INTRA-PHOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70182/04/Β/10/53(2011)
21ο χλµ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 194 00 Κορωπί Αττικής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(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 INTRA-PHOS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 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.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Νοµαρχία :
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :
Πέτρος Σουρέτης, Πρόεδρος
Χαράλαµπος Καλλής, ∆ιευθύνων Σύµβουλος
∆ηµήτριος Παππάς, Μέλος
Ευάγγελος Αρκάς, Μέλος
Ευριπίδης Μπίλλης, Μέλος
Ηµεροµηνία Έγκρισης των Οικονοµικών
Καταστάσεων
26/3/2012
Ελεγκτική Εταιρεία :
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :
Αλέξανδρος Ε. Τζιώρτζης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 12371
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :
Με θέµα έµφασης
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Μητρικής Εταιρείας: www.intrakat.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ KATAΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
31.12.2011
-60.000,00
-163.883,54
-103.883,54

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης
Έκδοση/αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31.12.2011
16.854,37
4.529,66
39.213,82
436,21
61.034,06

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)

60.000,00
-163.883,54
-103.883,54
164.917,60
164.917,60
61.034,06

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
23.09.2010-31.12.2011
Κύκλος Εργασιών
-Μικτά Κέρδη
-Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
-163.808,07
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
-163.883,54
Μείον: Φόροι
-Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α)
-163.883,54
Κατανέµονται σε:
Ιδοκτήτες µητρικής
-163.883,54
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
-Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Γ)= (Α)+(Β)
-163.883,54
Κατανέµονται σε:
Ιδοκτήτες µητρικής
-163.883,54
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε ευρώ)
-27,31
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
-161.866,79

23.09.2010-31.12.2011
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
-163.883,54
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
1.941,28
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
-56,88
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
132,35
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
-39.213,82
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
164.917,60
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
132,35
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
-36.295,36
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
-23.325,31
Τόκοι που εισπράχθηκαν
56,88
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
-23.268,43
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση / αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου
60.000,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
60.000,00
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)
436,21
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
-Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης
436,21
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
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
21.749,77
γ) Απαιτήσεις
-δ) Υποχρεώσεις
159.988,56
2. Για τη χρήση 2011 η εταιρία δεν έχει αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν.
2238/1994 και υπόκειται στις προβλεπόµενες από το άρθρο αυτό κυρώσεις.
3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν: 0 άτοµα
4. Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες µετοχές.
5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που
ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.
6. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές λογιστικές αρχές του ∆ΠΧΑ 1.
7. Το θέµα έµφασης που τίθεται στην έκθεση των ορκωτών λογιστών, αφορά το ύψος των ιδίων κεφαλαίων.
8. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται 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 42%.

Κορωπί 26 Μαρτίου 2012
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Π. Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ
Α.∆.Τ. / ΑΒ 348882

Χ. Κ. ΚΑΛΛΗΣ
Α.∆.Τ. / Χ 103066

Ι. Π. ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
Α.∆.Τ. / ΑΕ 135718

