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26/03/2012

Πνζά εθθξαζκέλα ζε - € Πνζά εθθξαζκέλα ζε - €

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 8.524.638 9.585.399

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 6.097.890 6.633.358 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο -2.693.162 -1.060.760

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 579 4.187 Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα 0 0

Ινηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία -4.712 314.638

Απνζέκαηα 3.358.855 4.237.580 5.831.477 8.524.638

Απαηηήζεηο από πειάηεο 7.118.553 9.115.159

Ινηπά Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.819.329 1.425.328 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΑΚΔΗΑΘΥΛ ΟΝΥΛ

ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 18.390.494 21.730.249 Πνζά εθθξαζκέλα ζε - €

ΘΑΘΑΟΖ ΘΔΠΖ & ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010

Κεηνρηθό  Θεθάιαην 4.200.000 4.200.000 Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Ινηπά ζηνηρεία Θαζαξήο ζέζεο 1.631.477 4.324.638 Θέξδε πξν θόξσλ -2.512.487 -1.374.768

Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο κεηόρωλ εηαηξίαο (α) 5.831.477 8.524.638 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  (β) 0 0 Απνζβέζεηο 598.396 558.448

Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο  (γ) = (α) + (β) 5.831.477 8.524.638 κείνλ: Απνζβέζεηο επηρνξεγεζέλησλ -120.265 -120.265

Καθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 3.986.000 5.208.040 Πξνβιέςεηο 751.361 694.083

Πξνβιέςεηο/Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 615.563 744.244 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 0

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 5.768.208 5.084.419 Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 0 0

Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 2.189.246 2.168.909 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 691.897 553.086

Πύλνιν ππνρξεώζεωλ (δ) 12.559.017 13.205.611

Πιένλ/κείνλ 

πξνζαξκνγέο ΠΛΝΙΝ ΘΑΘΑΟΖΠ ΘΔΠΖΠ & ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ           (ε) = 

(γ) + (δ) 18.390.494 21.730.249 Κείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 878.726 -37.487

Κείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ 1.248.126 2.044.976

(Κείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) 8.825 -1.256.052

Πνζά εθθξαζκέλα ζε -  € Κείνλ:

1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -703.131 -500.654

Θαηαβεβιεκέλνη θόξνη 0 0

Θύθινο εξγαζηώλ 11.879.708 12.815.645 Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 841.446 561.366

Κηθηά θέξδε /  (δεκίεο) 116.180 1.093.158 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Θέξδε/ (δεκίεο) πξν θόξσλ , ρξεκ/θσλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ -1.842.968 -854.319 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -59.321 -180.014
Θέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ -2.512.487 -1.374.768 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο  ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 0 0

Θέξδε/ (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) -2.814.557 -1.120.893 Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -59.321 -180.014

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 121.396 60.133 Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Ππγθεληξωηηθά ζπλνιηθά εζνδα κεηά από θόξνπο(α+β) -2.693.162 -1.060.760 Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα/ αλαιεθζέληα δάλεηα 0 0

Θέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) -6,7013 -2,6688 Δμνθιήζεηο Γαλείσλ -320.600 -348

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε €) 0,0000 0,0000 Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (Υξενιύζηα) -62.779 -235.490

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα 0 0

Δηζπξάμεηο/ (Πιεξσκέο) Δγγπήζεσλ 2.036 3.801

Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) -381.342 -232.037

400.784 149.315

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 919.563 770.247

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 1.320.346 919.563

 

Θέξδε / (δεκίεο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ 

(EBITDA) -1.364.837

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γ. ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ

Θνιπβάλνο Λ.Αλαζηάζηνο,Κπελαξδνύη Γ.Γαληήι, 

ακσλάο Θ.Κηραήι, Λαάξ Ι.Ζιία,Παπαγεσξγίνπ 

Γ.Παξαζθεπάο

-416.136

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΞΔΟΗΝΓΝ

Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο πεξηόδνπ (31.12.2011 θαη 31.12.2010 

αληίζηνηρα) 

Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο έλαξμεο πεξηόδνπ (01.01.2011 θαη 01.01.2010 

αληίζηνηρα)

ΞΑΛΔΙΘΝ Α.Δ. 

                                              ΔΓΟΑ :ΒΑΠ.ΓΔΥΟΓΗΝ 30-ΣΑΙΑΛΓΟΗ ΡΘ:15233 ΑΘΖΛΑ  -  ΑΟ. ΚΖΡΟΥΝ Α.Δ.: 47257/01ΑΡ/Β/00/091(2009)                                              

ύλζεζε  Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ 

Ππλνπηηθά Νηθνλνκηθά Πηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηόδνπ από 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 έωο 31 Γεθεκβξίνπ 2011

Λνκ/ρία Αζελώλ -Αλ.Σνκέαο 

ΑΡ.Κ.Α.Δ.:47257/01ΑΣ/Β/091(2009)

ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΙΗΘΥΛ  ΔΞΗΘΑΙΤΖΠ ΘΑΗ ΞΔΡΑΠΚΑΡΥΛ

Σύπνο Δθζέζεσο Διέγρνπ 

Γεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ θ λ. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΙΞ

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΔΡΑΒΝΙΥΛ ΘΑΘΑΟΖΠ ΘΔΠΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ

ΙΚΞΔΟΖ ΠΡΑΚ. ΣΟΗΠΡΗΛΑ

Α.Γ.Ρ ΑΕ 490809/08

ΞΑΞΑΓΔΥΟΓΗΝ Γ.ΞΑΟΑΠΘΔΑΠ

      Α.Γ.Ρ  Π 569472/98 

ΑΟ.ΚΖΡΟΥΝ ΑΓΔΗΑΠ Α ΡΑΜΖΠ: 72113

Α.Γ.Ρ.  Ο 008677/94

ΡΝ ΚΔΙΝΠ ΡΝ ΓΠ Ζ ΓΗΔΘΛΡΟΗΑ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ

Θαζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ 

(α)+(β)+(γ)

ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ Λ. ΘΝΙΒΑΛΝΠ

   Σαιάλδξη, 26 Καξηίνπ 2012

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π.

Τα παπακάηω ζηοισεία και πληποθοπίερ, πος πποκύπηοςν από ηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ζηοσεύοςν ζε μια γενική ενημέπωζη για ηην οικονομική καηάζηαζη και ηα αποηελέζμαηα ηηρ "ΠΑΝΕΛΚΟ". Σςνιζηούμε επομένωρ ζηον αναγνώζηη, ππιν πποβεί ζε οποιοςδήποηε είδοςρ επενδςηική επιλογή ή άλλη ζςναλλαγή με ηην εηαιπεία, να 
αναηπέξει ζηη διεύθςνζη διαδικηύος ηηρ εηαιπείαρ, όπος αναπηώνηαι οι οικονομικέρ καηαζηάζειρ καθώρ και η έκθεζη επιζκόπηζηρ ηος Οπκωηού Ελεγκηή Λογιζηή. 

ΞΟΝΠΘΔΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:

(1) Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη α) κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνηήζεο ζηηο ελνπνηεκ.θαηαζηάζεηο η εο εηαηξίαο 
ΗΓΚΑ ΑΔ  πνπ εδξεύεη ζηε δηεύζπλζε Βαζ.Γεσξγίνπ 30,Υαιάλδξη κε πνζνζηό ζπκ/ρεο 94% β) κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηηο 

ελνπνηεκ.θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο ΔΙΒΑΙ COLOR AE πνπ εδξεύεη ζηε δηεύζπλζε Ιεσθ.Θεθηζίαο 115, Καξνύζη κε πνζνζηό ζπκ/ρήο 6%.
(2) Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο αλαθέξνληαη ζηε  ζεκείσζε  5.27  ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσ λ γηα ηηο 

νπνίεο έρεη ζρεκαηίζεη πξόβιεςε 147.000  €
(3) Ζ εηαξία, γηα πηζαλέο επηζθαιείο απαηηήζεηο ηεο , έρεη ζρεκαηίζεη ζσξεπηηθά πξόβιεςε πνζνύ 2.234.913 €

(4) Ο κέζνο όξνο ηνπ απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνύ η ηεο εηαηξίαο ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο ήηαλ: 
31 Γεθεκβξίνπ 2011                 51          
31 Γεθεκβξίνπ 2010                 59          
(5) Οη δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηε κεηξηθή θαη ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε  ηνπ νκίινπ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ηελ 31.12.20 11 θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ ΓΙΠ 24  είλαη νη εμήο: 

i) Έζνδα                                                                                                  387.265
ii) Έμνδα - Αγνξέο                                                                                     68.513
iii)Απαηηήζεηο                                                                                            140.055
iv)Τπνρξεώζεηο                                                                                          39.497
v)Ακνηβέο Γηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ Γ                                   359.951         
vi)Απαηηήζεηο από Γηεπζπληηθά  ζηειέρε θαη κέιε Γ                                         0
vii) Τπνρξεώζεηο πξνο Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε Γ                                   0

(6) Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο αθνξνύλ ζηελ αληηζηάζκηζε θηλδύλνπ δηαθύκαλζεο επηηνθίνπ θαη ηελ αλαβαιιόκελε θνξ νινγία 
ηνπο.
πγθεθξηκέλα : 

2011           2010  
Αληηζηάζκηζε θηλδύλνπ δηαθύκαλζεο(swap)              151.745          86.200                                                            
Αλαβαιιόκελε θνξνινγία                                         -30.349         -26.067                                          

121.396        60.133
(7) Σα θέξδε αλά κεηνρή ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο, έρνπλ αλακνξθσζεί πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο ηξέρνπζαο ρξήζ εο.
πγθεθξηκέλα, ππνινγίζηεθαλ επί ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα, όπσο εθ παξαδξνκήο εί ραλ
ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ππνινγηζκό ησλ θεξδώλ αλά κεηνρή ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο.              

http://www.panelco.gr/

