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                                       ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆.Σ. 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό της εταιρείας , σας υποβάλλαµε για 

έγκριση τον 6ο Ισολογισµό χρήσης 2007 που συντάχθηκε από το ∆.Σ και 

περιλαµβάνει κάθε στοιχείο που ορίζεται από τον νόµο καθώς και κάθε 

πληροφορία που έχει στα χέρια της  η διοίκηση. 

 

Οικονοµικά Αποτελέσµατα 2007 Εταιρείας 

 

Για τη χρήση του 2007 η Παντεχνική ΑΕ παρουσίασε, µε βάση τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα,  ζηµιές προ φόρων 2,4  εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα  

βελτίωσε την καθαρή θέση της σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο. Τα 

αποτελέσµατά της παρουσίασαν αισθητή πτώση οφειλόµενη στη επιβάρυνση 

των λειτουργικών αναγκών εξ’ αιτίας των διαδικασιών συγχώνευσης και των 

ριζικών αλλαγών στην οργάνωση της εταιρείας.   

 

Όσον αφορά στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών της εταιρείας , αυτός 

κατέγραψε άνοδο και ανήλθε στο ποσό των 62,19 εκατοµµυρίων ευρώ. 

Σε επίπεδο εταιρείας η καθαρή θέση  έφτασε  στα 59,96 εκ ευρώ, ενώ το 

σύνολο των υποχρεώσεων ανήλθε στο ποσό των 48.53 εκ. ευρώ. 

 

     Η    δραστηριότητά της  µετά την απόκτηση του κατασκευαστικού κλάδου 

της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ  και την κατασκευή πολλών και σηµαντικών έργων τόσο 

µε την συνεργασία της µητρικής εταιρείας αλλά και  άλλων  εταιρειών ,θα 

επιδράσουν θετικά στα αποτελέσµατά κατά την τρέχουσα χρήση.  

Η εταιρία πλέον κάτοχος  ανώτερης κατηγορίας του ΜΕΕΠ (7η τάξη), 

απέκτησε και την σηµαντική εµπειρία και τεχνογνωσία του  αξιόλογου 

έµψυχου υλικού για την διεκπεραίωση και υλοποίηση των σχεδίων της.  
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      Πίνακας Αποτελεσµάτων Χρήσης 2007  της Εταιρείας 

 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Κύκλος Εργασιών  62.190.262 

Κόστος Πωληθέντων  -65.601.735 

Μικτό Κέρδος   -3.411.473 

Έξοδα ∆ιοίκησης  -3.679.368 

Λοιπά Έσοδα – Έξοδα  -427.183 

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα   -87.548 

Κέρδη - Ζηµιές από Συγγενείς Επιχ/σεις   250.000 

Κέρδη – Ζηµιές από Θυγατρικές  4.950.077 

Κέρδη – Ζηµιές προ Φόρων  -2.405.494 

Φόρος Εισοδήµατος  -421.309 

Καθαρά αποτελέσµατα Περιόδου  -2.826.803 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας   0,00 

Κατανοµή στους Μετόχους  -2.826.803 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 2 γεωγραφικούς τόπους : στην Ελλάδα και στο 

Εξωτερικό ( Ρουµανία – Καµερούν)  

Τα αποτελέσµατα κατά γεωγραφικό τοµέα στις 31/12/2006 έχουν ως 

ακολούθως : 

 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

    Σύνολο Ελλάδα Εξωτερικό 

Κύκλος Εργασιών Μείον οι 

Ενδοεταιρικές Συναλλαγές 

   62190 52160 10030 

Καθαρές Πωλήσεις     62190 52160 10030 

Μικτό Αποτέλεσµα    -12707 -11511 -1196 

Κέρδη προ Φόρων    -11701 -10063 -1638 

Φόρος Εισοδήµατος    1903 1903 0 

Κέρδη µετά Φόρων    -9798 -8160 -1538 
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� Πορεία 2007 

Το 2007 για την εταιρεία ήταν ένας χρόνος µε έντονη την παρουσία της 

εταιρείας στα δηµόσια και κατασκευαστικά έργα,  µέσα από την απόκτηση του 

κατασκευαστικού κλάδου της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (Α.Φ.Μ.094011315).  

Το  ∆.Σ. της εταιρείας ΜΕΤΟΧΙ Α.Ε.  αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών 

συγχώνευσης µε απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΕ  (Α.Φ.Μ. 094011315) , σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 

παρ.2,69-70 και 72-77 του Κ.Ν.2190/1920, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 1-5  

του Ν. 2166/1993. 

Η διαδικασίες ολοκληρώθηκαν την 10/12/2007 µε την απόφαση ΕΜ-28720 

του  Νοµάρχη Αθηνών ,σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε αφ’ ενός µεν η 

απορρόφηση από την εταιρεία µας του αποσχισθέντος κλάδου της 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ,αφ΄ ετέρου η τροποποίηση του άρθρου 5 του 

καταστατικού αυτής ( αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ) κατά το ποσό α)των 

60.377.609,68 € συνεπεία της εισφοράς του κλάδου και β)των 390,32€ µε 

µετρητά προς το σκοπό στρογγυλοποίησης του αριθµού των µετοχών. 

     Η εταιρεία πλέον δραστηριοποιείται  µε την κατασκευή πολλών και 

σηµαντικών έργων τόσο του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα έχοντας 

αποκτήσει ταυτόχρονα το 100% του κεφαλαίου των εταιρειών ΛΑΜ∆Α 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και Λ.Μ.Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ.  

Η ίδια δε είναι θυγατρική 100% της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ  

Μεταξύ των ιδίων  έργων που εκτελεί σήµερα η εταιρεία είναι και τα 

παρακάτω: 

 1.) Εγνατία οδός: Υπολειπόµενες εργασίες από Ηγουµενίτσα έως   

Ελευθεροχώρι (1.1.2-6) 

2.) Βελτίωση επαρχιακής οδού Νεοχωρίου-Παραµυθιάς-Ελευθεροχωρίου                         

3.)   Επέκταση γραµµής 3 ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΑΛΕΩ-ΧΑΙ∆ΑΡΙ  

4.)   Ο.Μ.Μ.Θ. Μέγαρο Μουσικής 

5.)  Εγνατία οδός: τµήµα Παναγιά-Γρεβενά από Χ.Θ 16+300 έως 24+540     

(4.1.2s-4.1.3s)ΚΗΠΟΥΡΙΟ 
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Σηµαντική είναι η παρουσία της και σε έργα µε κοινοπρακτική ή 

συµµετοχική σε προσωπικές εταιρείες όπως παρακάτω: 

1) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΠΤΕΧ ΑΕ (Εργο:Χωµατουργικά και 

τεχνικά έργα ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ Ν.ΙΚΟΝΙΟΥ µε το 

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ,ΤΜΗΜΑ από ΧΘ15+850 εως ΧΘ 11+100 ΤΗΣ 

ΓΕΦΥΡΑΣ ∆ΑΦΝΙΟΥ (Γ΄ΦΑΣΗ)  

2) Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ (ΕΡΓΟ:Aναβαθµιση υπολοιπων 

τµηµατων σιδ/κηςγραµµης ∆ΟΜΟΚΟΥ) 

3) Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-Λ.Μ.Ν. ΑΤΕΕ(εργο ∆ιαµόρφωση χώρων συν/σης 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

4) Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (ΕΡΓΟ:κατασκευή σήραγγας 

ΠΛΑΤΑΝΟΥ σιδηρ.γραµµής ΟΣΕ)  

5) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΠΤΕΧ ΑΕ (Εργο:Κατασκευή 

υποδοµης από ΧΘ14+000-ΧΘ 25+000 ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 

∆ΙΠΛΗΣ ΣΙ∆/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΛΙΑΝΟΚΛΑ∆Η-

∆ΟΜΟΚΟΣ 

6) ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΟΕ (ΕΡΓΟ: κατασκευή του 

αγωγού υψηλής πίεσης φυσικού αερίου στο τµήµα ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ-ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ-

ΤΡΙΚΑΛΑ 

  

 

 

 

 

� Μικτό Περιθώριο 

 

Το µικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας ανήλθε σε -5,49% αισθητά 

χαµηλότερο του 2006 µε αποτέλεσµα τα έξοδα ∆ιοίκησης  και τα 

χρηµατοοικονοµικά να επιφέρουν την αρνητική εικόνα της χρήσης .  
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� Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες 

 

Η εξέλιξη των χρηµατοοικονοµικών δεικτών της εταιρείας  καταγράφονται και 

παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα  

 

Οικονοµικοί ∆είκτες  Εταιρείας % 

   2007 2006 

Μικτό περιθώριο Κέρδους   5,49% 0,00 

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους   12,09% 0,00 

Παγιοποίησης περιουσίας   0,70 0,01 

∆ανειακής επιβάρυνσης   1,24 410,58 

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων   -0,04 0,00 

Κυκλοφοριακής ρευστότητας   1,63 5,13 

 

 

� Εργασιακά Θέµατα 

Η εταιρεία κατά το έτος 2007 απασχόλησε στα κεντρικά γραφεία και  στα 

εργοτάξια στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό  περί τα 717 άτοµα. 

Κατάρτιση του προσωπικού ανάλογα µε την ειδικότητα διακρίνονται σε : 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

∆ιοικητικοί  138 

Μηχανικοί–Μηχανολόγοι  29 

Οδηγοί – Χειριστές  246 

Εργατοτεχνίτες  238 

Λοιποί  66 

Σύνολο Εργαζοµένων       717 
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� Υποκαταστήµατα εκτός Ελλάδας 

Η παρουσία της εταιρείας στο εξωτερικό και η δράση της γίνεται µέσω των 

υποκαταστηµάτων που έχει συστήσει 

 

� Στην Ρουµανία  - υποκατάστηµα στο ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 

� Στην Ρουµανία  - υποκατάστηµα στην SLATINA 

� Στο Καµερούν – υποκατάστηµα στη DOUALA 

Για την κατασκευή έργων υποδοµής και περιβάλλοντος σε Slatina και 

Καµερούν και την εκτέλεση ενός οικοδοµικού έργου στο Βουκουρέστι. 

 

� Παροχή Εγγυήσεων 

Η εταιρεία στα πλαίσια του καταστατικού  της αλλά και γενικότερα στα 

επιχειρηµατικά και επιχειρησιακά της σχέδια έχει παραχωρήσει τις παρακάτω 

εγγυήσεις :  

� Εγγυήσεις υπέρ Κοινοπραξιών 

Παροχή εγγύησης της εταιρείας προς την ALPHA BANK υπέρ της       Κ/ξίας 

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ Α.Ε – ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε για σύµβαση    

πίστωσης αλληλόχρεου λογαριασµού ύψους 2.349.000 € και 

Παροχή Εγγύησης της εταιρείας προς την Τράπεζα Κύπρου υπέρ της Κ/ξίας 

ΕΤΕΘ Α.Ε – J & P ΑΒΑΞ ΑΕ – ΤΕΡΝΑ ΑΕ – ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ για την 

σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού ποσού 1.200.000 € 

� Εταιρική διακυβέρνηση 

Η εταιρεία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε έχει υιοθετήσει τις αρχές που τηρούσε  η 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (ΑΦΜ-094011315) τις οποίας απορρόφησε τον 

κατασκευαστικό κλάδο αλλά και την δοµή και οργάνωση ,αφού στο σύνολό 

του το προσωπικό µεταφέρθηκε στην αποδέκτρια εταιρεία ΜΕΤΟΧΙ ΑΕ η 

οποία στην συνέχεια µετονοµάστηκε   σε  ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.  Η εταιρεία 

έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, την 

ενίσχυση της ευελιξίας των στρατηγικών της κινήσεων, αλλά κυρίως την 

αναµόρφωση του πλέγµατος των σχέσεων µεταξύ διοίκησης και µητρικής, 

δίνει έµφαση στον σχεδιασµό και την εφαρµογή κατάλληλων µηχανισµών 
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διοίκησης µε σκοπό την ορθολογικότερη διαχείριση των παραγωγικών πόρων 

της. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας που έχει την υποχρέωση να 

διαχειρίζεται  τις υποθέσεις της επιχείρησης και των µετόχων της απαρτίζεται 

από 7 εκτελεστικά µέλη. 

� Μερισµατική  Πολιτική 

 

Η εταιρεία λόγω της ζηµιογόνου χρήσης δεν  διανέµει µέρισµα στον ένα και 

µοναδικό µέτοχο αυτής. 

 

 

 

 

 

 

Εκ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΙΟΚΑΡΗΣ 
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