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19ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Σεπτεµβρίου 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 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: 26 Νοεµβρίου 2009
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
προορισµένα για πώληση
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)
Mακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.09.2009
31.12.2008

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
30.09.2009
31.12.2008

38.545.883
6.178.598
777.971
9.654.700
14.515.209
158.341.800
21.264.911

38.844.213
16.201.044
666.713
7.287.919
14.175.713
140.403.490
29.735.087

33.737.220
5.561.641
714.836
15.272.524
13.838.973
130.243.962
15.626.221

33.249.361
15.551.128
613.849
12.873.984
12.318.184
120.073.374
18.232.632

7.368.773
256.647.845

-247.314.179

7.368.773
222.364.150

-212.912.512

31.249.400
58.758.467
90.007.867
875.692
90.883.559
8.057.196
17.023.829
44.861.786
95.821.475
165.764.286
256.647.845

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
247.314.179

31.489.780
60.761.533
92.251.313
-92.251.313
8.057.196
10.056.843
36.768.307
75.230.491
130.112.837
222.364.150

31.489.780
58.328.418
89.818.198
-89.818.198
-12.023.669
43.979.480
67.091.165
123.094.314
212.912.512

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι εταιρείες και κοινοπραξίες που περιλαµβάνονται στον Όµιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες παρατίθενται αναλυτικά στην
σηµείωση 5.6 των ενδιάµεσων Οικονοµικών 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:
Εταιρεία
Ποσά σε Ευρώ
Όµιλος
α) Έσοδα
12.312.914
12.537.090
β) Έξοδα
2.150.864
4.676.247
γ) Απαιτήσεις
31.937.756
41.986.160
7.251.972
11.199.355
δ) Υποχρεώσεις
1.476.836
1.476.836
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν: Όµιλος:603 άτοµα (30.9.08:594), Εταιρεία: 412
άτοµα (30.9.08: 389).
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 7.6 των
ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων).
5. Ποσό ευρώ 171.000 στην µεταβολή της καθαρής θέσης του Οµίλου και της εταιρείας, αφορά χορήγηση δωρεάν συµµετοχικών
τίτλων της ΙΝΤΡΑΚΟΜ HOLDINGS σε εργαζοµένους της εταιρείας, επιβαρύνωντας τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της εταιρείας µε
ισόποση πίστωση των κερδών εις νέον σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΠΧΑ 2. Επίσης η καθαρή θέση του Οµίλου επιβαρύνθηκε µε
ευρώ -9.680 τα οποία αφορούν έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής EUROKAT ATE. ( σηµ. 3α, 3β των ενδιάµεσων
Οικονοµικών Καταστάσεων).
6. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους αφορούν σε: α) αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων ποσού ευρώ 301.052 (Όµιλος και εταιρεία) και β) συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής θυγατρικών και υποκαταστηµάτων
εξωτερικού ποσών ευρώ -124.838 (Όµιλος) και ευρώ 17.395 (εταιρεία) (σηµ. 3α, 3β & 7.7 των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων).
7. Επί των ακινήτων της εταιρείας και του Οµίλου δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
8. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2008.
9. 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%.
10. ∆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 8.605.356 (Όµιλος) και ευρώ 6.404.204 (εταιρεία). Οι προβλέψεις για
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τον Όµιλο ανέρχονται σε ευρώ 97.180. Η µητρική εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για την
ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2008, λόγω αναγνωριζόµενων φορολογικά ζηµιών και εκτιµάται ότι τυχόν επιβαρύνσεις, δεν θα έχουν
σηµαντική επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις ( σηµ. 7.10 και 7.21 των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων).
11. 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 των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων).
12. Την 15.05.2009 και 26.05.2009 ιδρύθηκαν οι κ/ξιες Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ -‘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ
ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ’ και Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ-Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’ ΕΡΓΟ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΈΝΑ’. Η συµµετοχή της
ΙΝΤΡΑΚΑΤ στις ανωτέρω κοινοπραξίες ανέρχεται σε 50% και 60% αντίστοιχα. Οι παραπάνω κ/ξιες ενοποιήθηκαν στις εννεαµηνιαίες
Οικονοµικές Καταστάσεις µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης. Η συνολική επίδραση στον κύκλο εργασιών ανήλθε σε ευρώ
619,78 χιλ. στα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας και στην καθαρή θέση του εκδότη σε ευρώ 32,31 χιλ. Την 18.06.2009
πραγµατοποιήθηκε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής EUROKAT ATE, µε παραίτηση του δικαιώµατος στην αύξηση
των µετόχων µειοψηφίας και συµµετοχή σε αυτή εξολοκλήρου της µητρικής εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ κατά ευρώ 1.100.000, µε
συνέπεια την αύξηση των δικαιωµάτων µειοψηφίας κατά ευρώ 7.574, την µείωση των κερδών εις νέο κατά ευρώ 18.279 και την
αύξηση των λοιπών αποθεµατικών κατά ευρώ 1.025. Η συνολική επίδραση του παραπάνω γεγονότος στον κύκλο εργασιών και στα
αποτελέσµατα µετά από φόρους είναι µηδενική, στα δε δικαιωµατα µειοψηφίας είναι αµελητέα. Η συµµετοχή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ ανέρχεται

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
01.01.-30.09.2009 01.01.-30.09.2008 01.01.-30.09.2009 01.01.-30.09.2008

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εξαγορά ποσοστού σε θυγατρική
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής
Μέρισµα
Αξία ληφθέντων δωρεάν συµµετοχικών τίτλων της µητρικής εταιρείας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30.09.2009 και 30.09.2008 αντίστοιχα)

87.932.139
2.814.370
--15.150
-9.680
-9.120
171.000

70.805.633
-1.984.049
15.723.439
-21.760
--768.694
--

89.818.198
2.262.115
----171.000

68.884.105
-1.406.116
15.723.439
---729.094
--

90.883.559

83.754.569

92.251.313

82.472.334

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
01.01.-30.09.2009 01.01.-30.09.2008 01.01.-30.09.2009 01.01.-30.09.2008

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
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εξοδα αύξησης κεφαλαίου θυγατρικής
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Συν/κές διαφορές µετατροπής θυγατρικών εξωτερικού
Μερίσµατα πληρωθέντα
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

4.636.276

2.380.163

3.058.596

2.045.331

2.882.611
71.713
-523.107
3.435.264

2.878.302
-75.451
195.662
4.150.966

2.154.613
558.234
-423.187
2.992.432

2.317.826
86.072
63.477
3.497.281

-339.495
-15.734.065
5.946.963
3.706.077
2.735.171
-6.065.088

-6.366.921
-15.828.603
37.260.422
4.629.971
3.130.872
16.833.697

-1.520.789
-7.252.582
6.158.141
2.956.657
2.319.691
449.110

-6.092.501
-16.199.228
23.540.827
3.459.865
2.398.719
3.400.501

--15.150
-2.698.263
2.737.333
269.471
12.208
305.599

--1.340.501
-6.541.663
379.676
537.909
97.245
-6.867.334

-1.100.000
-15.150
-2.508.053
2.732.963
113.788
12.208
-764.243

--1.841.760
-3.200.446
267.654
105.569
156.645
-4.512.338

-9.680
-18.828.818
-17.959.521
-612.730
-124.838
-122.049

-15.617.898
31.252.015
-32.426.399
-416.322
-144.402
-767.543
13.115.247

--12.643.491
-11.797.467
-467.795
17.395
-395.624

-15.617.898
24.223.679
-23.440.780
-331.643
134
-727.943
15.341.345

-5.637.440
21.216.414
15.578.974

23.081.610
11.711.554
34.793.164

80.491
10.705.002
10.785.493

14.229.508
8.665.911
22.895.419

πλέον σε 94,38%. Την 22.06.2009 η ΙΝΤΡΑΚΑΤ εξαγόρασε από τη µειοψηφία ποσοστό 1,72% της εταιρείας ΙΝΤRACOM CONSTRUCT. Το τίµηµα
ανήλθε σε ευρώ 15.150. Το γεγονός επέφερε µείωση των δικαιωµάτων µειοψηφίας κατά ευρώ 6.850, µείωση των κερδών εις νέο κατά 2.576 και µείωση
των αποθεµατικών εύλογης αξίας κατά ευρώ 5.724. Η συνολική επίδραση του παραπάνω γεγονότος στον κύκλο εργασιών και στα αποτελέσµατα µετά
από φόρους είναι µηδενική, στα δε δικαιώµατα µειοψηφίας είναι αµελητέα. Η συµµετοχή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ ανέρχεται πλέον σε 96,54% (σηµ. 3α, 5.6 των
ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων). Στις 14.09.2009 η ΙΝΤΡΑΚΑΤ απέκτησε το 50% των µετοχών της τεχνικής εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ-∆ΟΜΗ ΑΤΕ, το
οποίο ανέρχεται στο ποσό ευρώ 4.875.000 διαιρούµενο σε 975.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 5, έκαστη. Η εταιρεία απέκτησε ουσιώδη επιρροή
και ως εκ τούτου η αποκτηθείσα εταιρεία ενσωµατώθηκε στις εννιαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Η ΠΡΙΣΜΑ∆ΟΜΗ ΑΤΕ, συµµετέχει στις κ/ξίες ΚΞΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε-"ΚΞΙΑ ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ-ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ" µε ποσοστό 20% (έµµεση
συµµετοχή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ 10%) στην ΚΞΙΑ "ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ-ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ, µε ποσοστό 20% ( έµµεση συµµετοχή ΙΝΤΡΑΚΑΤ 10%), στην ΚΞΙΑ ΝΟΕΛ ΑΕΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ µε ποσοστό 35% (έµµεση συµµετοχή ΙΝΤΡΑΚΑΤ 17,5%) και στην ΚΞΙΑ"ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ -ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ"-ΙΝΤΡΑΚΑΤ,µε ποσοστό
15%. Στην ΚΞΙΑ"ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ, η ΙΝΤΡΑΚΑΤ συµµετέχει µε 50% και ως εκτούτου η άµεση και έµµεση συµµετοχή
της ανέρχεται πλέον σε 57,5%. Το συνολικό τίµηµα της αγοράς ανήλθε στο ποσό ευρώ 2.437.500, ενώ η εύλογη αξία της καθαρής θέσης των στοιχείων
που αποκτήθηκαν προσδιορίσθηκε στο ποσό ευρώ 2.111.232. Η προκύπτουσα υπεραξία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 326,27 χιλ. Η επίδραση στα
αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας και στα ίδια κεφάλαια του εκδότη για την περίοδο ενσωµάτωσης από 14.09- 30.09.2009 ήταν
ευρώ -46,7 χιλ. (σηµ. 5.6, 7.18 των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων).
13. Στις 10.08.2009 εισήχθησαν στο Χ.Α.Α. προς διαπραγµάτευση οι νέες µετοχές που προήλθαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου λόγω
απορρόφησης δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων του κατασκευαστικού κλάδου δηµοσίων και ιδιωτικών έργων της CYBARCO Α.Τ.Ε.,
του κατασκευαστικού κλάδου δηµοσίων έργων της Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. και του κατασκευαστικού κλάδου της EUROKAT ΑΤΕ (σηµ. 7.6 των
ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων). Στις 02.11.2009 η ΙΝΤΡΑΚΑΤ προέβει από κοινού µε την ιταλική εταιρεία FRACASSO SpA , στην σύσταση
της ανώνυµης εταιρείας "FRACASSO HELLAS Α.Ε" µε µετοχικό κεφάλαιο ευρώ 60.000 διαιρούµενο σε 6.000 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 10.
Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ κατέχει 3.300 µετοχές και ποσοστό 55%. Με την από 10.11.2009 Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΡΙΣΜΑ-∆ΟΜΗ ΑΤΕ
εκλέχθηκε νέο πενταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στο οποίο η ΙΝΤΡΑΚΑΤ συµµετέχει µε τρία µέλη. (σηµ. 7.22 των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων).
14. Τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
01.01.-30.09.2009

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 ανα µετοχή- βασικά σε ευρώ
Κέρδη πρό φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01.01.-30.09.2008 01.07.-30.09.2009 01.07.-30.09.2008

01.01.-30.09.2009

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
01.01.-30.09.2008 01.07.-30.09.2009 01.07.-30.09.2008

154.631.237
18.416.545

128.750.480
16.533.386

54.845.858
6.834.276

49.788.941
3.911.150

113.101.683
15.501.670

102.963.243
13.484.563

38.471.424
5.311.112

40.104.600
3.681.844

4.899.831
4.636.276
-1.998.120
2.638.156

6.377.333
2.380.163
-1.359.818
1.020.345

1.371.258
1.655.409
-738.842
916.567

741.687
-261.151
-320.774
-581.925

4.815.509
3.058.596
-1.114.928
1.943.668

5.619.419
2.045.331
-591.589
1.453.742

346.742
670.653
-296.725
373.928

1.548.817
190.550
-96.241
94.309

2.725.477
-87.321

726.696
293.649

900.292
16.275

-598.334
16.409

1.943.668
-

1.453.742
-

373.928
-

94.309
-

176.214
2.814.370

-3.004.394
-1.984.049

148.578
1.065.145

-563.694
-1.145.619

318.447
2.262.115

-2.859.858
-1.406.116

142.313
516.241

-431.806
-337.497

2.906.612
-92.242
0,0297

-2.270.095
286.046
0,0149

1.046.098
19.047
0,0098

-1.167.072
21.453
-0,0122

2.262.115
0,0210

-1.406.116
0,0298

516.241
0,0040

-337.497
0,0019

7.782.442

9.255.635

2.328.830

1.748.795

6.970.122

7.937.245

1.049.963

2.338.678

Παιανία, 26 Νοεµβρίου 2009
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

