
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 1.4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. € 

31.12.2011 31.12.2010

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. € 01.01-

31.12.2011

01.01-

31.12.2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 167 204

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 559 53 Αποτελέσματα προ φόρων 388 (988)
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4 4 Πλέον / μείον προσαρμογές για:   
Αποθέματα 9.328 8.216 Αποσβέσεις 222 72 
Απαιτήσεις από πελάτες 9.598 11.916 Προβλέψεις (102) (205)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.724 1.605 Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 22.380 21.998 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 238 99 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (1.112) (1.283)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.371 11.119 
Μετοχικό Κεφάλαιο 161 133 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (1.885) (5.037)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 8.301 5.840 Μείον:
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 8.462 5.973 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (238) (99)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.566 1.677 Καταβεβλημένοι φόροι (115)
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 0 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (233) 3.678 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 12.352 14.348 Επενδυτικές δραστηριότητες   
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 13.918 16.025 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (695) (135)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 22.380 21.998 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (695) (135)

(α)+(β) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρές εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2.760 

Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου (7) (38)

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου σε μετόχους με καταβολή μετρητών (653) (2.333)

Εισπράξεις από εκδοθέντα δάνεια 12.992 8.630 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. € 01.01-

31.12.2011

01.01-

31.12.2010
Εξοφλήσεις δανείων (12.992) (10.502)

Κύκλος εργασιών 32.036 39.080 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 2.100 (4.243)
Μικτά κέρδη 4.892 4.030 

Κέρδη(Ζημιά) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 623 (894) 1.172 (700)

Κέρδη (Ζημιά) προ φόρων 388 (988) Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 1.011 1.711 
Κέρδη (Ζημιά) μετά από φόρους (Α) 388 (1.114) Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 2.183 1.011 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 388 (1.114) Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012

Κέρδη (Ζημιά) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) 1,3468 -3,8614

Κέρδη (Ζημιά) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
845 (822)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. € 01.01-

31.12.2011

01.01-

31.12.2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2011 και 

01.01.2010 αντίστοιχα) 5.974 10.629 

-Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 388 (1.114) ΣΑΒΒΑΣ Ε.ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΣΥΚΑΛΟΣ                                        ΚΑΤΕΡΙΝΑ Π.ΨΗΦΗ

-Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή στους μετόχους (653) (3.503) Α.Δ.Τ. ΑΗ 590456/2009                       Α.Δ.Τ. Χ500473/2003                                       Αρ.Αδείας 0011172-Α' τάξης

-Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2.760 
-Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου (7) (39)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2011 και 

31.12.2010 αντίστοιχα) 8.461 5.973 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Επί των παγίων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.   2. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά τα έτη 2011 και 2010 ήταν 75 και 82 άτομα αντίστοιχα.
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων. 4. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2009-2010.
5. Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές και κανόνες που υιοθέτησε η εταιρεία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματ/κής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).
6. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ με συμμετοχή κατά 100% στο μετοχικό 
 κεφάλαιο της εταιρείας και με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ έχει την έδρα του στην Ελλάδα, Αθήνα-Κρέοντος 25.
7. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της χρήσης που έχουν προκύψει από 
συναλλαγές με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη είναι τα εξής:
α) Έσοδα 4
β) Έξοδα 652
γ) Απαιτήσεις 0
δ) Υποχρεώσεις 284
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 227
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0

8. Οι προβλέψεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 0
Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 443
Λοιπές προβλέψεις 1.061

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως 

(α) + (β) + (γ)

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

            Ορκωτός ελεγκτής Λογιστής:  Βρουστούρης Παναγιώτης Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: 12921  Ελεγκτική εταιρεία: ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Α.Μ. 155                                                                                                                          

Αρμόδια Υπηρεσία: Νομαρχία Αθηνών- Κεντρικός Τομέας Αθήνας-Δ/νση Α.Ε.  Διεύθυνση Διαδικτύου: http://www.ideal.gr 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Σάββας Ασημιάδης, Βασίλειος Σύκαλος, Δ. Σαμουήλ, Νίνος Γιαμάκης

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη                                                                                                                 

Έδρα: Αθήνα, Κρέοντος 25-10442

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Ι Ν Τ Ε Α Λ   Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η   Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:3213/01/Β/86/3212

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Α.Β.Ε.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων: 28/03/2012

Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011


