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19ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009
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 εταιρείας 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 διαδικτύου: www.intrakat.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων: 27 Μαϊου 2009
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31-03-2009
31-12-2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
40.511.744
Επενδύσεις σε ακίνητα
6.925.710
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
617.254
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
7.081.926
15.232.521
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
140.769.088
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
25.681.707
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 7.368.773
244.188.723
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)= (α)+(β)
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

38.844.213
16.201.044
666.713
7.287.919
14.175.713
140.403.490
29.735.087
-247.314.179

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
31-03-2009
31-12-2008

35.197.774
6.314.100
555.554
12.904.824
13.051.288
117.047.633
16.515.471
7.368.773
208.955.417

33.249.361
15.551.128
613.849
12.873.984
12.318.184
120.073.374
18.232.632
-212.912.512

31.249.400
55.668.643
86.918.043
920.937
87.838.980
20.513.021
52.053.906
83.782.816
156.349.743

31.249.400
55.706.409
86.955.809
976.330
87.932.139
24.591.087
52.049.684
82.741.269
159.382.040

31.489.780
58.606.641
90.096.421
-90.096.421
11.968.445
44.549.407
62.341.144
118.858.996

31.489.780
58.328.418
89.818.198
-89.818.198
12.023.669
43.979.480
67.091.165
123.094.314

244.188.723

247.314.179

208.955.417

212.912.512

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
01.01-31.03.2009 01.01.-31.03.2008

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

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
01.01-31.03.2009
01.01-31.03.2008

45.349.183
5.561.963

37.885.806
5.642.732

33.221.829
4.548.648

29.775.549
4.370.038

2.327.449
661.443
-144.469
516.974

2.441.128
812.877
-319.648
493.229

1.896.202
667.204
53.913
721.117

1.727.137
442.812
-9.059
433.753

563.704
-46.730

333.032
160.197

721.117
--

433.753
--

-610.133

-2.977.715

-442.894

-2.843.267

-93.159

-2.484.486

278.223

-2.409.514

-37.766
-55.393

-2.637.611
153.125

278.223
--

-2.409.514
--

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ)
0,0061
0,0069
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
3.390.010
3.358.127
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

0,0078

0,0089

2.725.340

2.494.956

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
µετά από φόρους (Γ) = (Α)+(Β)
Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

1. Οι εταιρείες και κοινοπραξίες που περιλαµβάνονται στον Όµιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες παρατίθενται αναλυτικά στην
σηµείωση 5.5 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου.
2. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της µητρικής εταιρείας και του Οµίλου στη λήξη της τρέχουσας
περιόδου µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ
Όµιλος
Εταιρεία
α) Έσοδα
5.114.978
5.882.260
569.272
881.597
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
30.043.099
37.394.201
δ) Υποχρεώσεις
3.693.047
9.629.805
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
356.240
356.240
3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν: Όµιλος: 595 άτοµα (31.3.08: 583 ), Εταιρεία: 391
άτοµα (31.3.08: 402 ).
4. ∆εν κατέχονται µετοχές της µητρικής εταιρείας είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες στη λήξη της

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.03.2009
31.03.2008

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.03.2009 και 31.03.2008 αντίστοιχα)

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
31.03.2009
31.03.2008

87.932.139
-93.159

70.805.633
-2.484.486

89.818.198
278.223

68.884.105
-2.409.514

87.838.980

68.321.147

90.096.421

66.474.591

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.1.-31.03.2009
1.1.-31.03.2008

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
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεωλύσια)
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής θυγατρικών 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
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
1.1.-31.03.2009 1.1.-31.03.2008

661.443

812.877

667.204

442.812

1.062.561
-10.236
373.161
1.234.066

916.999
46.060
337.334
1.243.108

829.138
48.145
43.949
1.086.907

767.819
56.461
201.251
1.050.421

-1.056.808
-299.489
-2.837.581
1.570.764
1.076.160
-3.519.807

-1.062.148
-9.401.224
3.726.262
1.439.261
63.281
-4.883.272

-733.104
2.968.010
-4.659.154
1.044.094
982.935
-1.775.934

-917.318
-8.586.992
1.951.216
1.050.228
63.281
-6.147.839

--797.353
1.200
107.027
-689.126

--1.959.052
11.165
31.534
-1.916.353

-887.453
1.200
30.566
-855.687

-20.000
-1.397.706
1.058
7.079
-1.409.569

3.559.800
-3.555.579
-122.321
-158.555
-276.655

17.790.893
-11.831.847
-85.696
-134.448
5.738.902

2.850.000
-2.280.073
-86.740
8.684
491.871

14.293.679
-10.906.812
-48.039

-4.485.588
21.216.414
16.730.826

-1.060.723
11.711.554
10.650.831

-2.139.750
10.705.001
8.565.251

-4.218.580
8.665.911
4.447.331

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 oµιλικά ίδια κεφάλαια και θα
αντιµετωπιστούν σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 Κ.Ν. 2190/1920.
Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους αφορούν σε: α) αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
ποσού ευρώ -451.578 (Όµιλος και εταιρεία) και β) συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής θυγατρικών και υποκαταστηµάτων εξωτερικού ποσών
ευρώ - 158.555 (Όµιλος) και ευρώ 8.684 (εταιρεία).
Επί των ακινήτων της εταιρείας και του Οµίλου δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη, εκτός από προσηµείωση ύψους ευρώ 95.845 σε ακίνητο
προερχόµενο από αναδοχή κλάδου που συντελέστηκε στο 2008, για την οποία η εταιρεία έχει ζητήσει την άρση της αφού έχουν εκλείψει οι λόγοι
εγγραφής της.
Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2008.
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%.
∆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. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για τις "Λοιπές
Προβλέψεις" ανέρχονται σε ευρώ 6.024.086 (Όµιλος) και ευρώ 4.807.685 (εταιρεία).
Για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2008 της µητρικής δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη λόγω της ύπαρξης µεταφερόµενων φορολογικών ζηµιών
και εκτιµάται ότι τυχόν επιβαρύνσεις που θα προκύψουν δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Όσον αφορά στις
εταιρείες του Οµίλου έχουν σχηµατιστεί προβλέψεις ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων που ανέρχονται σε ευρώ 112.180 (σηµ. 7.11 των
ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων). Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και του Όµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση
7.20 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.
Τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση αφορούν οικόπεδο αξίας κτήσης ευρώ 7.368.773 για το οποίο έχει υπογραφεί
προσύµφωνο πώλησης (σηµ. 7.3 και 7.21 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων).

Παιανία, 27 Μαϊου 2009
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Α.∆.Τ. / Π 695792

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Π. Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ
Α.∆.Τ. / ΑΒ 348882

3.338.828

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Σ.Κ. ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ
Α.∆.Τ. / Κ 672375

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ε. Α. ΣΑΛΑΤΑ
Α.∆.Τ. / Χ 516418

