
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 62.401.353 62.047.029 30.371.854 30.658.306
Επενδύσεις σε ακίνητα 12.967.268 12.922.987 8.681.529 8.687.855
Υπεραξία 2.926.597 2.926.597 326.268 326.268 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 310.620 336.721 280.526 306.955
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.413.024 5.684.715 20.779.892 21.450.190
Αποθέµατα 14.248.147 13.887.183 8.620.237 8.576.392
Απαιτήσεις από πελάτες 120.556.928 118.020.819 116.296.544 116.411.821
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 26.587.813 32.543.626 10.605.322 13.229.980
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 245.411.750 248.369.677 195.962.172 199.647.767

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 31.489.780 31.489.780 31.489.780 31.489.780
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 30.085.177 29.308.857 39.058.188 38.287.237
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µετόχων εταιρείας (α) 61.574.957 60.798.637 70.547.968 69.777.017
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) 1.383.023 1.305.380 -- -- 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 62.957.981 62.104.018 70.547.968 69.777.017
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 44.457.515 41.286.163 12.913.919 12.736.162 
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.813.198 1.935.533 1.505.305 1.621.318
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 36.869.283 32.487.962 29.892.580 27.735.067
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 99.313.772 110.556.001 81.102.401 87.778.202
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 182.453.769 186.265.659 125.414.204 129.870.750
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 245.411.750 248.369.677 195.962.172 199.647.767

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

31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 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, όπου αυτή απαιτείται.
Αρµόδια Υπηρεσία : Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού, ∆ιεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ
Ηµεροµηνία Έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων  από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: 27 Μαϊου 2015
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας: www.intrakat.gr

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

∆.Χ. ΚΛΩΝΗΣ
Α.∆.Τ. / ΑΚ 121708

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σ.Κ. ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ
Α.∆.Τ. / ΑΙ 059874

Παιανία, 27 Μαϊου 2015

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.-31.03.2015 01.01.-31.03.2014 01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2014

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ζηµιές  προ φόρων 1.192.200 -1.263.626 1.025.700 -1.211.537
Πλέον / µείον προσαρµογές για: 
Αποσβέσεις 889.438 618.790 504.584 586.279 
Προβλέψεις 3.075 23.153 3.029 18.373 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -175.056 259.440 -99.467 270.435 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.718.393 1.950.078 1.678.744 1.894.784 
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/µων  κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -331.070 158.702 -43.845 510.651 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -2.540.019 -1.872.093 554.893 -4.334.564
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -8.466.355 -3.646.176 -6.750.176 -2.551.772
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  καταβεβληµένα 1.718.393 1.950.078 1.678.744 1.894.784 
Μείον: Καταβληθείς / (επιστραφείς) φόρος  εισοδήµατος -165.510 721.633 -192.626 614.728 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές  δραστηριότητες (α) -9.262.276 -6.443.442 -4.612.656 -7.326.864
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών  και λοιπών επενδύσεων -- -- -- -24.000
Εισφορά σε µετοχικό κεφάλαιο θυγατρικής -- -- -12.000 -- 
Πωλήσεις  χρηµατ/κων στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση -- 903.998 -- 903.998 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών  στοιχείων 
& επενδύσεων σε ακίνητα -1.219.251 -1.750.742 -175.281 -503.532
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων & άϋλων  παγίων στοιχείων
& επενδύσεων σε ακίνητα 34.392 93.029 34.392 70.521 
Τόκοι εισπραχθέντες 45.807 509.771 44.920 486.638 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.139.053 -243.944 -107.969 933.625 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισφορά σε µετοχικό κεφάλαιο θυγατρικής (µέτοχοι µειοψηφίας) 12.000 -- -- -- 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 6.617.521 -- 4.369.155 -- 
Εξοφλήσεις δανείων -2.058.443 -373.070 -2.033.886 -279.707
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -63.833 -30.941 -61.002 -28.325
Συν/κες διαφορές µετατροπής ,συγγενών  & υποκαταστηµάτων εξωτερικού 75.998 -5.975 55.586 -9.566
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 4.583.243 -409.986 2.329.853 -317.598
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά  διαθέσιµα 
και ισοδύναµα της περιόδου (α)+(β)+(γ) -5.818.085 -7.097.372 -2.390.772 -6.710.837
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης της περιόδου 25.747.722 39.249.071 7.073.970 13.890.320 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης της περιόδου 19.929.637 32.151.699 4.683.198 7.179.483 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) 62.104.018 65.081.006 69.777.017 70.870.482
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 841.964 -2.105.192 770.951 -1.921.924
Εισφορά σε µετοχικό κεφάλαιο θυγατρικής 12.000 -- -- -- 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.03.2015 και 31.03.2014 αντίστοιχα) 62.957.981 62.975.814 70.547.968 68.948.558

1. Οι εταιρείες και κοινοπραξίες που περιλαµβάνονται στον όµιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες παρατίθενται αναλυτικά στη  σηµείωση 5.5.
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 1.517.808 1.806.499
β) Έξοδα   179.049 448.645
γ) Απαιτήσεις 6.275.656 21.664.158
δ) Υποχρεώσεις  3.951.305 6.989.069
ε) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & µέλη της ∆ιοίκησης 91.932 19.466
ζ) Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη & µέλη της ∆ιοίκησης   112.039 92.478
στ) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 275.771 234.465

3. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν,  όµιλος:  380 άτοµα (31.03.2014:  401), εταιρεία: 263 άτοµα  (31.03.2014:  279). 
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 διαθεσίµων  προς πώληση  χρηµατ/κών  περιουσιακών στοιχείων ποσού ευρώ 94,57 χιλ. (όµιλος και εταιρεία) β) συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ποσού  ευρώ 88,61  χιλ. (όµιλος) και ευρώ 55,58  χιλ. (εταιρεία)  

(σηµ. 3α, 3β  & 7.6).
6. Για την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.03.2015 έχουν τηρηθεί οι  Βασικές  Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2014.
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. ∆εν υπάρχουν  επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, αποφάσεις διοικητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση του οµίλου και της εταιρείας.  Τα  ποσά των προβλέψεων που  έχουν  διενεργηθεί για τις λοιπές προβλέψεις ανέρχονται  σε

ευρώ 12.820,04 χιλ. (όµιλος) και  ευρώ 12.281,60 χιλ. (εταιρεία). ∆εν έχουν  διενεργηθεί προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.  (σηµ. 7.21).  
10. Στην τρέχουσα περίοδο δεν ενοποιήθηκαν οι κοινοπραξίες ,ΚΞΙΑ 'ΙΝΤΡΑΚΑT-ΕΛΤΕΡ (ΑΓΩΓΟΣ ΑΛΕΞΑ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ)', ΚΞΙΑ 'ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ΕΛΤΕΡ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)', ΚΞΙΑ' ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ΕΛΤΕΡ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)', και ΚΞΙΑ 'ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ΕΛΤΕΡ (ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ 

ΒΙΠΕ)', λόγω λύσης τους (σηµ. 5.5).
11. Στις ταµειακές ροές του οµίλου της προηγούµενης περιόδου, έχουν αναταξινοµηθεί συναλλαγµατικές διαφορές χρηµατοοικονοµικού κόστους ευρώ 1.428 από τα αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας, στους χρεωστικούς τόκους.  Οι χρεωστικοί τόκοι διαµορφώνονται σε ευρώ  

1.950.078 από ευρώ 1.951.507 και τα αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας διαµορφόνωνται σε ευρώ 259.440 από ευρώ 258.012.
12. Οι οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας για την περίοδο 01.01-31.03.2014, περιλαµβάνουν τα αποτελέσµατα της θυγατρικής εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ η οποία απορροφήθηκε από την µητρική στην χρήση 2014, βάσει της µεθόδου pooling of interest και ως εκ τούτου δεν  είναι 

συγκρίσιµα µε τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις, της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης.
13. Τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

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

01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2014 01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2014

Κύκλος Εργασιών 29.286.495 30.940.021 26.235.983 28.867.582 
Μικτά Κέρδη 5.661.223 4.204.488 4.868.304 3.791.800 
Κέρδη/ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών και  
επενδυτικών αποτελεσµάτων 2.785.181 953.108 2.576.861 930.142
Kέρδη/ζηµιές προ φόρων 1.192.200 -1.263.626 1.025.700 -1.211.537
Μείον: Φόροι -533.415 -203.733 -404.901 -70.543
Κέρδη/ζηµιές  µετά από  φόρους (Α) 658.786 -1.467.359 620.799 -1.282.080
Κατανέµονται σε: 
Ιδιοκτήτες µητρικής 593.848 -1.528.687 620.799 -1.282.080
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 64.937 61.328 -- -- 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 183.178 -637.833 150.152 -639.844
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Γ)= (Α)+ (Β) 841.964 -2.105.192 770.951 -1.921.924
Κατανέµονται σε: 
Ιδιοκτήτες µητρικής 776.321 -2.166.644 770.951 -1.921.924
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 65.643 61.452 -- -- 
Κέρδη/ζηµιές  µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε ευρώ 0,0256 -0,0660 0,0268 -0,0554
Κέρδη/ζηµιές  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 3.674.619 1.571.899 3.081.444 1.516.422

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

01.01-31.03.2015 01.01-31.03.2014 01.01-31.03.2015 01.01-31.03.2014

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                                       
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2015 

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


