
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 64.382.723 62.047.029 29.522.804 30.658.306
Επενδύσεις σε ακίνητα 14.885.920 12.922.987 8.662.550 8.687.855
Υπεραξία 2.926.597 2.926.597 326.268 326.268 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.639.122 336.721 223.613 306.955
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.200.708 5.684.715 28.604.552 21.450.190
Αποθέµατα 13.743.597 13.887.183 8.984.415 8.576.392
Απαιτήσεις από πελάτες 95.738.654 82.666.320 91.804.742 81.269.942
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 93.559.136 67.898.125 65.768.921 48.371.859
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 296.076.456 248.369.677 233.897.865 199.647.767

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 31.489.780 31.489.780 31.489.780 31.489.780
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 27.368.287 29.308.858 36.412.238 38.287.237
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µετόχων εταιρείας (α) 58.858.067 60.798.638 67.902.018 69.777.017
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) 2.365.445 1.305.380 -- -- 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 61.223.512 62.104.018 67.902.018 69.777.017
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 44.378.910 41.286.163 16.195.693 12.736.162 
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.657.504 1.935.533 1.329.709 1.621.318
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 59.280.531 32.487.962 43.395.628 27.735.067
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 129.536.000 110.556.001 105.074.817 87.778.202
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 234.852.944 186.265.659 165.995.847 129.870.750
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 296.076.456 248.369.677 233.897.865 199.647.767

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Υπηρεσία : Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, ∆ιεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : ∆ηµήτριος Χ. Κλώνης - Πρόεδρος  του ∆.Σ, Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Α. Άννινος - Α' Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
∆ηµήτριος  Σ. Θεοδωρίδης - Β' Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Πέτρος Κ. Σουρέτης -  ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
∆ηµήτριος A.Παππάς, Εκτελεστικό Μέλος
Χαράλαµπος Κ. Καλλής, Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σωκράτης Σ. Κόκκαλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος ∆. Μηστριώτης, Μη  Εκτελεστικό Μέλος
Σωτήριος Ν. Φίλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ηµεροµηνία Έγκρισης των Οικονοµικών 
Καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: 28 Μαρτίου 2016
Ελεγκτική Εταιρεία : Σ.Ο.Λ.  Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : 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

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

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.

∆. Χ. ΚΛΩΝΗΣ
Α.∆.Τ. / ΑΚ 121708

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ
Α.∆.Τ. / ΑΙ 059874

Παιανία, 28 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ε. Α. ΣΑΛΑΤΑ
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/30440

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Π. Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ
Α.∆.Τ. /ΑΒ 348882

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

1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014

Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζηµιές / Κέρδη προ φόρων -4.410.827 1.008.023 -6.062.137 3.578.472 
Πλέον / µείον προσαρµογές για: 
Αποσβέσεις 3.784.803 2.682.180 2.150.800 2.437.260 
Αποµειώσεις 5.258.029 376.137 5.714.509 376.137 
Προβλέψεις 410.979 390.821 337.307 361.576 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -312.835 -950.927 -18.719 -942.081
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 8.571.923 8.085.441 6.921.615 7.780.710 
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/µων  κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 143.586 -2.217.711 -408.023 -1.592.824
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -33.514.290 -16.386.743 -19.935.018 -23.240.709
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 18.574.281 23.337.723 17.191.448 7.621.721 
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  καταβεβληµένα 8.571.923 8.085.441 6.921.615 7.780.710 
Μείον: Καταβληθείς / (επιστραφείς) φόρος  εισοδήµατος 2.730.639 3.944.167 2.637.652 3.293.388 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές  δραστηριότητες (α) -12.796.914 4.295.336 -3.667.485 -14.693.836
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων -487.327 -830.260 -3.939.980 -2.189.260
Πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 719.994 42.000 599.994 42.000 
Πωλήσεις  χρηµατ/κων στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση -- 2.799.386 -- 2.799.386 
Αγορές χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση -2.252.000 -- -2.252.000 -- 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών  στοιχείων
& επενδύσεων σε ακίνητα -9.560.986 -30.930.987 -935.781 -2.020.486
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων & άϋλων  παγίων στοιχείων 
& επενδύσεων σε ακίνητα 262.840 257.057 47.410 300.450 
Τόκοι εισπραχθέντες 194.219 1.839.698 180.758 1.761.295 
Μερίσµατα εισπραχθέντα 1.040 -- 1.040 -- 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -11.122.221 -26.823.106 -6.298.559 693.385 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής -7.600 -20.860 -- -- 
Αναλογία µετόχων µειοψηφίας στην ίδρυση θυγατρικών 12.000 966.000 -- -- 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 62.858.519 21.324.476 47.804.135 18.272.800 
Εξοφλήσεις δανείων -32.973.202 -13.065.346 -28.684.044 -10.922.227
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -240.645 -105.657 -228.982 -94.872
Συν/κες διαφορές µετατροπής ,συγγενών  & υποκαταστηµάτων εξωτερικού -152.908 -69.467 -42.997 -68.876
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 29.496.164 9.029.146 18.848.112 7.186.825 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά  διαθέσιµα
και ισοδύναµα χρήσης(α)+(β)+(γ) 5.577.029 -13.498.624 8.882.068 -6.813.625
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 25.747.722 39.249.071 7.073.970 13.890.320 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα διακοπείσας εκµετάλευσης -- -2.725 -- -2.725
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 31.324.751 25.747.722 15.956.037 7.073.970 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης 
(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) 62.104.018 65.081.006 69.777.017 70.870.483 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -1.303.965 -2.230.679 -1.874.999 243.183 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών -5.396 945.140 -- -- 
Μεταβολή ποσοστού σε θυγατρική-κ/ξια 416.855 -1.691.449 -- -1.336.649
Λοιπά 12.000 -- -- -- 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης 
(31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα) 61.223.512 62.104.018 67.902.018 69.777.017

1. Οι εταιρείες και κοινοπραξίες που περιλαµβάνονται στον όµιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες παρατίθενται αναλυτικά στη  σηµείωση  5.7 των Οικονοµικών Καταστάσεων
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 8.158.030 21.240.697 
β) Έξοδα   3.183.428 4.449.853 
γ) Απαιτήσεις 10.650.443 30.960.850
δ) Υποχρεώσεις  5.913.435 11.086.983
ε) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & µέλη της ∆ιοίκησης 206.941 137.744 
ζ) Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη & µέλη της ∆ιοίκησης   272.640 48.992 
στ) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 1.432.997 1.237.991 

3. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν, όµιλος: 414 άτοµα (προηγούµενη χρήση 365), εταιρεία: 294 άτοµα (προηγούµενη χρήση 253). 
4. ∆εν κατέχονται µετοχές της µητρικής εταιρείας είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές, συγγενείς και  κοινοπραξίες στη λήξη της τρέχουσας χρήσης.
5. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους αφορούν σε: α) αποτίµηση διαθεσίµων  προς πώληση  χρηµατ/κών  περιουσιακών στοιχείων ποσού € -470,81  χιλ.   (όµιλος και εταιρεία) β) µεταφορά στα αποτελέσµατα αποθεµατικού εύλογης αξίας διαθεσίµων προς πώληση χρηµ/κων 

στοιχείων € 5.258,02 χιλ. (όµιλος και εταιρεία), γ) αναλογιστικά κέρδη - ζηµιές  € 5,76 χιλ (όµιλος) και € 7,15 χιλ. (εταιρεία) και δ) συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ποσού  € -152,90  χιλ. (όµιλος) και € -42,99  χιλ. (εταιρεία) (σηµ. 3α, 3β, 7.16, 7.17).
6. Για την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2015 έχουν τηρηθεί οι  Βασικές  Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2014.
7. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις του οµίλου περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες  Oικονοµικές Kαταστάσεις  του οµίλου INTRACOM HOLDINGS η οποία εδρεύει στην  Ελλάδα και συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο του εκδότη  µε ποσοστό 61,76%.
8. Επί των ακινήτων της εταιρείας  υφίστανται εµπράγµατα βάρη € 45,3 εκ. για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων και εγγυήσεων ( σηµ. 7.3).
9. Τα  ποσά των προβλέψεων που  έχουν  διενεργηθεί για τις ‘λοιπές προβλέψεις' ανέρχονται  σε  € 362,20  χιλ. (όµιλος και εταιρεία).  ∆εν έχουν  διενεργηθεί προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά  χρήσεις. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που να έχουν σηµαντική 

αρνητική επίδραση στην οικονοµική θέση του οµίλου και της εταιρείας (σηµ. 7.23, 7.36, 7.37).
10. Στην ενοποίηση της τρέχουσας χρήσης  συµπεριλαµβάνονται µε τη µέθοδο ολικής ενοποίησης οι νεοϊδρυθείσες εταιρείες BWIND όπου συµµετέχει η INTRAKAT µε ποσοστό 30% και η INTRAPOWER µε ποσοστό 70%,καθώς και η INTRAHOSPITALITY A.E, στην οποία συµµετέχει η 

θυγατρική INTRADEVELOPMENT A.E µε ποσοστό 100% και µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης  οι νεο-ιδρυθείσες εταιρείες INESTIA A.E, στην οποία  συµµετέχει  η θυγατρική INTRADEVELOPMENT µε 50% και FRACASSO HOLDINGS D.o.o όπου συµµετέχει η θυγατρική FRACASSO, µε 
ποσοστό 50%. Η επίδραση στα οικονοµικά µεγέθη του οµίλου δεν ήταν σηµαντική (σηµ. 5.7).

11. Στην ενοποίηση της τρέχουσας χρήσης δεν συµπεριλαµβάνονται, οι από κοινού δραστηριότητες, ΚΞΙΑ «ΙΝΤRΑΚΑΤ-ΕΛΤΕΡ (ΑΓΩΓΟΣ ΑΛΕΞΑ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ)», ΚΞΙΑ «ΙΝΤRΑΚΑΤ-ΕΛΤΕΡ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)», ΚΞΙΑ «ΙΝΤRΑΚΑΤ-ΕΛΤΕΡ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)», ΚΞΙΑ 
«ΙΝΤRΑΚΑΤ-ΕΛΤΕΡ (ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΒΙΠΕ)»,  ΚΞΙΑ «ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Β.ΤΟΜΕΑ)», ΚΞΙΑ «ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΤΑΣ)», ΚΞΙΑ «ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑ – ΘΗΒΑ - ΧΑΛΚΙ∆Α)», ΚΞΙΑ «ΙΝΤRΑΚΑΤ-
ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ (ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ CARREFOUR ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ)», Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ - ΙΝΤRΑΚΑΤ (ΕΡΓΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ), Κ/ΞΙΑ 'ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ - INTRAKAT (ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ)'  και οι κοινοπραξίες Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ, Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ - ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΕΠΑ Αερίου)  και η ΚΞΙΑ «Κ/Ξ "ΑΘ.ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ" – INTRAKAT», που ενοποιούνταν µε την µέθοδο της καθαρής θέσης, 
λόγω λύσης  τους. (σηµ. 5.7).

12. Στην τρέχουσα χρήση η θυγατρική EUROKAT ATE προχώρησε σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά € 760 χιλ. όπου συµµετείχε εξ' ολοκλήρου η µητρική ΙΝΤRΑΚΑΤ, µε κεφαλαιοποίηση ισόποσης απαίτησής της. Επίσης η µητρική εταιρεία INTRAKAT µεταβίβασε στη µειοψηφία  µέρος 
της συµµετοχής της στην θυγατρική EUROKAT ATE έναντι € 360 χιλ. µε αποτέλεσµα η τελική συµµετοχή της να ανέρχεται σε 45,29%, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο της θυγατρικής. Σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου προχώρησε και η θυγατρική S.C INTRACOM CONSTRUCT 
έναντι ποσού € 2.239,39 χιλ. η οποία καλύφθηκε πλήρως από την  INTRAKAT, µε αποτέλεσµα η συµµετοχή της µητρικής να ανέλθει σε 97,17%. Στην τρέχουσα χρήση η µητρική ΙΝTRAKAT εξαγόρασε από την θυγατρική  S.C INTRACOM CONSTRUCT το σύνολο των  συµµετοχών της στις 
θυγατρικές OIKOS PROPERTIES και ROMINPLOT έναντι του ποσού  € 1.676,61 χιλ. µε αποτέλεσµα να  κατέχει το 100% της OIKOS PROPERTIES και το 100% της ROMINPLOT. Επίσης  η INTRAKAT εξαγόρασε από την µειοψηφία το 50% της θυγατρικής INTRABLUE αντί του ποσού των € 12 
χιλ., µε συνέπεια η έµµεση και άµεση συµµετοχή της ΙNTRAKAT να ανέρχεται στο 100%. Τέλος πωλήθηκαν οι συµµετοχές του οµίλου στη συγγενή ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ αντί € 359,99 χιλ. Τα παραπάνω γεγονότα δεν είχαν σηµαντική επίδραση στα οικονοµικά µεγέθη του οµίλου (σηµ. 5.7).

13. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων  τη µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2015 (σηµ. 7.38).
14. Για τη χρήση 2014, ποσά € 35.354.498  για τον όµιλο και € 35.141.879 για την εταιρεία που αφορούν “Συµβάσεις κατασκευής έργων”, ανακατανεµήθηκαν από το λογαριασµό "Απαιτήσεις από πελάτες" στο λογαριασµό "Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία".
15. Τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 408501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37)    

19ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 ∆εκεµβρίου 2015 

(δηµοσιευµένα βάσει του K.N.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ)

Κύκλος Εργασιών 147.594.551 153.393.561 128.670.613 146.101.519 
Μικτά Κέρδη 21.931.477 22.904.936 17.538.843 23.205.296 
Κέρδη/ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 8.891.627 8.403.833 6.306.366 10.687.491 
Ζηµιές/κέρδη προ φόρων -4.410.827 1.008.023 -6.062.137 3.578.472 
Ζηµιές/κέρδη µετά από φόρους (Α) -5.944.039 441.440 -6.626.363 2.868.114 
Κατανέµονται σε: 
Ιδιοκτήτες µητρικής -6.417.692 535.966 -6.626.363 2.868.114 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 473.653 -94.526 -- -- 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 4.640.074 -2.672.119 4.751.364 -2.624.931
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
µετά από φόρους (Γ)= (Α)+ (Β) -1.303.965 -2.230.679 -1.874.999 243.183 
Κατανέµονται σε: 
Ιδιοκτήτες µητρικής -1.774.519 -2.119.812 -1.874.999 243.183 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 470.554 -110.867 -- -- 
Κέρδη/ζηµιές  µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε ευρώ -0,2772 0,0231 -0,2862 0,1239 
Κέρδη/ζηµιές  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 12.676.430 11.086.013 8.457.167  13.100.126 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
Ο ΟΜΙΛΟΣ     Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014


