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ΕνοποιηµέναΕνοποιηµένα ΟικονοµικάΟικονοµικά ΑποτελέσµαταΑποτελέσµατα 66ΜΜ 20082008
µεµε βάσηβάση τατα ∆ιεθνή∆ιεθνή ΠρότυπαΠρότυπα ΧρηµατοοικονοµικήςΧρηµατοοικονοµικής ΠληροφόρησηςΠληροφόρησης (IFRS)(IFRS)

Σηµαντική βελτίωση της τάξεως του 16,2% σηµείωσε στο πρώτο εξάµηνο
του 2008  ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου ΙΝΤΡΑΚΑΤ, που
διαµορφώθηκε σε € 79 εκατ. έναντι € 68 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, 
ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανερχόταν σε € 270 εκατ. περίπου. Τα
κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε € 2,64 εκατ. έναντι € 657 χιλ. 
του αντίστοιχου εξαµήνου του 2007, ενώ τα καθαρά κέρδη µετά από
φόρους ανήλθαν σε € 1,60 εκατ. έναντι € 223 χιλ. του αντίστοιχου εξαµήνου
του 2007.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
(EBITDA) του Οµίλου ανήλθαν σε € 7,5 εκατ. έναντι € 3,6 εκατ. την
αντίστοιχη περίοδο του 2007. Το περιθώριο EBITDA του Οµίλου
παρουσιάζεται βελτιωµένο κατά 4,2 ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώθηκε
σε 9,5% έναντι 5,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2007. 
Σηµαντική είναι και η αύξηση των καθαρών κερδών µετά από φόρους και
δικαιώµατα µειοψηφίας που ανήλθαν σε €1,32 εκατ. έναντι € 323 χιλ. της
αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου.

Σε επίπεδο εταιρείας σηµαντικά βελτιωµένες εµφανίζονται και οι πωλήσεις του
α’ εξαµήνου του 2008 οι οποίες διαµορφώθηκαν σε € 62,8 εκατ. έναντι €
54,1 εκατ. της προηγούµενης περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 16%, ενώ
αυξηµένα κατά 37,7%  εµφανίζονται και τα κέρδη προ φόρων που
ανήλθαν σε € 1,86 εκατ. έναντι € 1,35 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του
2007.   

Βελτιωµένα κατά 17,2% εµφανίζονται και τα καθαρά κέρδη µετά από
φόρους της εταιρείας που ανήλθαν σε € 1,36 εκατ. έναντι € 1,16 εκατ. την
αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο.  
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
(EBITDA) της εταιρείας ανήλθαν σε € 5,6 εκατ. έναντι € 4,2 εκατ. την
αντίστοιχη περίοδο του 2007, ενώ το περιθώριο EBITDA του εταιρείας
αυξήθηκε κατά 1,2 ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώθηκε σε 8,9%
έναντι 7,7% της αντίστοιχης περιόδου του 2007. 

Κύριοι στρατηγικοί άξονες του µεσοπρόθεσµου επιχειρηµατικού σχεδιασµού
της ∆ιοίκησης είναι η περαιτέρω ισχυροποίηση στις αγορές όπου ήδη
δραστηριοποιείται, µε έµφαση στα αυτοχρηµατοδοτούµενα και
συγχρηµατοδοτούµενα έργα, και η ουσιαστική ανάπτυξη στους τοµείς
ανάπτυξης ακινήτων και διαχείρισης ενέργειας . 
Σε εξέλιξη βρίσκεται και η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της µητρικής
Εταιρείας η οποία αποφασίστηκε στη Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων
της 23/6/2008. Η εν λόγω απόφαση προβλέπει την αύξηση έως €
8.749.125,00 µε την έκδοση και διάθεση 29.163.750 νέων, κοινών, άυλων
µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 0,30, υπέρ των παλαιών µετόχων σε αναλογία 3 
νέες για κάθε 5 παλαιές µετοχές. 
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Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα

Στοιχεία Μετοχής

Τιµή Μετοχής (€): 0,79 (27/08/2008)
# Αριθµός Μετοχών: 48.606.250 (ΚΟ)
Κεφαλαιοποίηση (€ εκ.): 38,4
% ∆ από 31/12/2007: -36,3%
Υψηλό 52 Εβδοµάδων €: 1,46
(07/11/2007)
Χαµηλό 52 Εβδοµάδων € : 0,76
(27/08/2008)
INTRAKOM: 73,55%
Ελεύθερη ∆ιασπορά: 26,45%
Μέση Ηµερήσια Εµπορ/τητα
52 εβδοµάδων (#): 31.391

Company Description

Η Intrakat κατέχει ηγετική θέση στον

κατασκευαστικό κλάδο, διαθέτοντας υψηλή

εξειδίκευση και σηµαντική εµπειρία στην

υλοποίηση σύνθετων κατασκευαστικών

έργων, έργων υποδοµής, µεταλλικών

κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων, 

για το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, στην

Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΠερισσότερεςΠερισσότερες πληροφορίεςπληροφορίες σχετικάσχετικά µεµε τηντην κατάρτισηκατάρτιση καικαι ανάλυσηανάλυση τωντων ΟικονοµικώνΟικονοµικών ΚαταστάσεωνΚαταστάσεων µεµε βάσηβάση τατα ∆ιεθνή∆ιεθνή ΠρότυπαΠρότυπα ΧρηµατοοικονοµικήςΧρηµατοοικονοµικής
ΠληροφόρησηςΠληροφόρησης ((IFRSIFRS)) έχουνέχουν αναρτηθείαναρτηθεί στηνστην ιστοσελίδαιστοσελίδα τηςτης εταιρείαςεταιρείας:: wwwwww..intrakatintrakat..grgr

INTRAKAT: 19 ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ.: +30210 6677700, fax: +30210 6646353, www.intrakat.gr
IR OFFICER: Ιωάννα Παπαβασιλείου, e-mail: ipapav@intracom.gr
I.R. Consultants: AΙA RELATE τηλ.: +30210 7418900, Αλεξία Μπακογιάννη bakoyannis@aea.gr

Επενδυτικοί αριθµοδείκτες υπολογισµένοι µε τον σταθµισµένο αριθµό µετοχών τέλους χρήσης µε τιµή µετοχής € 0,79 (27/08/2008)

BV = Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων – ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

2008 ΒΑΣΕΙ ∆.Π.Χ.Π.
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INTRAKAT vs ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΧΑ

ΟΓΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑ INTRAKAT

SALES EATAM P/BV P/SALES
(.000€) (.000€) x x

2005 42.470 1.299 0,58 0,90 0,50
2006 103.700 -2.432 0,59 0,37 0,82
2007 152.034 676 0,55 0,25 0,88

BANKS/
EQUITY x

(FY:∆εκέµβριος)
000 €

Κύκλος Εργασιών 37.852 67.954 78.962

Κόστος Πωληθέντων -35.688 -60.376 -66.339

Μικτά Κέρδη 2.164 7.579 12.622

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, τόκων & 
αποσβέσεων

-1.652 3.623 7.507

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων & τόκων -3.096 1.971 5.636

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων -1.488 657 2.641

Φόροι -269 -434 -1.039

Κέρδη  / (Ζηµιές) µετά από φόρους 
από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

-1.757 223 1.602

Κέρδη  / (Ζηµιές) µετά από φόρους 
από διακοπείσες δραστηριότητες

808 0 0

Κέρδη  / (Ζηµιές) µετά από φόρους 
από συνεχιζόµενες και διακοπείσες -950 223 1.602

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 217 -100 277

Κέρδη / (Ζηµιές) µετά φόρων & 
δικαιωµάτων µειοψηφίας

-1.167 323 1.325

Ανάλυση Περιθωρίων %

Μικτό Κέρδος 5,7% 11,2% 16,0%
EBITDA -4,4% 5,3% 9,5%
EBIT -8,2% 2,9% 7,1%
ΕΒΤ -3,9% 1,0% 3,3%
Κέρδη / (Ζηµιές) µετά φόρων & 
δικαιωµάτων µειοψηφίας

-3,1% 0,5% 1,7%

Περίοδος/Περίοδος %

Πωλήσεις 92,5% 79,5% 16,2%
Μικτό Κέρδος -44,5% 250,3% 9,9%
EBITDA Ζηµιές turnaround 66,5%
EBIT Αύξηση Ζηµιών turnaround 107,2%
EBT Αύξηση Ζηµιών turnaround 185,9%
Κέρδη / (Ζηµιές) µετά φόρων & 
δικαιωµάτων µειοψηφίας

Αύξηση Ζηµιών turnaround 302,0%

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
Οµίλου
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