
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 36.008.882 36.610.709 31.132.373 31.554.162
Επενδύσεις σε ακίνητα 12.594.485 12.750.245 8.299.644 8.305.226
Υπεραξία 2.926.597 2.926.597 -- --
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 500.947 584.132 494.499 562.057
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.227.658 8.215.838 22.785.213 19.950.733
Αποθέµατα 8.881.811 9.543.136 7.737.694 8.142.286
Απαιτήσεις από πελάτες 119.548.334 118.214.046 93.727.502 95.999.038
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12.395.859 16.238.517 4.778.529 6.823.120
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 201.084.573 205.083.220 168.955.454 171.336.622

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 31.489.780 31.489.780 31.489.780 31.489.780
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 57.085.165 58.094.966 61.611.937 63.077.739
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 88.574.945 89.584.746 93.101.717 94.567.519
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 2.338.263 1.630.407 -- --
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 90.913.208 91.215.153 93.101.717 94.567.519
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 708.500 708.500 -- --
Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.808.662 1.605.807 5.192.860 5.054.675
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 33.763.430 36.918.496 24.765.764 26.613.673
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 73.890.773 74.635.264 45.895.113 45.100.755
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 110.171.365 113.868.067 75.853.737 76.769.103
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 201.084.573 205.083.220 168.955.454 171.336.622

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

30.09.2012 31.12.2011 30.09.2012 31.12.2011

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ ΙΝΤΡΑΚΑΤ) και του Οµίλου ΙΝΤRΑΚΑΤ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση
διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι  οικονοµικές καταστάσεις  καθώς και η έκθεση επισκόπησης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, όποτε αυτή απαιτείται.
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: www.intrakat.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης των εννεαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: 28 Νοεµβρίου 2012

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
∆. Χ. ΚΛΩΝΗΣ

Α.∆.Τ. / ΑΚ 121708

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Σ.Κ. ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ

Α.∆.Τ. / ΑΙ 059874

Παιανία, 28 Νοεµβρίου 2012

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ε. Α. ΣΑΛΑΤΑ

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/30440

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Π. Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ

Α.∆.Τ. / ΑΒ 348882

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

01.01.-30.09.2012 01.01.-30.09.2011 01.01.-30.09.2012 01.01.-30.09.2011

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες -36.442 2.157.923 -1.721.788 1.293.907
Κέρδη προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες -- -21.288 -- --
Πλέον/µείον προσαρµογές για: 
Αποσβέσεις 1.972.588 2.434.483 1.537.347 1.904.774
Προβλέψεις -308.551 173.059 -125.501 -6.661
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας 1.168.786 -1.194.860 534.531 -1.171.996
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.935.202 4.198.089 3.022.541 3.253.220
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 661.325 3.966.749 404.592 2.504.708
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -3.718.746 17.521.521 -2.018.914 15.142.287
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -3.810 -19.865.067 1.551.068 -17.778.067
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  καταβεβληµένα 4.334.050 4.309.484 3.125.424 3.269.574
Μείον: Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος 769.879 -643.964 196.215 -1.974.775
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -- 670 -- -- 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -1.433.577 5.705.759 -137.763 3.847.373
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 339.720 -- -32.144 -100.000
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -60.847 -- -2.500 --
Πωλήσεις θυγατρικών  συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 8.537 151.371 8.537 214.200
Αγορά  ενσώµατων, αϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα -1.507.683 -1.130.421 -1.025.424 -988.998
Μερίσµατα εισπραχθέντα -- 1.688 -- 1.688
Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων στοιχείων 210.414 2.008.124 6.156 1.721.767
Τόκοι εισπραχθέντες 1.574.516 978.632 897.127 775.480
Αγορές χρηµατ/κων στοιχείων στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων -110.390 -- -110.390 --
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 454.267 2.009.394 -258.638 1.624.137
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 5.046.830 4.059.656 3.113.000 2.950.000
Εξοφλήσεις δανείων -8.201.896 -11.914.109 -4.960.909 -7.836.201
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -258.146 -922.151 -226.295 -876.670
Συν/κές διαφορές µετατροπής θυγατρικών & συγγενών εξωτερικού 276.780 -184.298 383.603 -144.497
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -3.136.432 -8.960.902 -1.690.601 -5.907.368
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α)+(β)+(γ) -4.115.742 -1.245.749 -2.087.002 -435.858
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 12.209.324 12.445.610 4.197.065 2.784.846
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα εξαγορασθείσας θυγατρικής -- 105.230 -- -- 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 8.093.582 11.305.091 2.110.063 2.348.988

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 91.215.153 91.326.594 94.567.519 94.924.288
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -641.665 79.418 -1.465.802 65.273
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 339.720 -- -- --
Πώληση θυγατρικής -- -224.540 -- --
Ίδρυση-απόκτηση ποσοστού σε  θυγατρική-κ/ξια -- -108.462 -- --
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(30.09.2012 και 30.09.2011 αντίστοιχα) 90.913.208 91.073.009 93.101.717 94.989.561

1. Οι εταιρείες και κοινοπραξίες που περιλαµβάνονται στον Όµιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες παρατίθενται αναλυτικά στην 
σηµείωση 5.5 των Οικ. Καταστάσεων του Οµίλου.

2. Οι  συναλλαγές  από την έναρξη της περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας και του Οµίλου στη λήξη
της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 24 έχουν ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ Όµιλος Εταιρεία
α) Έσοδα 4.226.949 14.060.963
β) Έξοδα 2.241.553 6.281.208
γ) Απαιτήσεις 11.372.450 33.082.704
δ) Υποχρεώσεις 6.061.549 11.185.873
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 796.902 796.902

3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν: Όµιλος: 442  άτοµα  (30.9.11: 391 ), εταιρεία: 275
άτοµα  (30.9.11: 250 ).

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

5. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους αφορούν σε: α) αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση  χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων  ευρώ -117,08 χιλ. (Όµιλος και εταιρεία) και β) συναλλαγµατικές διαφορές  µετατροπής ποσών ευρώ 276,78 χιλ. (Όµιλος) 
και ευρώ 383,60 χιλ. (εταιρεία).(σηµ. 3α, 3β & 7.6 των Οικ. Καταστάσεων)

6. Επί των ακινήτων της Εταιρείας και του Οµίλου δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.  
7. Για την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 30.09.2012 έχουν τηρηθεί οι Βασικές  Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2011.
8. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες  Οικονοµικές καταστάσεις  του Οµίλου INTRACOM 

HOLDINGS η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο  του εκδότη  µε  ποσοστό 61,76%.
9. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που  έχουν ή ενδέχεται  να έχουν 

σηµαντική επίπτωση στην  οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του Οµίλου. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν 
διενεργηθεί για τις ‘λοιπές προβλέψεις’  ανέρχονται  σε ευρώ 5.791,52 χιλ. (Όµιλος) και ευρώ 8.191,47 χιλ.( εταιρεία). Οι  προβλέψεις
για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  για τον Όµιλο ανέρχονται σε ευρώ 15,33 χιλ. Για την χρήση 2011 οι εταιρείες του Οµίλου που 
υπόκεινται  σε φορολογικό έλεγχο από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή έλαβαν Πιστοποιητικό Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς να 
προκύψουν διαφορές. Η οριστικοποίηση των ελέγχων  θα γίνει βάσει των οριζόµενων  στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 
1159/2011. (σηµ. 7.9 & 7.20 των Οικ. Καταστάσεων).  

10. Στην ενοποίηση της τρέχουσας περιόδου ενοποιούνται για πρώτη φορά, µε την αναλογική µέθοδο, οι  κ/ξιες  ΚΞΙΑ ‘J&P ΑΒΑΞ-
ΑΕΓΕΚ-INTRAKAT (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΠΛΗΣ  ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΑΤΟ-ΡΟ∆Ο∆ΑΦΝΗ), όπου η ΙΝΤΡΑΚΑΤ 
συµµετέχει µε 33,33% (1η ενοποίηση β' τρίµηνο του 2012), η ΚΞΙΑ " ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 
ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ) , όπου η ΙΝΤΡΑΚΑΤ συµµετέχει µε 25%, (1η  ενοποίηση, γ' τρίµηνο 2012) & η ΚΞΙΑ "ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ΠΡΩΤΕΑΣ
(∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ), όπου η ΙΝΤΡΑΚΑΤ συµµετέχει µε 50% (1η ενοποίηση γ' τρίµηνο 2012). Η σωρευτική 
επίδραση των γεγονότων ήταν στον κύκλο εργασιών ευρώ 3.230,52 χιλ. , ενώ στα αποτελέσµατα µετά από φόρους και µη ελέγχουσες
συµµετοχές και στα ίδια κεφάλαια του εκδότη ήταν αµελητέα. (σηµ. 5.5 των Οικ. Καταστάσεων).

11. Με απόφαση της από 14.09.2012  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της  θυγατρικής EUROKAT ATE αυξήθηκε το 

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

01.01.-30.09.2012 01.01.-30.09.2011 01.01.-30.09.2012 01.01.-30.09.2011

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

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

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

µετοχικό κεφάλαιο της  κατά το ποσό των ευρώ 760.000, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων. Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ συµµετείχε στην 
αύξηση κατά ευρώ 420.280 µε κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της θυγατρικής  ευρώ 413.136 και καταβολή µετρητών ευρώ 7.144. Ένα µέρος της 
µειοψηφίας δεν συµµετείχε στην αύξηση  µε συνέπεια  το ποσοστό  της ΙΝΤΡΑΚΑΤ να αυξηθεί κατά 0,52%. Από το σύνολο των  3.600.000 κοινών 
ονοµαστικών µετοχών της θυγατρικής ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,38, η ΙΝΤΡΑΚΑΤ κατέχει  1.976.000 κοινές µετοχές  αξίας ευρώ 750.880 και 
ποσοστό 54,89%. Το γεγονός δεν είχε ουσιαστική επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. (σηµ. 5.5 & 3α των Οικονοµικών καταστάσεων).

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

13. Τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) 
01.01-30.09.2012 01.01-30.09.2011 01.07-30.09.2012 01.07-30.09.2011

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

Κύκλος Εργασιών 83.163.200 -- 83.163.200 95.706.723 -- 95.706.723 32.896.633 -- 32.896.633 28.242.080 -- 28.242.080
Μικτά Κέρδη 12.415.534 -- 12.415.534 14.850.530 -- 14.850.530 3.707.240 -- 3.707.240 3.744.202 -- 3.744.202
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 2.118.072 -- 2.118.072 4.974.280 -1.783 4.972.497 1.004.788 -- 1.004.788 1.192.231 -- 1.192.231
Κέρδη/(ζηµιές)  προ φόρων -36.442 -- -36.442 2.157.923 -21.288 2.136.635 -108.212 -- -108.212 197.049 -- 197.049
Μείον: Φόροι -764.926 -- -764.926 -1.568.676 -- -1.568.676 150.520 -- 150.520 -454.201 -- -454.201
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -801.368 -- -801.368 589.247 -21.288 567.959 42.308 -- 42.308 -257.152 -- -257.152
Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής -1.170.721 -- -1.170.721 760.231 -20.414 739.817 -226.244 -- -226.244 -179.785 -- -179.785
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 369.353 -- 369.353 -170.984 -874 -171.858 268.552 -- 268.552 -77.367 -- -77.367
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 159.703 -- 159.703 -488.541 -- -488.541 130.957 -- 130.957 -143.120 -- -143.120
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Γ)=(Α)+(Β) -641.665 -- -641.665 100.706 -21.288 79.418 173.265 -- 173.265 -400.272 -- -400.272
Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής -1.007.480 -- -1.007.480 273.002 -20.414 252.588 -93.912 -- -93.912 -320.760 -- -320.760
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 365.815 -- 365.815 -172.296 -874 -173.170 267.177 -- 267.177 -79.512 -- -79.512
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανα µετοχή- βασικά σε ευρώ -0,0506 -- -0,0506 0,0331 -0,0009 0,0322 -0,0098 -- -0,0098 -0,0078 -- -0,0078
Κέρδη/(ζηµιές) πρό φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών  αποσβέσεων 4.090.660 -- 4.090.660 7.408.763 -1.783 7.406.980 1.640.772 -- 1.640.772 2.054.291 -- 2.054.291

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) 
01.01-30.09.2012 01.01-30.09.2011 01.07-30.09.2012 01.07-30.09.2011

Κύκλος Εργασιών 46.964.107 50.722.088 16.527.933 13.688.351
Μικτά Κέρδη 7.844.515 11.841.296 2.173.632 2.491.541
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 10.731 3.237.078 209.152 527.506
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -1.721.788 1.293.907 -535.378 -13.254
Μείον: Φόροι -10.541 -833.260 222.235 -182.788
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -1.732.329 460.647 -313.143 -196.042
Κατανέµονται σε: 
Ιδιοκτήτες µητρικής -1.732.329 460.647 -313.143 -196.042
Μη ελέγχουσες συµµετοχές -- -- -- -- 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 266.527 -395.374 170.149 -26.232
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Γ)=(Α)+(Β) -1.465.802 65.273 -142.994 -222.274
Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής -1.465.802 65.273 -142.994 -222.274
Μη ελέγχουσες συµµετοχές -- -- -- --
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανα µετοχή- βασικά σε ευρώ -0,0748 0,0199 -0,0135 -0,0085
Κέρδη  πρό φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.548.078 5.141.852 713.168 1.221.097


