
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 39.749.172 35.997.989 29.297.521 29.337.339
Επενδύσεις σε ακίνητα 11.378.591 11.319.510 6.976.750 6.979.213
Υπεραξία 2.926.597 2.926.597 - - 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 388.175 395.309 356.227 391.710
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11.765.404 12.104.916 30.201.485 33.934.669
Αποθέµατα 12.197.760 11.669.471 6.782.298 6.983.567
Απαιτήσεις από πελάτες 125.324.884 101.690.240 92.577.691 80.876.363
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 19.476.560 42.921.343 8.521.444 13.942.707
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 223.207.143 219.025.375 174.713.416 172.445.568

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 31.489.780 31.489.780 31.489.780 31.489.780
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 28.287.849 31.318.015 37.010.290 39.949.056
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 59.777.629 62.807.795 68.500.070 71.438.836
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 1.749.283 2.273.211 - - 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 61.526.912 65.081.006 68.500.070 71.438.836
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 28.142.000 28.142.000 - - 
Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.450.659 5.046.675 1.006.087 983.770
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 41.216.495 37.372.995 33.203.104 30.751.631
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 87.871.077 83.382.699 72.004.155 69.271.331
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 161.680.231 153.944.369 106.213.346 101.006.732
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 223.207.143 219.025.375 174.713.416 172.445.568

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

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013

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 εξαµηνιαίων οικονοµικών 
καταστάσεων  από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: 26 Αυγούστου 2014

Ελεγκτική Εταιρεία : Σ.Ο.Λ.  Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών
Νόµιµος ελεγκτής: Μαρία Ν. Χαρίτου Α.Μ ΣΟΕΛ 15161
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
∆. Χ. ΚΛΩΝΗΣ

Α.∆.Τ. / ΑK 121708

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Σ.Κ. ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ

Α.∆.Τ. / ΑΙ 059874

Παιανία, 26 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ε. Α. ΣΑΛΑΤΑ

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/30440 

Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Π. Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ

Α.∆.Τ. / ΑΒ 348882

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

01.01.-30.06.2014 01.01.-30.06.2013 01.01.-30.06.2014 01.01.-30.06.2013

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ζηµιές  προ φόρων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες -1.618.287 -4.099.934 -1.862.513 -4.502.299
Κέρδη/ζηµιές προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες - -6.611 - -
Πλέον/µείον προσαρµογές για: 
Αποσβέσεις 1.241.347 1.211.406 1.123.503 1.047.034 
Προβλέψεις -164.839 290.015 40.740 25.783 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -730.688 1.215.063 -658.273 1.366.848 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.918.211 3.084.802 3.354.098 2.677.416 
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -528.288 -179.083 201.269 548.150 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -26.214.159 1.209.289 -9.989.051 -4.017.564
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 4.231.665 -4.975.108 2.612.202 2.723.778 
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  καταβεβληµένα 3.918.211 3.084.802 3.354.098 2.677.416 
Μείον: Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος 2.149.013 731.003 1.533.067 659.032 
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - 1.264 - - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -25.932.262 -6.064.702 -10.065.190 -3.467.302
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - - - -100.000
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -531.460 - -603.460 -
Πωλήσεις θυγατρικών  συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 12.000 - 12.000 - 
Αγορά  ενσώµατων, αϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα -5.020.164 -1.287.173 -1.096.882 -377.217
Μερίσµατα εισπραχθέντα - 96 - 96 
Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων στοιχείων 95.043 956.650 93.523 5.193 
Τόκοι εισπραχθέντες 1.479.330 81.294 1.442.376 53.300 
Πωλήσεις διαθεσίµων προς πώληση χρηµατ/κων στοιχείων 899.393 - 899.393 -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -3.065.858 -249.133 746.950 -418.628
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου  θυγατρικής - -26.250 - -
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 4.035.000 8.246.790 2.600.000 8.021.600 
Εξοφλήσεις δανείων -191.500 -2.474.472 -148.528 -2.007.382
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -26.739 -109.750 -10.738 -73.856
Συν/κές διαφορές µετατροπής θυγατρικών & συγγενών εξωτερικού 25.307 -292.630 -5.190 -286.741
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.842.068 5.343.688 2.435.544 5.653.621 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α)+(β)+(γ) -25.156.052 -970.147 -6.882.696 1.767.691
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα διακοπείσας εκµετάλλευσης -2.725 -538 - - 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 39.249.071 14.412.026 11.324.401 10.151.926
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 14.090.294 13.441.341 4.441.705 11.919.617

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
(01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα) 65.081.006 89.798.880 65.756.291 88.995.851
Επίδραση ∆ΠΧΑ 11 - - 5.682.545 4.863.328 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -3.318.320 -4.301.256 -2.938.766 -4.608.200
Λοιπές µεταβολές -235.774 -19.425 - - 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(30.06.2014 και 30.06.2013 αντίστοιχα) 61.526.912 85.478.199 68.500.070 89.250.979

1. Οι εταιρείες και κοινοπραξίες που περιλαµβάνονται στον όµιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 
5.5 των  Οικ. 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:
Ποσά σε Ευρώ Όµιλος Εταιρεία
α) Έσοδα 3.623.158 10.196.372
β) Έξοδα 6.547.951 6.974.832
γ) Απαιτήσεις 8.053.499 21.930.112
δ) Υποχρεώσεις 10.279.403 11.724.668
ε) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 106.777 38.777
στ) Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 102.380 80.627
ζ) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 517.617 434.651

3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν για τον όµιλο  379 άτοµα (30.06.2013: 398) και την 
εταιρεία 256 άτοµα  (30.06.2013: 268 ).

4. ∆εν κατέχονται  µετοχές της µητρικής εταιρείας είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές, συγγενείς και  κοινοπραξίες  στη λήξη της 
τρέχουσας περιόδου.

5. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους αφορούν σε: α) αποτίµηση και αποτέλεσµα πώλησης  διαθεσίµων προς πώληση  
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  ευρώ -1.091,10 χιλ. (όµιλος & εταιρεία)  και β) συναλλαγµατικές διαφορές  µετατροπής 
ευρώ 24,94 χιλ. στον όµιλο και ευρώ  -5,19 χιλ. στην εταιρεία (σηµ. 3α,3β,7.6)

6. Για την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 30.06.2014 έχουν τηρηθεί οι Βασικές  Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2013.
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 ακινήτων της εταιρείας  υφίστανται εµπράγµατα βάρη ευρώ 44,2 εκ. για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων και εγγυήσεων ( σηµ. 7.1).
9. Τα  ποσά των προβλέψεων που  έχουν  διενεργηθεί για τις ‘λοιπές προβλέψεις' ανέρχονται  σε  ευρώ 12.956,29 χιλ.(όµιλος) και ευρώ 

10.064,03 χιλ. ( εταιρεία).  ∆εν έχουν  διενεργηθεί προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά  χρήσεις. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό 
διαιτησία διαφορές που να επηρεάζουν την οικονοµική θέση του οµίλου και της εταιρείας (σηµ. 7.22, 7.23).
10. Στην ενοποίηση της τρέχουσας περιόδου περιλαµβάνονται  οι νεοϊδρυθείσες θυγατρικές  INTRABLUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, συµµετοχή 50%,  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, συµµετοχή 100% και INTΡΑΚΥΚΛΑ∆ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, συµµετοχή 100% .  
Επίσης συστάθηκε η ΚΞΙΑ '' ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε " (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ), µε συµµετοχή 
50%  και η ΚΞΙΑ ''ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ-ΠΡΩΤΕΑΣ "(ΟΜΒΡΥΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ), µε συµµετοχή 50% της θυγατρικής ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ. Στο τρέχον 
τρίµηνο η µητρική ΙΝΤΡΑΚΑΤ, εξαγόρασε από την µειοψηφία το 12,5% της θυγατρικής ΙΝΤRAPOWER A.E αντί ποσού 200 χιλ. και το 
45% της θυγατρικής FRACASSO Α.Ε αντί ποσού 60 χιλ. Και στις δύο θυγατρικές η συµµετοχή της µητρικής ανέρχεται στο 100%. 
Με την µέθοδο της καθαρής θέσης ενοποιούνται οι εταιρείες ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Ε και ADVANCED TRANSPORT 
TELEMATICS A.E µε ποσοστά 30% και 50% αντίστοιχα. Στο τρέχον τρίµηνο η θυγατρική Πρίσµα ∆οµή αποχώρησε από την ΚΞΙΑ "ΝΟΕΛ ΑΕ-
ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ". Η σωρευτική επίδραση των παραπάνω γεγονότων, ήταν στον κύκλο εργασιών 1.823 χιλ. στα αποτελέσµατα µετά από 
φόρους και και µη ελέγχουσες συµµετοχές ευρώ 241 χιλ. και στα ίδια κεφάλαια του εκδότη 521 χιλ. (σηµ. 5.5).

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

01.01.-30.06.2014 01.01.-30.06.2013 01.01.-30.06.2014 01.01.-30.06.2013

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

19ο ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 

Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

11. Στην ενοποίηση της τρέχουσας περιόδου δεν συµπεριλαµβάνονται  ,οι εταιρείες  INTRAPHOS A.E , PLURIN SRL, ICC ATE, λόγω πώλησης των, στην 
προηγούµενη χρήση ή στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης. (σηµ. 5.5).

12. Το ∆ιοικητικό Συµβουλίου της εταιρείας στην 26.08.2014 συνεδρίασή του αποφάσισε την συγχώνευση δια απορροφήσεως της θυγατρικής ΠΡΙΣΜΑ 
∆ΟΜΗ ΑΤΕ, µε ηµεροµηνία Ισολογισµού Μετασχηµατισµού την 31.08.2014 (σηµ. 7.24).

13. Λόγω της υιοθέτησης του ∆ΠΧΑ 11 " Από κοινού συµφωνίες", έχουν αναπροσαρµοστεί οι ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο της 
30.06.2013 και οι ατοµικές ετήσιες οικονοµικές  καταστάσεις της 31.12.2013 (σηµ. 7.11).

14. Για την περίοδο 30.06.2013 στις ταµειακές ροές του οµίλου  ανακατανέµονται επισφαλείς απαιτήσεις ευρώ 250.000, από τα 'Αποτελέσµατα (έσοδα, 
έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας'  στις 'Προβλέψεις'.  Επίσης για την ίδια περίοδο στις ταµιακές ροές οµίλου και εταιρείας 
ανακατανέµονται συναλλαγµατικές διαφορές χρηµ/κού κόστους  ευρώ -19.897 (όµιλος) και ευρώ - 1.422 (εταιρεία) από το κονδύλι "Αποτελέσµατα 
(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας' στο κονδύλι ' χρεωστικοί τόκοι'. 

15. Τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) 

01.01-30.06.2014 01.01-30.06.2013 01.04-30.06.2014 01.04-30.06.2013 01.01-30.06.2014 01.01-30.06.2013 01.04-30.06.2014 01.04-30.06.2013
Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες

δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο 

Κύκλος Εργασιών 71.467.262 47.994.845 - 47.994.845 40.527.241 24.737.745 - 24.737.745 57.108.134 37.938.680 32.346.728 19.587.712
Μικτά Κέρδη 8.559.750 6.038.625 - 6.038.625 4.355.262 3.130.229 - 3.130.229 6.330.154 3.690.549 3.170.883 1.976.823
Κέρδη/ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.597.757 125.353 -6.611 118.742 644.649 -262.575 -4.966 -267.541 760.979 -551.482 354.855 -333.605
Κέρδη/ζηµιές προ φόρων -1.618.287 -4.099.934 -6.611 -4.106.545 -354.662 -3.549.258 -4.966 -3.554.223 -1.862.513 -4.502.299 -282.949 -3.364.114
Μείον: Φόροι -633.874 280.890 - 280.890 -430.140 244.545 - 244.545 20.037 334.711 -79.369 128.322
Κέρδη/ζηµιές µετά από φόρους (Α) -2.252.161 -3.819.044 -6.611 -3.825.655 -784.802 -3.304.713 -4.966 -3.309.679 -1.842.476 -4.167.588 -362.319 -3.235.792
Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής -2.309.121 -3.968.882 -2.777 -3.971.659 -780.434 -3.366.108 -2.086 -3.368.194 -1.842.476 -4.167.588 -362.319 -3.235.792
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 56.960 149.839 -3.835 146.004 -4.368 61.396 -2.881 58.515 - - - - 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -1.066.159 -475.601 - -475.601 -428.326 -360.739 - -360.739 -1.096.290 -440.612 -456.447 -322.821
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Γ)=(Α)+(Β) -3.318.320 -4.294.645 -6.611 -4.301.256 -1.213.128 -3.665.452 -4.966 -3.670.418 -2.938.766 -4.608.200 -818.765 -3.558.613
Κατανέµονται σε: 
Ιδιοκτήτες µητρικής -3.376.335 -4.444.299 -2.777 -4.447.076 -1.209.691 -3.726.277 -2.086 -3.728.363 -2.938.766 -4.608.200 -818.765 -3.558.613
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 58.015 149.655 -3.835 145.820 -3.437 60.826 -2.881 57.945 - - - - 
Κέρδη/ζηµιές µετά από φόρους ανά µετοχή- βασικά σε ευρώ -0,0997 -0,1714 -0,0001 -0,1715 -0,0337 -0,1454 -0,0001 -0,1455 -0,0796 -0,1800 -0,0156 -0,1397
Κέρδη/ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 2.839.104 1.336.759 -5.347 1.331.412 1.267.205 297.172 -4.334 292.838 1.884.482 495.551 920.431 148.718


