
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 42.364.271 38.844.213 33.606.772 33.249.361
Επενδύσεις σε ακίνητα 7.428.375 16.201.044 5.540.810 15.551.128
Υπεραξία 326.268 --
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 762.905 666.713 704.874 613.849
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.184.072 7.287.919 17.598.114 12.873.984
Αποθέµατα 14.430.819 14.175.713 13.312.632 12.318.184
Απαιτήσεις από πελάτες 149.439.267 140.403.490 121.107.744 120.073.374
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 34.678.135 29.735.087 27.392.981 18.232.632
Μη κυκλοφορούντα περιουσ. στοιχεία προορ. για πώληση 7.368.773 --- 7.368.773 ---
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 263.982.885 247.314.179 226.632.700 212.912.512
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 31.249.400 31.249.400 31.489.780 31.489.780
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 56.937.831 55.706.409 62.252.966 58.328.418
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µετόχων Εταιρείας (α) 88.187.231 86.955.809 93.742.746 89.818.198
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 2.770.848 976.330 --- ---
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 90.958.079 87.932.139 93.742.746 89.818.198
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 6.628.206 --- 6.046.323 ---
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 15.607.976 24.591.087 9.612.394 12.023.669
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 47.385.038 52.049.684 35.879.798 43.979.480
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 103.403.586 82.741.269 81.351.439 67.091.165
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 173.024.806 159.382.040 132.889.954 123.094.314
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 263.982.885 247.314.179 226.632.700 212.912.512

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Νοµαρχία : Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών & Πίστεως
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος του ∆.Σ., Εκτελεστικό Μέλος

∆ηµήτριος Χ. Κλώνης,  Αντιπρόεδρος του ∆.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
Πέτρος Κ. Σουρέτης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος – Σωκράτης ∆. Λαµπρούκος, Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Χαράλαµπος Κ. Καλλής, Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
∆ηµήτριος Α. Παππάς, Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Σωκράτης Σ. Κόκκαλης, Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Κ. Χρυσικόπουλος, Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Ε. Μυλωνάκης, Σύµβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ηλίας Ε. Ηλιόπουλος, Σύµβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Σύµβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ηµεροµηνία Έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: 27 Μαρτίου 2010
Ελεγκτική Εταιρεία : Σ.Ο.Λ.  Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές : Αλέξανδρος Ε. Τζιώρτζης  Α.Μ.ΣΟΕΛ:12371

Μαρία Ν. Χαρίτου Α.Μ.ΣΟΕΛ:15161
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας : www.intrakat.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά Εκφρασµένα σε ευρώ) 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

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 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, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου των ορκωτών
ελεγκτών λογιστών.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Α.∆.Τ. / ΑΙ 091040

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Σ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ

Α.∆.Τ. / ΑΙ 059874

Παιανία, 27 Μαρτίου 2010

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ε. Α. ΣΑΛΑΤΑ

Α.∆.Τ. / Χ 516418

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 
Ο OΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) 
Ο OΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008

Κύκλος Εργασιών 210.161.870 189.063.531 152.179.849 144.760.347
Μικτά Κέρδη 21.668.269 22.833.000 18.952.458 16.051.608
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 3.805.731 4.919.201 4.327.485 3.792.787
Κέρδη προ φόρων 2.156.013 1.664.643 4.188.383 3.531.584
Μείον: Φόροι -975.036 -962.537 -345.350 99.441
Κέρδη µετά από  φόρους (Α) 1.180.977 702.106 3.843.033 3.631.026
Κατανέµονται σε: 
Ιδιοκτήτες µητρικής 1.452.189 376.569 3.843.033 3.631.026
∆ικαιώµατα µειοψηφίας -271.212 325.537 --- ---
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -430.802 -4.501.397 -89.485 -4.193.226
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Γ)= (Α)+ (Β) 750.175 -3.799.291 3.753.548 -562.200
Κατανέµονται σε: 
Ιδιοκτήτες µητρικής 1.026.631 -4.108.865 3.753.548 -562.200
∆ικαιώµατα µειοψηφίας -276.456 309.574 --- ---
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε ευρώ 0,0158 0,0066 0,0415 0,0634
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και συνολικών αποσβέσεων 7.671.346 8.863.469 7.103.483 6.949.326

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 2.156.013 1.664.643 4.188.383 3.531.584
Πλέον / µείον προσαρµογές για: 
Αποσβέσεις 3.865.615 3.944.268 2.775.997 3.156.539
Προβλέψεις 9.935 -8.634 1.879.154 -516.025
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 1.732.832 -231.725 -1.655.502 -2.964.966
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.761.537 5.711.322 3.949.861 4.861.765
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -255.106 -4.378.369 -994.448 -3.044.061
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.491.297 -21.367.317 -2.126.699 -21.690.564
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 6.781.302 39.869.200 10.769.886 24.840.009
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 5.389.256 6.537.215 3.955.197 4.842.690
Μείον: Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος 636.940 5.471.716 -271.121 3.984.999
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 11.534.635 13.194.457 15.102.556 -653.408
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής --- --- -1.600.000 ---
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -1.177.650 -1.340.501 -1.210.650 -2.841.760
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων & 
επενδύσεων σε ακίνητα -4.037.136 -7.703.869 -3.815.074 -4.331.990
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων & άϋλων παγίων στοιχείων 3.672.832 209.268 3.629.646 49.616
Τόκοι εισπραχθέντες 360.931 872.604 125.021 284.278
Μερίσµατα εισπραχθέντα 12.208 97.246 1.637.504 1.947.627
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.168.815 -7.865.252 -1.233.553 -4.892.231
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου θυγατρικής -9.196 --- --- ---
Αναλογία µετόχων µειοψηφίας στην ίδρυση θυγατρικής 27.000 --- --- ---
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου --- 15.325.995 --- 15.325.995
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 37.510.643 41.876.657 29.846.040 30.000.000
Εξοφλήσεις δανείων -40.424.155 -51.419.226 -31.899.400 -36.480.911
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -894.412 -654.002 -721.687 -540.870
Συν/κες διαφορές µετατροπής θυγατρικών,συγγενών & 
υποκαταστηµάτων εξωτερικού -123.983 -303.397 27.591 4.774
Μερίσµατα πληρωθέντα -9.120 -768.694 --- -729.094
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -3.923.223 4.057.334 -2.747.456 7.579.895
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα χρήσης(α)+(β)+(γ) 6.442.597 9.386.538 11.121.547 2.034.256
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 21.216.414 11.711.554 10.705.002 8.665.911
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα απορροφούµενων κλάδων --- 118.322 --- 4.835
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα εξαγοραζόµενης θυγατρικής 266.156 --- --- ---
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 27.925.167 21.216.414 21.826.549 10.705.002

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης 
(01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα) 87.932.139 70.805.633 89.818.198 69.373.342
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 750.175 -3.799.291 3.753.548 -562.200
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου --- 22.600.671 --- 22.600.671
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής -9.196 --- --- ---
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης απορροφούµενων κλάδων --- 1.624.814 --- 1.161.717
Υπεραξία εξαγοράς --- -2.112.702 --- -2.026.237
Απόσβεση µετοχών θυγατρικής --- -396.533 --- ---
Εξαγορά ποσοστού σε θυγατρική -15.150 -21.760 --- ---
Εξαγορά-ίδρυση θυγατρικής 2.138.231 --- --- ---
Μέρισµα -9.120 -768.694 --- -729.094
Αξία ληφθέντων δωρεάν συµµετοχικών 
τίτλων της µητρικής εταιρείας 171.000 --- 171.000 ---
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης 
(31.12.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα) 90.958.079 87.932.139 93.742.746 89.818.198

1. Οι εταιρείες και κοινοπραξίες που περιλαµβάνονται στον Όµιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες παρατίθενται αναλυτικά στη  σηµείωση  
5.7 των   Οικ. Καταστάσεων του Οµίλου.

2. Οι συναλλαγές από την έναρξη της χρήσης  και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της  εταιρείας και του Οµίλου στη λήξη της 
τρέχουσας χρήσης, 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 17.786.919 22.050.531
β) Έξοδα 3.066.592 5.980.485
γ) Απαιτήσεις 33.927.467 47.190.860
δ) Υποχρεώσεις 6.692.662 9.725.131
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 2.102.403 2.102.403

3. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν: Όµιλος: 575 άτοµα (προηγούµενη χρήση 602), 
εταιρεία:379 άτοµα (προηγούµενη χρήση 383).

4. ∆εν κατέχονται  µετοχές της µητρικής εταιρείας είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες στη λήξη της τρέχουσας 
χρήσης, 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 θα αντιµετωπιστούν σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 16 και 17 Κ.Ν. 2190/1920 (σηµ 7.14 των  Οικ. 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, επιβαρύνοντας 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 -9.196 τα οποία 
αφορούν έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής "EUROKAT" (σηµ. 3.α & 3.β των  Οικ. Καταστάσεων).

6. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους αφορούν σε: α) αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων ποσού ευρώ -117.076 (Όµιλος και εταιρεία) και β) συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής θυγατρικών, συγγενών και υποκαταστηµάτων
εξωτερικού ποσών ευρώ -313.726 (Όµιλος)  και ευρώ 27.591 (εταιρεία)  (σηµ. 3.α, 3.β & 7.15 των Οικ. Καταστάσεων).

7. Επί των ακινήτων της εταιρείας και του Οµίλου δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
8. Για την κατάρτηση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2009 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.  Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για τις 
"λοιπές προβλέψεις"  ανέρχονται σε ευρώ 7.853.324 (Όµιλος) και ευρώ 6.406.754 (εταιρεία). Οι προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις για τον Όµιλο ανέρχονται σε ευρώ 272.180 και για την εταιρεία σε ευρώ 150.000. Η µητρική εταιρεία στην τρέχουσα χρήση 
διενέργησε πρόβλεψη για την ανέλεγκτη φορολογικά  χρήση 2009 ύψους ευρώ 150.000 (σηµ. 7.20 και 7.36 των  Οικ. 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 7.4 και 7.38 των Οικ.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 ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις µε την 
µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης. Η συνολική επίδραση στον κύκλο εργασιών ανήλθε σε ευρώ 1.764.508  στα κέρδη µετά από φόρους 
και δικαιώµατα µειοψηφίας και στην καθαρή θέση του εκδότη σε ευρώ -18.080. Την 18.06.2009 πραγµατοποιήθηκε αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της  θυγατρικής EUROKAT  µε παραίτηση του δικαιώµατος στην αύξηση των µετόχων µειοψηφίας  και συµµετοχή σε αυτή 

εξ’ ολοκλήρου της µητρικής ΙΝΤΡΑΚΑΤ κατά ευρώ 1.100.000  µε συνέπεια την  αύξηση των δικαιωµάτων µειοψηφίας κατά ευρώ 5.136, 
µείωση των κερδών εις νέο κατά  ευρώ 15.357 και 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 δικαιώµατα  µειοψηφίας είναι αµελητέα. Η 
συµµετοχή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ ανέρχεται πλέον σε  94,38%. Την 22.06.2009 η ΙΝΤΡΑΚΑΤ εξαγόρασε από τη µειοψηφία ποσοστό 1,72% της 
εταιρείαςΙΝΤRACOM CONSTRUCT. Το τίµηµα ανήλθε σε ευρώ 15.150. Το γεγονός επέφερε µείωση των δικαιωµάτων µειοψηφίας  κατά ευρώ 
43.673, αύξηση των κερδών εις νέον κατά ευρώ 31.787 και µείωση των αποθεµατικών εύλογης αξίας κατά ευρώ 3.264. 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 5.7 των Οικ. 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 τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Την 10.11.2009  η  Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση της ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ ΑΤΕ εξέλεξε νέο πενταµελές ∆.Σ όπου  η ΙΝΤΡΑΚΑΤ όρισε τρία µέλη µε συνέπεια την απόκτηση του ελέγχου της 
εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ και ως εκ τούτου η εταιρεία στις ετήσιες Οικ.Καταστάσεις του Οµίλου ενοποιείται µε τη µέθοδο ολικής ενοποίησης.
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 ΑΕ-ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ µε ποσοστό 35% (έµµεση  συµµετοχή ΙΝΤΡΑΚΑΤ 17,5%). Τις παραπάνω κ/ξιες η ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ ΑΤΕ 
τις ενοποιεί µε την µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης. Επίσης συµµετέχει 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%. Η παραπάνω κ/ξια ενοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.  Το συνολικό
τίµηµα της αγοράς ανήλθε σε ποσό ευρώ 2.437.500, ενώ η εύλογη αξία της καθαρής θέσης των στοιχείων που αποκτήθηκαν προσδιορίστηκε στο
ποσό ευρώ 2.111.232. H προκύπτουσα υπεραξία ανέρχεται σε ευρώ 326,27 χιλ. και καταχωρήθηκε ως υπεραξία στις Οικ. Καταστάσεις του 
Οµίλου. Η επίδραση της εξαγοράς του Οµίλου ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ στον κύκλο εργασιών  ήταν ευρώ 794.205, στα αποτελέσµατα µετά από 
φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ευρώ -191.080 και στην καθαρή θέση του εκδότη ευρώ 1.920.152 . Στις 02.11.2009 η ΙΝΤΡΑΚΑΤ 
προέβη 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%. To κόστος συµµετοχής της ΙΝΤΡΑΚΑΤ ανήλθε σε ευρώ 33.000.  Η εταιρεία στις ετήσιες Οικ. Καταστάσεις του Οµίλου ενοποιήθηκε µε 
τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.  Η επίδραση στον κύκλο εργασιών  ήταν ευρώ 40.838, στα αποτελέσµατα µετά από φόρους και 
δικαιώµατα µειοψηφίας  και στην καθαρή θέση του εκδότη ήταν ευρώ  -6.344 (σηµ 5.7 & 7.33 των Οικ.Καταστάσεων).

13. Στις 10.08.2009 εισήχθησαν στο Χ.Α.Α. προς διαπραγµάτευση οι νέες µετοχές που προήλθαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου  της 
µητρικής λόγω απορρόφησης δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων κατασκευαστικών κλάδων (σηµ 7.14 των Οικ. Καταστάσεων).

14. Στις 3.2.2010 µε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής EUROKAT ΑΤΕ αποφασίστηκε η µείωση του µετοχικού 
κεφαλαίου κατά ευρώ 992.000 µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από ευρώ 1 σε ευρώ 0,38. Μετά την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών η συµµετοχή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ παραµένει αµετάβλητη σε ποσοστό 94,38%. Στις 8.2.2010 ιδρύθηκε η κοινοπραξία ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ – 
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΡΓΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ µε ποσοστό συµµετοχής της ΙΝΤΡΑΚΑΤ 50%.Στις 15.2.2010 συµφωνήθηκε η απόκτηση του συνόλου
των µετοχών της εταιρείας SC RAZOBECO SRL µε έδρα τη Ρουµανία, µέσω των θυγατρικών INTRACOM CONSTRUCT SA (90%) και 
ΙΝΤRAKAT INTERNATIONAL LTD (10%). Στις 18.3.2010 συµφωνήθηκε η απόκτηση του υπολοίπου 50% της εταιρείας SC PLURIN 
TELECOMMUNICATIONS  µε έδρα την Ρουµανία από την θυγατρική INTRAKAT INTERNATIONAL LTD. Μετά την ολοκλήρωση  των 
διαδικασιών ο Όµιλος  θα κατέχει το 100% της ανωτέρω εταιρείας (σηµ 7.38 των Οικ. Καταστάσεων).

15. Τυχόν διαφορές  οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

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