
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 68.462.041 64.382.723 29.859.761 29.522.804
Επενδύσεις σε ακίνητα 28.738.216 14.885.920 8.653.001 8.662.550
Υπεραξία 3.042.597 2.926.597 326.268 326.268 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.407.956 1.639.122 123.944 223.613
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.064.416 9.200.708 30.634.028 28.604.552
Αποθέµατα 14.438.308 13.743.597 8.653.667 8.984.415
Απαιτήσεις από πελάτες 90.908.026 95.738.654 95.569.167 91.804.742
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 72.964.188 93.559.136 50.056.987 65.768.921
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 289.025.747 296.076.456 223.876.823 233.897.865

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 31.489.780 31.489.780 31.489.780 31.489.780
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 17.746.080 27.368.287 30.945.277 36.412.238
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µετόχων εταιρείας (α) 49.235.860 58.858.067 62.435.057 67.902.018
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) 1.828.861 2.365.445 -- -- 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 51.064.721 61.223.512 62.435.057 67.902.018
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 54.754.267 44.378.910 27.284.851 16.195.693 
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.403.927 1.657.504 2.050.943 1.329.709
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 43.802.163 59.280.531 28.197.735 43.395.628
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 137.000.669 129.536.000 103.908.236 105.074.817
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 237.961.026 234.852.944 161.441.766 165.995.847
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 289.025.747 296.076.456 223.876.823 233.897.865

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Υπηρεσία : Υπουργείο Οικονοµίας & Ανάπτυξης, Γ.Γ. Εµπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γεν. ∆/νση Αγοράς, 

∆/νση Εταιρειών & Γ.Ε.Μ.Η
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: 24 Aπριλίου 2017
Ελεγκτική Εταιρεία : Σ.Ο.Λ.  Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Ζωή ∆. Σοφού Α.Μ ΣΟΕΛ 14701
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

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

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, 24 Απριλίου 2017

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. / ΑΝ 028167

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

1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ζηµιές  προ φόρων από συνεχιζόµενες  δραστηριότητες -2.713.416 -4.410.827 -3.577.933 -6.062.137
Πλέον / µείον προσαρµογές για: 
Αποσβέσεις 4.001.996 3.784.803 2.266.740 2.150.800 
Αποµειώσεις 2.182.754 5.672.975 2.511.885 6.075.675 
Προβλέψεις 4.210.815 -3.967 4.237.030 -23.859
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -435.514 -465.743 -341.806 -61.716
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9.314.281 8.571.923 7.271.615 6.921.615 
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/µων  κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -693.612 143.586 330.748 -408.023
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 6.127.802 -33.514.290 3.367.248 -19.935.018
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -4.554.481 18.574.281 -6.642.000 17.191.448 
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  καταβεβληµένα 9.314.281 8.571.923 7.271.615 6.921.615 
Μείον: Καταβληθείς / (επιστραφείς) φόρος  εισοδήµατος -120.830 2.730.639 -735.186 2.637.652 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές  δραστηριότητες (α) 8.247.173 -12.949.822 2.887.099 -3.710.483
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων -677.953 -487.327 -4.620.000 -3.939.980
Πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων -- 719.994 -- 599.994 
Αγορές χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση -184.732 -2.252.000 -184.732 -2.252.000
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών  στοιχείων &
επενδύσεων σε ακίνητα -16.034.221 -9.560.986 -3.076.225 -935.781
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων & άϋλων  παγίων στοιχείων & 
επενδύσεων σε ακίνητα 579.852 262.840 582.867 47.410 
Τόκοι εισπραχθέντες 211.203 194.219 236.403 180.758 
Μερίσµατα εισπραχθέντα 2.196 1.040 2.196 1.040 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -16.103.655 -11.122.221 -7.059.491 -6.298.559
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έξοδα Αύξησης µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών -16.200 -7.600 -- -- 
Αναλογία µετόχων µειοψηφίας στην καταβολή κεφαλαίου θυγατρικών 24.000 12.000 -- -- 
Εξαγορά µειοψηφίας -3.999.832 -- -- --
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 66.360.848 62.858.519 52.561.665 47.804.135 
Εξοφλήσεις δανείων -71.463.858 -32.973.202 -56.670.399 -28.684.044
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -333.277 -240.645 -329.736 -228.982
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -9.428.320 29.649.072 -4.438.470 18.891.109
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα χρήσης(α)+(β)+(γ) -17.284.802 5.577.029 -8.610.862 8.882.069 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 31.324.751 25.747.722 15.956.037 7.073.970 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 14.039.950 31.324.751 7.345.175 15.956.038

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης 
(01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα) 61.223.512 62.104.018 67.902.018 69.777.017 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -5.605.193 -1.303.965 -5.466.961 -1.874.999
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 12.428 -5.396 -- -- 
Μεταβολή ποσοστού σε θυγατρικές -4.566.026 416.855 -- -- 
Λοιπά -- 12.000 -- -- 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης 
(31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα) 51.064.721 61.223.512 62.435.057 67.902.018

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 4.457.313 34.505.914 
β) Έξοδα   13.775.431 15.422.478 
γ) Απαιτήσεις 10.421.305 43.321.690
δ) Υποχρεώσεις  14.978.040 17.556.910
ε) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & µέλη της ∆ιοίκησης 206.673 137.476 
ζ) Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη & µέλη της ∆ιοίκησης   361.884 130.214 
στ) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 1.536.467 1.399.572 

3. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν,όµιλος: 450 άτοµα (προηγούµενη χρήση 414),εταιρεία: 331 άτοµα (προηγούµενη χρήση 294). 
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 € -2.234,25 χιλ. (όµιλος και εταιρεία) β) µεταφορά στα αποτελέσµατα αποθεµατικού εύλογης αξίας διαθεσίµων προς πώληση χρηµ/κων 

στοιχείων € 2.247,63 χιλ. (όµιλος και εταιρεία),  γ) συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ποσού  € -171,85 χιλ. (όµιλος) και € -60,64 χιλ. (εταιρεία), δ) µεταφορά στα αποτελέσµατα συναλλαγµατικών διαφορών µετατροπής  € -54,44 χιλ. (όµιλος και εταιρεία)  και δ) αναλογιστικά κέρδη - 
ζηµιές € -138,25 χιλ. (όµιλος) και € -101,75 χιλ. (εταιρεία) σηµ. 3α, 3β, 7.16, 7.17.

6. Για την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2016 έχουν τηρηθεί οι  Βασικές  Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2015.
7. 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%.
8. Επί των παγίων του οµίλου  υφίστανται εµπράγµατα βάρη € 66,8 εκ. για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων και εγγυήσεων σηµ. 7.3.
9. Τα  ποσά των προβλέψεων που  έχουν  διενεργηθεί για τις ‘λοιπές προβλέψεις' ανέρχονται  σε € 4.542,62 χιλ. (όµιλος και εταιρεία). Στις παραπάνω  προβλέψεις  περιλαµβάνεται ποσό  ύψους € 4.300,49 χιλ. που αφορά  την αναµενόµενη επιβάρυνση προστίµου από την Επιτροπή 

Ανταγωνισµού για την υπόθεση «της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού σε διαγωνισµούς δηµοπράτησης δηµοσίων έργων υποδοµής» για πιθανή παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 (ή/και του άρθρου 1 του Ν. 703/1977), περί 
«Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισµού», όπως ισχύει, και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)». Παρότι το κείµενο της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού δεν έχει ακόµα συνταχθεί, εκδοθεί και επιδοθεί στην εταιρεία, η πρόβλεψη 
αυτή είναι εφικτή  και ασφαλής, βάσει της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών του άρθρου 25α Ν.3959/2011 στην οποία συµµετείχε η εταιρεία και πιο συγκεκριµένα βάσει της Εισήγησης ∆ιευθέτησης (προς την Ολοµέλεια της Επιτροπής), η οποία αποτυπώνει την συναντίληψη Επιτροπής 
και εταιρείας κατά τις  σχετικές προηγηθείσες διµερείς επαφές ως προς την παραπάνω υπόθεση. ∆εν έχουν  διενεργηθεί προβλέψεις  για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και οι εκκρεµείς αποφάσεις των δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 
δεν αναµένεται να έχουν ουσιώδη επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του οµίλου ή της εταιρείας, γι' αυτό το λόγο δεν έχουν διενεργηθεί σχετικές προβλέψεις, σηµ. 7.23, 7.34 και 7.36.

10. Στην ενοποίηση της τρέχουσας  χρήσης  συµπεριλαµβάνονται µε τη µέθοδο ολικής ενοποίησης  οι νεοϊδρυθείσες εταιρείες  DEVENETCO LTD, ΑΛΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Α.Ε, ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Α.Ε  στις οποίες συµµετέχει η θυγατρική INTRADEVELOPMENT A.E
µε ποσοστό 100% και η θυγατρική  B.L BLUEPRO HOLDINGS LTD, στην οποία συµµετέχει η θυγατρική DEVENETCO LTD µε ποσοστό 100%. Με τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης ενοποιείται και η εταιρεία ΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε , στην οποία η INTRAKAT  εξαγόρασε ποσοστό 60%   
αντί ποσού € 4 εκατ. Η ΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. συµµετέχει µε ποσοστό 50% στην θυγατρική Α.ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ,  µε συνέπεια, η  INTRAKAT να συµµετέχει στην άνω θυγατρική µε έµµεσο ποσοστό συµµετοχής 80%. Η  INTRAKAT εξαγόρασε από τη µειοψηφία ποσοστό 54,71%
στην θυγατρική EUROKAT ATE έναντι € 612,8 χιλ., µε αποτέλεσµα την διαµόρφωση  του ποσοστού συµµετοχής στη θυγατρική σε ποσοστό 100%. Στη συνέχεια η θυγατρική EUROKAT ATE προχώρησε σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό  €1.596 χιλ. µε κεφαλαιοποίηση 
ισόποσης υποχρέωσης της προς την ΙΝΤΡΑΚΑΤ. Η θυγατρική εταιρεία INTRADEVELOPMENT, συµµετείχε στην αύξηση του κεφαλαίου της συγγενούς εταιρείας INESTIA A.E. µε ποσό € 126 χιλ. Την 12.12.2016 η INTRADEVELOPMENT απέκτησε τον έλεγχο της εταιρείας INESTIA η οποία
ενσωµατώνεται πλέον στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου µε την µέθοδο της πλήρους ενοποίησης.  Η θυγατρική εταιρεία ΙΝΤΡΑΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε  προχώρησε σε αύξηση του κεφαλαίου της ποσού € 24 χιλ. το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την µειοψηφία. Στη συνέχεια η
θυγατρική INTRADEVELOPMENT εξαγόρασε από την µειοψηφία ποσοστό 50% έναντι € 24 χιλ,, µε αποτέλεσµα την διαµόρφωση του ποσοστού συµµετοχής στη θυγατρική ΙΝΤΡΑΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ σε ποσοστό 100%. Την 12.12.2016 µεταβιβάστηκε  το σύνολο των µετοχών της θυγατρικής
ΙΝΤΡΑΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ από την θυγατρική INTRADEVELOPMENT στην επίσης θυγατρική INESTIA αντί ποσού € 48 χιλ. µε αποτέλεσµα την διαµόρφωση του ποσοστού συµµετοχής του οµίλου σε 50% χωρίς απώλεια ελέγχου. Η συνολική επίδραση των παραπάνω γεγονότων  στον κύκλο 
εργασιών ήταν 18 χιλ., στα αποτελέσµατα µετά  από φόρους και µη ελέγχουσες συµµετοχές ήταν € 264 χιλ. και στα ίδια κεφάλαια του εκδότη ήταν  € -3.778 χιλ., σηµ. 5.7.

11. Στην ενοποίηση της χρήσης δεν συµπεριλαµβάνονται, οι από κοινού δραστηριότητες, ΚΞΙΑ «Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΞΗΡΙΑ)», «Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ)» και η Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ - ΕΤΒΟ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ),  λόγω λύσης  τους, σηµ. 5.7.

12. Στα "Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακών Ροών" για την προηγούµενη χρήση στον όµιλο αναταξινοµήθηκαν, ποσό € 414.946 που αφορά προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων από τις "Προβλέψεις" στις "Αποµειώσεις" και € -152.908 συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής από τις 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες στις λειτουργικές δραστηριότητες στο κονδύλι "Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας", διαµορφώνοντας τις "Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες" σε € -12.949.822 από € -12.796.914  και τις 
"Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες" σε € 29.649.072 από  € 29.496.164. Οµοίως στην εταιρεία για την ίδια χρήση  αναταξινοµήθηκαν, ποσό € 361.166 από τις 'Προβλέψεις " στις "Αποµειώσεις και € -42.997 συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής 
από τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες στις λειτουργικές δραστηριότητες στο κονδύλι "Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας", διαµορφώνοντας τις "Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες" σε € -3.710.483 από € -3.667.485 και
τις  "Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες" σε € 18.891.109 από € 18.848.112. Οι αναταξινοµήσεις έγιναν για λόγους ορθότερης παρουσίασης.

13. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων  τη µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2016, σηµ. 7.37.
14. Τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

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

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

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 2016 έως 31 ∆εκεµβρίου 2016 

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

Κύκλος Εργασιών 182.383.706 147.594.551 160.608.638 128.670.613 
Μικτά Κέρδη 25.713.905 21.931.477 19.551.407 17.538.843 
Κέρδη/ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 8.380.990 8.891.627 5.897.007 6.306.366 
Ζηµιές προ φόρων -2.713.416 -4.410.827 -3.577.933 -6.062.137
Ζηµιές µετά από φόρους (Α) -5.254.034 -5.944.039 -5.263.508 -6.626.363
Κατανέµονται σε: 
Ιδιοκτήτες µητρικής -5.503.193 -6.417.692 -5.263.508 -6.626.363
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 249.159 473.653 -- -- 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -351.159 4.640.074 -203.453 4.751.364 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Γ)= (Α)+ (Β) -5.605.193 -1.303.965 -5.466.961 -1.874.999
Κατανέµονται σε: 
Ιδιοκτήτες µητρικής -5.838.150 -1.774.519 -5.466.961 -1.874.999
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 232.957 470.554 -- -- 
Κέρδη/ζηµιές  µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε ευρώ -0,2377 -0,2772 -0,2273 -0,2862 
Κέρδη/ζηµιές  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 12.382.985 12.676.430 8.163.748 8.457.167 

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

01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015


