EUROKAT
EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 29 Μαρτίου 2005 έως 31 ∆εκεµβρίου 2006
(δηµοσιευµένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει
πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση ∆ιαδικτύου της µητρικής εταιρείας "INTΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ".
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επωνυµία Εταιρείας :
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 58358/04/B/05/41
Αρµόδια Νοµαρχία :
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής
∆ιεύθυνση της έδρας της Εταιρείας :
19 Χ.Θ. ΝΕΑΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :
Πέτρος Σουρέτης, Πρόεδρος ,Μιχάλης Ματτές,
Αντιπρόεδρος,∆ηµήτρης Παππάς,
∆ιευθύνων Σύµβουλος, Βασίλειος Κουλοχέρης,
Μέλος, Λεωνίδας Νικολόπουλος, Μέλος.
Ηµεροµηνία Έγκρισης των Οικονοµικών
Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν
τα συνοπτικά στοιχεία):
15 Μαρτίου 2007
Ελεγκτική Εταιρεία :
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :
Αλέξανδρος Ε. Τζιώρτζης Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12371
Μαρία Ν. Χαρίτου Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 15161
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :
Με σύµφωνη γνώµη
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Μητρικής Εταιρείας : http/www.intrakat.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)

31.12.2006
167.872,60
358.184,70
809.915,56
1.335.972,86

46.204,54
917.243,26
963.447,80
500.000,00
-127.474,94
372.525,06
1.335.972,86

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
31.12.2006
0,00
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (29.03.2005)
Έκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου
500.000,00
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης µετά από φόρους
-127.474,94
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2006)
372.525,06

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
Κύκλος Εργασιών
Μικτά Κέρδη
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων
Μείον: Φόροι
Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε ευρώ)

-126.807,25
-166.735,59
-169.409,93
41.934,99
-127.474,94
-0,25

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
29.03.05-31.12.06
Λειτουργικές δραστηριότητες
-169.409,93
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
39.928,34
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
763,00
1.911,34
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
-964.387,81
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
963.447,80
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
1.911,34
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
-129.658,60
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών
-158.030,95
στοιχείων
50,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Αγορά χρηµ/κών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση
-10.000,00
Τόκοι εισπραχθέντες
3.252,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
-164.728,95
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αυξήσεις-µειώσεις από µετοχικό κεφάλαιο & αποθεµατικά
500.000,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
500.000,00
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
205.612,45
ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
0,00
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης
205.612,45

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις : 1
2. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα
συνδεδεµένα όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24 προς αυτήν µέρη, είναι ως εξής:
610.947,97
α) Αγορές αγαθών & υπηρεσιών
β) Πωλήσεις: αγαθών & υπηρεσιών
504.382,69
γ) Απαιτήσεις
445.698,13
δ) Υποχρεώσεις:
606.711,44
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών
& µελών της ∆ιοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & µέλη της ∆ιοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη & µέλη της ∆ιοίκησης
3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν: 6 άτοµα
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Π.Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ
Α.∆.Τ. / AB 348882

29.03.05-31.12.06
1.783.898,26
10.301,39

4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που
ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.
5. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της πλήρους
ενοποίησης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας " ΙΝΤΡΑΚΟΜ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"
η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε
ποσοστό 82%.
6. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί βάσει των βασικών λογιστικών
αρχών που έχει ακολουθήσει η µητρική Εταιρεία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" στις οικονοµικές της
καταστάσεις της 31.12.2006
7. Οι παγιοποιήσεις της χρήσης ανέρχονται σε Ευρώ 158.030,95
8. Ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της Εταιρείας είναι η 15.03.2007.

Παιανία, 15 Μαρτίου 2007
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
∆.Α. ΠΑΠΠΑΣ
Α.∆.Τ./ Χ 661414

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ι.Π. ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
Α.∆.Τ. / AE 135718

