Κ.Ε.Κ. ΕΛ.ΤΑ Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

(δημοσιευμένα βάσει του ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά τα Δ.Π.Χ.Π.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΚΕΚ ΕΛΤΑ. Α.Ε.".Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να ανατρέξει
στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση Διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)
Διεύθυνση
ρ μ ς μη ρέδρας Εταιρίας:
μ
Εταιριών:

Αδριανουπόλεως 45 - 160 70 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
40724/01/Β/98/281

Αρμόδια Νομαρχία (ή Πρωτοδι Νομαρχία Αθηνών

31/12/2009

1.754

19.310

Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

0
387.415
112.804
501.973

0
270.674
515.525
805.509

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας
Σύν.Καθ.Θέσης Μετόχων Εταιρίας (β)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)

24.674
207.472
232.146
180.000
89.827
269.827
0
269.827
501.973

14.674
707.529
722.203
180.000
(96.694)
83.306
0
83.306
805.509

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού

Παναγιώτης Καλαϊτζίδης
Λέκκος Δημήτριος
Βάλλης Γεώργιος
Κόλλιας Τρύφων

Εντεταλμένος σύμβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Τζανουδάκη Μαρκέλλα

Μέλος

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα
συνοπτικά οικονομικά στοιχεία:

14/4/2011

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

Σπυρίδων Παγώνης- Α.Μ ΣΟΕΛ 16551

Ελεγκτική εταιρεία :

ΣΟΛ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών Με σύμφωνη γνώμη

http://www.kekelta.gr

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2010

Πρόεδρος Δ.Σ
και
Διευθύνων
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλ Παναγιώτης Βουρνάς
Ηλίας Μπακέλλας

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2010
31/12/2009

83.306
186.521
269.827

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Μείον φόροι
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)

199.128
(115.822)
83.306

Αποσβέσεις
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείον:
Καταβεβλημένοι φόροι

1. Η εταιρεία εφαρμόζει τα «The I.F.R.S. Stable Platform 2005» από την 1η Ιανουαρίου 2007. Δεν υπήρξαν αλλαγές στα ίδια κεφάλαια και στα αποτελέσματα των δημοσιευμένων οικονομικών
καταστάσεων της 1/1/2006 και 1/1/2007 από τη μετάβαση των προηγούμενων λογιστικών προτύπων (Ε.Λ.Π.) και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).
2. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας .
3. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας , καθώς και αποφάσεις δικαστικών οργάνων. Υφίσταται αγωγή κατά
της εταιρείας για την οποία στο παρόν στάδιο δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η επίπτωση αυτής στις οικονομικές καταστάσεις,
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2010 ήταν για την εταιρεία 7 άτομα, ενώ την προηγούμενη χρήση ο σχετικός αριθμός ήταν 5 άτομα αντίστοιχα.
5. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 14/04/2011 και περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής
εταιρείας ΕΛΤΑ ΑΕ, που συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 70% .
6. Οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης στη χρήση 2010 ανήλθαν σε € 52.283,00. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις-υποχρεώσεις από και προς τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη της
διοίκησης.
7. Πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις παγίων στοιχείων στη χρήση 2010 χιλ € 6 (2009 : χιλ € 0,9).
8. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009. Δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές επιβαρύνσεις από την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου των
ανέλεγκτων χρήσεων.

1.090.201
474.698

971.446
206.843

287.816

(82.996)

263.807
268.666
(82.145)
186.521

(123.070)
(115.822)
0
(115.822)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1/131/12/2009

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Έμμεση μέθοδος) (ποσά εκφρασμένα
σε €)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1/1/2010 και 1/1/2009 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου, μετά από φόρους
Σύνολο καθαρής λήξης περιόδου (31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα)

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη/ (ζημιές)

1/131/12/2010

Σύνολο εισροών/ (εκ ροών) από λειτουργικ ές δραστηριότητες (α)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες / (πληρωθέντες)

Σύνολο εισροών/ (εκ ροών) από επενδυτικ ές δραστηριότητες (β)

/1-31/12/20101/1-31/12/2009

268.666

(115.822)

24.009
(4.859)
0
287.816

40.074
(7.248)
0
(82.996)

(148.949)
(538.029)

1.477.841
(1.811.476)

(34.173)
(433.335)

0
(416.631)

(6.453)
4.859
(1.594)

(12.499)
7.248
(5.250)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

0

0

(434.929)

(421.881)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

501.052

922.933

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

66.123

501.052

Σύνολο εισροών/ (εκ ροών) από χρηματοδοτικ ές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)

Αθήνα, 14/04/2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π. ΒΟΥΡΝΑΣ
Α.Δ.Τ.: Φ 135361

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ.: Φ 184348

ΑΛ.ΠΑΠΑΖΕΚΟΣ
ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε.: 2575/Α΄ΤΑΞΕΩΣ

