Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65917/04/Β/08/187
19ο χλµ. ΝΕΑΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(δηµοσιευµένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΑ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της A. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη,να
ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της µητρικής εταιρείας "INTRAKAT" όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.
Αρµόδια Νοµαρχία :
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣHΣ
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής
Αθανάσιος Κατσέλης , Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ευθαλία Κατσέλη , Αντιπρόεδρος
Σωτήριος Καραµαγκιώλης , Σύµβουλος
Λεωνίδας Νικολόπουλος , Σύµβουλος

Ηµεροµηνία Έγκρισης των
Οικονοµικών Καταστάσεων
24 Μαρτίου 2011
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Μητρικής Εταιρείας: www.intrakat.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

31.12.2010
67.510,38
13.975,70
65,45
81.551,53

31.12.2009
40.000,00
7.669,37
5.002,26
52.671,63

60.000,00
-9.706,64
50.293,36
31.258,17
31.258,17
81.551,53

60.000,00
-7.554,58
52.445,42
226,21
226,21
52.671,63

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2010 & 30.04.2008 αντίστοιχα)
Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2010 & 31.12.2009 αντίστοιχα)

31.12.2010

31.12.2009

52.445,42
--2.152,06

-60.000,00
-7.554,58

50.293,36

52.445,42

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. 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 ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, προς αυτή µέρη, είναι ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ
α) Έσοδα
β) Έξοδα
310,80
γ) Απαιτήσεις
310,80
δ) Υποχρεώσεις
2. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθει φορολογικά για τις χρήσεις 2009-2010 και δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη
για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
3. Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες µετοχές.
4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να
έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.
5. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές λογιστικές αρχές του ∆ΠΧΑ 1.
6. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της
εταιρείας ΑBDTILA ENTERPRISES LTD, η οποία εδρεύει στην Κύπρο και συµµετέχει στο µετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας µε ποσοστό 50,00% και η οποία ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις της
"ΙΝΤΡΑΚΑΤ", που εδρεύει στην Ελλάδα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
Κύκλος Εργασιών
Μικτά Κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Μείον: Φόροι
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α)
Κατανέµονται σε:
Ιδοκτήτες µητρικής
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Γ)= (Α)+(Β)
Κατανέµονται σε:
Ιδοκτήτες µητρικής
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε ευρώ)
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

01.01-31.12.2010
---2.165,61

01.01-31.12.2009
---7.791,17

-2.152,06

-7.554,58

-2.152,06
--2.152,06

-7.791,17
--7.554,58

-2.152,06
-0,3587

-7.554,58
-1,2985

-2.165,61

-7.791,17

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
01.01-31.12.2010 01.01-31.12.2009
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

-2.152,06

-7.554,58

-13,55

-236,59

-6.306,33
31.031,96
22.560,02

-7.669,37
226,21
-15.234,33

-27.510,38
13,55
-27.496,83

-40.000,00
236,59
-39.763,41

---

60.000,00
60.000,00

-4.936,81
5.002,26
65,45

5.002,26
-5.002,26

Παιανία, 24 Μαρτίου 2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 993639

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
Α.∆.Τ. Κ 670744
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ι. Π. ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 135718

