
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Γ.Ε.Μ.Η 6376801000 (Α.Μ.Α.Ε: 58752/01/Β/05/251  )

Αρµόδια Αρχή: Περιφέρεια Αττικής, Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. κεντρικού Τοµέα Αθη- 01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2012

νών ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

27 Μαρτίου 2014 Κέρδη προ φόρων (2.384.960) (2.775.103)

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ∆έσποινα Μαρίνου Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Ελεγκτική εταιρεία: Αποσβέσεις 29.589 121.906

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνώµη µε επιφύλαξη Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 129.767 5.278

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.ellaktor.com Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 69.584 98.899

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Προβλέψεις αποµείωσης και διαγραφές 547.702 2.034.050

Εκτελεστικά Μέλη

Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος  του ∆.Σ. Κούτρας Αθ.∆ηµήτριος

Αντιπρόεδρος & εντεταλµένος Σύµβουλος Γιόκαρης Χρήστος

Εντεταλµένος Σύµβουλος Γιόκαρης Χρ.Άγγελος

Σύµβουλος Καρεφυλλάκης Τιµολέων (Μείωση) / αύξηση απαιτήσεων 1.449.425 212.654

Σύµβουλος Καρατζά Μαρία συµ.Εµµανουήλ (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (217.748) (1.166.976)

Αύξηση / (µείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης (5.288) 5.288

Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (69.026) (83.383)

Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) (450.955) (1.547.387)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Τόκοι που εισπράχθηκαν 99 284

31/12/2013 31/12/2012 Αγορές ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (625) (10)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων - 2.025

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 21.017 463.599 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (526) 2.299

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.632.147 8.277.603 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Απαιτήσεις από πελάτες 865.664 681.255 Εξοφλήσεις δανείων (19.113) -

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10.786.540  13.357.839 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (19.113) -

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20.305.368 22.780.296

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) (470.594) (1.545.088)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 1.893.994 3.439.082

Μετοχικό κεφάλαιο 58.364.580  58.364.580 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.423.400 1.893.994

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (49.956.962) (47.723.626)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 8.407.618 10.640.954

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 101.070 105.870

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.000.000 1.019.113

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 10.796.680 11.014.359

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 11.897.750 12.139.342  

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 20.305.368 22.780.296

01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Κύκλος εργασιών 100.455 253.811

Μικτά κέρδη/(ζηµιές) (1.287.998) (937.661) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης  (01/01/2013 και 01/01/2012 αντίστοιχα) 10.640.954 13.276.334

(2.315.475) (2.676.488) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (2.233.336) (2.795.388)

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων (2.384.960) (2.775.103) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - 160.008

Μείον φόροι 151.624 (20.285)  - -

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (2.233.336) (2.795.388) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης  (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα) 8.407.618 10.640.954

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) (2.233.336) (2.795.388)

(2.345.064) (2.554.582)

   

 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΘ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.∆.Τ - ΑΕ 023455

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Γ.Ε.Μ.Η 6376801000 (Α.Μ.Α.Ε: 58752/01/Β/05/251  )

ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 εως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

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

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 την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου (www.ellaktor.com), όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Ελέχγου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

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

Κηφισιά, 27  Mαρτίου  2014

Ο  ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΧΡ.ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ Γ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.∆.Τ - Ρ 707412 Α.∆.Τ - Ξ 261389

 

PriceWaterhouseCoopers Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία

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

 

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών   αποτελεσµάτων  και 
συνολικών αποσβέσεων

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Η εταιρεία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ από τη χρήση 2009 είναι θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ µε έδρα την Ελλάδα και µε ποσοστό συµµετοχής στο κεφάλαιό της 100% .
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2012.
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι η χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011 και 2012 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5 Ν.2238/1994. Έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης από την
Pricewaterhouse Coopers ΑΕ χωρίς προσαρµογές όσον αφορά το έξοδο φόρου. Για τη χρήση του 2013 ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας είναι σε εξέλιξη.
4. Στα πάγια 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 31.12.2013 ανέρχεται σε 3 άτοµα και την 31.12.2012 σε 3 άτοµα.
7. ∆εν υπάρχουν πωλήσεις και αγορές της Εταιρείας, προς και από συνδεδεµένες εταιρείες.Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων ανέρχονται σε 1.318 χιλ. ευρώ και των υποχρεώσεων της Εταιρείας µε συνδεδεµένες εταιρείες στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, σε 370 χιλ. ευρώ . ∆εν υπάρχουν συναλλαγές,
απαιτήσεις, υποχρεώσεις της εταιρείας µε µέλη ∆.Σ και ∆ιευθυντικά στελέχη.
8. Ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι η 27η Μαρτίου 2014.
10. Η µεταβολή του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% ωφέλησε την αναβαλλόµενη φορολογία του φόρου εισοδήµατος στην Κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης 2013 κατά ποσό ευρώ 159.704. Η συνολική επίδραση της εν λόγω µεταβολής στα Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα)
ανέρχεται σε κέρδος ευρώ 159.704. (βλ. σηµ. 24 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2013).


