
1.1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ 1.4.ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ (ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΓΟ)

Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλ. € 

31.12.2010 31.12.2009

Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλ. € 01.01-

31.12.2010

01.01-

31.12.2009

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 204 118

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 53 80 Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ (988) 2.781 
Ινηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 4 4 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:   
Απνζέκαηα 8.216 6.933 Απνζβέζεηο 72 26 
Απαηηήζεηο από πειάηεο 11.916 23.369 Πξνβιέςεηο (205) 62 
Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.605 1.971 Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμνδα,θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 0 0

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 21.998 32.475 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 99 206 

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Κεηνρηθό Θεθάιαην 133 133 Κείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ (1.283) 5.273 
Ινηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 5.840 10.496 Κείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ 11.119 (6.409)
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (α) 5.973 10.629 (Κείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) (5.037) (4.500)
Πξνβιέςεηο / Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1.677 1.876 Κείνλ:  
Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 0 1.872 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (99) (206)
Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 14.348 18.098 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 3.678 (2.767)

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (β) 16.025 21.846

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 21.998 32.475 Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ   
(α)+(β) Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (135) (213)

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ 0 0
1.2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣ/Η ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (135) (213)

Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλ. € 01.01-

31.12.2010

01.01-

31.12.2009
Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Θύθινο εξγαζηώλ 39.080 57.683 Έμνδα απμήζεσο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (38) 0

Κηθηά θέξδε 4.030 6.796 Δπηζηξνθή κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζε κεηόρνπο κε θαηαβνιή κεηξεηώλ (2.333) 0

Θέξδε(Εεκηά) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (894) 2.972 
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα δάλεηα

8.630 18.536 

Θέξδε (Εεκηά) πξν θόξσλ (988) 2.781 Δμνθιήζεηο δαλείσλ (10.502) (16.664)

Θέξδε (Εεκηά) κεηά από θόξνπο (Α) (1.114) 2.448 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) (4.243) 1.872 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 0 0

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β)

(1.114) 2.448 

(700) (1.108)

Θέξδε (Εεκηά) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) -3,8614 8,4890 Σαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ σπήζεωρ 1.711 2.819 

Θέξδε (Εεκηά) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ
(822) 2.998 

Σαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζεωρ 1.011 1.711 

1.3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣ/Η ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλ. € 01.01-

31.12.2010

01.01-

31.12.2009

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεσο (01.01.2010 θαη 

01.01.2009 αληίζηνηρα)
10.629 8.181 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..& Ο ΓΗΔΤΘΤΛΧΛ ΤΚΒΟΤΙΟ Ζ ΤΠΔΤΘΤΛΖ ΘΑΣΑΡΣΗΖ

-πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (1.114) 2.448   ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟ ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ

-Κείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε επηζηξνθή ζηνπο κεηόρνπο (3.503) 0

-Έμνδα απμήζεσο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (39) 0 ΑΒΒΑ Δ.ΑΖΚΗΑΓΖ ΒΑΗΙΔΗΟ Α. ΤΘΑΙΟ                                        ΘΑΣΔΡΗΛΑ Π.ΦΖΦΖ

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεσο (31.12.2010 θαη 

31.12.2009 αληίζηνηρα) 5.973 10.629 

Α.Γ.Σ. ΑΖ 590456/2009                       Α.Γ.Σ. Υ500473/2003                                       Αξ.Αδείαο 0011172-Α' ηάμεο

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

3. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ηεο εηαηξείαο θαζώο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ. 4. Ζ εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηελ ρξήζε 2009-2010.
5. Έρνπλ ηεξεζεί νη ινγηζηηθέο αξρέο θαη θαλόλεο πνπ πηνζέηεζε ε εηαηξεία βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαη/θήο Πιεξνθόξεζεο (ΓΠΥΠ).
6. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ν ΟΚΗΙΟ ΗΛΣΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔ κε ζπκκεηνρή θαηά 100% ζην κεηνρηθό 
 θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαη κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Ο ΟΚΗΙΟ ΗΛΣΔΑΙ έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ Διιάδα, Αζήλα-Θξένληνο 25.
7. Σα πνζά ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο πνπ έρνπλ πξνθύςεη από 
ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΙΠ 24 πξνο απηήλ κέξε είλαη ηα εμήο:
α) Έζνδα 3 8. Οη πξνβιέςεηο ηεο εηαηξείαο αλαιύνληαη σο εμήο:
β) Έμνδα 1.173 Πξνβιέςεηο γηα επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ
γ) Απαηηήζεηο 0 Πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο
δ) Τπνρξεώζεηο 181 Ινηπέο πξνβιέςεηο
ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 374
ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0
δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0

1.088

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

Έδπα: Αθήνα, Κπέονηορ 25-10442

ηοισεία και Πληποθοπίερ σπήζηρ από 1 Ιανοςαπίος 2010 έωρ 31 Γεκεμβπίος 2010

(δεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ θ.λ. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΙΠ)

Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα 

σπήζεωρ (α) + (β) + (γ)

Αθήνα, 28 Μαπηίος 2011

Αξκόδηα Τπεξεζία: Νομαπσία Αθηνών- Κενηπικόρ Σομέαρ Αθήναρ-Γ/νζη Α.Δ.  Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ: http://www.ideal.gr 

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ: άββαρ Αζημιάδηρ, Βαζίλειορ ύκαλορ, Γ. αμοςήλ, Νίνορ Γιαμάκηρ

  Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ:   28/03/2011

            Οξθσηόο ειεγθηήο Ινγηζηήο:  Βποςζηούπηρ Παναγιώηηρ Α.Μ..Ο.Δ.Λ.: 12921  Διεγθηηθή εηαηξεία:   ΔΝΔΛ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ Α.Δ. Α.Μ. 155                                                                                                                          

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ: Με ζύμθωνη γνώμη                                                                                                                 

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

1. Δπί ησλ παγίσλ ηεο εηαηξείαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.   2. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ θαηά ηα έηε 2010 θαη 2009 ήηαλ 82 θαη 54 άηνκα αληίζηνηρα.

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο ΙΝΣΔΑΛ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Α.Β.Δ.Δ. πληζηνύκε, επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.
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