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 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012
Δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της
"ΠΑΝΕΛΚΟ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της
εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία ή Πρωτοδικείο Νομ/χία Αθηνών - Αν.Τομέας
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 47257/01ΑΤ/Β/091(2009)
Γ.Ε.ΜΗ: 4352001000
Διεύθυνση διαδικτύου
www.panelco.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Κολυβάνος Ν. Αναστάσιος,
Κουτσαρδάκης Δ. Παναγιώτης,
Σαμωνάς Κ. Μιχαήλ,
Ναάρ Λ. Ηλία,
Παπαγεωργίου Γ. Παρασκευάς
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Βαρδαραμάτος Σωτήριος, Α.Μ. ΣΟΕΛ 12851
Ελεγκτική εταιρεία
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε
Τύπος Εκθέσεως Ελέγχου
Με σύμφωνη γνώμη (χωρίς επιφύλαξη)
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
26/3/2013
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε - €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας (α)
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)
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)

31/12/2012

31/12/2011

5.591.203
2.500
2.255
3.041.019
5.600.412
1.853.662
16.091.051

6.097.890
579
-4.712
3.358.855
7.118.553
1.819.329
18.390.494

4.200.000
-228.618
3.971.382
0
3.971.382
7.400.700
522.160
2.817.166
1.379.643
12.119.669

4.200.000
1.631.477
5.831.477
0
5.831.477
3.986.000
615.563
5.768.208
2.189.246
12.559.017

16.091.051

18.390.494

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε - €
1/1-31/12/2012

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)
Συγκεντρωτικά συνολικά εσοδα μετά από φόρους(α+β)
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε € )
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε € )
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)

1/1-31/12/2011

9.571.426
184.994

11.879.708
116.180

-1.299.871
-1.905.204
-1.905.131
45.037
-1.860.094
-4,5356
0,0000

-1.842.968
-2.512.487
-2.814.557
121.396
-2.693.162
-6,7013
0,0000

-822.912

-1.364.837

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε - €
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου
(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Διανεμηθέντα μερίσματα
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου
(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)

31/12/2012

31/12/2011

5.831.477
-1.860.094
0

8.524.638
-2.693.162
0

3.971.382

5.831.477

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε - €
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
μείον: Αποσβέσεις επιχορηγηθέντων
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και
άυλων παγίων στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις Δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από
χρηματοδοτικές μισθώσεις (Χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Εισπράξεις/ (Πληρωμές) Εγγυήσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2011

-1.905.204

-2.512.487

586.739
-109.780
544.003
0

598.396
-120.265
751.361
0

0
669.263

0
691.897

317.836
1.365.479
-789.315

878.726
1.248.126
8.825

-676.048
0

-703.131
0

2.972

841.446

-81.973

-59.321

0

0

-81.973

-59.321

1.499.700
-1.007.500

0
-320.600

0
0
16.555

-62.779
0
2.036

508.755

-381.342

429.754
1.320.346
1.750.100

400.783
919.563
1.320.346

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
(1) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται α) με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημ. καταστάσεις της εταιρίας ΣΙΔΜΑ ΑΕ που εδρεύει στη διεύθυνση Βασ.
Γεωργίου 30,Χαλάνδρι με ποσοστό συμ/χης 94% β) με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημ. καταστάσεις της εταιρίας ΕΛΒΑΛ COLOR AE που εδρεύει στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας
115, Μαρούσι με ποσοστό συμ/χής 6%.
(2) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Ομίλου και της εταιρείας αναφέρονται στη σημείωση 5.27 των οικονομικών καταστάσεων για τις οποίες έχει σχηματίσει πρόβλεψη 147.000 €
(3) Η εταιρία, για πιθανές επισφαλείς απαιτήσεις της , έχει σχηματίσει σωρευτικά πρόβλεψη ποσού 2.782.990 €
(4) Ο μέσος όρος του απασχολουμένου προσωπικού της εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης ήταν:
31 Δεκεμβρίου 2012
39
31 Δεκεμβρίου 2011
51
(5) Οι διεταιρικές συναλλαγές με τη μητρική και λοιπά συνδεδεμένα μέρη του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης την 31.12.2012 κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 είναι οι εξής:
i) Έσοδα
528.016
ii) Έξοδα - Αγορές
46.649
iii) Απαιτήσεις
326.433
iv) Υποχρεώσεις
11.996
v) Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών ΔΣ
317.059
vi) Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη ΔΣ
0
vii) Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη ΔΣ
0
(6) Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν στην αντιστάθμιση κινδύνου διακύμανσης επιτοκίου και την αναβαλλόμενη φορολογία τους.
Συγκεκριμένα :
2012
2011
Αντιστάθμιση κινδύνου διακύμανσης (swap)
56.296
151.745
Αναβαλλόμενη φορολογία
-11.260
-30.349
45.036
121.396
(7) Τα κέρδη ανά μετοχή της προηγούμενης χρήσης, έχουν αναμορφωθεί προκειμένου να είναι συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας χρήσης. Συγκεκριμένα, υπολογίστηκαν επί των κερδών προ
φόρων χωρίς να συμπεριλαμβάνουν τα λοιπά συνολικά έσοδα, όπως εκ παραδρομής είχαν συμπεριληφθεί στον υπολογισμό των κερδών ανά μετοχή της προηγούμενης χρήσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΚΟΛΥΒΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 008677/94

Χαλάνδρι, 26 Μαρτίου 2013
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Α.Δ.Τ. Σ 569472/98

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΥΜΠΕΡΗ ΣΤΑΜ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α.Δ.Τ ΑΖ 490809/08
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ: 72113
BCC/ΤΗΛ. 210-3222.222

