
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΕ 61416/01AT/B/06/335

ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7 ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

Ε∆ΡΑ: ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7 Κ. ΚΗΦΙΣΙΑ 18/9/2006-31/12/2007
ΑΡ. Μ.Α.Ε:  61416/01AT/B/06/335
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Κύκλος εργασιών 274
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: 30/4/2008
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Πρόεδρος, Χρήστος Γιόκαρης του Αγγελή Μικτά κέρδη -45

Αντιπρόεδρος, Κωσταντίνος Σαραντόπουλος του Ιωάννη

∆ιευθύνων Σύµβουλος, Άγγελος Γιόκαρης του Χρήστου. Κέρδη πρό φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων -50
∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εδουάρδος Σαραντόπουλος του Κων.
Μέλος, Ελευθέριος Γιόκαρης του ∆ηµ. -46

Κέρδη πρό φόρων -56

Φόροι: -7

Κέρδη / Ζηµιές µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (α) -63
Κέρδη / Ζηµιές µετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β) -
Κέρδη / Ζηµιές µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α)+(β) -63

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €
31/12/2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 21
Απαιτήσεις από πελάτες

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 87
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 165
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 273 18/9/2006-31/12/2007
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 276 Κέρδη περιόδου προ φόρων -56
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 276 Προσαρµογές των κερδών:
Μετοχικό κεφάλαιο 60 Αποσβέσεις 4
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης εταιρίας -63 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6
Σύνολο καθαρής θέσης (β) -3 Πιστωτικοί  τόκοι
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(β) 273 Λειτουργικό κέρδος  προ µεταβολών του κεφ. κίνησης -46

Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων -165
Αύξηση/(µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 269
Μείον:
Φόροι καταβληµένοι

31/12/2007 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα 6
Σύνολο Καθαρής Θέσης έναρξης περιόδου (1/1/2007 και 
1/1/2006 αντίστοιχα) Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 52

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Κέρδη / Zηµιές περιόδου µετά από φόρους -63 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -25
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου 60 Τόκοι εισπραχθέντες

Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -25
Σύνολο Καθαρής θέση λήξης περιόδου (31/12/2007 και 
31/12/2006 αντίστοιχα) -3 Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου 60

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 60
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 87
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 0
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 87

1. Αρχές σύνταξης των ετήσιων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων

2. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί για τη χρήση 2007 (1η υπερδωδεκάµηνη χρήση).

3. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη

4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές της εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργίας της.
5. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: 7 άτοµα
6. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρία µέρη

7.

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 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Tο ποσό των υποχρέωσεων της Εταιρίας µε συνδεδεµένα µέρη στην λήξη της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται σε € 5 χιλ.ενώ οι αγορές ανέρχονται σε  12 χιλ. ευρώ.

Επι των παγίων στοιχείων της εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες καταστάσεις που καταρτίζει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΒ η οποία συµµετέχει µε ποσοστό 99,9% στο κεφάλαιο της Εταιρίας και την ενοποιεί ως θυγατρική της.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας 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

Κηφισιά,  30 Απριλίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας είναι η 30 Απριλίου 2008.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΣΤΑΘΜΟΙ 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 
(www.etae.gr)  όπου και αναρτώνται οι αναλυτικές οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του  Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ

Α.∆.Τ.- Λ 313282

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ

Α.∆.Τ.- Ρ 707412

Ο Λογιστής

ΠΑΠΑ∆ΕΛΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Α.∆.Τ.- Ρ 520757


