
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΕ 49833/01ΑΤ/Β/01/342

ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7 ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

Ε∆ΡΑ: ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7 Κ. ΚΗΦΙΣΙΑ Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €
ΑΡ. Μ.Α.Ε:  49833/01AT/B/01/342
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: 27/3/2008
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Πρόεδρος& Γεν. ∆/ντής, Χρήστος Γιόκαρης του Αγγελ. Κύκλος εργασιών 2.591 0

Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Κων/νος Σαραντόπουλος του Ιωάν.
Μέλος, ∆ηµήτριος Γιόκαρης του Αγγελ. Μικτά κέρδη -530 0
Μέλος & Τεχνικός ∆ιευθ., Ιωάννης Παπανικολάου του Λεων.
Μέλος, Γεώργιος Συριανός του Εµµαν. Κέρδη πρό φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων -701 3
Μέλος, Σπυρίδων Μαύρος του ∆ηµ.
Μέλος, Ελευθέριος Γιόκαρης του ∆ηµ. -640 3

Κέρδη πρό φόρων -487 3

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Φόροι: 79 -1
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ Κέρδη / Ζηµιές µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (α) -408 2

Κέρδη / Ζηµιές µετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β) - -
Κέρδη / Ζηµιές µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α)+(β) -408 2

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €
31/12/2007 31/12/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 33.254 82
Αποθέµατα 2.257 0
Απαιτήσεις από πελάτες 17.707 0 Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12.159 1 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 45.046 0 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 110.423 83 Κέρδη περιόδου προ φόρων -487 3

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Προσαρµογές των κερδών:
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.691 0 Αποσβέσεις 61 0
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 678 0 Προβλέψεις

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 55.065 0 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 15 0
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 57.434 0 Πιστωτικοί  τόκοι -12 0
Μετοχικό κεφάλαιο 60.489 111 Έσοδα από µερίσµατα
Υπέρ το άρτιο 0 0 (Κέρδος)/ζηµία από επενδυτικές δραστηριότητες -3 0
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας -7.500 -28
Σύνολο Καθαρής θέσης (β) 52.989 83 Λειτουργικό κέρδος  προ µεταβολών του κεφ. κίνησης -426 3

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(β) 110.423 83 Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 426 0
Αύξηση/(µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -7
Μείον:
Φόροι καταβληµένοι
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα 15 0

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -15 -4
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

31/12/2007 31/12/2006 Ταµειακά διαθέσιµα από εξαγορά εταιρίας 12.158 0
83 81 Εισπράξεις  από πωλήσεις λοιπών επενδύσεων

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις  από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 3 0

Κέρδη / Zηµιές περιόδου µετά από φόρους -408 2 Τόκοι εισπραχθέντες 12 0

Επίπτωση εξαγορών -7.064 0 Μερίσµατα εισπραχθέντα

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου 60.378 0 Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 12.173 0
Σύνολο Καθαρής θέση λήξης περιόδου (31/12/2007 και 
31/12/2006 αντίστοιχα) 52.989 83 Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εξοφλήσεις δανείων 0 0
Εισπράξεις  από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 0 0
Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Μερίσµατα πληρωτέα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 0
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12.158 -4
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1 5
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 12.159 1

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €
1/1/2006 1/1/2007

83 83

-3 -3

∆ιαφορές µεταξύ ΕΛΠ και ∆ΛΠ αποσβέσεων  

1 1
Λοιπά

81 81

1. Αρχές σύνταξης των ετήσιων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων

H Ανώνυµη Τεχνική Εταιρία µε την επωνυµία "ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." ιδρύθηκε το έτος 2001 και έφερε την επωνυµία "ΚΤΗΜΑ ΜΕΤΟΧΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Τη σηµερινή της επωνυµία απέκτησε µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 10/12/2007.

2. Λογιστικές Μέθοδοι

Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2006.
3. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

4. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη

5.
6. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού

7. Συναλλαγές µε συνδεµένα µε την Εταιρία µέρη

8.

9.

Κηφισιά, 27 Μαρτίου 2008

Για τις υφιστάµενες δικαστικές υποθέσεις της εταιρείας δεν έγινε οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις, επειδή αυτές εκκρεµούν και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η έκβασή τους στο παρόν στάδιο.

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες καταστάσεις που καταρτίζει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΒ η οποία συµµετέχει 100% στο κεφάλαιο της Εταιρίας και την ενοποιεί ως θυγατρική της.

Επι των παγίων στοιχείων της εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.

Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από την σύσταση της.

Έχουν γίνει αναταξινοµήσεις κονδυλίων για λόγους συγκρισιµότητας.

Η ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας είναι η 27η Μαρτίου 2008.

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί τη χρήση υπολογισµών και εκτιµήσεων που ενδέχεται να επηρεάσουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων της περιόδου. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιεύθυνσης της

Εταιρίας και του Οµίλου σε σχέση  µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς και εκτιµήσεις.

Οι συναλλαγές της εταιρίας µε µέλη  ∆.Σ. και οι αµοιβές ∆ιευθυντών κατά τη τρέχουσα περίοδο ανέρχονται σε € 442χιλ. Για την εταιρία οι τρέχουσες απαιτήσεις και υποχρεώσεις των διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης ανέρχονται σε € 44χιλ. και € 49χιλ. αντίστοιχα.

Επίδραση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων/( 
υποχρεώσεων)

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2006 και 1/1/2007), σύµφωνα 
µε τα ∆.Λ.Π.

Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση που έληξε στις 31/12/2006.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ελεγµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου για τη χρήση του 2007, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.).

Κέρδη πρό φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

Σύνολο Καθαρής Θέσης έναρξης περιόδου (1/1/2007 και 
1/1/2006 αντίστοιχα)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
∆ηµοσιευµένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη κατά τα ∆ΛΠ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Μέσος όρος προσωπικού: 717 άτοµα.

Τα ποσά των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας από και προς συνδεδεµένες εταιρίες στη λήξη της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε €  1.303 χιλ.και € 520 χιλ. αντίστοιχα. Για την εταιρία οι πωλήσεις και αγορές σε συνδεδεµένα µέρη σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής  χρήσης της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε € 14 χιλ. και € 17 χιλ. αντίστοιχα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ 
∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (∆.Λ.Π.)

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου, σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π.

∆ιαγραφή ασώµατων ακινητοποιήσεων µη αναγνωριζόµενων 
σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π

Επίδραση υποχρεώσεων από κατασκευαστικά συµβόλαια

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.   Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, για να έχει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της εταιρείας, να ανατρέξει στην διεύθυνση ∆ιαδικτύου της (www.etae.com)  
όπου και αναρτώνται οι αναλυτικές οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α∆Τ Ι 363071

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & Γενικός ∆ιευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ

Α∆Τ AB 570057

Ο ∆ιευθυντής Λογιστηρίου
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡ.  ΠΑΠΑ∆ΕΛΛΗΣ

Α∆Τ ΑΒ 297606

Ο Προιστάµενος Λογιστηρίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡ. ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ

Α∆Τ Ξ 261389


