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ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 57Β, Τ.Κ 15231 Χαλάνδρι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ ÈÅÓÇÓ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2012 31.12.2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 286.435 545.681

Άυλα  περιουσιακά στοιχεία 65.952 82.974

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.654.917 3.383.988

Απαιτήσεις από πελάτες 2.103.920 4.863.723

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 22.373.908 26.913.210
------------ ------------

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27.485.132 35.789.576
============ ============

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 6.300.000 6.300.000

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (1.502.709) 3.417.867
------------ ------------

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 4.797.291 9.717.867
============ ============

Προβλέψεις / Λοιπές υποχρεώσεις 1.718.017 2.449.177

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 57.848 184.302

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 183.564 878.495

Υποχρεώσεις προς πελάτες 20.728.412 22.559.735
------------- -------------

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 22.687.841 26.071.709
------------- -------------

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 27.485.132 35.789.576
============= =============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÓÕÍÏËÉÊÙÍ ÅÓÏÄÙÍ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ)

 1/1-31.12.2012 1/1-31.12.2011
Κύκλος εργασιών 3.389.466 5.148.281

Μικτά κέρδη/(ζημιές) (262.323) 542.671

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών  

και επενδυτικών αποτελεσμάτων  (5.135.952) (1.727.365)

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (4.877.659) (1.202.778)

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (4.944.518) (1.202.710)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους 23.942 (28.243)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους (4.920.576) (1.230.953)

(Ζημιές)/Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (1,6482) (0,4009)

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (5.045.817) (1.581.622)

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÉÄÉÙÍ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ)
31.12.2012 31.12.2011

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 

(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 9.717.867 13.438.820

Κέρδη/(ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους (4.944.518) (1.202.710)

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση 23.942 (28.243)

Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου - (2.490.000)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 

(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) 4.797.291 9.717.867

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ)
1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων (4.877.659) (1.202.778)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 90.134 145.742

Προβλέψεις - 80.172

Εσοδο απο επικουρικο (37.812) (78.042)

Απομείωση παγίων 295.661 -

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (108.797) (361.793)

(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων - 34.438

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 3.539.210 7.539.162

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (2.723.946) (3.481.427)

Μείον:

Καταβεβλημένοι φόροι (488.197) (864.222)
------------ -----------

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (4.311.406) 1.811.252
` ------------ ------------

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων  πάγιων στοιχείων (109.526) (418.150)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων 

και άυλων  πάγιων στοιχείων - 2

Τόκοι εισπραχθέντες 107.194 437.531

Μερίσματα εισπραχθέντα 1.603 2.303
---------- -----------

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (729) 21.686
---------- -----------

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια (126.454) 78.701

Επιστροφή μετοχικού Κεφαλαίου - (2.490.000)
------------ ------------

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (126.454) (2.411.299)
------------ ------------

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) (4.438.589) (578.361)

------------ -------------
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 26.196.316 26.774.677

------------- -------------
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 21.757.727 26.196.316

------------ ------------

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Παντελάκης Χρηματιστηριακή
Α.Ε.Π.Ε.Υ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται
οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται στις σημειώσεις 15 και 24 των Οικονομικών Καταστάσεων.

2. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν στο τέλος της τρέχουσας χρήσης στα 39 άτομα ενώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης στα 66 άτομα.

3. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.( η Εταιρεία δεν διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα)

4. Κατά τη γνώμη της Διοίκησης της Εταιρείας και των νομικών της συμβούλων οι υφιστάμενες επίδικες υποθέσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.

5. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει τις εξής προβλέψεις:

1. Ανέλεγκτες χρήσεις :                 € 80.000

6. Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2012 τα οποία θα έπρεπε η να κοινοποιηθούν η να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων.

Αρμόδια υπηρεσία: Υπουργείο Ανάπτυξης/Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.tradedirect.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 28/2/2013

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Νικόλαος Τσιμπούκας, ΑΜ ΣΟΕΛ 17151

Ελεγκτική εταιρεία: KPMG Ïñêùôïß ÅëåãêôÝò Á.Å.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος Δούκας Παλαιολόγος

Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος Παντελάκης 

Σύμβουλος Ανδρέας Παντελάκης

Σύμβουλος Νικόλαος Μουζάκης 

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ  ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
(Α.Δ.Τ. ΑΒ 043399)

Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ

ÐÁÍÔÅËÁÊÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ
Α.Ä.Ô. ÁÂ 336714

Ï ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÏÓ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÏÐÏÕËÏÓ  ÈÅÏÄÙÑÏÓ
Á.Ä.Ô ÁÂ 331891


