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Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2010
Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
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 εξαµηνιαίων
οικονοµικών καταστάσεων
27 Αυγούστου 2010
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο:
Ελεγκτική Εταιρεία :
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών
Ζωή Σοφού Α.Μ ΣΟΕΛ 14701
Νόµιµος ελεγκτής
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
30.6.2010

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
40.466.844
17.268.741
Επενδύσεις σε ακίνητα
326.268
Υπεραξία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
577.760
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
6.472.677
14.161.614
Αποθέµατα
166.324.501
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
13.005.757
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προορισµένα για πώληση
-ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
258.604.162
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
31.249.400
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
57.697.636
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)
88.947.036
2.805.708
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)
91.752.744
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
679.800
Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
3.297.214
54.164.130
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
108.710.274
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)
166.851.418
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 258.604.162

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.1.-30.6.2010
1.1.-30.6.2009

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
30.6.2010
31.12.2009

42.364.271
7.428.375
326.268
762.905
7.631.170
14.430.819
149.439.267
34.231.037
7.368.773
263.982.885

33.913.075
12.856.738
-528.188
16.359.973
12.820.830
131.564.571
8.770.133
-216.813.508

33.606.772
5.540.810
-704.874
18.045.212
13.312.632
121.107.744
26.945.883
7.368.773
226.632.700

31.249.400
56.937.831
88.187.231
2.770.848
90.958.079
6.628.206
15.607.976
47.385.038
103.403.586
173.024.806
263.982.885

31.489.780
62.628.959
94.118.739
-94.118.739
-5.832.341
40.056.539
76.805.889
122.694.769
216.813.508

31.489.780
62.252.966
93.742.746
-93.742.746
6.046.323
9.612.394
35.879.798
81.351.439
132.889.954
226.632.700

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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
8.938.853
9.975.745
1.229.421
2.188.919
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
30.897.352 43.113.095
δ) Υποχρεώσεις
4.856.540
6.391.788
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
595.166
595.166
3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν: Όµιλος: 505 άτοµα (30.6.09:617 ), Εταιρεία: 325
άτοµα (30.6.09: 425).
4. ∆εν κατέχονται µετοχές της µητρικής εταιρείας είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες στη λήξη της
τρέχουσας περιόδου, εκτός των 707.000 µετοχών της µητρικής που κατέχει η θυγατρική "EUROKAT" λόγω της εισφοράς του
κατασκευαστικού της κλάδου στην µητρική στο 2008,οι οποίες αποτελούν ίδιες µετοχές για τον Όµιλο και υπολογίζονται αφαιρετικά
στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου και θα αντιµετωπιστούν σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 Κ.Ν. 2190/1920
(σηµ. 7.7 των Οικ. Καταστάσεων).
5. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους αφορούν σε: α) αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων ποσού ευρώ -886,43 χιλ. ( Όµιλος και εταιρεία) και β) συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής θυγατρικών και
υποκαταστηµάτων ευρώ 34,47 χιλ. (Όµιλος) και ευρώ 60,33 χιλ. (εταιρεία) ( σηµ. 3α, 3β & 7.8 των Οικ. Καταστάσεων).
6. Στις 3.2.2010 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής EUROKAT ATE αποφάσισε τη µείωση του µετοχικού
κεφαλαίου κατά ευρώ 992 χιλ. µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από ευρώ 1 σε ευρώ 0,38. Το γεγονός επέφερε
µείωση των δικαιωµάτων µειοψηφίας κατά ευρώ 55,8 χιλ. Στις 21.04.2010 η µητρική ΙΝΤΡΑΚΑΤ µεταβίβασε στη µειοψηφία 640.000
µετοχές της EUROKAT ATE στην ονοµαστική αξία τους των ευρώ 0,38. Το τίµηµα ανήλθε σε ευρώ 243 χιλ. Μετά την πώληση η
συµµετοχή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ µειώνεται σε 54,38%. Η επίδραση του γεγονότος ήταν µείωση του Τακτικού Αποθεµατικού κατά ευρώ 4,99
χιλ., αύξηση των κερδών εις νέον κατά 43,46 χιλ., αύξηση των δικαιωµάτων µειοψηφίας κατά ευρώ 204,73 χιλ., αύξηση στα αποτελέσµατα
µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας και στα ίδια κεφάλαια του εκδότη κατά ευρώ 22,85 χιλ. (σηµ. 3α, 5.5 των Οικ. Καταστάσεων).
7. Επί των ακινήτων της εταιρείας και του Οµίλου δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
8. Στις 08.02.2010 ιδρύθηκε η κ/ξια ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ "ΕΡΓΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ" µε ποσοστό συµµετοχής της ΙΝΤΡΑΚΑΤ 50%.
Η κ/ξια ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στις τριµηνιαίες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις µε την αναλογική ενοποίηση. Η επίδραση
του γεγονότος στις εξαµηνιαίες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις ήταν κάτω του 25% στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσµατα
µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας και στα ίδια κεφάλαια του εκδότη . Στις 18.03.2010 συµφωνήθηκε η απόκτηση του
επιπλέον 50% της εταιρείας SC PLURIN TELECOMMUNICATIONS µέσω των θυγατρικών INTRAKAT INTERNATIONAL (49%) και SC
INTRACOM CONSTRUCT (1%). Η διαδικασία απόκτησης βρίσκεται σε εξέλιξη. Στις 08.04.2010 ιδρύθηκε η εταιρεία INTRAPOWER
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ µε µετοχικό κεφάλαιο 60 χιλ. διαιρούµενο σε 6 χιλ. κοινές µετοχές
ονοµαστικής αξίας ευρώ 10 ανά µετοχή. Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ κατέχει 4,5 χιλ. µετοχές της νέας εταιρείας και ποσοστό 75%. Η εταιρεία
ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στις εξαµηνιαίες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η
επίδραση του γεγονότος στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας και στα ίδια κεφάλαια
του εκδότη ήταν κάτω του 25%. Στις 04.06.2010 ολοκληρώθηκε η απόκτηση του συνόλου των µετοχών της εταιρείας SC RAZOBECO
SRL µε έδρα την Ρουµανία, µέσω των θυγατρικών SC INTRACOM CONSTRUCT (90%) και INTRAKAT INTERNATIONAL (10%). Από
την εξαγορά προέκυψε αρνητική υπεραξία ευρώ 123,3 χιλ. και καταχωρήθηκε στο κονδύλι λοιπά κέρδη-ζηµιές. Η επίδραση του
γεγονότος στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας και στα ίδια κεφάλαια του εκδότη
ήταν κάτω του 25%. Στις 22.06.2010 η ΙΝΤΡΑΚΑΤ απέκτησε 270 χιλ. µετοχές της εταιρείας ICC ATE έναντι ευρώ 297 χιλ.και ποσοστό
συµµετοχής 50%. Η εταιρεία δεν απέκτησε τον έλεγχο και ως εκ τούτου ενοποίησε στις εξαµηνιαίες ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις την ICC ATE µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Η ICC ATE αποτιµήθηκε βάσει των λογιστικών αξιών της 22.06.2010
και η αρνητική υπεραξία που προέκυψε ευρώ 106,85 χιλ. είναι προσωρινή. Η αποτίµηση στις εύλογες αξίες θα ολοκληρωθεί εντός
της χρήσης του 2010. Η επίδραση του γεγονότος στις εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις, στα αποτελέσµατα µετά από φόρους
και δικαιώµατα µειοψηφίας και στα ίδια κεφάλαια του εκδότη ήταν κάτω του 25%. (σηµ. 5.5, 7.19 των Οικ.Καταστάσεων).
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 7.875,82 χιλ. (Όµιλος) και ευρώ 6.669,57 χιλ. (εταιρεία). Οι προβλέψεις

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής
Μεταβολή µειοψηφίας λόγω µείωσης κεφαλαίου θυγατρικής
Πώληση ποσοστού συµµετοχής σε θυγατρική
Εξαγορά ποσοστού σε θυγατρική
Ίδρυση θυγατρικής
Μέρισµα
Αξία χορηγηθέντων δωρεάν συµµετοχικών τίτλων της µητρικής εταιρείας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30.06.2010 και 30.06.2009 αντίστοιχα)

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
1.1.-30.6.2010
1.1.-30.6.2009

90.958.079
592.266
--55.800
243.200
-15.000
---

87.932.139
1.749.225
-880
---15.150
--9.120
171.000

93.742.746
375.993
--------

89.818.198
1.745.874
------171.000

91.752.744

89.827.214

94.118.739

91.735.072

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.1.-30.6.2010
1.1.-30.6.2009

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Μείον: Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής
Μείωση κεφαλαίου θυγατρικής
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Πωλήσεις θυγατρικών
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου θυγατρικής
Αναλογία µετόχων µειοψηφίας στην ίδρυση θυγατρικής
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Συν/κές διαφορές µετατροπής θυγατρικών & συγγενών εξωτερικού
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα εξαγορασθείσας θυγατρικής
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
1.1.-30.6.2010
1.1.-30.6.2009

2.802.313

2.980.867

2.059.025

2.387.942

1.864.429
-374
110.336
2.152.720

1.925.039
122.570
-1.075.475
3.094.103

1.386.669
255.543
-260.812
1.667.994

1.451.393
478.277
-336.987
2.148.939

269.205
-16.222.957
-6.980.217
2.659.444
743.667
-19.407.656

-1.710.932
-20.756.942
14.958.775
2.741.517
2.170.815
-5.374.327

491.802
-10.444.847
-8.344.780
1.668.037
1.258.640
-16.116.083

-2.539.932
-12.752.240
11.267.471
2.123.211
1.992.989
-2.011.337

--55.800
-147.048
243.200
-1.654.113
1.684.324
434.676
505.239

---15.150
--2.084.642
235.768
188.121
-1.675.903

-936.200
-192.000
243.200
-1.502.574
42.600
359.738
-112.836

-1.100.000
--15.150
--1.909.698
1.243.601
64.502
-1.716.745

-15.000
9.240.293
-11.009.607
-757.057
42.122
-2.469.249

-880
-15.312.961
-15.277.599
-365.781
-156.340
-487.639

--5.280.000
-7.149.581
-608.213
60.329
-2.417.465

--11.143.491
-10.894.238
-269.648
-7.842
-28.237

-21.371.666
27.925.167
150.549
6.704.050

-7.537.869
21.216.414
-13.678.545

-18.646.384
21.826.549
-3.180.165

-3.756.321
10.705.001
-6.948.682

για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται σε ευρώ 169,7 χιλ. (Όµιλος) και ευρώ 76,05 χιλ. (εταιρεία). (σηµ. 7.11, 7.23 των Οικ. Καταστάσεων).
10. Για την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 30.06.2010 έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2009.
11. 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%.
12. Στις 21.05.2010 λύθηκε από κοινού το προσύµφωνο πώλησης οικοπέδου αξίας κτήσης ευρώ 7.368,77 χιλ. µεταξύ ΙΝΤΡΑΚΑΤ και Ιασώ Νοτίων
Προαστίων. Η εταιρεία, στις Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2009 είχε κατατάξει το οικόπεδο στα "µη κυκλοφορόντα στοιχεία κατεχόµενα
προς πώληση". Στις Οικονοµικές Καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου λόγω της λύσης του προσυµφώνου η εταιρεία επανέφερε το οικόπεδο στις
"επενδύσεις σε ακίνητα", στην µικρότερη αξία µεταξύ αξίας κτήσης και εύλογης αξίας, βάσει των προνοιών του ∆ΠΧΑ 5 (σηµ. 7.4 των Οικ. Καταστάσεων).
13. Για την χρήση 2009 αναταξινοµήθηκε ποσό ευρώ 447,09 χιλ. από τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις στις αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις (Όµιλος και εταιρεία). Ως εκ τούτου τα λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία διαµορφώνονται σε ευρώ 7.631,17 χιλ. από ευρώ 7.184,07 χιλ.
και τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία σε ευρώ 34.231,04 χιλ. από ευρώ 34.678,14 χιλ. για τον Όµιλο και αντίστοιχα σε ευρώ
18.045,21 χιλ. από ευρώ 17.598,11 χιλ. και σε ευρώ 26.945,88 χιλ. από ευρώ 27.392,98 χιλ. για την εταιρεία (σηµ. 5.6 των Οικ. Καταστάσεων).
14. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε στις 24.06.2010, αποφάσισε, την αύξηση της ονοµαστικής αξίας
των µετοχών από ευρώ 0,34 σε ευρώ 1,36 µε ταυτόχρονη µείωση του συνολικού αριθµού των υφισταµένων µετοχών από 92.617.000 σε
23.154.250 κοινές ονοµαστικές µετοχές (reverse split), σε αναλογία µετοχών 1:4. Για τον Όµιλο η µείωση του αριθµού των µετοχών ανέρχεται από
91.910.000 σε 22.977.500. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της 27.07.2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση
των ανωτέρω µετοχών, ονοµαστικής αξίας ευρώ 1,36. Η έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων 23.154.250 κοινών ονοµαστικών µετοχών
πραγµατοποιήθηκε την 09.08.2010. Το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου παραµένει αµετάβλητο σε ευρώ 31.489.780 (εταιρεία) και ευρώ 31.249.400
(Όµιλος) (σηµ. 7.24 Των Οικ. Καταστάσεων).
15. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3845/2010 επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης στα κέρδη χρήσης 2009. Για τον Όµιλο
και την εταιρεία η επιβάρυνση ανήλθε σε ευρώ 557,23 χιλ. και ευρώ 376,38 χιλ. αντίστοιχα. Η επιβάρυνση θα οριστικοποιηθεί µε την παραλαβή
των τελικών εκκαθαριστικών από τις αρµόδιες ∆.Ο.Υ στο τέλος του έτους (σηµ. 7.22 των Οικονοµικών Καταστάσεων).
16. Τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
1.1.-30.6.2010

Κύκλος Εργασιών
Μικτά Κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη προ φόρων
Μείον: Φόροι
Κέρδη µετά από φόρους (Α)
Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Γ)=(Α)+(Β)
Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή- βασικά σε ευρώ
Κέρδη πρό φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.1.-30.6.2009
1.4.-30.6.2010

1.4.-30.6.2009

1.1.-30.6.2010

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
1.1.-30.6.2009
1.4.-30.6.2010

1.4.-30.6.2009

102.467.134
12.045.067

99.785.379
11.582.268

51.271.378
5.815.172

54.436.196
6.020.306

69.485.677
9.981.652

74.630.259
10.190.557

33.965.413
4.629.670

41.408.430
5.641.910

4.910.669
2.802.313
-1.358.088
1.444.225

3.528.573
2.980.867
-1.259.278
1.721.589

2.908.312
1.563.352
-749.593
813.759

1.201.124
2.319.425
-1.114.809
1.204.616

3.695.730
2.059.025
-856.930
1.202.095

4.468.767
2.387.942
-818.202
1.569.740

1.544.181
822.936
-403.569
419.367

2.572.565
1.720.739
-872.116
848.623

1.572.658
-128.433
-851.959
592.266

1.825.186
-103.597
27.636
1.749.225

831.698
-17.939
-707.154
106.605

1.261.483
-56.867
637.768
1.842.384

1.202.095
-826.101
375.994

1.569.740
176.134
1.745.874

419.367
-594.606
-175.239

848.623
619.028
1.467.651

721.332
-129.066
0,0171

1.860.514
-111.289
0,0199

126.781
-20.176
0,0090

1.898.280
-55.896
0,0137

375.994
0,0130

1.745.874
0,0169

-175.239
0,0045

1.467.651
0,0092

6.775.098

5.453.612

3.916.500

2.063.602

5.082.399

5.920.159

2.359.263

3.194.819

Παιανία, 27 Αυγούστου 2010
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Α.∆.Τ. / ΑΙ 091040

Π. Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ
Α.∆.Τ. / ΑΒ 348882

Σ.Κ. ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ
Α.∆.Τ. / ΑΙ 059874

Ε. Α. ΣΑΛΑΤΑ
Α.∆.Τ. / Χ 516418

