ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ
ΕΔΡΑ :ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ:15233 ΑΘΗΝΑ - ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 47257/01ΑΤ/Β/00/091(2009) Γ.Ε.ΜΗ :4352001000
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014
Δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.

.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία,
να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας www.panelco.gr., όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Νομ/χία Αθηνών -Αν.Τομέας
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:47257/01ΑΤ/Β/091(2009)
Γ.Ε.ΜΗ :4352001000
www.panelco.gr
Διεύθυνση διαδικτύου
Καραδελόγλου Π.Αντώνιος,Κουτσαρδάκης
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Δ.Παναγιώτης, Σαμωνάς Κ.Μιχαήλ, Ναάρ Λ.Ηλίας,
Παπαγεωργίου Γ.Παρασκευάς
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία ή Πρωτοδικείο

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων

19/3/2015

Νόμιμος Ελεγκτής
Ελεγκτική εταιρεία

Στελλάκης Παύλος του Λάμπρου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 24941
GRANT THORNTON A.M. ΣΟΕΛ :127

Τύπος Εκθέσεως Ελέγχου

Με σύμφωνη γνώμη (χωρίς επιφύλαξη)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2014
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου
(01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

5.907.695
1.655
2.261

4.996.699
2.140
1.992

Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

3.113.653
6.119.257

2.800.373
4.558.652

1.238.783
16.383.304

1.617.482
13.977.338

4.200.000
-1.311.279
2.888.721

4.200.000
-1.737.935
2.462.065

Λοιπά Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας (α)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου
(31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)

2.462.065

3.975.725

426.656

-1.513.660

2.888.721

2.462.065

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
Έμμεση Μέθοδος
1/1-31/12/2014

Σύνολο καθαρής θέσης (γ) = (α) + (β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(ε) = (γ) + (δ)

2.888.721
6.584.400
844.313

2.462.065
0
458.450

4.788.898
1.276.973

10.104.281
952.542

13.494.584

11.515.273

16.383.305

13.977.338

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
1/1-31/12/2014
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημίες)
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων , χρημ/κων και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους (α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ( β)

1/1-31/12/2013

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων
Προβλέψεις
Ζημίες από αναπροσαρμογή παγίων σε εύλογη αξία
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Άλλα μη ταμειακά έσοδα/έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/μείον προσαρμ. για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

12.415.536
1.005.089

9.866.151
559.273

-57.492

-952.726

-793.366
-719.530
1.146.186

-1.470.637
-1.515.396
1.737

Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

426.656

-1.513.659

Εισπράξεις/Εξοφλήσεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια

Συγκεντρωτικά συνολικά εσοδα μετά από φόρους(α+β)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α)+(β)+(γ)

Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδυτικών
Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA)

397.417

-474.384

31/12/2013

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

1/1-31/12/2013

-793.366

-1.470.638

570.065
-115.156
104.223
125.446
-6.014
0
618.518

580.378
-102.036
497.032
0
0
53.816
518.520

-313.280
-1.641.618
454.517

240.646
487.775
-423.754

-602.780

-560.259

-1.599.445

-178.521

-36.585

-72.313

5.112
-31.473

33.689
-38.624

1.267.756

-78.966

1.267.756

-78.966

-363.163

-296.111

1.453.990
1.090.827

1.750.100
1.453.990

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
(1) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποιήσης στις ενοποιημένες οικονομικές

καταστάσεις της εταιρίας ΣΙΔΜΑ Α.Ε . που εδρεύει στη διεύθυνση Βασ.Γεωργίου 30,Χαλάνδρι με ποσοστό συμ/χης 94%
(2) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας αναφέρονται στη σημείωση 7.27 των οικονομικών καταστάσεων για τις
οποίες έχει σχηματίσει πρόβλεψη €147.000
(3) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία αποφάσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείαςκαι για τις οποίες να μην έχει σχηματιστεί πρόβλεψη.
(4) Ο μέσος όρος του απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρείας κατά την τρέχουσα και προηγούμενη χρήση ήταν 32 και 35
άτομα αντίστοιχα.
(5) Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των

Χαλάνδρι, 19 Μαρτίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. AK 221520/2012

ΜΙΧΑΗΛ Κ.ΣΑΜΩΝΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 551551/12

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Α.Δ.Τ. Σ 569472/98
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ: 4618

απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά
την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, έχουν ως εξής:

i) Έσοδα
ii) Έξοδα - Αγορές
iii)Απαιτήσεις
iv)Υποχρεώσεις
v)Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών ΔΣ

932.995
102.147
407.918
125.514
190.978

(6) Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν σε:
1/1-31/12/2014

Αναπροσαρμογή παγίων σε εύλογη αξία
Επανεκτίμηση (ζημιών)/κερδών από προγράμματα
καθορισμένων παροχών
Αναβαλλόμενη φορολογία που αναλογεί
Σύνολα

1.569.436
-20.537
-402.714
1.146.186

1/1-31/12/2013
0
3.011
-1.274
1.737

(7) Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας υπάρχουν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 προσημειώσεις υποθήκης ακινήτων

συνολικού ποσού € 4εκ για ομολογιακά δάνεια ονομαστικής αξίας € 8 εκ.
(8) Η Εταιρεία πραγματοποίησε επανεκτίμηση της αξίας των παγίων της στις 31/12/2014, με αποτέλεσμα την ανατίμηση της
αξίας τους κατά € 1,4 εκ. (σημείωση Νο 7.1 των Οικονομικών Καταστάσεων).

