
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: A.M.A.E  49833/01ΑΤ/Β/01/342   

Αρµόδια Αρχή: Noµαρχία Αθηνών, Ανατολικός Τοµέας, ∆ιεύθυνση Α.Ε & Εµπορίου, Τµήµα Γ' 01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2009

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων (11.437) (13.829)

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Μάριος Ψάλτης Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Ελεγκτική εταιρεία: PricewaterhouseCoopers Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία Αποσβέσεις 2.135 2.785

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Σύµφωνη γνώµη µε θέµα έµφασης Αποµειώσεις 377 -

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.ellaktor.com Προβλέψεις αποµείωσης απαιτήσεων 154 2.530

Συναλλαγµατικές διαφορές - Λοιπά 251 376

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (571) (2.535)

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

(∆ηµοσιευόµενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

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 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ .Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή

ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου (www.ellaktor.com), όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Ελέχγου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

30 Μαρτίου 2011

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΕ 49833/01ΑΤ/Β/01/342   

ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. ευρώ)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 εως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Εκτελεστικά Μέλη Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 573 227

Πρόεδρος του ∆.Σ.- Γενικός  & Τεχνικός ∆ιευθυντής Γιόκαρης  Άγγελος- Χρήστος

 ∆/νων Σύµβουλος Σωσσίδης Γεώργιος- Θεόδωρος

Αντιπρόεδρος Κουτσοποδιώτης Γεώργιος- ∆ηµήτριος Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 624 (53)

Μέλος Καρατζά Μαρία -Αναστασία συζ.Εµµανουήλ Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 18.392 4.958

Μέλος Συριανός Γεώργιος- Εµµανουήλ (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (13.276) (12.671)

   Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (361) (227)

Καταβεβληµένοι φόροι (211) (238)

Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) (3.350) (18.677)

Επενδυτικές δραστηριότητες

31/12/2010 31/12/2009 (Απόκτηση)/πώληση θυγατρικών, συγγενών, κ/ξιών και λοιπών επενδύσεων - -

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (581) (183)

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 14.965 16.647 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα 692 2.893

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2 8 Τόκοι εισπραχθέντες 11 58

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.731 9.633

Αποθέµατα 493 1.117 Είσπραξη από  δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεµένα µέρη 700 100

Απαιτήσεις από πελάτες 12.631 11.871 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 822 2.868

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 36.391 47.110

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 72.214 86.386 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Έκδοση κοινών µετοχών 9.952 -

Μετοχικό κεφάλαιο 72.000 62.895 ∆άνεια αναληφθέντα 750 9.000

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (33.072) (22.973) Αποπληρωµή δανεισµού (834) (1.878)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (Α) 38.928 39.922 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 9.868 7.122

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλ.ευρώ)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (Α) 38.928 39.922 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 9.868 7.122

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 639 915

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 9.170 9.084 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) 7.340 (8.687)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 23.477 36.465 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 2.428 11.115

Σύνολο υποχρεώσεων (Β) 33.286 46.464 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 9.768 2.428

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Α) + (Β) 72.214 86.386

31/12/2010 31/12/2009

01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2009 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης  (01/01/2010 και 01/01/2009 αντίστοιχα) 39.922 51.616  

Κύκλος εργασιών 23.210 54.207

Μικτά κέρδη/(ζηµιές) (10.777) (9.628) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζηµίες)  µετά από φόρους (10.965) (14.100)

(8.526) (14.511)  

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων (11.437) (13.829) Αύξηση / (µείωση) µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου 9.970 2.406

Μείον φόροι 224 (613)

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (11.214) (14.442)   

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 249 342 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης  (31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα) 38.928 39.922

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) +(Β) (10.965) (14.100)

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων

και συνολικών αποσβέσεων (6.391) (11.726)

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλ.ευρώ)

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλ.ευρώ)

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

και συνολικών αποσβέσεων (6.391) (11.726)

   

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ & ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡ.ΓΙΟΚΑΡΗΣ
Α.∆.Τ - Ρ707412

ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
               Α.∆.Τ - Τ504522 Α∆Τ Ξ 261389

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡ.ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

       Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Οι Οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες καταστάσεις που καταρτίζει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε, µε έδρα στην Ελλάδα, η οποία συµµετέχει 100% στο κεφάλαιο της Εταιρείας και την ενοποιεί ως θυγατρική της.
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2009.
3. Ανέλεγκτη φορολογικά χρήση είναι το έτος 2010.
4. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.
5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και εκκρεµείς αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
6. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2010 ανέρχεται σε 58 άτοµα και 31.12.2009 σε 244 .
7. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας, προς και από συνδεδεµένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των 3,796 χιλ.ευρώ και 1,332 χιλ.ευρώ αντίστοιχα.
Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων ανέρχονται σε 17,199 χιλ. ευρώ και των υποχρεώσεων της Εταιρείας µε συνδεδεµένες εταιρείες στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, σε 11,449 χιλ. ευρώ . Οι συναλλαγές της εταιρείας µε µέλη ∆.Σ και οι αµοιβές ∆ιευθυντών κατά την τρέχουσα χρήση, ανέρχονται σε
25 χιλ.ευρώ.
Για την εταιρεία οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις των διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης ανέρχονται σε 0 χιλ. ευρώ και 208 χιλ.ευρώ.αντίστοιχα

8. Ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι η 30η Μαρτίου 2011
9.Η Εταιρία µε απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 30/06/2010 αύξησε το µετοχικό κεφάλαιό της κατά 246 χιλ. ευρώ προερχόµενο από κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. Στη συνέχεια µε απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 12/07/2010 αύξησε το µετοχικό κεφάλαιό της κατά

8,859 χιλ.ευρώ µε έκδοση νέων, κοινών ονοµαστικών µετοχών και καταβολή µετρητών. Από τη δεύτερη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου πρέκυψε διαφορά υπέρ το άρτιο ποσού 1,181 χιλ. ευρώ.
10.Με την από 29 Μαρτίου 2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ξεκίνησαν οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Εταιρείας και των ανωνύµων εταιρειών «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» και «ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» µε σκοπό τη διάσπαση της Εταιρείας και την απορρόφηση της από τις δυο ανώνυµες εταιρείες,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κ.Ν. 2190/1920, και Ν. 2166/1993. Ο Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της Εταιρείας έχει ορισθεί αυτός της 31ης Μαρτίου 2011 .


