
Αρμόδια Νομαρχία : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Πέτρος Κ.  Σουρέτης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης, Μέλος Επενδύσεις σε ακίνητα 15.877.696,54      2.870.943,65        1.390.414,00        92.610,15             
Σωκράτης Σ. Κόκκαλης, Μέλος Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 8.785.914,90        2.810.308,23        476.639,67           -                           

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 172.128,77           98.951,40             1.180.096,16        1.028.000,00        
Αποθέματα 1.190,63               -                            -                            -                           

21 Απριλίου 2017 Απαιτήσεις από πελάτες 824.449,04           317.133,86           6.092.453,63        2.689.995,02        
Ελεγκτική Εταιρεία :                  Σ.Ο.Λ.  Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 103.060,28           328.028,83           8.814,89               2.964,08               
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Ζωή Δ. Σοφού Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.:14701 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 25.764.440,16      6.425.365,97        9.148.418,35        3.813.569,25        
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση Διαδικτύου : www.intradevelopment.gr ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 2.218.000,00        2.218.000,00        2.218.000,00        2.218.000,00        
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης -2.361.447,88 965.919,85           -2.085.537,66 1.104.965,11        
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α) -143.447,88 3.183.919,85        132.462,34           3.322.965,11        
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 37.708,18             6.626,79               -                            -                           

  01.01 -   01.01 -   01.01 -   01.01 - Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) -105.739,71 3.190.546,63        132.462,34           3.322.965,11        
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 Δάνεια 435.916,82           591.411,61           -                            -                           

Λειτουργικές δραστηριότητες Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.236.058,41        158.588,39           1.550.000,00        -                           
Ζημίες προ φόρων -578.429,11 -299.126,01 -413.502,77 -223.123,86 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 21.198.204,64      2.484.819,34        7.465.956,01        490.604,14           
Πλέον/μείον προσαρμογές για: Σύνολο Υποχρεώσεων (γ) 25.870.179,87      3.234.819,34        9.015.956,01        490.604,14           
Αποσβέσεις 283,66 -                            -                            -                            
Προβλέψεις -                            -                            -                            -                            ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) + (γ) 25.764.440,16      6.425.365,97        9.148.418,35        3.813.569,25        
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 39.486,86             28.465,81             -                            -                            
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 20.197,89             1.872,32               14.856,28             432,32                  
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων -91,10 -                            -                            -                              01.01 -   01.01 -   01.01 -   01.01 -
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -490.365,44 -173.674,05 -3.403.554,77 -2.629.264,50 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 4.402.979,05        2.041.368,29        6.275.310,22        318.450,30           Πωλήσεις 19.352,64             -                            -                            -                           
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 20.197,89             1.872,32               14.856,28             432,32                  Μικτή ζημιά -3.422,88 -                            -                            -                           
Μείον: Καταβληθείς φόρος εισοδήματος 2.287,12               4.401,67               958,35                  1.985,00               Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.371.576,80        1.592.632,37        2.457.294,33        -2.535.923,06 αποτελεσμάτων -558.255,90 -297.256,48 -398.646,49 -222.691,54

Ζημίες προ φόρων -578.429,11 -299.126,01 -413.502,77 -223.123,86
Επενδυτικές δραστηριότητες Ζημίες μετά από φόρους (Α) -586.066,20 -303.527,68 -414.502,77 -225.108,86
Αγορές άυλων, ενσώματων παγίων & επενδύσεων σε ακίνητα -7.477.152,55 -4.228.934,21 -1.074.443,52 -92.610,15 Κατανέμονται σε:
Απόκτηση/ίδρυση θυγατρικών & συγγενών -65.152,70 -124.000,00 -199.000,00 -148.000,00 Ιδοκτήτες μητρικής -555.549,26 -299.937,73 -414.502,77 -225.108,86
Πώληση θυγατρικών σε μειοψηφία 48.000,00             -                            Μη ελέγχουσες συμμετοχές -30.516,95 -3.589,95 -                            -                           
Τόκοι εισπραχθέντες 24,68                    2,79                      -                            
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -7.542.280,57 -4.352.931,42 -1.225.443,52 -240.610,15 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -                            -                            -                            -                           

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Γ)= (Α)+(Β) -586.066,20 -303.527,68 -414.502,77 -225.108,86
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Κατανέμονται σε:
Εισπράξεις έναντι αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 24.000,00             2.776.000,00        -2.776.000,00 2.776.000,00        Ιδοκτήτες μητρικής -555.549,26 -299.937,73 -414.502,77 -225.108,86
Αναλογία μετόχων μειοψηφίας στην καταβολή κεφαλαίου θυγατρικής -                            -                            -                            -                            Μη ελέγχουσες συμμετοχές -30.516,95 -3.589,95 -                            -                           
Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου -240,00 -                            -                            -                            
Δάνεια αναληφθέντα 4.101.362,50        -                            1.550.000,00        -                            Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ) -12,5237 -6,7614 -9,3441 -5,0746
Αποπληρωμή δανεισμού -179.387,27 -                            -                            -                            Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.945.735,23        2.776.000,00        -1.226.000,00 2.776.000,00        αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων -557.972,24 -297.256,48 -398.646,49 -222.691,54
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) -224.968,54 15.700,95             5.850,81               -533,21
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 328.028,83           312.327,88           2.964,08               3.497,29               
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 103.060,28           328.028,83           8.814,89               2.964,08               

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης 
(01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα) 3.190.546,63        718.074,31           3.322.965,11        772.073,97           

1. Τα ποσά των πωλήσεων και  αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Έναντι αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου -2.776.000,00 2.776.000,00        -2.776.000,00 2.776.000,00        
    εταιρείας στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, όπως  ορίζονται από το ΔΛΠ 24, προς αυτή μέρη, Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 65.779,86             -                            
    είναι ως εξής: Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -586.066,20 -303.527,68 -414.502,77 -225.108,86

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης 
     Ποσά σε Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα) -105.739,71 3.190.546,63        132.462,34           3.322.965,11        
     α) Έσοδα -                            48.000,00             
     β) Έξοδα 3.998.264,07        216.612,27           
     γ) Απαιτήσεις 77.901,98             5.892.483,40        
     δ) Υποχρεώσεις 16.155.315,45      7.933.808,32        8. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
     ε) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης 13.697,24             13.697,24                 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,  η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και συμμετέχει στο μετοχικό
     ζ) Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης   150.308,45           150.000,00               κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 100,00%.
    στ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 1.360,00               -                            

9. Στην τρέχουσα χρήση ενοποιούνται για πρώτη φορά, οι θυγατρικές, ΑΛΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε, ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
2. Οι εταιρείες  που περιλαμβάνονται στον όμιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες παρατίθενται αναλυτικά στη  σημείωση 5.6     ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε, DEVENETCO LTD, στις οποίες συμμετέχει η INTRADEVELOPMENT με ποσοστό 100% και η B.L BLUEPRO HOLDINGS LTD

    στην οποία συμμετέχει η θυγατρική DEVENETCO LTD με ποσοστό 100%. Η θυγατρική εταιρεία ΙΝΤΡΑΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε προχώρησε σε 
3. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν για τον όμιλο 12 άτομα (2015: 2 άτομα) και την εταιρεία 2 άτομα     αύξηση του κεφαλαίου της ποσού € 24 χιλ. το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την μειοψηφία. Η INTRADEVELOPMENT εξαγόρασε 
   (2015: 2 άτομα)     από την μειοψηφία ποσοστό 50% έναντι € 24 χιλ., με αποτέλεσμα την διαμόρφωση  του ποσοστού συμμετοχής στη θυγατρική σε ποσοστό 100%.

    Στη συνέχεια μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών της θυγατρικής ΙΝΤΡΑΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ στην θυγατρική INESTIA αντί ποσού € 48 χιλ. με 
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική     αποτέλεσμα την διαμόρφωση του ποσοστού συμμετοχής του Ομίλου σε 50% χωρίς απώλεια ελέγχου. Η μητρική εταιρεία INTRADEVELOPMENT, 
   κατάσταση του ομίλου και της εταιρείας.     συμμετείχε στην αύξηση του κεφαλαίου της συγγενούς  εταιρείας INESTIA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ A.E. με ποσό € 126 χιλ.  Την 12.12.2016 

    η INTRADEVELOPMENT απέκτησε τον έλεγχο της εταιρείας INESTIA, χωρίς μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής που ενοποιείται πλέον ολικά.
5. Δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σημ. 7.25).     Από την μετατροπή της συγγενούς INESTIA σε θυγατρική προέκυψε υπεραξία € 116 χιλ. (σημ. 5.6 και 7.1)

6. Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές από την εταιρεία ή τις θυγατρικές. 10.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2016.

7. Για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2016, έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2015.

     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

             Π. Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ Ι. Π. ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
            Α.Δ.Τ. / ΑΝ 028167 Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/36702

ΟΜΙΛΟΣ

19ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ- ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ημερομηνία Έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων 
από το Διοικητικό Συμβούλιο:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και του Ομίλου
INTRADEVELOPMENT. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας και του Ομίλου, να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύουwww.intradevelopment.gr, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.  

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 005150301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 53927/04/Β/03/105(05))

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δ. Σ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. / ΑΙ 025929

Παιανία, 21 Απριλίου 2017

(δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν.2190/1920, άρθρο135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά Εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


