (49) (880)

Μεταβολή ποσοστού από CONSTRUCT -- (5.724) -- (2.576) (6.850) (15.150)

Μεταβολή ποσοστού από EUROKAT -- -- 1.025 (9.143) 8.118 --

Μέρισµα -- -- -- -- (9.120) (9.120)
Χορήγηση δωρεάν συµµετοχικών τίτλων της 
µητρικής INTRACOM HOLDINGS -- -- -- 171.000 -- 171.000
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2009 65.333.096 735.702 14.803.614 8.097.662 857.140 89.827.214

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 
3.β Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
Αποθεµατικά Κέρδη εις νέον Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2008 42.972.805 5.079.397 15.367.668 5.464.235 68.884.105

Καθαρό κέρδος περιόδου -- -- -- 1.359.433 1.359.433
∆ιαθέσιµα προς πώληση                                            
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - Κέρδη 
αποτίµησης στην εύλογη αξία 7.7 -- (2.425.140) -- -- (2.425.140)

Συναλλαγµατικές διαφορές -- (2.913) -- -- (2.913)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα -- (2.428.053) -- 1.359.433 (1.068.620)
Μέρισµα -- -- (729.094) -- (729.094)
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2008 42.972.805 2.651.344 14.638.574 6.823.668 67.086.391

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2009 65.573.476 886.171 14.771.007 8.587.544 89.818.198
Καθαρό κέρδος περιόδου -- -- -- 1.569.740 1.569.740
∆ιαθέσιµα προς πώληση  χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία - Κέρδη/(ζηµιές) αποτίµησης στην 
εύλογη αξία 7.7 -- 183.976 -- -- 183.976
Συναλλαγµατικές διαφορές -- (7.842) -- -- (7.842)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα -- 176.134 -- 1.569.740 1.745.874

Χορήγηση δωρεάν συµµετοχικών τίτλων της 
µητρικής INTRACOM HOLDINGS -- -- -- 171.000 171.000
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2009 65.573.476 1.062.305 14.771.007 10.328.284 91.735.072

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
* Ποσό € 171 χιλ. στα κέρδη εις νέον, αφορά χορηγηθείσες δωρεάν µετοχές της INTRACOM HOLDINGS σε εργαζοµένους της εταιρείας, 

µε ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της περιόδου βάσει του ∆ΠΧΑ 2.   
 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων 
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4. Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση 30.06.2009 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2008
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη Χρήσης 1.721.589 1.602.270 1.569.740 1.359.433
Προσαρµογές για:
Φόρους 1.259.278 1.039.044 818.202 495.348
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 7.2 1.749.192 1.670.069 1.279.461 1.334.206
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7.1 141.977 201.125 138.063 193.760
Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα 33.869 -- 33.869 --
Συναλλαγµατικές διαφορές αποσβέσεων ενσώµατων και άυλων 
παγίων 7.1, 7.2 (47.722) (9.343) (1.827) (10)
Συναλλαγµατικές διαφορές επενδύσεων σε ακίνητα 34.221 -- -- --
Κέρδη/ (ζηµιές) από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 7.12 (100.415) (9.510) (418.753) (1.642)
Κέρδη/(ζηµιές) εύλογης αξίας άλλων χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 7.12 22.248 286.692 22.248 286.692
Έσοδα τόκων 7.13 (188.121) (223.155) (64.502) (56.830)
Έξοδα τόκων 7.13 3.094.103 3.540.400 2.148.939 2.228.355
Συναλλαγµατικές διαφορές χρηµατοοικονοµικού κόστους (352.586) (440.273) (25.728) (6.372)
Έσοδα από µερίσµατα -- (83.625) (14.880) (143.025)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (4.545) (5.368) (4.545) (5.368)
Aποµείωση επισφαλών απαιτήσεων 1.400.000 -- -- --
Αξία ληφθέντων συµµετοχικών τίτλων µητρικής 171.000 -- 171.000 --
Μερίδιο αποτελέσµατος σε συγγενείς εταιρίες 7.5 (2.009.553) (2.904) -- --
Κέρδος απόκτησης θυγατρικής -- (16.872) -- --
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ µεταβολών 
στο κεφάλαιο κίνησης 6.924.535 7.548.550 5.651.287 5.684.547

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης :
Αύξηση/ (µείωση) αποθεµάτων (1.710.933) (2.457.897) (2.539.932) (2.373.619)
Αύξηση/ (µείωση) απαιτήσεων (20.756.941) 5.459.154 (12.752.240) 5.549.358
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων 14.958.775 21.412.857 11.267.472 2.171.616
Αύξηση/ (µείωση) προβλέψεων 61.372 (76.364) 419.188 (87.085)
Αύξηση/ (µείωση)υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης 61.198 (20.333) 59.088 (22.203)

(7.386.529) 24.317.417 (3.546.424) 5.238.067

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (461.994) 31.865.967 2.104.863 10.922.614
Καταβληθέντες τόκοι (2.741.517) (3.100.127) (2.123.211) (2.221.983)
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος (2.170.815) (1.839.447) (1.992.989) (1.365.402)
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (5.374.326) 26.926.393 (2.011.337) 7.335.229

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων 7.2 (2.035.021) (4.339.712) (1.872.990) (1.989.819)
Αγορές επενδύσεων σε ακίνητα 7.3 -- (737.103) -- (444.940)
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7.1 (49.621) (31.664) (36.708) (8.430)
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 235.768 285.303 1.243.601 262.069
Μερίσµατα εισπραχθέντα -- 83.625 -- 143.025
Αγορές θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής) -- (401.052) --
Αγορά ποσοστού σε θυγατρική (15.150) (21.760) (15.150) (21.760)
Εισφορά σε µετοχικό κεφάλαιο θυγατρικής -- -- -- (20.000)
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής -- -- (1.100.000) --
Αγορά συγγενών -- (500) -- --
Τόκοι που εισπράχθηκαν 188.121 223.155 64.502 56.830
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (1.675.903) (4.939.708) (1.716.745) (2.023.025)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου θυγατρικής (880) -- -- --
∆άνεια αναληφθέντα 15.312.961 24.759.015 11.143.491 20.723.679
Αποπληρωµή δανεισµού (15.277.599) (33.643.409) (10.894.238) (27.006.005)
Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (365.781) (231.196) (269.648) (157.561)
Συν/κες διαφορές µετατροπής θυγατρικών εξωτερικού (156.340) (15.560) (7.842) (2.913)
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (487.639) (9.131.150) (28.237) (6.442.800)

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (7.537.868) 12.855.535 (3.756.319) (1.130.596)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 21.216.414 11.711.554 10.705.001 8.665.911
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της περιόδου 13.678.546 24.567.089 6.948.682 7.535.315

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων 
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5. Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2009 
 
5.1. Γενικές πληροφορίες  

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ («Η 
Εταιρεία») και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της («Ο Όµιλος»), 
για την εξαµηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2009 και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.  

Η εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (δ.τ. «INTRAKAT»), είναι η µητρική εταιρεία του οµίλου µε έδρα την Ελλάδα. Η διεύθυνση του 
οµίλου, η οποία είναι και η έδρα της Εταιρείας, είναι το 19ο χιλιόµετρο της Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου, 
στην Παιανία Αττικής, Τ.Κ. 190 02.  

Οι µετοχές της µητρικής Εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.  

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2009 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 26η 
Αυγούστου 2009. 
 
 
5.2. Αντικείµενο δραστηριότητας  
Η Εταιρεία «INTRAKAT» ιδρύθηκε το έτος 1987, και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του 
Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό 16205/06/Β/87/37. 
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε δύο τοµείς που είναι οι κατασκευές (συµπεριλαµβανοµένων των 
τηλεπικοινωνιών και των δικτύων οπτικών ινών)  και ο τοµέας των  µεταλλικών κατασκευών. 
H κατασκευαστική δραστηριότητα εκτείνεται σε όλους τους σύγχρονους τοµείς των δηµοσίων και ιδιωτικών 
έργων και έως σήµερα έχουν κατασκευαστεί από την µητρική Εταιρεία ή από τις κοινοπραξίες που συµµετέχει 
σηµαντικά έργα όπως κτίρια γραφείων, βιοµηχανικά κτίρια, νοσοκοµεία, επεκτάσεις αεροδροµίων, υποδοµές 
οδικών αξόνων, αθλητικά έργα, σιδηροδροµικά, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, τηλεπικοινωνιακά έργα και έργα 
υποδοµών φυσικού αερίου.   
Η µητρική Εταιρεία κατέχει εργοληπτικό πτυχίο της 7ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(ΥΠΕΧΩ∆Ε) για όλες τις κατηγορίες έργων.  
Η ανάπτυξη στον τοµέα των µεταλλικών κατασκευών γίνεται µέσω εργοστασιακής µονάδας της Εταιρείας, η 
οποία παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών που περιλαµβάνει σχεδιασµό, µελέτη, ανάπτυξη, βιοµηχανοποίηση και 
εγκατάσταση (ανέγερση) σύνθετων µεταλλικών και ηλεκτροµηχανικών κατασκευών.  
Το εργοστάσιο µε έδρα τη Γιάννουλη Λάρισας, στεγάζεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο συνολικής έκτασης 125.000 m² 
(25.000 m² βιοµηχανικοί χώροι), και απασχολεί πάνω από 200 εργαζόµενους. 
Παράλληλα η δραστηριότητα του Οµίλου επεκτείνεται στον τοµέα των αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων µέσω 
στρατηγικών συνεργασιών  και στον τοµέα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστηµάτων. 
Στους στόχους του Οµίλου είναι και η δραστηριοποίηση στον τοµέα της ενεργειακής αξιοποίησης στερεών και 
ρευστών αποβλήτων (waste to energy) ενώ σηµαντική είναι η παρουσία στο εξωτερικό όπου µέσω θυγατρικών 
στην Ρουµανία και στην Κύπρο και µέσω υποκαταστηµάτων  στην Αλβανία, στο Κόσσοβο, στη Συρία και στην 
Πολωνία, κατασκευάζονται διάφορα κτιριακά έργα και έργα τηλεπικοινωνιακών υποδοµών. 
 
 
5.3 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2009 (εφεξής οι 
«οικονοµικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
(«∆.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του ∆.Λ.Π. 34 «Ενδιάµεση Οικονοµική Αναφορά».  

Οι  οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή συνέχισης της 
δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
(∆.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) καθώς και των 
ερµηνειών τους. 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν περιορισµένη πληροφόρηση σε σχέση µε 
αυτές των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και για τον λόγο αυτό πρέπει να µελετώνται σε συνδυασµό µε τις 
τελευταίες δηµοσιευθείσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.  

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών 
λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών 
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αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά 
την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη 
διάρκεια της υπό αναφορά περιόδου. Παρά το γεγονός ότι οι υπολογισµοί αυτοί βασίζονται στην καλύτερη 
διαθέσιµη γνώση της διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες, είναι πιθανό τα τελικά αποτελέσµατα να 
διαφέρουν από τους υπολογισµούς αυτούς.  

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, είναι συνεπείς µε 
αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης.  

Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη στην έκταση που αυτά είναι εφαρµόσιµα όλα τα αναθεωρηµένα πρότυπα και οι 
διερµηνείες µε  ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2009. 
 
 
5.4 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες 
 
Πρότυπα  / διερµηνείες  υποχρεωτικά για το 2009 
 

- ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Το  ∆ΛΠ  1  έχει  αναθεωρηθεί  για  να  αναβαθµίσει  τη  χρησιµότητα  των  πληροφοριών  που  παρουσιάζονται  
στις οικονοµικές καταστάσεις. Το αναθεωρηµένο πρότυπο δεν επιτρέπει την παρουσίαση των στοιχείων εσόδων 
και εξόδων (που δεν αποτελούν συναλλαγές µε µετόχους) στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, αλλά 
απαιτεί αυτές τις συναλλαγές να παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις συναλλαγές µε τους µετόχους. Όλες οι 
συναλλαγές µε µη  µετόχους  πρέπει  να  εµφανίζονται  σε  µία  κατάσταση  απόδοσης  (performance  statement).  
Οι  οικονοµικές οντότητες µπορούν να επιλέξουν να παρουσιάζουν είτε µία κατάσταση (κατάσταση συνολικού 
εισοδήµατος) είτε δύο καταστάσεις (κατάσταση αποτελεσµάτων και κατάσταση συνολικού εισοδήµατος). Ο 
Όµιλος έχει αποφασίσει να παρουσιάζει µία κατάσταση. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί 
µε βάση τις απαιτήσεις του αναθεωρηµένου προτύπου 

Η αναθεώρηση του ∆.Λ.Π. 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 
2009. (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1274/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης ∆εκεµβρίου 2008, L339- 18.12.2008) 

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου έχουν συνταχθεί µε βάση τις απαιτήσεις του αναθεωρηµένου 
προτύπου. 
 

- ∆.Λ.Π. 23 «Κόστος ∆ανεισµού» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2009)) 

Με βάση τις τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23, όλα τα κόστη δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθούν άµεσα στην 
απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή περιουσιακών στοιχείων που πληρούν τις προϋποθέσεις πρέπει να 
κεφαλαιοποιούνται, ενώ περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις είναι αυτά που κατ’ ανάγκη 
χρειάζονται µια σηµαντική χρονική περίοδο προετοιµασίας για τη χρήση για την οποία προορίζονται ή για την 
πώλησή τους. Αποτέλεσµα της παραπάνω τροποποίησης είναι η κατάργηση του εναλλακτικού χειρισµού 
εξοδοποίησης του κόστους δανεισµού που υπήρχε. 

Η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παραπάνω αναθεωρηµένου προτύπου είναι την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 
2009. (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1260/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης ∆εκεµβρίου 2008, L338- 17.12.2008). 

Στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου έχουν υιοθετηθεί οι παραπάνω αλλαγές και θα 
ακολουθηθούν στις περιπτώσεις που θα υπάρξει ανάγκη εφαρµογής τους. 
 

- ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων» - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή “puttable” µέσο) 
(εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009 (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 
αριθ. 53/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιανουαρίου 2009, L 17- 22.1.2009)  

Με βάση την τροποποίηση του ∆ΛΠ 32 απαιτείται εφόσον πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια, ορισµένα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο «puttable» και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την 
ρευστοποίηση µια οικονοµικής οντότητας, να καταταχθούν ως µέρος των ιδίων κεφαλαίων. Η τροποποίηση στο 
∆.Λ.Π. 1 αναφέρεται στην γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τα ανωτέρω µέσα που έχουν καταταχθεί ως 
µέρος των ιδίων κεφαλαίων.   

Οι παραπάνω τροποποιήσεις εκτιµάται ότι δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου εφόσον ο 
Όµιλος δεν κατέχει τέτοιου είδους χρηµατοοικονοµικά µέσα. 
 

- ∆ΛΠ 39 Αναγνώριση και Επιµέτρηση – Τροποποίηση του ∆ΛΠ 39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις 
λογιστικής αντιστάθµισης (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 
2009). 
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Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 39 αποσαφηνίζει θέµατα λογιστικής αντιστάθµισης και πιο συγκεκριµένα τον 
πληθωρισµό και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθµιζόµενου στοιχείου. 

Οι τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 39 εφαρµόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιουλίου 2009  και δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο καθώς δεν ακολουθούνται λογιστικές αντιστάθµισης. 
 

- ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες και Ατοµικές 
Οικονοµικές Καταστάσεις, εφαρµόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2009  (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 69/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2009, L 21- 24.1.2009) 

Η τροποποίηση του ∆ΠΧΠ 1 επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΠ να 
χρησιµοποιούν ως τεκµαιρόµενο κόστος είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική αξία µε βάση τις προηγούµενες 
λογιστικές πρακτικές για την αποτίµηση του αρχικού κόστους των επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις, σε από 
κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες και σε συγγενείς επιχειρήσεις. Επίσης, η τροποποίηση καταργεί τον 
ορισµό της µεθόδου κόστους από το ∆ΛΠ 27 και το αντικαθιστά µε την απαίτηση τα µερίσµατα να 
παρουσιάζονται ως εισόδηµα στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή. Επίσης έγιναν περιορισµένες 
τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 21 και ∆ΛΠ 36 που εφαρµόζονται και αυτές για περιόδους που αρχίζουν την ή 
µετά την 1.1.2009. Επειδή η µητρική εταιρεία και όλες οι θυγατρικές της έχουν ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΠ, η 
τροποποίηση αυτή δεν θα έχει επίδραση  στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009. 

 
- ∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1261/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, L338- 17.12.2008) 

Η  τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης  (vesting  conditions)»,  µε  την 
εισαγωγή  του  όρου «προϋποθέσεις  µη  κατοχύρωσης  (non-vesting  conditions)»  για  όρους  που δεν αποτελούν 
όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.  Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια 
την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. Στον Όµιλο δεν 
υφίστανται τέτοιου είδους παροχές και ως εκ τούτου δεν αναµένεται να υπάρξει επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου. 
 

- ∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1358/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Νοεµβρίου 2007, L304- 
22.11.2007) 

Το ∆.Π.Χ.Α. 8 Λειτουργικοί Τοµείς αντικατέστησε το ∆.Λ.Π. 14 «Οικονοµικές Πληροφορίες κατά Τοµέα» 
σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε  βάση  µια  ανάλυση  απόδοσης  και  
κινδύνου. Οι αλλαγές που επιφέρει αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο αναγνωρίζονται οι  λειτουργικοί τοµείς για 
τον σκοπό της παροχής πληροφόρησης και τα αποτελέσµατα του εκάστοτε τοµέα παρουσιάζονται µε βάση τα 
στοιχεία που έχει και χρησιµοποιεί η ∆ιοίκηση για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τις παραπάνω αλλαγές και τροποποιήσεις.    

 
- Ε∆∆ΠΧΑ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1262/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης 

∆εκεµβρίου 2008, L338- 17.12.2008) Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιουλίου 2008. 

Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας 
όπως ‘‘πόντους’’ ή ‘‘ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερµηνεία δεν έχει 
εφαρµογή στον Όµιλο. 
 

- Ε.∆.∆.Π.Χ.Α 15 «Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009) 

Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς αναφορικά µε πωλήσεις 
ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 Έσοδα 
(δηλ. όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν 
το έσοδο  ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11 Συµβάσεις 
κατασκευές. Η διερµηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση.  

Η παραπάνω διερµηνεία θα ακολουθηθεί από τον Όµιλο στην περίπτωση που υπάρξει πεδίο εφαρµογής της. 
 

- ∆ΕΕΧΑ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που 
προκύπτει  από  καθαρή  επένδυση  της  σε  εκµετάλλευση  στο  εξωτερικό  και  πληρεί  τους  όρους  για  λογιστική 
αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία 
οικονοµική   οντότητα   πρέπει   να   καθορίσει   τα   ποσά   που   αναταξινοµούνται   από   τα   ίδια   κεφάλαια   
στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζόµενο στοιχείο. Η διερµηνεία δεν 
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έχει εφαρµογή  στον  Όµιλο,  καθώς  ο  Όµιλος  δεν  εφαρµόζει  λογιστική  αντιστάθµισης  για οποιαδήποτε  
επένδυση  σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό. 
 
 
Πρότυπα / διερµηνείες  υποχρεωτικά  για  µεταγενέστερες  περιόδους  που  δεν  έχουν  εφαρµοστεί  
νωρίτερα  από τον Όµιλο 

 
- ∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και Ατοµικές 

Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 
2009) 

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι 
οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία 
πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν 
την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών 
στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent consideration”) στα αποτελέσµατα (αντί για 
προσαρµογή της υπεραξίας). Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί όπως συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές 
ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον το τροποποιηµένο πρότυπο 
αλλάζει τον τρόπο που λογίζονται οι ζηµίες θυγατρικών καθώς και η απώλεια ελέγχου θυγατρικής.  

Ό Όµιλος θα εφαρµόσει τις παραπάνω αλλαγές από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους και θα επηρεαστούν 
µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας από την ηµεροµηνία αυτή και µετά. 

 
- Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 17. ∆ιανοµές µη ταµειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Η  διερµηνεία  παρέχει  καθοδήγηση  στον  λογιστικό  χειρισµό  των  ακόλουθων  µη  αµοιβαίων  (non-reciprocal) 
διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά 
τους ως µέτοχοι : α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους µετόχους 
την  επιλογή  απολαβής  είτε  µη  χρηµατικών  στοιχείων  ενεργητικού  είτε  µετρητών.  Ο  Όµιλος  θα  εφαρµόσει  
τη διερµηνεία από την ηµέρα που τίθεται σε εφαρµογή. 

 
- Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 18. Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Σκοπός της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 18 είναι να αποσαφηνίσει τις απαιτήσεις των ∆.Π.Χ.Α. σχετικά µε τις συµφωνίες κατά τις 
οποίες µια επιχείρηση λαµβάνει από ένα πελάτη της µέρος ενσώµατων παγίων (οικόπεδα, κτιριακές 
εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό), τον οποίο η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιµοποιήσει είτε µε σκοπό ο πελάτης να 
αποτελέσει µέρος ενός δικτύου ή µε σκοπό ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή 
υπηρεσιών, όπως για παράδειγµα παροχή ηλεκτρισµού ή νερού). 

Έτσι αποσαφηνίζονται οι περιπτώσεις µε τις οποίες πληρούνται ο ορισµός του ενσώµατου παγίου, η αναγνώριση 
και η επιµέτρηση του αρχικού κόστους και προσδιορίζεται ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί να γίνει η εξακρίβωση 
της υποχρέωσης για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, µε αντάλλαγµα το ενσώµατο πάγιο, καθώς και ο τρόπος 
αναγνώρισης του εσόδου και η λογιστική αντιµετώπιση των µετρητών που λαµβάνονται από τους πελάτες. 

Ο Όµιλος θα εφαρµόσει την παραπάνω διερµηνεία στις περιπτώσεις που θα τον αφορούν. 
 
 
5.5 Στρογγυλοποιήσεις 
∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις 
σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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5.6 ∆οµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

Η δοµή του Οµίλου κατά την 30η Ιουνίου 2009 είχε ως εξής: 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

INTRAKAT, Ελλάδα
ΙΝ. ΜΑΙΝΤ Α.Ε., Ελλάδα
ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, Ελλάδα
EUROKAT, Ελλάδα
   - Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - LOBBE TZILALIS - EUROKAT ATE (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ Κ.Ε.Λ), Ελλάδα
INTRACOM CONSTRUCT SA, Ρουµανία
   - OIKOS PROPERTIES SRL, Ρουµανία
INTRADEVELOPMENT Α.Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Ελλάδα
ΙNTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED, Κύπρος
   - SC PLURIN TELECOMMUNICATIONS, Ρουµανία
   - ALPHA MOGILANY DEVELOPMENT SP. Z.O.O, Πολωνία
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ(ΑΝΤΙΣΦ.), Ελλάδα
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ(ΚΟΛΥΜΒ.), Ελλάδα
Κ/Ξ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ, Ελλάδα
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΕΠΑ Αερίου), Ελλάδα
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ, Ελλάδα
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-INTRAKAT-ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Ελλάδα
Κ/Ξ "ΑΘ.ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ"-INTRAKAT, Ελλάδα
Κ/Ξ INTRAKAT - ΕΡΓΚΑΖ - ALGAS, Ελλάδα
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ-  ΕΛΤΕΡ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Β.ΤΟΜΕΑ), Ελλάδα
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΑΤΤΙΚΑΤ (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ), Ελλάδα
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΑΓΩΓΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ), Ελλάδα
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΞΗΡΙΑ), Ελλάδα
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΤΑΣ), Ελλάδα
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΕΓΚ/ΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ), Ελλάδα
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ - INTRAKAT (ΕΡΓΟ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ & ΝΟΤΙΑ), Ελλάδα
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΙΝΤRACOM TELECOM (TΗΛΕΠΙΚ/ΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ∆ΕΠΑ), Ελλάδα
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΕΤΒΑ Β.Ι.Π.Ε), Ελλάδα
Κ/Ξ INTRAKAT - ΕΛΤΕΡ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ)  ΞΑΝΘΗ-ΣΕΡΡΕΣ-
ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Ελλάδα
Κ/Ξ INTRAKAT - ΕΛΤΕΡ (ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΠΑ 3), Ελλάδα
Κ/Ξ INTRAKAT - ΕΛΤΕΡ (ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 2007 ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ-ΕΠΑ 4), Ελλάδα 
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (Κ/Ξ ΜΩΡΕΑΣ), Ελλάδα  
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΠΑ 5) - ΕΓΚΑΤ.ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, Ελλάδα 
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΠΑ 6) - ΕΓΚΑΤ.ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, Ελλάδα
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ), Ελλάδα 
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ), Ελλάδα
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΠΑ 7) - ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, Ελλάδα 
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ -  ΕΛΤΕΡ - ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑ-ΘΗΒΑ-ΧΑΛΚΙ∆Α, 
Ελλάδα
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΙΟΝΙΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ), Ελλάδα
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ΕΤΒΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, Ελλάδα 
Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ-INTRAKAT-ΓΕΤΕΜ-ΕΤΕΘ (ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓ. ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 
ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦ. ΠΕΡΙΒΑΛ.ΧΩΡΟΥ), Eλλάδα
Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ-ΓΕΤΕΜ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΚΑΤΑΣΚ.∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΟ∆. 
ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΙΡΟΥ-ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ), Ελλάδα
Κ/Ξ ΑΛΤΕΚ ΑΕ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ (ΕΠΕΚΤ. ΚΡΑΤ. ΑΕΡΟΛΙΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΕΛΕΓΧΟΥ), Ελλάδα
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ΕΛΤΕΡ ( ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ), Ελλάδα
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ-Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΡΓΟ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΈΝΑ), Ελλάδα

* έµµεση συµµετοχή
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Την 15.05.2009 και 26.05.2009 ιδρύθηκαν οι κοινοπραξίες «Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ)» και  «Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 
(ΕΡΓΟ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΑ)». Η συµµετοχή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ στις εν λόγω κοινοπραξίες  ανέρχεται σε 
50% και 60% αντίστοιχα. 
Οι παραπάνω κοινοπραξίες ενοποιήθηκαν στις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της 
αναλογικής ενοποίησης. 
Η συνολική επίδραση στον  κύκλο εργασιών και  στα αποτελέσµατα µετά από φόρους του Οµίλου είναι µηδενική. 
 
Την 18.06.2009 αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής EUROKAT ATE µε παραίτηση του δικαιώµατος 
στην αύξηση των µετόχων µειοψηφίας και συµµετοχή σε αυτή εξολοκλήρου της µητρικής εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ 
κατά € 1.100.000 µε συνέπεια την αύξηση των δικαιωµάτων µειοψηφίας κατά € 8.069, µείωση των κερδών εις νέο 
κατά € 9.974 και αύξηση των λοιπών αποθεµατικών κατά € 1.025. Η συνολική επίδραση του παραπάνω γεγονότος 
στον κύκλο εργασιών  και στα αποτελέσµατα µετά από φόρους είναι µηδενική, στα δε δικαιώµατα µειοψηφίας 
είναι αµελητέα. Η συµµετοχή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ ανέρχεται πλέον σε  94,38%. 
 
Την 22.06.2009 η ΙΝΤΡΑΚΑΤ εξαγόρασε από την µειοψηφία ποσοστό 1,72% της εταιρείας INTRACOM 
CONSTRUCT. Το τίµηµα ανήλθε σε € 15.150. Το γεγονός επέφερε µείωση των δικαιωµάτων µειοψηφίας κατά 
6.850 , µείωση των κερδών εις νέο κατά 2.576 και µείωση των αποθεµατικών εύλογης αξίας κατά € 5.724. Η 
συνολική επίδραση του παραπάνω γεγονότος στον κύκλο εργασιών και στα αποτελέσµατα µετά από φόρους είναι 
µηδενική, στα δε δικαιώµατα µειοψηφίας είναι αµελητέα. Η συµµετοχή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ ανέρχεται πλέον σε  
96,54%. 
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6. Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τοµέα 
 
6.1 Λειτουργικοί τοµείς 

Ο Όµιλος αναγνωρίζει δύο επιχειρηµατικούς τοµείς (κατασκευαστικά και µεταλλικές κατασκευές) ως 
λειτουργικούς τοµείς και οι οποίοι χρησιµοποιούνται από τη ∆ιοίκηση για εσωτερικούς σκοπούς πληροφόρησης 
και προκειµένου να λαµβάνονται στρατηγικές αποφάσεις. 

Τα αποτελέσµατα ανά λειτουργικό τοµέα του Οµίλου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2008 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
κατασκευές Σύνολο

Πωλήσεις ανά τοµέα 71.544.171 7.417.369 78.961.540
Πωλήσεις 71.544.171 7.417.369 78.961.540

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 7.203.009 303.831 7.506.840

Προσαρµογές για:
Αποσβέσεις (1.871.195)
Λοιπά έσοδα (έξοδα) / κέρδη (ζηµίες) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (196.627)
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 5.439.018

Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό (Σηµ. 7.13) (2.876.972)
Κέρδη/(ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 79.268

Κέρδη προ φόρων 2.641.314

Φόρος εισοδήµατος (1.039.044)
Καθαρά κέρδη περιόδου 1.602.270

 
 
 
Τα αποτελέσµατα ανά λειτουργικό τοµέα του Οµίλου για την περίοδο από 1 Απριλίου µέχρι 30 Ιουνίου 2008 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
κατασκευές Σύνολο

Πωλήσεις ανά τοµέα 37.142.741 3.932.992 41.075.733
Πωλήσεις 37.142.741 3.932.992 41.075.733

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 3.543.287 605.426 4.148.713

Προσαρµογές για:

Αποσβέσεις (954.195)
Λοιπά έσοδα (έξοδα) / κέρδη (ζηµίες) από επενδυτικές 
δραστηριότητες 8.896
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 3.203.414

Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό (Σηµ. 7.13) (1.469.245)
Κέρδη/(ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 94.268
Κέρδη προ φόρων 1.828.437
Φόρος εισοδήµατος (719.397)
Καθαρά κέρδη περιόδου 1.109.040
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Τα αποτελέσµατα ανά λειτουργικό τοµέα του Οµίλου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2009 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
κατασκευές Σύνολο

Πωλήσεις ανά τοµέα 88.702.479 11.082.900 99.785.379
Πωλήσεις 88.702.479 11.082.900 99.785.379

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 4.148.037 1.305.575 5.453.612

Προσαρµογές για:

Αποσβέσεις (1.925.039)
Λοιπά έσοδα (έξοδα) / κέρδη (ζηµίες) από επενδυτικές 
δραστηριότητες 50.008
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 3.578.581

Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό (Σηµ. 7.13) (2.553.396)
Κέρδη/(ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 1.955.682
Κέρδη προ φόρων 2.980.867
Φόρος εισοδήµατος (1.259.278)
Καθαρά κέρδη περιόδου 1.721.589

 
 
 
Τα αποτελέσµατα ανά λειτουργικό τοµέα του Οµίλου για την περίοδο από 1 Απριλίου µέχρι 30 Ιουνίου 2009 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
κατασκευές Σύνολο

Πωλήσεις ανά τοµέα 48.057.064 6.379.132 54.436.196
Πωλήσεις 48.057.064 6.379.132 54.436.196

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 1.353.717 709.885 2.063.602

Προσαρµογές για:

Αποσβέσεις (862.478)
Λοιπά έσοδα (έξοδα) / κέρδη (ζηµίες) από επενδυτικές 
δραστηριότητες 203.982
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 1.405.106

Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό (Σηµ. 7.13) (1.089.658)
Κέρδη/(ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 2.003.977
Κέρδη προ φόρων 2.319.425
Φόρος εισοδήµατος (1.114.809)
Καθαρά κέρδη περιόδου 1.204.616

 
 
 
Λοιπά στοιχεία λειτουργικών τοµέων 
 
01.01-30.06.2008

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
κατασκευές Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων (Σηµ. 7.2) 847.537 822.532 1.670.069
Αποσβέσεις άϋλων παγίων (Σηµ. 7.1) 95.330 105.795 201.125  
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01.04-30.06.2008

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
κατασκευές Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων (Σηµ. 7.2) 452.571 413.130 865.701
Αποσβέσεις άϋλων παγίων (Σηµ. 7.1) 48.150 40.346 88.496

01.01-30.06.2009

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
κατασκευές Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων (Σηµ. 7.2) 878.280 870.912 1.749.192
Αποσβέσεις άϋλων παγίων (Σηµ. 7.1) 91.377 50.600 141.977
Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα (Σηµ. 7.3) 33.869 -- 33.869

01.04-30.06.2009

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
κατασκευές Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων (Σηµ. 7.2) 339.583 435.159 774.742
Αποσβέσεις άϋλων παγίων (Σηµ. 7.1) 45.848 24.975 70.823
Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα (Σηµ. 7.3) 16.915 -- 16.915  
 

 

31.12.2008

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
κατασκευές Σύνολο

Eνεργητικό 197.896.225 49.417.954 247.314.179

Υποχρεώσεις 127.513.220 31.868.820 159.382.040

Επενδύσεις σε ενσώµατα και άϋλα πάγια και επενδύσεις σε 
ακίνητα (Σηµειώσεις 7.1, 7.2 και 7.3) 11.135.495 3.303.665 14.439.160  
 
30.06.2009

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
κατασκευές Σύνολο

Eνεργητικό 219.051.035 45.079.630 264.130.665

Υποχρεώσεις 148.157.934 26.145.517 174.303.451

Επενδύσεις σε ενσώµατα και άϋλα πάγια και επενδύσεις σε 
ακίνητα (Σηµειώσεις 7.1, 7.2 και 7.3) 531.473 1.686.429 2.217.902  
 
 
 
6.2 Έσοδα, στοιχεία ενεργητικού και επενδύσεων του Οµίλου ανά γεωγραφική κατανοµή 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 01.01-         
30.06.2009

01.01-         
30.06.2008 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008

Εσωτερικού 86.109.198 73.590.982 242.350.853 225.885.353 2.168.668 13.775.258

Χώρες Ε.Ε. 12.746.030 3.706.406 20.001.743 19.610.215 49.235 663.902

Ευρωπαικές χώρες εκτός Ε.Ε. 691.639 506.320 535.905 378.480 -- --

Τρίτες χώρες 238.512 1.157.832 1.242.164 1.440.131 -- --
Σύνολο 99.785.379 78.961.540 264.130.665 247.314.179 2.217.903 14.439.160

Σύνολο Ενεργητικού ΕπενδύσειςΠωλήσεις
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(Ποσά σε Ευρώ) 01.04-        
30.06.2009

01.04-        
30.06.2008

Εσωτερικού 46.926.151 38.340.674
Χώρες Ε.Ε. 7.188.448 1.869.863
Ευρωπαικές χώρες εκτός Ε.Ε. 321.597 215.921
Τρίτες χώρες -- 649.275
Σύνολο 54.436.196 41.075.733

Πωλήσεις

 
 
 
 
6.3 Έσοδα του Οµίλου ανά κατηγορία δραστηριοτήτων 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 01.01-        
30.06.2009

01.01-        
30.06.2008

Πωλήσεις αγαθών 6.225.987 2.504.104
Έσοδα από υπηρεσίες 6.740.636 7.235.373
Συµβάσεις Κατασκευής έργων 86.818.756 69.222.063
Σύνολο 99.785.379 78.961.540

 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 01.04-        
30.06.2009

01.04-        
30.06.2008

Πωλήσεις αγαθών 5.080.332 1.080.288
Έσοδα από υπηρεσίες 3.127.432 3.570.820
Συµβάσεις Κατασκευής έργων 46.228.432 36.424.625
Σύνολο 54.436.196 41.075.733
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7. Αναλυτικά Στοιχεία επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
7.1 Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

Λογισµικό Σύνολο Λογισµικό Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 2.701.190 2.701.190 2.592.071 2.592.071
Συναλλαγµατικες διαφορές (612) (612) -- --
Προσθήκες 32.276 32.276 8.430 8.430
Πωλήσεις/διαγραφές (1.034) (1.034) (1.034) (1.034)
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2008 2.731.820 2.731.820 2.599.467 2.599.467

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 1.769.411 1.769.411 1.682.277 1.682.277
Συναλλαγµατικες διαφορές (549) (549) (1) (1)
Αποσβέσεις 201.125 201.125 193.760 193.760
Πωλήσεις/διαγραφές (1.034) (1.034) (1.034) (1.034)
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2008 1.968.953 1.968.953 1.875.002 1.875.002

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2008 762.867 762.867 724.465 724.465

Περίοδος έως 31 ∆εκεµβρίου  2008
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 2.701.190 2.701.190 2.592.071 2.592.071
Συναλλαγµατικες διαφορές (6.839) (6.839) -- --
Προσθήκες 95.957 95.957 52.201 52.201
Πωλήσεις/διαγραφές (50.472) (50.472) (44.940) (44.940)
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 2.739.836 2.739.836 2.599.332 2.599.332

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 1.769.411 1.769.411 1.682.277 1.682.277
Συναλλαγµατικες διαφορές (5.680) (5.680) (106) (106)
Αποσβέσεις 359.862 359.862 348.252 348.252
Πωλήσεις/διαγραφές (50.470) (50.470) (44.940) (44.940)
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 2.073.123 2.073.123 1.985.483 1.985.483

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 666.713 666.713 613.849 613.849

Περίοδος έως 30 Ιουνίου 2009
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 2.739.836 2.739.836 2.599.332 2.599.332
Συναλλαγµατικες διαφορές (4.960) (4.960) -- --
Προσθήκες 54.581 54.581 36.708 36.708
Πωλήσεις/διαγραφές (95.514) (95.514) (75.588) (75.588)
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2009 2.693.943 2.693.943 2.560.452 2.560.452

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 2.073.123 2.073.123 1.985.483 1.985.483
Συναλλαγµατικες διαφορές (3.004) (3.004) (211) (211)
Αποσβέσεις 141.977 141.977 138.063 138.063
Πωλήσεις/διαγραφές (95.513) (95.513) (75.588) (75.588)
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2009 2.116.583 2.116.583 2.047.747 2.047.747

Αναπόσβεστη Αξία στις 30 Ιουνίου 2009 577.360 577.360 512.705 512.705

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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7.2 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός 
εξοπλισµός

Μεταφορικά 
µέσα  

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα

Προκαταβολές για 
αγορά παγίων και 

πάγια υπό 
κατασκευή

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 3.252.500 14.843.779 18.755.110 2.381.227 2.251.892 1.605.343 43.089.851
Συναλλαγµατικές διαφορές (8.518) (5.055) (6.399) (31.365) (908) (1.405) (53.650)
Προσθήκες -- 48.234 3.537.947 233.975 106.237 466.969 4.393.362
Πωλήσεις/ διαγραφές -- -- (336.965) (16.484) (14.817) -- (368.266)
Ανακατανοµές -- 86.676 14.129 -- 29.345 (130.150) --
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2008 3.243.982 14.973.634 21.963.822 2.567.353 2.371.749 1.940.757 47.061.297

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 -- 1.655.516 5.185.625 976.356 1.189.149 -- 9.006.646
Συναλλαγµατικές διαφορές -- (561) (3.782) (3.725) (726) -- (8.794)
Αποσβέσεις -- 284.809 1.082.639 157.691 144.930 -- 1.670.069
Πωλήσεις/ διαγραφές -- -- (53.650) (31.037) (7.786) -- (92.473)
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2008 -- 1.939.764 6.210.832 1.099.285 1.325.567 -- 10.575.448

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2008 3.243.982 13.033.870 15.752.990 1.468.068 1.046.182 1.940.757 36.485.849

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 3.252.500 14.843.779 18.755.110 2.381.227 2.251.892 1.605.343 43.089.851
Συναλλαγµατικές διαφορές (75.316) (46.520) (58.878) (43.606) (8.354) (12.933) (245.607)
Προσθήκες 400 165.329 4.304.555 618.788 199.742 1.894.613 7.183.427
Πωλήσεις/ διαγραφές (52.226) (466) (196.449) (138.024) (38.712) -- (425.877)
Απορρόφηση κατασκευαστικών κλάδων -- -- 1.546.308 22.676 15.765 -- 1.584.749
Ανακατανοµές -- 7.071 202.121 9.499 20.933 (239.624) --
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 3.125.358 14.969.193 24.552.767 2.850.560 2.441.266 3.247.399 51.186.543

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 -- 1.655.516 5.185.625 976.356 1.189.149 -- 9.006.646
Συναλλαγµατικές διαφορές -- (8.585) (40.316) (28.753) (4.454) -- (82.108)
Αποσβέσεις -- 562.375 2.379.247 334.163 292.657 -- 3.568.442
Πωλήσεις/ διαγραφές -- (15) (99.991) (110.251) (31.611) -- (241.868)
Απορρόφηση κατασκευαστικών κλάδων -- -- 78.821 2.860 9.537 -- 91.218
Ανακατανοµές -- -- 9.034 8.013 (17.047) -- --
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 -- 2.209.291 7.512.420 1.182.388 1.438.231 -- 12.342.330

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 3.125.358 12.759.902 17.040.347 1.668.172 1.003.035 3.247.399 38.844.213

Περίοδος έως 30 Ιουνίου 2009

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 3.125.358 14.969.193 24.552.767 2.850.560 2.441.266 3.247.399 51.186.543
Συναλλαγµατικές διαφορές (37.142) (23.581) (29.463) (27.545) (3.641) (6.928) (128.300)
Προσθήκες 533 413 1.129.378 101.580 64.353 867.064 2.163.321
Πωλήσεις/ διαγραφές -- -- (325.972) (51.343) (1.164) (256) (378.735)
Ανακατανοµές -- 6.152 56.371 -- 6.287 (68.810) --
Μεταφορά από επενδύσεις σε ακίνητα 1.851.300 -- -- -- -- -- 1.851.300
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2009 4.940.049 14.952.177 25.383.081 2.873.252 2.507.101 4.038.469 54.694.129

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 -- 2.209.291 7.512.420 1.182.388 1.438.231 -- 12.342.330
Συναλλαγµατικές διαφορές -- (4.839) (21.811) (14.572) (3.496) -- (44.718)
Αποσβέσεις -- 281.429 1.160.054 173.096 134.613 -- 1.749.192
Πωλήσεις/ διαγραφές -- -- (214.507) (27.927) (948) -- (243.382)
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2009 -- 2.485.881 8.436.156 1.312.985 1.568.400 -- 13.803.422

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2009 4.940.049 12.466.296 16.946.925 1.560.267 938.701 4.038.469 40.890.707

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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(Ποσά σε Ευρώ)

Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός 
εξοπλισµός

Μεταφορικά 
µέσα  

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα

Προκαταβολές για 
αγορά παγίων και 

πάγια υπό 
κατασκευή

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 2.419.572 14.280.971 16.736.634 1.628.621 1.867.798 1.517.686 38.451.282
Προσθήκες -- 16.402 1.323.691 93.840 88.917 466.969 1.989.819
Πωλήσεις/ διαγραφές -- -- (256.822) (6.960) (10.649) -- (274.431)
Ανακατανοµές -- 86.676 14.129 -- 29.345 (130.150) --
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2008 2.419.572 14.384.049 17.817.632 1.715.501 1.975.411 1.854.505 40.166.670

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 -- 1.585.999 4.622.813 624.074 907.365 -- 7.740.251
Συναλλαγµατικές διαφορές -- -- 8 -- (16) -- (8)
Αποσβέσεις -- 261.769 875.146 78.217 119.074 -- 1.334.206
Πωλήσεις/ διαγραφές -- -- (2.515) (6.264) (5.225) -- (14.004)
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2008 -- 1.847.768 5.495.452 696.027 1.021.198 --  9.060.445

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2008 2.419.572 12.536.281 12.322.180 1.019.474 954.213 1.854.505 31.106.225

Περίοδος έως 31 ∆εκεµβρίου 2008
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 2.419.572 14.280.971 16.736.634 1.628.621 1.867.798 1.517.686 38.451.282
Κλάδος Eurokat -- -- 80.948 6.900 3.600 -- 91.448

Προσθήκες -- 105.850 1.574.145 119.857 147.459 1.887.539 3.834.850
Απορρόφηση κατασκευαστικών κλάδων -- -- 1.540.868 22.000 6.959 -- 1.569.827
Πωλήσεις/ διαγραφές -- (466) (80.906) (15.020) (34.544) -- (130.936)
Ανακατανοµές -- 7.071 189.079 -- 43.474 (239.624) --
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 2.419.572 14.393.426 20.040.768 1.762.358 2.034.746 3.165.601 43.816.472

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 -- 1.585.999 4.622.813 624.074 907.365 -- 7.740.251
Κλάδος Eurokat -- -- 35.629 3.347 1.440 -- 40.416
Συναλλαγµατικές διαφορές -- -- (360) -- (254) -- (614)
Αποσβέσεις -- 515.123 1.872.471 160.826 243.903 -- 2.792.323
Πωλήσεις/ διαγραφές -- (15) (42.847) (13.304) (27.443) -- (83.609)
Απορρόφηση κατασκευαστικών κλάδων -- -- 75.427 2.185 732 -- 78.344
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 -- 2.101.107 6.563.133 777.128 1.125.743 -- 10.567.111

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 2.419.572 12.292.319 13.477.635 985.230 909.003 3.165.601 33.249.361

Περίοδος έως 30 Ιουνίου 2009
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 2.419.572 14.393.426 20.040.768 1.762.358 2.034.746 3.165.601 43.816.471
Προσθήκες -- -- 896.048 60.177 49.701 867.064 1.872.990
Πωλήσεις/ διαγραφές -- -- (1.197.603) (10.900) (1.256) (256) (1.210.015)
Ανακατανοµές -- 6.152 56.371 -- 6.287 (68.810) --
Μεταφορά από επενδύσεις σε ακίνητα 1.851.300 -- -- -- -- -- 1.851.300
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2009 4.270.872 14.399.578 19.795.584 1.811.635 2.089.478 3.963.599 46.330.746

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 -- 2.101.107 6.563.133 777.128 1.125.743 -- 10.567.111
Συναλλαγµατικές διαφορές -- -- (876) -- (740) -- (1.616)
Αποσβέσεις -- 258.477 830.783 75.099 115.102 -- 1.279.461
Πωλήσεις/ διαγραφές -- -- (377.923) (6.296) (948) -- (385.167)
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2009 -- 2.359.584 7.015.117 845.931 1.239.157 -- 11.459.789

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2009 4.270.872 12.039.994 12.780.467 965.704 850.321 3.963.599 34.870.957

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
* ∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισµού, εκτός 

από προσηµείωση ύψους € 96.485 σε ακίνητο που προέρχεται από κλάδο που απορροφήθηκε στη χρήση 2008 και για την οποία έχει 
ζητηθεί η άρση της διότι έχουν εκλείψει οι λόγοι εγγραφής της και εκκρεµεί η διαγραφή της από τα βιβλία. 
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7.3 Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008

Υπόλοιπο έναρξης 16.239.499 10.724.644 15.589.583 10.724.644
Συναλλαγµατικές διαφορές (34.221) (60.172) -- --
Προσθήκες προερχόµενες από ακόλουθες 
δαπάνες/επενδύσεις -- 737.103 -- 444.939
Αγορά θυγατρικής -- 417.924 -- --
Απορρόφηση κατασκευαστικών κλάδων -- 4.420.000 -- 4.420.000
Μεταφορά σε µη κυκλοφορούντα προς πώληση (7.368.773) -- (7.368.773) --
Μεταφορά (σε) ενσώµατα πάγια (1.851.300) -- (1.851.300) --
Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου 6.985.205 16.239.499 6.369.510 15.589.583

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 38.455 -- 38.455 --

Αποσβέσεις περιόδου 33.869 15.963 33.869 15.963

Απορρόφηση κατασκευαστικών κλάδων -- 22.492 -- 22.492
Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου 72.324 38.455 72.324 38.455

Αναπόσβεστη Αξία στο τέλος της περιόδου 6.912.881 16.201.044 6.297.186 15.551.128

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον σωρευµένες αποσβέσεις και σωρευµένες ζηµίες 
αποµείωσης. 
 
 
Στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού διακρατούµενα προς πώληση 
 

Επενδύσεις σε ακίνητα 7.368.773
Σύνολο 7.368.773

 
 
* Το ποσό € 7.368.773 αφορά αξία κτήσης οικοπέδου της µητρικής για το οποίο έχει συνταχθεί προσύµφωνο πώλησης στην εταιρεία Ιασώ 

Νοτίων Προαστίων προκειµένου να ανεγερθεί σε αυτό Μαιευτήριο - Ιδιωτική Κλινική, του οποίου την κατασκευή θα αναλάβει η 
INTRAKAT. Από την παραπάνω πώληση εκτιµάται ότι θα προκύψει κέρδος για την εταιρεία INTRAKAT. Ως εκ τούτου, η αξία του 
οικοπέδου παραµένει στην λογιστική αξία (αξία κτήσης οικοπέδου) και έχει αποτιµηθεί στην µικρότερη της αξίας κτήσης και εύλογης αξίας, 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆.Π.Χ.Α. 5 (Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες 
δραστηριότητες). 

 
 
 
7.4 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 
 
Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

30.06.2009 31.12.2008

Υπόλοιπο έναρξης 8.180.089 5.318.429

Αύξηση µετοχικού θυγατρικής 1.100.000 --
Προσθήκες -- 2.841.760
Από απορρόφηση κλάδων -- 19.900
Εξαγορά από µειοψηφία 15.150 --
Υπόλοιπο λήξεως 9.295.239 8.180.089

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.5 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 
Οι επενδύσεις τόσο του Οµίλου όσο και της Εταιρείας σε συγγενείς επιχειρήσεις αναλύονται στον παρακάτω 
πίνακα: 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

30.06.2009 31.12.2008

Υπόλοιπο έναρξης 1.272.005 327.443

Μερίδιο κέρδους/ ζηµιάς (µετά φορολογίας και δικαιωµάτων µειοψηφίας) 2.009.553 26.873

Προσθήκες -- 917.689
Υπόλοιπο λήξεως 3.281.558 1.272.005

(Ποσά σε Ευρώ)

30.06.2009 31.12.2008

Υπόλοιπο έναρξης 194.574 194.574
Υπόλοιπο λήξεως 194.574 194.574

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
7.6 Μετοχικό κεφάλαιο 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα ένα εκατοµµύρια τετρακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες 
επτακόσια ογδόντα (31.489.780,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 92.617.000 κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,34 η 
καθεµία. Το τίµηµα που καταβλήθηκε πλέον της ονοµαστικής αξίας ανά µετοχή καταχωρείται στο λογαριασµό 
«∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» στα ίδια κεφάλαια και ανέρχεται σε ποσό € 34.083.696,12. 

Οι µετοχές της Εταιρείας είναι άϋλες, εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών (κατηγορία «Μεσαίας 
Κεφαλαιοποίησης») του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  
 

(Ποσά σε Ευρώ) Αριθµός 
µετοχών Κοινές µετοχές Υπέρ το άρτιο Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 48.606.250 14.581.875 28.390.930 42.972.805
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 29.163.750 8.749.125 6.752.301 15.501.426
Έκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου µε απορρόφηση κλάδων 14.847.000 8.158.780 (1.059.535) 7.099.245
Ίδιες µετοχές (κατεχόµενες από θυγατρική Εurokat) (707.000) (240.380) -- (240.380)
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 91.910.000 31.249.400 34.083.696 65.333.096

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2009 91.910.000 31.249.400 34.083.696 65.333.096

(Ποσά σε Ευρώ) Αριθµός 
µετοχών Κοινές µετοχές Υπέρ το άρτιο Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 48.606.250 14.581.875 28.390.930 42.972.805

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 29.163.750 8.749.125 6.752.301 15.501.426
Έκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου µε απορρόφηση κλάδων 14.847.000 8.158.780 (1.059.535) 7.099.245

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 92.617.000 31.489.780 34.083.696 65.573.476

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2009 92.617.000 31.489.780 34.083.696 65.573.476

Ο OMΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες µετοχές καθώς και οι θυγατρικές της δεν κατέχουν µετοχές της Εταιρείας, µε µόνη 
εξαίρεση 707.000 µετοχές της που κατέχει η θυγατρική της EUROKAT ΑΤΕ, τις οποίες απέκτησε εισφέροντας τον 
κατασκευαστικό της κλάδο στην µητρική Εταιρεία. Οι µετοχές αυτές στις οικονοµικές καταστάσεις της 30.06.2009 
εµφανίζονται αφαιρετικά του µετοχικού κεφαλαίου του Οµίλου, ενώ ενδεχόµενο κέρδος ή ζηµιά που θα 
προκύψει από µελλοντική πώληση ή ακύρωσή τους, θα επιβαρύνει την καθαρή θέση του Οµίλου. 
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7.7 Αποθεµατικά εύλογης αξίας 
Η ανάλυση των αποθεµατικών εύλογης αξίας τόσο του Οµίλου όσο και της Εταιρείας έχει ως ακολούθως: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία διαθέσιµα   

προς πώληση 

Αποθεµατικά 
συναλλαγµατικών 

διαφορών
Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 5.079.397 112.135 5.191.532

Επανεκτίµηση (4.198.000) -- (4.198.000)
Μεταβολή ποσοστού από CONSTRUCT -- (287.434) (287.434)
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 881.397 (175.299) 706.098
Επίδραση από την υιοθέτηση των IAS 32 και IAS 39 -- -- --
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2009 881.397 (175.299) 706.098

Επανεκτίµηση 183.976 -- 183.976
Συναλλαγµατικές διαφορές -- (148.648) (148.648)
Μεταβολή ποσοστού από CONSTRUCT -- (5.724) (5.724)
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2009 1.065.373 (329.671) 735.702

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία διαθέσιµα   

προς πώληση 

Αποθεµατικά 
συναλλαγµατικών 

διαφορών
Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 5.079.397 -- 5.079.397

Επανεκτίµηση (4.198.000) -- (4.198.000)

Συναλλαγµατικές διαφορές υποκαταστηµάτων -- 4.774 4.774
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 881.397 4.774 886.171

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2009 881.397 4.774 886.171

Επανεκτίµηση 183.976 -- 183.976

Συναλλαγµατικές διαφορές υποκαταστηµάτων -- (7.842) (7.842)
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2009 1.065.373 (3.068) 1.062.305

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
7.8 Λοιπά Αποθεµατικά 

Τα λοιπά αποθεµατικά τόσο του Οµίλου όσο και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) Τακτικό 
αποθεµατικο

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 3.184.082 11.018.877 1.193.287 15.396.246

Μεταφορά από αποτελέσµατα εις νέο 135.051 -- -- 135.051
Μεταβολή µειοψηφίας 386 -- -- 386
Μέρισµα -- -- (729.094) (729.094)
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 3.319.519 11.018.877 464.193 14.802.589
Επίδραση λόγω αλλαγής ποσοστού συµµετοχής σε 
θυγατρική 1.025 -- -- 1.025
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2009 3.320.544 11.018.877 464.193 14.803.614

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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(Ποσά σε Ευρώ) Τακτικό 
αποθεµατικο

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 3.155.504 11.018.877 1.193.287 15.367.668

Μεταφορά από αποτελέσµατα εις νέο 132.433 -- -- 132.433
Μέρισµα -- -- (729.094) (729.094)
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 3.287.937 11.018.877 464.193 14.771.007
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2009 3.287.937 11.018.877 464.193 14.771.007

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
7.9 ∆ανεισµός 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008

Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 1.643.416 1.548.753 1.450.043 1.198.570

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 1.643.416 1.548.753 1.450.043 1.198.570

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

Τραπεζικά δάνεια 35.525.112 32.013.441 27.668.799 23.943.237

Οµολογιακό ∆άνειο 16.559.934 20.036.243 16.559.934 20.036.243
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 1.075.791 806.449 811.939 603.273

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 53.160.837 52.856.133 45.040.672 44.582.753

Σύνολο δανείων 54.804.253 54.404.886 46.490.715 45.781.323

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
* Στον βραχυπρόθεσµο δανεισµό έχει µεταφερθεί ποσό € 8.047.831 που αφορά µέρος µακροπρόθεσµου οµολογιακού δανείου της Εταιρείας, 

επειδή κατά την 31.12.2008 υπήρξε απόκλιση από το αναγκαίο όριο σε απαιτούµενους δείκτες που προβλέπονται στη σχετική σύµβαση. Η 
µεταφορά του παραπάνω ποσού στο βραχυπρόθεσµο δανεισµό έγινε σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 1 παρ.66 και τις σχετικές οδηγίες της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς (Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγµένες εταιρείες µε ηµεροµηνία 12.02.2009 και θέµα 
«∆ιευκρινήσεις εφαρµογής των υποχρεώσεων των εκδοτών στο πλαίσιο του ν.3556/2007 (άρθρα 4, 5 και 6) και των αποφάσεων 
1/434/2007 και 7/448/2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς», Σηµ. 10). 
Το παραπάνω ποσό θα µεταφερθεί στο µακροπρόθεσµο δανεισµό της Εταιρείας, µετά τη λήψη της συναίνεσης από τους οµολογιούχους  για 
την µη τήρηση των δεικτών αυτών. 

 
 
 
7.10 Προβλέψεις 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ)

Προβλέψεις για 
ανέλεγκτες 
φορολογικά 
χρήσεις 

Λοιπές          
Προβλέψεις Σύνολο Λοιπές          

Προβλέψεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 -- 770.857 770.857 2.280.609
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 112.180 64.038 176.218 519.259
Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν -- (145.662) (145.662) (1.013.528)
Από απορρόφηση κλάδων -- -- -- 24.916
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 112.180 689.233 801.413 1.811.257
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 7.500 61.704 69.204 459.610
Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν -- (7.833) (7.833) (40.421)
30 Ιουνίου 2009 119.680 743.104 862.784 2.230.446

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Ανάλυση συνολικών προβλέψεων 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008

Μακροχρόνιες προβλέψεις 92.180 87.179 1.487.342 1.122.024
Βραχυχρόνιες προβλέψεις 770.604 714.233 743.103 689.233
Σύνολο 862.784 801.412 2.230.445 1.811.257

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 

7.11 Λοιπά έσοδα 
Τα λοιπά έσοδα του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-           

30.06.2009
01.04-           

30.06.2009
01.01-           

30.06.2008
01.04-           

30.06.2008

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
 - Έσοδα από µερίσµατα -- -- 83.625 83.625
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 4.545 2.272 5.368 2.684
Λοιπά έσοδα επιχορηγήσεων 23.622 23.622 3.527 3.527
Έσοδα από ενοίκια 3.000 1.500 -- --
Ασφαλιστικές αποζηµειώσεις 8.150 158 1.187 1.187
Έσοδα από µισθώσεις εξοπλισµού 16.141 7.697 6.208 --
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους 130.188 113.946 51.715 51.715
Λοιπά έσοδα 11.162 3.506 123.036 17.388
Σύνολο 196.808 152.701 274.666 160.126

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-           

30.06.2009
01.04-           

30.06.2009
01.01-           

30.06.2008
01.04-           

30.06.2008

Έσοδα από µερίσµατα θυγατρικών εταιριών 14.880 14.880 59.400 59.400
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
 - Έσοδα από µερίσµατα -- -- 83.625 83.625
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 4.545 2.272 5.368 2.684
Λοιπά έσοδα επιχορηγήσεων 23.622 23.622 3.527 3.527
Έσοδα από ενοίκια 16.847 8.446 13.552 6.825
Ασφαλιστικές αποζηµειώσεις 4.171 -- -- --
Έσοδα από µισθώσεις εξοπλισµού 540 270 -- --
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους 160.730 119.901 314.945 307.163
Άλλα έσοδα 2.817 2.817 68.151 61.587
Σύνολο 228.152 172.208 548.568 524.811

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 

7.12 Λοιπά κέρδη / ζηµιές (καθαρά) 
Τα λοιπά κέρδη/ζηµιές του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-           

30.06.2009
01.04-           

30.06.2009
01.01-           

30.06.2008
01.04-           

30.06.2008

Αλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων:

 - Κέρδη / Ζηµιές εύλογης αξίας (22.248) 98.061 (286.692) (74.711)

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από συναλλαγµατικές διαφορές (2.610) (2.610) (14.648) (10.614)

Κέρδη/ (ζηµιές) από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 100.415 102.148 9.510 2.051

Έσοδα από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων -- -- 4.045 4.045
75.557 197.599 (287.785) (79.229)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-           

30.06.2009
01.04-           

30.06.2009
01.01-           

30.06.2008
01.04-           

30.06.2008

Αλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων:

 - Κέρδη / Ζηµιές εύλογης αξίας (22.248) 98.061 (286.692) (74.711)

Αναλογία κερδών/ζηµιών κοινοπραξιών µε αναλογική ενοποίηση (365.318) (305.881) 10.721 23.217

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από συναλλαγµατικές διαφορές (2.610) (2.610) (14.648) (10.614)

Κέρδη/ (ζηµιές) από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 418.753 420.486 1.642 1.642
28.577 210.055 (288.977) (60.466)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
7.13 Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 
Το χρηµατοοικονοµικό κόστος του Οµίλου έχει ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-           

30.06.2009
01.04-           

30.06.2009
01.01-           

30.06.2008
01.04-           

30.06.2008

Έξοδα τόκων
- Τραπεζικά δάνεια (953.901) (414.331) (1.046.163) (553.218)
- Οµολογιακό δάνειο (445.491) (207.247) (606.894) (287.647)
-  Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (77.785) (40.419) (64.782) (26.597)
-  Εγγυητικές (530.046) (282.456) (321.117) (195.533)
-  Λοιπά (381.708) (34.190) (620.898) (353.751)
-  Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από συναλλαγµατικές διαφορές (352.586) (192.110) (440.273) (244.120)

(2.741.517) (1.170.753) (3.100.127) (1.660.866)

Έσοδα Τόκων 187.514 81.095 218.795 191.621
Λοιπά 607 -- 4.360 --

188.121 81.095 223.155 191.621
Σύνολο (2.553.396) (1.089.658) (2.876.972) (1.469.245)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
Το χρηµατοοικονοµικό κόστος της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-           

30.06.2009
01.04-           

30.06.2009
01.01-           

30.06.2008
01.04-           

30.06.2008

Έξοδα τόκων
- Τραπεζικά δάνεια (876.010) (430.645) (914.652) (507.423)
- Οµολογιακό δάνειο (445.491) (207.247) (606.895) (287.647)
-  Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (59.851) (30.956) (44.020) (17.620)
-  Εγγυητικές (505.558) (278.085) (317.240) (192.229)
-  Λοιπά (210.573) (63.643) (345.548) (173.015)
-  Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από συναλλαγµατικές διαφορές (25.728) (68.541) 6.372 6.179

(2.123.211) (1.079.117) (2.221.983) (1.171.755)

Έσοδα Τόκων 64.502 33.937 53.541 49.751
Λοιπά -- -- 3.289 --

64.502 33.937 56.830 49.751
Σύνολο (2.058.709) (1.045.180) (2.165.153) (1.122.004)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
7.14 Κέρδη ανά µετοχή 
Τα κέρδη ανά µετοχή του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Για τον προσδιορισµό των κερδών ανά µετοχή χρησιµοποιήθηκε ο µέσος σταθµισµένος αριθµός τους επί του 
συνόλου των µετοχών (κοινές µετοχές). 
 

30.06.2009 30.06.2008
01.04-           

30.06.2009
01.04-           

30.06.2008

Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών 91.910.000 48.606.250 91.910.000 48.606.250

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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01.01-           

30.06.2009
01.01-          

30.06.2008
01.04-           

30.06.2009
01.04-           

30.06.2008

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 1.825.186 1.325.031 1.261.483 991.998

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ ανα µετοχή) 0,0199 0,0273 0,0137 0,0204

 

30.06.2009 30.06.2008
01.04-           

30.06.2009
01.04-           

30.06.2008

Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών 92.617.000 48.606.250 92.617.000 48.606.250

01.01-           
30.06.2009

01.01-          
30.06.2008

01.04-           
30.06.2009

01.04-           
30.06.2008

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 1.569.740 1.359.433 848.623 925.680

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ ανα µετοχή) 0,0169 0,0280 0,0092 0,0190

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

7.15  Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
Ο αριθµός  των εργαζοµένων στις 30 Ιουνίου 2009 και 30 Ιουνίου 2008 αντίστοιχα είναι: 
 

Ο αριθµός των  εργαζοµένων είναι: 617 570 425 398

30.06.2009 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2008

(ανά κατηγορία)

∆ιοικητικό (υπαλληλικό) 109 108 71 70

Εργατοτεχνικό προσωπικό 508 462 354 328

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 

7.16  Ενδεχόµενες υποχρεώσεις – απαιτήσεις,  δεσµεύσεις 
 
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

α) Εγγυητικές Επιστολές 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 30.06.2009 31.12.2008

Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 73.853.252 67.600.262

Χορηγηθείσες εγγυήσεις προκαταβολής 36.570.790 32.085.216

Εγγυητικές θεµατοφυλακής 563.087 862.087

Εγγυητικές καλής πληρωµής 1.995.882 30.000

Άλλες εγγυήσεις 205.439 162.000

Χορηγηθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σε θυγατρικές 6.000.000 6.000.000
119.188.450 106.739.565

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 30.06.2009 31.12.2008

Εγγυητικές επιστολές σε πελάτες 73.348.451 66.994.140

Χορηγηθείσες εγγυήσεις προκαταβολής 36.267.814 32.085.216

Εγγυητικές θεµατοφυλακής 563.087 862.087

Εγγυητικές καλής πληρωµής 1.995.882 30.000

Άλλες εγγυήσεις 205.439 162.000

Εγγυήσεις σε τράπεζες για λογαριασµό θυγατρικών 6.000.000 6.000.000
118.380.673 106.133.443

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Ενδεχόµενες απαιτήσεις 

α) Εγγυητικές Επιστολές 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 30.06.2009 31.12.2008

Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης προµηθευτών 8.694.601 8.008.277

Εγγυητικές επιστολές προκαταβολής 761.250 391.017

Εγγυητικές επιστολές καλής πληρωµής 3.336.600 --
12.792.451 8.399.294

(Ποσά σε Ευρώ) 30.06.2009 31.12.2008

Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης προµηθευτών 8.154.471 8.008.277

Εγγυητικές επιστολές προκαταβολής 761.250 391.017

Εγγυητικές επιστολές καλής πληρωµής 3.336.600 --
12.252.321 8.399.294

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
∆εσµεύσεις 
Οι δεσµεύσεις αφορούν µελλοντικές υποχρεώσεις µισθωµάτων λειτουργικής µίσθωσης µηχανηµάτων, 
αυτοκινήτων κλπ. 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 30.06.2009 31.12.2008

Έως 1 έτος 209.208 193.524

Από 1-5 έτη 381.130 453.070
590.338 646.594

 
 
 
7.17 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται πληροφορίες για τις συναλλαγές του Οµίλου και της Εταιρείας µε 
συνδεδεµένα µέρη. Οι αγορές-πωλήσεις από και προς συνδεδεµένα µέρη γίνονται σε όρους αγοράς. ∆εν έχουν 
διενεργηθεί προβλέψεις επισφαλειών, καθώς δεν έχουν προκύψει προβλήµατα είσπραξης απαιτήσεων. 
 

 Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης κατά την 30.06.2009: € 866.758

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις
30.06.2009 31.12.2008

Απαιτήσεις από τη µητρική Ιntracom Holdings 585.472 639.295
Απαιτήσεις από κοινοπραξίες 3.278.321 3.172.774
Απαιτήσεις από λοιπές συνδεδεµένες 30.565.695 25.853.918

34.429.488 29.665.987

Υποχρεώσεις στην µητρική Intracom Holdings 991.169 693.705
Υποχρεώσεις σε κοινοπραξίες 2.574.734 628.526
Υποχρεώσεις σε λοιπές συνδεδεµένες 3.454.886 2.083.113

7.020.789 3.405.344

Έσοδα-Έξοδα
30.06.2009 30.06.2008

Έσοδα από την µητρική Intracom Holdings 132.272 221.578
Έσοδα από κοινοπραξίες 1.500.810 2.101.319
Έσοδα από λοιπές συνδεδεµένες 6.567.834 14.568.115

8.200.915 16.891.012

Αγορές από την µητρική Intracom Holdings 302.260 295.952
Αγορές από κοινοπραξίες -- 9.269
Άγορές από λοιπές συνδεδεµένες 1.402.816 423.858

1.705.076 729.079

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Οι παραπάνω συναλλαγές αφορούν σε:

Έσοδα από συµβάσεις έργων 6.777.240 15.169.563
Έσοδα από πωλήσεις αγαθών-υπηρεσιών 1.423.675 1.721.449

8.200.915 16.891.012

Αγορές παγίων 8.918 6.987
Αγορές αγαθών-υπηρεσιών 1.566.994 598.060
Έξοδα ενοικίων 129.164 124.032

1.705.076 729.079
 

 

 Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης κατά την 30.06.2009: € 866.758

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις
30.06.2009 31.12.2008

Απαιτήσεις από τη µητρική Ιntracom Holdings 511.971 511.971
Απαιτήσεις από θυγατρικές 4.917.261 3.941.532
Απαιτήσεις από κοινοπραξίες 10.567.719 12.770.912
Απαιτήσεις από λοιπές συνδεδεµένες 27.428.390 22.611.449

43.425.341 39.835.864

Υποχρεώσεις στην µητρική Intracom Holdings 980.398 645.691
Υποχρεώσεις σε θυγατρικές 1.174.660 1.781.193
Υποχρεώσεις σε κοινοπραξίες 6.523.840 5.007.997
Υποχρεώσεις σε λοιπές συνδεδεµένες 3.184.653 1.822.877

11.863.552 9.257.758

Έσοδα-Έξοδα
30.06.2009 30.06.2008

Έσοδα από την µητρική Intracom Holdings 3.100 --
Έσοδα από θυγατρικές 1.496.218 619.597
Έσοδα από κοινοπραξίες 1.870.068 4.885.568
Έσοδα από λοιπές συνδεδεµένες 5.627.978 13.647.124

8.997.364 19.152.289

Αγορές από την µητρική Intracom Holdings 302.260 295.952
Αγορές από θυγατρικές 483.842 2.026.946
Αγορές από κοινοπραξίες 1.826.880 3.589.656
Άγορές από λοιπές συνδεδεµένες 1.217.583 278.217

3.830.566 6.190.772

Οι παραπάνω συναλλαγές αφορούν σε:

Έσοδα από πωλήσεις παγίων 1.095.000 229.500
Έσοδα από συβάσεις έργων 7.435.581 17.939.012
Έσοδα από πωλήσεις αγαθών-υπηρεσιών 438.507 910.825
Έσοδα από ενοίκια 13.796 13.552
Έσοδα από µερίσµατα 14.480 59.400

8.997.364 19.152.289

Αγορές παγίων 51.416 55.059
Αγορές αγαθών-υπηρεσιών 1.456.860 475.962
Υπεργολαβίες 2.193.126 5.535.718
Έξοδα ενοικίων 129.164 124.032

3.830.566 6.190.772

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
7.18  Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
 
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
Για τις έως σήµερα εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις υπέρ ή κατά της Εταιρείας στις οποίες περιλαµβάνεται και 
προσφυγή της Εταιρείας κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για επιβληθέντα φόρο € 1,28 εκατ., σύµφωνα µε την 
άποψη του Νοµικού της Συµβούλου, εκτιµάται ότι δεν θα προκύψει σηµαντική επιβάρυνση από την τελική 
έκβαση των παραπάνω υποθέσεων και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει σχηµατισµένη πρόβλεψη για τις παραπάνω 
περιπτώσεις. 
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7.19 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται για κάθε εταιρεία και κοινοπραξία στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

INTRAKAT 1
ΙΝ. ΜΑΙΝΤ Α.Ε 4
ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ 4
EUROKAT 2
   - Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - LOBBE TZILALIS - EUROKAT ATE (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ Κ.Ε.Λ) 2
INTRACOM CONSTRUCT SA 3
   - OIKOS PROPERTIES SRL 2
INTRADEVELOPMENT Α.Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 5
ΙNTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED 1
   - SC PLURIN TELECOMMUNICATIONS 1
   - ALPHA MOGILANY DEVELOPMENT SP. Z.O.O 1
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΑΝΤΙΣΦ.) 3
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΚΟΛΥΜΒ.) 6
Κ/Ξ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 1
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΕΠΑ Αερίου) 1
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ 5
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-INTRAKAT-ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4
Κ/Ξ "ΑΘ.ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ"-INTRAKAT 4
Κ/Ξ INTRAKAT - ΕΡΓΚΑΖ - ALGAS 2
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ-  ΕΛΤΕΡ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Β.ΤΟΜΕΑ) 3
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΑΤΤΙΚΑΤ (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ) 3
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΑΓΩΓΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ) 2
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΞΗΡΙΑ) 2
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΤΑΣ) 2
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΕΓΚ/ΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) 2
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ - INTRAKAT (ΕΡΓΟ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ & ΝΟΤΙΑ) 2
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΙΝΤRACOM TELECOM (TΗΛΕΠΙΚ/ΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ∆ΕΠΑ) 2
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΕΤΒΑ Β.Ι.Π.Ε) 2
Κ/Ξ INTRAKAT - ΕΛΤΕΡ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ)  ΞΑΝΘΗ-
ΣΕΡΡΕΣ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2
Κ/Ξ INTRAKAT - ΕΛΤΕΡ (ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΠΑ 3) 2
Κ/Ξ INTRAKAT - ΕΛΤΕΡ (ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 2007 ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ-ΕΠΑ 4) 2
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (Κ/Ξ ΜΩΡΕΑΣ) 1
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΠΑ 5) - ΕΓΚΑΤ.ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 2
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΠΑ 6) - ΕΓΚΑΤ.ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 1
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) 1
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 1
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΠΑ 7) - ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 2
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ -  ΕΛΤΕΡ - ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑ-ΘΗΒΑ-
ΧΑΛΚΙ∆Α 1
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΙΟΝΙΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ) 1
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ΕΤΒΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1
Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ-INTRAKAT-ΓΕΤΕΜ-ΕΤΕΘ (ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓ. 
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦ. ΠΕΡΙΒΑΛ.ΧΩΡΟΥ) 2
Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ-ΓΕΤΕΜ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΚΑΤΑΣΚ.∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΟ∆. 
ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΙΡΟΥ-ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ) 3
Κ/Ξ ΑΛΤΕΚ ΑΕ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ (ΕΠΕΚΤ. ΚΡΑΤ. ΑΕΡΟΛΙΜ. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΕΛΕΓΧΟΥ) 0
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ -  ΕΛΤΕΡ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ 0
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ -  Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΡΓΟ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΈΝΑ 0

Ανέλεγκτες 
φορολογικά 
χρήσεις

Επωνυµία

 
 
Η µητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2007. Ο έλεγχος των χρήσεων 2006 και 2007 
ολοκληρώθηκε στις 15.04.2009. Μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου µειώθηκαν οι µεταφερόµενες 
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φορολογικές ζηµιές κατά ποσό € 813,4 χιλ. για την χρήση 2006 και κατά ποσό € 518 χιλ. για την χρήση 2007 και 
δεν προέκυψε διαφορά για καταβολή φόρου εισοδήµατος, ενώ προέκυψε για καταβολή διαφορά χαρτοσήµου 
ποσού € 111,6 χιλ. και επιβάρυνση προσαυξήσεων € 48 χιλ. για την χρήση 2006 και αντίστοιχα € 122,4 χιλ. και € 
37,5 χιλ. για την χρήση 2007.    
 
Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της κοινοπραξίας ΑΛΤΕΚ ΑΕ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ 
(Επέκταση Κρατικού Αερολιµένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» βορειοδυτικά µέχρι τον Πύργο Ελέγχου) για τις 
χρήσεις 2007-2008 και προέκυψε διαφορά καταβολής φόρου εισοδήµατος € 3,28 χιλ. και διαφορά καταβολής 
χαρτοσήµου € 8,06 χιλ. 

Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της κοινοπραξίας ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ για τις χρήσεις 2004 έως 
και 2007 και προέκυψε διαφορά καταβολής φόρου εισοδήµατος € 65,8 χιλ. και διαφορά καταβολής χαρτοσήµου € 
30 χιλ., πρόστιµα χαρτοσήµου € 39,7 χιλ. και πρόστιµα φόρου εισοδήµατος € 60,4 χιλ. 

Επίσης διενεργούνται φορολογικοί έλεγχοι: 
α) στην θυγατρική INTRACOM CONSTRUCT SA έως και τη χρήση 2007, για την οποία δεν έχει σχηµατισθεί 

πρόβλεψη λόγω της ύπαρξης µεταφερόµενων φορολογικών ζηµιών και, 
β) στην θυγατρική εταιρεία IN.MAINT. ΑΕ διενεργείται φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2005 έως και 

2008, για τις οποίες έχουν ήδη διενεργηθεί προβλέψεις ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων ποσού € 25 χιλ.  

Οι επιβαρύνσεις που ενδεχόµενα προκύψουν εκτιµάται ότι δεν θα επηρεάσουν σηµαντικά τις οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. 

Για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2008 της Εταιρείας δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη λόγω της  ύπαρξης 
µεταφερόµενης φορολογικής ζηµίας. 

Για τον Όµιλο η σωρευτική πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχεται σε € 119,68 χιλ. 
 
 
 
7.20 Σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
Το ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην συνεδρίαση του της 3ης Αυγούστου 2009, ενέκρινε το περιεχόµενο 
του ενηµερωτικού δελτίου της Εταιρείας για την εισαγωγή στο Χ.Α. των νέων µετοχών από την αύξηση του 
µετοχικού της κεφαλαίου λόγω απορρόφησης δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων του κατασκευαστικού 
κλάδου δηµοσίων και ιδιωτικών έργων της CYBARCO Α.Τ.Ε., του κατασκευαστικού κλάδου δηµοσίων έργων της 
Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. και του κατασκευαστικού κλάδου της EUROKAT. 

Το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών κατά την συνεδρίασή του στις 06.08.2009 ενέκρινε την εισαγωγή προς 
διαπραγµάτευση στο ΧΑ των 14.847.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,34 
εκάστης, που προέκυψαν από την παρούσα αναδοχή κλάδων. 

Ως ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των παραπάνω νέων µετοχών ορίστηκε η 10η Αυγούστου 2009. 
 
 
 

Παιανία, 26 Αυγούστου 2009 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

Α.∆.Τ. Π 695792 
ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ 

Α.∆.Τ. ΑΒ 348882 

  
Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής Η Προϊσταµένη Λογιστηρίου 

  
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ 

Α.∆.Τ. Κ 672375 
ΕΛΕΝΗ Α. ΣΑΛΑΤΑ 

Α.∆.Τ. Χ 516418 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 30η Ιουνίου 2009 
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 ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

 


