
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 33.317,48 45.056,38 33.317,48 45.056,38
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 376,25 875,00 376,25 875,00
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 424.295,74 42.942,00 454.295,74 72.942,00
Αποθέµατα 299.208,61 89,91 299.208,61 --
Απαιτήσεις από πελάτες 312.833,77 232.750,75 267.879,99 142.330,53
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 233.556,83 236.954,01 192.090,37 235.700,29
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.303.588,68 558.668,05 1.247.168,44 496.904,20

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 23.658,16 -357.339,85 23.658,16 -357.339,85
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων της Εταιρείας (α) 523.658,16 142.660,15 523.658,16 142.660,15
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) -- -- -- --
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 523.658,16 142.660,15 523.658,16 142.660,15
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 21.454,65 34.178,82 252.899,47 189.880,85
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 146.269,15 145.919,28 -- --
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 612.206,72 235.909,80 470.610,81 164.363,20
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 779.930,52 416.007,90 723.510,28 354.244,05
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 1.303.588,68 558.668,05 1.247.168,44 496.904,20

Επωνυµία Εταιρείας : EUROKAT AΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 58358/04/Β/05/41
Αρµόδια Νοµαρχία : Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής
∆ιεύθυνση της έδρας της Εταιρείας: 19 χλµ. ΛΕΩΦ.ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Πέτρος Σουρέτης,Πρόεδρος ∆.Σ.

∆ηµήτριος Παππάς, Αντιπρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μιχάλης Ματτές, Μέλος
Λεωνίδας Νικολόπολος, Μέλος
Χαράλαµπος Καλλής, Μέλος

Ηµεροµηνία Έγκρισης των Οικονοµικών 
Καταστάσεων 26 Μαρτίου 2009
Ελεγκτική Εταιρεία : Σ.Ο.Λ  Α.Ε Ορκωτών Ελεγκτών
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές : ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ε. ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ: 12371, ΜΑΡΙΑ Ν.ΧΑΡΙΤΟΥ Α.Μ.ΣΟΕΛ: 15161
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Θέµα έµφασης
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας : http://www.intrakat.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και του Οµίλου EUROKAT. Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε επενδυτική
επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της µητρικής εταιρείας "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" (www.intrakat.gr), όπου αναρτώνται οι  οικονοµικές καταστάσεις που
προβλέπουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης καθώς και η έκθεση επισκόπησης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Π.Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ
Α.∆.Τ./ ΑΒ348882

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆.Α. ΠΑΠΠΑΣ
Α.∆.Τ. / Χ 661414

Παιανία, 26 Μαρτίου 2009

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ι.Π. ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
Α.∆.Τ./ΑΕ 135718

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007
Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες
δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
Ο OΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01-31.12.08 01.01-31.12.07 01.01-31.12.08 01.01-31.12.07

Κύκλος Εργασιών 845.439,28 661.406,63 1.506.845,91 1.461.206,17 1.876.085,42 3.337.291,59 845.439,28 513.179,31 1.358.618,59 892.755,93 1.876.085,42 2.768.841,35
Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 148.067,95 -20.552,82 127.515,13 -20.648,06 548.236,03 527.587,97 216.062,89 -19.502,46 196.560,43 132.978,06 548.236,03 681.214,09
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων 43.559,64 -97.753,15 -54.193,51 -155.745,45 505.080,76 349.335,31 110.203,07 -96.702,79 13.500,28 34,44 505.122,76 505.157,20
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 34.353,24 -97.798,85 -63.445,61 -158.050,42 505.080,76 347.030,34 34.353,24 -97.524,84 -63.171,60 -158.050,42 505.080,76 347.030,34
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από  φόρους 20.428,01 -57.200,59 -36.772,58 -228.996,54 488.367,40 259.370,86 20.428,01 -57.200,59 -36.772,58 -228.996,54 488.367,40 259.370,86

Μετόχους εταιρείας 20.428,01 -57.200,59 -36.772,58 -228.996,54 488.367,40 259.370,86 20.428,01 -57.200,59 -36.772,58 -228.996,54 488.367,40 259.370,86
Μετόχους µειοψηφίας -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή βασικά (σε Ευρώ) 0,0409 -0,1144 -0,0735 -0,4580 0,9767 0,5187 0,0409 -0,1144 -0,0735 -0,4580 0,9767 0,5187
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 59.697,29 -86.591,89 -26.894,60 -137.003,16 514.589,15 377.585,99 126.340,72 -85.541,53 40.799,19 18.776,73 514.631,15 533.407,88

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµιέ) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 34.353,24 -158.050,42 34.353,24 -158.050,42
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) -97.798,85 505.080,76 -97.524,84 505.080,76
Πλέον / µείον προσαρµογές για: 
Αποσβέσεις 27.298,91 28.250,68 27.298,91 28.250,68
Προβλέψεις -- 76.522,84 155.744,03
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -3.465,16 -1.336,89 -3.204,70 -1.259,03
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 12.719,26 3.641,86 3.313,76 3.641,86
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -299.118,70 -89,91 -299.208,61 --
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -278.508,11 -281.053,98 -46.814,60 -190.633,77
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 920.377,81 -133.542,01 540.008,94 -205.130,61
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 12.719,26 3.641,86 3.313,76 3.641,86
Μείον: Καταβεβληµένοι φόροι 15.335,31 82.148,47 15.335,31 82.148,47
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 287.803,83 -122.890,24 216.095,88 51.853,17
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών -- -- -- -30.000,00
Αγορά ενσώµατων, άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -233.360,00 -11.175,87 -233.360,00 -11.175,87
Τόκοι εισπραχθέντες 3.467,16 1.336,89 3.206,70 1.259,03
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -229.892,84 -9.838,98 -230.153,30 -39.916,84
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 349,87 145.919,28 -- --
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -12.025,72 -11.365,64 -12.025,72 -11.365,64
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -11.675,85 134.553,64 -12.025,72 -11.365,64
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα χρήσης(α)+(β)+(γ) 46.235,14 1.824,42 -26.083,15 570,69
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 207.436,86 205.612,44 206.183,14 205.612,45
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα διακοπεισών δραστηριοτήτων: -32.164,36 -- -58,81 --
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 221.507,64 207.436,86 180.041,18 206.183,14

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης 
(01.01.2008 και 01.01.07 αντίστοιχα) 142.660,15 371.656,69 142.660,15 371.656,69
Κέρδη/(ζηµιές) χρήσης µετά από φόρους (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 20.428,01 -228.996,54 20.428,01 -228.996,54
Μετοχές εισφερόµενου κλάδου 396.532,97 -- 396.532,97 --
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία -35.962,97 -- -35.962,97 --
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης 
(31.12.2008 και 31.12.2007 αντίστοιχα) 523.658,16 142.660,15 523.658,16 142.660,15

1. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες, κοινοπραξίες:
ΧΩΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ  ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
EUROKAT ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α Μητρική 2
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - LOBBE TZILALIS - EUROKAT ΑΤΕ 
(∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΙΛΥΟΣ Κ.Ε.Λ) ΕΛΛΑ∆Α 33,33% ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ 2

2. Τα ποσά των πωλήσεων & αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης & τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας 
στη λήξη της χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24 προς αυτή µέρη είναι ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ Όµιλος Εταιρεία
α) Έσοδα 80.000,00 80.000,00
β) Έξοδα 229.500,00 229.500,00
γ) Απαιτήσεις 20.020,36 40.820,36
δ) Υποχρεώσεις 411.427,37 391.197,37

3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν: Όµιλος: 6 άτοµα (προηγούµενη χρήση: 5 άτοµα), Εταιρεία: 6 άτοµα 
(προηγούµενη χρήση: 5 άτοµα)

4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική 
κατάσταση του Οµίλου και της Εταιρείας.

5. ∆εν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για ανέλγκτες φορολογικές χρήσεις. Σωρευτικά οι λοιπές προβλέψεις ανέρχονται σε ευρώ 231.444,82 (Εταιρεία).
6. ∆εν κατέχονται  ίδιες µετοχές από την Εταιρεία ή από τις Εταιρείες του Οµίλου.
7. Την 9η Απριλίου 2008 συνοµολογήθηκε η διάλυση της κοινοπραξίας "EUROKAT - ΕΤΒΟ" εκτελέστρια του έργου "Κατασκευή κτηρίου κεντρικής 

βιβλιοθήκης ανώτατης σχολής καλών τεχνών" και ως εκ τούτου περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, µε τη µέθοδο της

αναλογικής ενοποίησης έως την 09.04.2008. Την 09.04.2008 η εν λόγω κοινοπραξία απέφερε µηδενική καθαρή θέση. Η παύση της προαναφερόµενης
κοινοπραξίας στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν επέφερε µεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, 
στα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας της εταιρείας και στην καθαρή θέση των µετόχων της.

8. Η απευθείας καταχωρήσεις στην καθαρή θέση αφορούν σε αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ευρώ -35.962,97
9. Με απόφαση της από 17.11.2008 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η απόσχιση του κλάδου κατασκευών 

ιδιωτικών και δηµοσίων έργων καθώς και η συµµετοχή στην κ/ξια EUROKAT-ΕΤΒΟ ανάδοχο του έρου "Κατασκευή κεντρικής βιβλιοθήκης της Ανωτάτης 
Σχολής Καλών Τεχνών" και εισφορά τους στην  INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2166/1993. Έναντι αυτής της πράξης η εταιρείαι έλαβε 707.000 µετοχές της παραπάνω εταιρείας. Η απόσχιση του κλάδου 
ολοκληρώθηκε στις 28.11.2008 µε την απόφαση του  Υπουργείου Ανάπτυξης Κ2-14428/28.11.2008.

10. Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου EUROKAT, περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου INTRAKAT, που εδρεύει στην Ελλάδα και συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο του εκδότη µε ποσοστό 82%.

11. Το θέµα έµφασης στην έκθεση ελέγχου των Ορκωτών-Ελεγκτών λογιστών αφορά στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2007-2008
12. Λόγω του γεγονότος ότι η εισφορά του κατασκευαστικού κλάδου στο 2008 έχει γίνει στη µητρική εταιρεία "ΙΝΤΡΑΚΑΤ" η οποία ελέγχει την "EUROKAT"

κατά 82%, έχουν ακολουθηθεί οι αρχές των αµοιβαίων συµφερόντων (pooling of interests) βάσει των οποίων η εταιρεία και ο Όµιλος παρουσιάζουν 
τις διακοπείσες δραστηριότητες, ωσάν είχαν συµβεί από την αρχή της χρήσης 2007. Συνεπώς οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 του 
Οµίλου και της εταιρείας έχουν αναµορφωθεί αναλόγως.

13. Οι επίδρασεις των διακοπεισών δραστηριοτήτων των ανωτέρω γεγονότων στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της εταιρείας είναι: για τον 
Όµιλο στον κύκλο εργασιών, ευρώ 661.406,63 και ποσοστό 43,89% (2007: ευρώ 1.876.085,42 και ποσοστό 56,22%), στα αποτελέσµατα µετά  από 
φόρους ευρώ 57.200,59 και 155,53% (2007 ευρώ 488.367,40 και 188,29%). Για τη εταιρεία η επίδραση στον κύκλο εργασιών είναι ευρώ 513.179,31 
και ποσοστό 37,77% (2007: 1.876.085,42 και 67,76%) και στα αποτελέσµατα µετά από φόρους ευρώ 57.200,59 και 155,53% (2007: 488.367,40 και 
188,29%). Στην καθαρή θέση των µετόχων της εταιρείας η επίδραση είναι για τον Όµιλο και την εταιρεία  ευρώ 35.502,21 και 6,35% (2007 ευρώ 9.235,77 και 77,42%).

EEUURROOKKAATT ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

(δηµοσιευόµενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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