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π¡∆ƒ∞∫√ª ∫∞∆∞™∫∂À∂™ ∞¡ø¡Àª∏ ∂∆∞πƒ∂π∞ ∆∂Ã¡π∫ø¡ ∂ƒ°ø¡ ∫∞π ª∂∆∞§§π∫ø¡ ∫∞∆∞™∫∂Àø¡
∞ƒ.ª∞∂. 16205/06/µ/87/37
19 Ã§ª §∂øº. ¶∞π∞¡π∞™-ª∞ƒ∫√¶√À§√À ¶∞π∞¡π∞ ∞∆∆π∫∏™
™ÙÔÈ¯Â›· Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘ ·ﬁ 1 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2006 ¤ˆ˜ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2006 (Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ·ﬁÊ·ÛË 17/336/21.04.2005 Î·È ¶.¢.360/1985)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και του Οµίλου ΙΝΤRΑΚΑΤ. Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της,
(www.intrakat.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών όποτε αυτή απαιτείται.
√ÚÎˆÙÔ› ∂ÏÂÁÎÙ¤˜-§ÔÁÈÛÙ¤˜: ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∂. ∆∑πøƒ∆∑∏™ ∞.ª.™√∂§:12371, ª∞ƒπ∞ Ã∞ƒπ∆√À ∞.ª.™√∂§:15161
∂ÏÂÁÎÙÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›·: ™.√.§. ∞.∂. √ƒ∫ø∆ø¡ ∂§∂°∫∆ø¡
∆‡Ô˜ ¤ÎıÂÛË˜ ÂÈÛÎﬁËÛË˜: ª∂ ™Àªºø¡∏ °¡øª∏ (Ãøƒπ™ ∂¶πºÀ§∞•∏)
™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ª∂∆∞µ√§ø¡ ∫∞£∞ƒ∏™ £∂™∏™ ¶∂ƒπ√¢√À (¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ Â˘ÚÒ)

™∆√πÃ∂π∞ π™√§√°π™ª√À (¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ Â˘ÚÒ)
√ √ªπ§√™
30.6.2006
31.12.2005

∂¡∂ƒ°∏∆π∫√
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
™À¡√§√ ∂¡∂ƒ°∏∆π∫√À

√ √ªπ§√™
1.1.-30.6.2006
1.1.-30.6.2005

∏ ∂∆∞πƒEπ∞
30.6.2006
31.12.2005

47.468.701,23
12.997.825,73
71.054.987,96
15.938.052,62
147.459.567,54

55.574.183,91
10.999.349,95
49.317.406,21
15.967.331,18
131.858.271,25

49.939.614,80
11.951.709,09
57.425.756,07
13.105.792,52
132.422.872,48

53.635.613,84
9.362.105,07
40.308.989,09
13.056.529,81
116.363.237,81

¶∞£∏∆π∫√
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
31.508.148,38
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
9.637.028,76
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
40.118.183,19
™‡ÓÔÏÔ ÀÔ¯ÚÂÒÛÂˆÓ (·)
81.263.360,33
Μετοχικό Κεφάλαιο
42.972.805,28
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας 22.199.535,50
™‡ÓÔÏÔ ∫·ı·Ú‹˜ £¤ÛË˜ ªÂÙﬁ¯ˆÓ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ (‚) 65.172.340,78
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ)
1.023.866,43
™‡ÓÔÏÔ ∫·ı·Ú‹˜ £¤ÛË˜ (‰)
66.196.207,21
™À¡√§√ ¶∞£∏∆π∫√À (·) + (‰)
147.459.567,54

13.025.834,26
21.261.692,66
29.194.369,21
63.481.896,13
42.972.805,28
23.584.316,47
66.557.121,75
1.819.253,37
68.376.375,12
131.858.271,25

31.418.790,21
2.968.440,24
34.456.943,12
68.844.173,57
42.972.805,28
20.605.893,63
63.578.698,91
0,00
63.578.698,91
132.422.872,48

12.900.143,46
16.703.457,65
24.070.763,71
53.674.364,82
42.972.805,28
19.716.067,71
62.688.872,99
0,00
62.688.872,99
116.363.237,81

∫·ı·Ú‹ ı¤ÛË ¤Ó·ÚÍË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘ (1/1/2006 Î·È 1/1/2005 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·) 68.376.375,12
Έκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου
0,00
Αποτίµηση διαθέσιµων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων
-118.162,10
Συν/κες διαφορές µετατροπής θυγατρικών εξωτερικού
67.854,53
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
-24.000,00
Εξαγορά θυγατρικής
-148.965,91
Πώληση θυγατρικών και µη κυκλοφοριακών στοιχείων
διαθεσίµων προς πώληση
-877.165,60
Λοιπά (επίδραση από αλλαγή ποσοστού σε θυγατρική)
-129.791,24
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης µετά από φόρους
-949.937,59
∫·ı·Ú‹ ı¤ÛË Ï‹ÍË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘ (30/6/2006 Î·È 30/6/2005 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·) 66.196.207,21

ª∂£√¢√™
∂¡√¶√π∏™∏™

∞¡∂§∂°∫∆∂™
º√ƒ√§√°π∫∞
Ãƒ∏™∂π™
5
1
1
0
0

62.688.872,99 37.193.524,53
0,00
0,00
-118.162,10
143.482,55
0,00
0,00
0,00 -2.240.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
-180.584,69
39.955.990,85

0,00
0,00
0,00
0,00
1.007.988,02
498.196,77
63.578.698,91 35.595.203,85

√ √ªπ§√™
1.1.-30.6.2006
1.1.-30.6.2005

1. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες, κοινοπραξίες:
¶√™√™∆√
™Àªª∂∆√Ã∏™

41.582.373,67
90.000,00
143.482,55
1.170.057,52
-2.834.338,20
-15.000,00

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ∆∞ª∂π∞∫ø¡ ƒ√ø¡ (¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ Â˘ÚÒ)

¶ƒ√™£∂∆∞ ™∆√πÃ∂π∞ ∫∞π ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™

Ãøƒ∞

∏ ∂∆∞πƒEπ∞
1.1.-30.6.2006
1.1.-30.6.2005

INTRAKAT
ΕΛΛΑ∆Α
ΜΗΤΡΙΚΗ
ΙΝ. ΜΑΙΝΤ Α.Ε.
ΕΛΛΑ∆Α
60,00%
ΠΛΗΡΗΣ*
ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ
ΕΛΛΑ∆Α
51,00%
ΠΛΗΡΗΣ*
EUROKAT
ΕΛΛΑ∆Α
82,00%
ΠΛΗΡΗΣ*
INTRACOM CONSTRUCT SA
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
87,46%
ΠΛΗΡΗΣ**
INTRADEVELOPMENT A.E.
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΚΜ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΛΛΑ∆Α
100,00%
ΠΛΗΡΗΣ*
2
INTRAKAT ROMANIA S.R.L.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
100,00%
ΠΛΗΡΗΣ*
0
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ(ΑΝΤΙΣΦ.)
ΕΛΛΑ∆Α
50,00%
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
0
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ(ΚΟΛΥΜΒ.) ΕΛΛΑ∆Α
50,00%
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
3
Κ/Ξ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆Α
15,00%
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
2
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΛΛΑ∆Α
45,00%
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
3
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ
ΕΛΛΑ∆Α
50,00%
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
2
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-INTRAKAT-ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
40,00%
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
1
Κ/Ξ "ΑΘ.ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ"INTRAKAT
ΕΛΛΑ∆Α
50,00%
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
1
Κ/Ξ INTRAKAT-ΕΡΓΚΑΖ-ALGAS
ΕΛΛΑ∆Α
33,33%
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
1
Κ/Ξ INTRAKAT-ΕΛΤΕΡ
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Β.ΤΟΜΕΑ)
ΕΛΛΑ∆Α
50,00%
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
0
Κ/Ξ INTRAKAT-ΑΤΤΙΚΑΤ
(ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ)
ΕΛΛΑ∆Α
50,00%
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
0
Κ/Ξ INTRAKAT-ΕΛΤΕΡ
(ΑΓΩΓΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)
ΕΛΛΑ∆Α
50,00%
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
0
Κ/Ξ INTRAKAT-ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΞΗΡΙΑ) ΕΛΛΑ∆Α
50,00%
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
0
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-INTRAKAT
(ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΤΑΣ)
ΕΛΛΑ∆Α
30,00%
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
0
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-INTRAKAT
(ΕΡΓΟ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ) ΕΛΛΑ∆Α
30,00%
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
0
* άµεση συµµετοχή , ** άµεση και έµµεση συµµετοχή.
2. Τα ποσά των αγορών / πωλήσεων της εταιρείας από και προς τις συνδεδεµένες εταιρείες (κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24) σωρευτικά από
την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των € 2.220.321,74 και € 3.937.711,61 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των
υποχρεώσεων και απαιτήσεων της εταιρείας µε τις συνδεδεµένες εταιρείες (κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24) στην λήξη της τρέχουσας
περιόδου, ανέρχονται σε € 4.395.003,58 και € 18.804.838,73.Τα ποσά των αγορών / πωλήσεων σε ενοποιηµένη βάση (µετά την
απαλοιφή των διεταιρικών συναλλαγών) σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, µε τις συνδεδεµένες εταιρείες (κατά
την έννοια του ∆ΛΠ 24) είναι € 1.870.937,92 και € 5.112.711,72 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων και απαιτήσεων σε ενοποιηµένη
βάση στη λήξη της τρέχουσας περιόδου µε τα συνδεδεµένα (κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24) προς αυτών µέρη είναι € 3.719.212,15 και
€ 23.194.630,62 αντίστοιχα.
3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν: Όµιλος: 634 άτοµα (προηγούµενη περίοδο: 359
άτοµα), Εταιρεία: 421 άτοµα (προηγούµενη περίοδο: 116 άτοµα).
4. Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
5. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2005.
6. Οι οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου ΙΝΤRACOM
HOLDINGS η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µε ποσοστό 73,55%.
7. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου.
8. Στην ενοποίηση συµµετέχουν για πρώτη φορά οι νεοσυσταθείσες κοινοπραξίες: “Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-INTRAKAT (ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΤΑΣ)",
"Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-INTRAKAT (ΕΡΓΟ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ).
9. Οι παγιοποιήσεις της περιόδου 30/06/2006 ανέρχονται σε: Όµιλος: € 1.923.625,11 (30/06/2005: € 2.573.184,79), Εταιρία: € 1.366.891,85
(30/06/2005: € 363.644,20)
10. Στις ενοποιηµένες, µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου περιλαµβάνεται, έως την 5/6/2006 η
θυγατρική εταιρεία «INTRALBAN SHA» µε ποσοστό συµµετοχής 55,00%.Η συµµετοχή στην εταιρεία «INTRALBAN SHA» πωλήθηκε
την 5/6/2006.Η δραστηριότητα της «INTRALBAN SHA» παρουσιάζεται στις ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30/6/2006 ως
διακοπτόµενη εκµετάλλευση σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΠΧΠ - 5.Έως την 5/6/2006 στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
∫¤Ú‰Ë ÚÔ ÊﬁÚˆÓ
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Αποµείωση θυγατρικής
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Μείον: Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·ﬁ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ (·)
∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων
Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών
(µείον ταµειακά διαθέσιµα θυγατρικής)
Εισπράξεις από πωλήσεις συγγενών
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Εισπράξεις από πώληση περιουσιακών στοιχείων
κατεχοµένων προς πώληση
Εισπράξεις από πωλήσεις χρηµ/κών περιουσιακών στοιχείων
διαθεσίµων προς πώληση
Εισπράξεις από πωλήσεις χρηµ/κών στοιχείων σε εύλογη αξία
µέσω αποτελεσµάτων
Αγορά διαθεσίµων προς πώληση
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·ﬁ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ (‚)
ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
Αυξήσεις-µειώσεις από µετοχικό κεφάλαιο & αποθεµατικά
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
(χρεολύσια)
Συν/κες διαφορές µετατροπής θυγατρικών εξωτερικού
Μερίσµατα πληρωθέντα
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·ﬁ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ (Á)
∫·ı·Ú‹ ·‡ÍËÛË / (ÌÂ›ˆÛË) ÛÙ· Ù·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È
ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÂÚÈﬁ‰Ô˘ (·)+(‚)+(Á)
∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¤Ó·ÚÍË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘
∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· Ï‹ÍË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘

∏ ∂∆∞πƒEπ∞
1.1.-30.6.2006
1.1.-30.6.2005

-607.550,82

-307.355,81

1.141.000,99

272.443,49

1.468.106,13
0,00
118.929,91

416.862,72
0,00
134.922,05

1.239.667,61
0,00
104.309,54

269.451,03
95.487,17
114.464,03

-1.988.773,29
1.056.156,11

-169.337,43
632.939,99

-5.277.059,86
911.504,75

-611.265,29
402.914,74

-2.456.118,63
-18.340.714,34
12.028.704,40
-1.056.156,11
-131.553,93

-506.709,04
-3.831.530,35
-1.779.155,10
-632.939,99
-259.654,30

-2.589.604,02
-14.583.589,12
10.351.908,18
-911.504,75
-49.863,03

-247.554,41
-2.593.276,89
-1.574.691,56
-402.914,74
-209.114,58

-9.908.970,57

-6.301.957,26

-9.663.229,71

-4.484.057,01

-554.376,53

-110.000,00

-562.550,00

-535.000,00

1.090.278,80
3.240.000,00
-1.804.200,06
11.892,87

0,00
0,00
-2.963.563,34
38.790,13

1.583.600,00
3.240.000,00
-1.367.462,21
1.705,01

0,00
0,00
-336.222,51
82.305,09

32.490,44

0,00

220.000,00

0,00

1.245.490,93

0,00

0,00

0,00

1.715.400,53
0,00
210.565,49
334.931,53

0,00
-1.197.673,51
89.708,05
50.276,51

1.715.400,53
0,00
260.195,12
1.420.931,53

0,00
0,00
87.725,55
50.276,51

5.522.474,00

-4.092.462,16

6.511.819,98

-650.915,36

0,00
19.750.000,00
-12.882.909,47

90.000,00
1.794.461,20
-225.952,64

0,00
19.750.000,00
-14.995.998,26

0,00
0,00
-15.027,63

-76.383,75
0,00
-24.000,00

-52.542,20
1.170.057,52
0,00

-331,46
0,00
0,00

-263,34
0,00
0,00

6.766.706,78

2.776.023,88

4.753.670,28

-15.290,97

2.380.210,21
12.504.316,01
14.884.526,22

-7.618.395,54
13.920.720,76
6.302.325,22

1.602.260,55 -5.150.263,34
10.839.005,57 10.328.217,54
12.441.266,12 5.177.954,20

του Οµίλου περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης η συγγενής εταιρεία «INTRACOM BULGARIA SA» µε ποσοστό
συµµετοχής 30%. η οποία πωλήθηκε την 05/6/2006, και η συγγενής εταιρεία «INTRACOM DOO SKOPJE» µε ποσοστό συµµετοχής 30%, η οποία
πωλήθηκε την 5/6/2006 επίσης.Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου περιλαµβάνεται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης η εταιρεία
«INTRADEVELOPMENT» µε ποσοστό συµµετοχής 100%. Ο Όµιλος κατείχε έως την 29/6/06 το 5% της παραπάνω εταιρείας το οποίοείχε εξαγοράσει
την 23/3/2005. Την 30/06/2006, ο Όµιλος εξαγόρασε το υπόλοιπο ποσοστό 95% της προαναφερθείσας εταιρείας. Οι ενοποιηµένες Οικονοµικές
Καταστάσεις του Οµίλου την 30/06/2006 περιλαµβάνουν το καθαρό ενεργητικό της εταιρείας «INTRADEVELOPMENT». Στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου περιλαµβάνεται έως την 6/4/2006 η εταιρεία «AETHERAS ENERGY» µε ποσοστό συµµετοχής 100%. Στις ενδιάµεσες
τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις τα στοιχεία ενεργητικού, παθητικού, έσοδα και έξοδα της εταιρείας «AETHERAS ENERGY» είχαν ταξινοµηθεί
ως περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση σύµφωνα µε τις επιταγές του ∆ΠΧΠ – 5. Η συµµετοχή στην εταιρεία «AETHERAS ENERGY»
πωλήθηκε, την 6/4/2006.Η δραστηριότητα της «AETHERAS ENERGY» παρουσιάζεται στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 30/06/2006 ως
διακοπτόµενη εκµετάλλευση σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΠΧΠ – 5. Οι πωλήσεις των εταιρειών "AETHERAS ENERGY", "INTRALBAN SH.A",
"INTRACOM BULGARIA" και "INTRACOM DOO SKOPJE " επέφεραν αύξηση των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων κατά ποσό € 1.067.444,00 και
ποσοστό 52,91% και οµοίως αύξηση των αποτελεσµάτων της µητρικής εταιρείας "INTRAKAT" κατά ποσό € 3.532.963 και ποσοστό 139,92%.
11. Η ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας είναι η 25 Αυγούστου 2006.
12. Η εταιρεία συγχώνευσε δια απορροφήσεως την εταιρεία "ΙΝΤΡΑΜEΤ ΜEΤΑΛΛΙΚEΣ ΚΑΙ ΗΛEΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚEΣ ΚΑΤΑΣΚEΥEΣ Α.E." µε την υπ'
αριθµ.Κ2-15833/30.12.2005 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ως εκ τούτου τα στοιχεία της τρέχουσας περιόδου δεν είναι συγκρίσιµα
µε τα αντίστοιχα της προηγούµενης.

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ∞¶√∆∂§∂™ª∞∆ø¡ (¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ Â˘ÚÒ)
√ √ªπ§√™
1.1.-30.6.2005
1.4.-30.6.2006

1.1.-30.6.2006

Κύκλος Εργασιών
39.276.288,74
Μικτά Κέρδη
2.729.096,33
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων
-2.752.905,75
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
-1.284.799,62
∫¤Ú‰Ë / (∑ËÌÈ¤˜) ÚÔ ÊﬁÚˆÓ
-607.550,82
Μείον: Φόροι
-342.386,77
∫¤Ú‰Ë / (∑ËÌÈ¤˜) ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜
-949.937,59
Κατανέµονται σε
Μετόχους της Εταιρίας
-1.167.100,94
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
217.163,35
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε ευρώ)
-0,024

1.4.-30.6.2005

1.1.-30.6.2006

∏ ∂∆∞πƒEπ∞
1.1.-30.6.2005
1.4.-30.6.2006

1.4.-30.6.2005

19.666.389,96
3.900.584,95

22.301.005,78
2.275.599,58

10.707.546,76
1.899.347,22

29.616.393,11
1.458.110,15

13.464.746,42
3.156.463,23

15.858.694,21
1.390.361,71

7.130.837,85
1.664.359,99

-204.837,46

-406.786,28

-211.447,32

-3.189.149,33

122.898,75

-929.094,29

81.801,47

212.025,26
-307.355,81
126.771,12
-180.584,69

363.467,96
1.607.111,72
-625.956,42
981.155,30

8.623,44
21.202,66
-81.642,32
-60.439,66

-1.949.481,72
1.141.000,99
-133.012,97
1.007.988,02

392.349,78
272.443,49
225.753,28
498.196,77

-265.064,28
3.535.665,08
-421.408,10
3.114.256,98

216.500,51
344.445,51
-27.900,43
316.545,08

-181.148,22
563,53
-0,01

795.170,11
185.985,19
0,016

15.665,11
-76.104,77
0,0006

1.007.988,02
0,00
0,021

498.196,77
0,00
0,02

3.114.256,98
0,00
0,064

316.545,08
0,00
0,01

¶·È·Ó›·, 25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2006
√ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∆√À ¢.™.
™. ¶. ∫√∫∫∞§∏™
∞.¢.∆. / ¶ 695792

√ ¢π∂À£À¡ø¡ ™Àªµ√À§√™
¶. ∫. ™√Àƒ∂∆∏™
∞.¢.∆. / ™ 681022

√ √π∫√¡√ªπ∫√™ ¢π∂À£À¡∆∏™
µ. ™. ∫√À§√Ã∂ƒ∏™
∞.¢.∆. / • 475984

∏ ¶ƒ√´™∆∞ª∂¡∏ §√°π™∆∏ƒπ√À
∂. ∞. ™∞§∞∆∞
∞.¢.∆. / Ã 516418

