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ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 

 
 
 
 
 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 
1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016 

 
 
 
Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5 
του Ν.3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "DROMEAS", 
ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» στις 
19/08/2016 και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
www.dromeas.gr όπου και θα παραμείνει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και 
δημοσιοποιήσεώς της. 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

α) Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
β) Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης  
γ) Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
δ) Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 
Ιουνίου 2016 
ε) Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 
  

http://www.dromeas.gr


          ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – “DROMEAS” 

 
 

 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016 

3 

 
 
 

Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 
Δηλώνεται με την παρούσα ότι, εξ' όσων γνωρίζουμε οι εξαμηνιαίες εταιρικές και 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - 
"DROMEAS", ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 30η Ιουνίου 
2016, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 
ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως 
του Ομίλου και της Εταιρίας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται 
στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση 
αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
Δηλώνεται επίσης ότι, εξ' όσων γνωρίζουμε η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού 
συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και 
των κατά εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Σέρρες,  19 Αυγούστου 2016  

Οι βεβαιούντες  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

   

   

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Α.Δ.Τ. ΑM 430530 

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Α.Δ.Τ. ΑΕ 536148 

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Α.Δ.Τ. Χ 470104 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  
 

Προς τους κ.κ. Μετόχους τις Ανώνυμης Εταιρίας 
 

«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – «DROMEAS» ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» 

 
 
Εισαγωγή 
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – «DROMEAS» 
ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» (η 
Εταιρία) και των θυγατρικών της, της 30ης Ιουνίου 2016 και τις σχετικές συνοπτικές 
εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 
καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την 
ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν 
την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την 
ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα 
επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση 
την επισκόπησή μας. 
 
 
Εύρος Επισκόπησης 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 
2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που 
διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της 
ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών 
ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και 
λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών 
επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του 
ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, 
δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει 
στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να 
εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε 
γνώμη ελέγχου. 
 
 
Συμπέρασμα 
Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας 
οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των 
λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 
εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
 
 

Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 2016 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  

 
 

Αθανάσιος Δ. Τσάκλης 
Αριθμός Μητρώου ΣΟΕΛ 14951 

 
Μέλος της 

METRON AUDITING A.E.  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

9ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Στ. Καζαντζίδη 47 
Τ.Θ. Δ8112, Τ.Κ. 57001 Θέρμη 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 158 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της εταιρείας 
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "DROMEAS", ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» 
Επί των ενοποιημένων και εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 

από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016 
 

Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά χρηματοοικονομικές πληροφορίες 
του ομίλου και της εταιρείας  «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "DROMEAS", 
ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» για το 
πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν 
στην περίοδο και η επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, 
περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι εταιρείες του 
ομίλου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης και τέλος 
παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του 
εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν μερών. 
 
I. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

 
Κύκλος Εργασιών 
Ο όμιλος σημείωσε στην επισκοπούμενη περίοδο σημαντική αύξηση του κύκλου 
εργασιών κατά 79% ( 5.571 χιλ € το πρώτο εξάμηνο του 2016 έναντι 3.113 χιλ € του 
2015 αντίστοιχα), ενώ και η εταιρεία σημείωσε σημαντική αύξηση κατά 79 % ( 5.350 
χιλ € το πρώτο εξάμηνο του 2016 έναντι 2.987 χιλ € το 2015). 
 
Κόστος Πωληθέντων 
Το κόστος πωληθέντων του ομίλου ως ποσοστό του κύκλου εργασιών του, 
παράλληλα με την σημαντική αύξηση των πωλήσεων, ακολούθησε την αυξητική 
πορεία και ανήλθε στο τρέχον εξάμηνο του 2016 στο 51,3%, έναντι  του 36,5% του 
αντίστοιχου περσινού διαστήματος. 
 
Κέρδη / Ζημιές Προ Φόρων 
Τα παραπάνω οδηγούν σε μια εμφανή σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων, 
παρά την ραγδαία περαιτέρω επιδείνωση της εσωτερικής αγοράς και των 
λειτουργικών / θεσμικών δυσχερειών. Η μητρική εταιρεία, στο α’ εξάμηνο του 2016, 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, μείωσε τις ζημίες της προ φόρων 
από τις 911 χιλ. € στις 528 χιλ €. Πιο εμφανής είναι η βελτίωση για τον όμιλο, όπου 
οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν στις 495 χιλ €, κατά 41% λιγότερες από τις ζημίες του 
πρώτου εξαμήνου του 2015 (837 χιλ. €). 
 
Κέρδη / Ζημίες Μετά Από Φόρους 
Οι ζημίες της μητρικής, μετά από φόρους (αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις) ανήλθαν στις 606 χιλ. €, ενώ οι ζημίες του ομίλου μετά από φόρους 
αντιστοίχως 578 χιλ. €.  
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Δανεισμός 
 
Βασική επιδίωξη της Διοίκησης αποτελεί η κατά το δυνατόν μείωση των τραπεζικών 
κεφαλαίων δανεισμού αποσκοπώντας στην περιστολή του αντίστοιχου 
χρηματοοικονομικού κόστους του οποίου η εξυπηρέτηση έχει καταστεί πολύ 
κοστοβόρα αυτή την εποχή. 
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, παρά την ραγδαία επιδείνωση της εσωτερικής 
αγοράς, των δυσκολιών του κλάδου μας, αλλά και της χρηματαγοράς, τα συνολικά 
μεγέθη των χρηματοδοτήσεών μας παρέμειναν σταθερά στα ίδια επίπεδα. Οι 
συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρίας για την εξυπηρέτηση του κοινοπρακτικού 
ομολογιακού δανείου ύψους 20,1 εκ €, καθώς και η εξυπηρέτηση των Μ/Μ δανείων 
για την υλοποίηση Φ/Β Πάρκων από τη μητρική και τη θυγατρική ΚΕΜ, καλύφθηκαν 
απολύτως. Επιπρόσθετα, εξυπηρετήθηκαν οι τρέχουσες βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις. 
 
 
Αριθμοδείκτες 
 
Ο δείκτης οικονομικής διάρθρωσης ενοποιημένων Ιδίων Κεφαλαίων προς 
ενοποιημένα ξένα κεφάλαια  είναι για μεν την επισκοπούμενη περίοδο του 2016 
0,81 για δε την αντίστοιχη περίοδο του 2015 0,77. Ο ανωτέρω δείκτης κρίνεται από 
τη Διοίκηση με οικονομικούς και τεχνικούς όρους ιδιαίτερα ικανοποιητικός  στην 
παρούσα οικονομική συγκυρία. 
 
Ο δείκτης οικονομικής διάρθρωσης ενοποιημένων Ιδίων Κεφαλαίων προς 
ενοποιημένα πάγια (ενσώματα) περιουσιακά στοιχεία είναι για μεν την 
επισκοπούμενη περίοδο του 2016 0,67 για δε την αντίστοιχη περίοδο του 2015 0,68. 
Ο ανωτέρω δείκτης κρίνεται από τη Διοίκηση με οικονομικούς και τεχνικούς όρους  
ικανοποιητικός αφού βρίσκεται στη περιοχή της μονάδας (1) , στην παρούσα 
οικονομική συγκυρία. 
 
Ο δείκτης γενικής ρευστότητας (Σύνολο ενοποιημένου Κυκλοφορούντος 
Ενεργητικού προς ενοποιημένες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις)  είναι για μεν την 
επισκοπούμενη περίοδο του 2016 2,82 για δε την αντίστοιχη περίοδο του 2015 3,61. 
Ο ανωτέρω δείκτης κρίνεται από τη Διοίκηση με οικονομικούς και τεχνικούς όρους 
ικανοποιητικός, στην παρούσα οικονομική συγκυρία. 
 
 
ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης η διοίκηση της εταιρίας κατόρθωσε με τις 
ενέργειές της να σημειώσει μία σημαντικότατη αύξηση  του κύκλου εργασιών η 
οποία επιτεύχθηκε χάριν της εξαγωγικής δραστηριότητάς της  ενώ  σε κλαδικό 
επίπεδο στο εσωτερικό της χώρας υπήρξε περαιτέρω επιδείνωση της αγοράς.  
Συγκεκριμένα η εταιρεία υλοποιώντας παραγγελίες εξωτερικού και κύρια της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του CERN και του Γερμανικού Στρατού αλλά και του ΟΤΕ 
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από το εσωτερικό σε συνδυασμό και με τις πωλήσεις της λιανικής τόσο στο 
εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό κατόρθωσε σε μία εξαιρετικά δύσκολη για την 
Ελληνική επιχειρηματικότητα περίοδο να σημειώσει διπλασιασμό σχεδόν των 
πωλήσεών της. Το αποτέλεσμα βέβαια αυτό είναι απόρροια των ενεργειών της 
Διοίκησης από το προηγούμενο έτος ενώ η προσπάθεια συνεχίζεται και εντείνεται 
αφού η προοπτική για ανάπτυξη βρίσκεται κατά κύριο λόγο στις αγορές του 
εξωτερικού. 
 
Αναλυτικότερα, τα σημαντικά, ανακοινωμένα γεγονότα του πρώτου εξαμήνου έχουν 
ως εξής:   
 

• Στις 16/2/2016 ανακοινώθηκε η ανάληψη ενός ακόμη έργου από το 
Γερμανικό Στρατό για την προμήθεια επίπλων αξίας ενός εκατομμυρίου 
οκτακοσίων  χιλιάδων ευρώ (1.800.000€). 

• Στις 26/02/2016 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση από την αρμόδια Επιτροπή 
των συμμετοχών του 7ου Διαγωνισμού Βιομηχανικού Σχεδίου Επίπλων 
Γραφείου & Σπιτιού, που προκήρυξε η εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ. 

• Στις 03/03/2016 η εταιρεία ανακοίνωσε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
στις 02/03/2016 στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο όπου έγινε και 
παρουσίαση της εταιρίας ΔΡΟΜΕΑΣ, στα πλαίσια κοπής της βασιλόπιτας του 
Βελγο - Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 
ο Αρχιεπίσκοπος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Benelux κ. 
Αθηναγόρας, η Πρέσβης της Ελλάδος στο Βέλγιο κα Ελευθερία Γαλαθιανάκη, 
ο εμπορικός ακόλουθος κος Παντελής Γκάσιος, εκπρόσωποι υπηρεσιών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πλήθος κόσμου. 

•  Τον Μάρτιο 2016 η Εταιρία « ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ » και τον διακριτικό 
τίτλο « ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ » ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για την 
χρήση 2015 σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χ. Α. ως 
ακολούθως: 1. Ανακοίνωση οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 στο Χ. Α. 
την 31η Μαρτίου 2016. 2. Δημοσίευση αποτελεσμάτων χρήσης 2015 στον 
ιστότοπο της εταιρίας μας www.dromeas.gr την 31η Μαρτίου 2016. 3. 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, Δευτέρα 30η Μαΐου 2016 η 
οποία αναβλήθηκε και πραγματοποιήθηκε στις 28/06/2016. 

• Στις 22/04/2016 η εταιρεία ανακοινώνει εκδήλωση της Pro-Greece στο 
Βερολίνο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Απριλίου 2016, στο ξενοδοχείο 
Marriott του Βερολίνου που διοργάνωσε ο Economist. Σε συνεργασία με το 
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και με την υποστήριξη του Ελληνικού 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Τουρισμού και του Γερμανικού 
Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας, διοργανώθηκε Ελληνογερμανικό 
Επιχειρηματικό Φόρουμ για την αναδόμηση της εμπιστοσύνης μεταξύ 
Γερμανικών και ελληνικών επιχειρήσεων, τον προσανατολισμό σε νέες 
εμπορικές, επενδυτικές σχέσεις και την ανάπτυξη των startups. Στο πλαίσιο 
του εν λόγω επιχειρηματικού φόρουμ, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, με 
την υποστήριξη του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, διοργάνωσε το 
απόγευμα της ίδιας ημέρας μια διαδραστική συνέντευξη / ανοικτή συζήτηση 
στον εκθεσιακό χώρο της COCO-MAT στο Βερολίνο. Ο συντονισμός της 

http://www.dromeas.gr
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συζήτησης έγινε από τον δημοσιογράφο Reinhard Laska του εθνικού δικτύου 
ZDF. Εκεί δόθηκε η ευκαιρία σε επιλεγμένες, σημαντικές επιχειρήσεις και 
των δύο χωρών, να μιλήσουν για την δική τους εμπειρία διμερών 
οικονομικών σχέσεων και τις περαιτέρω προοπτικές αυτών. Από την Ελλάδα 
συμμετείχαν οι COCO-MAT, ΔΡΟΜΕΑΣ, ISOMAT και VARVARESSOS. Ο 
ΔΡΟΜΕΑΣ εκπροσωπήθηκε στο επιχειρηματικό φόρουμ του Economist και 
στην απογευματινή ανοικτή συζήτηση από τους Κωνσταντίνο 
Παπαπαναγιώτου και Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρίας. Στην απογευματινή εκδήλωση, το παράδειγμα των 
τεσσάρων ελληνικών επιχειρήσεων αξιοποιήθηκε μεταξύ άλλων για να 
προωθηθεί η πλατφόρμα επαγγελματικής διασύνδεσης 
www.proGreece.com - "Produce in Greece - Render Services from Greece", η 
οποία συγκροτήθηκε πριν από τρία χρόνια στη Θεσσαλονίκη με την 
πρωτοβουλία του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και την υποστήριξη 
άλλων φορέων. Στόχος της πλατφόρμας είναι να αποτελέσει εργαλείο 
αξιοποίησης για την προώθηση της συνεργασίας Ελληνικών και Γερμανικών 
επιχειρήσεων ώστε να αξιοποιηθεί το παραγωγικό δυναμικό ελληνικών 
μονάδων μέσω Β2Β σύζευξης με Γερμανούς παραγωγούς. 

• Το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε η Τελετή Απονομής του 7ου 
Διεθνούς Διαγωνισμού Βιομηχανικού Σχεδίου Επίπλων Γραφείου & Σπιτιού 
που διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου του ΔΡΟΜΕΑ στην 
Βιομηχανική Περιοχή Σερρών. Οι νικητές της βραδιάς είχαν την τιμή να 
παραλάβουν τα βραβεία τους από τον κο Χρήστο Μέγκλα πρόεδρο του 
Επιμελητηρίου Σερρών, τον κο Ντίνο Πετράτο σκηνογράφο – ζωγράφο μέλος 
της επιτροπής αξιολόγησης των σχεδίων. και τον πρόεδρο της εταιρίας 
ΔΡΟΜΕΑΣ κο Αθανάσιο Παπαπαναγιώτου. Οι συμμετοχές που κατατέθηκαν 
φέτος, διακρίθηκαν στο σύνολό τους για την σχεδιαστική συνέπεια και τη 
δημιουργική πρωτοτυπία τους. Η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, 
αποτελούμενη από εκπροσώπους Φορέων Αρχιτεκτόνων και Βιομηχανικών 
Σχεδιαστών, Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών, εξέτασε τις 
υποβληθείσες προτάσεις και επέλεξε προς απονομή βραβείων, τις 
ακόλουθες: Α’ Βραβείο στον Θωμά Δαλαμπούρα για το «folding space» 
χρηματικό ποσό 5.000 € Β’ Βραβείο Στους Ανδρέα-Ορφέα Μάκο, Μικαέλα 
Αργυριάδου και Ιωάννη Νούση για το «ergon» χρηματικό ποσό 2.000 € Γ’ 
Βραβείο στον Ηλία Γεωργακόπουλο για το «polifilon» χρηματικό ποσό 1.000 
€ Έπαινος στον Φραγκίσκο Λαρόζα για το «fram3d» Έπαινος στον Απόστολο 
Τσιβόλα για το «alex» και το «dada» Έπαινος στον Δημήτριο Λουίζο και την 
Ιωάννα-Ευαγγελία Γλυκού για το «kyma». Οι νέοι σχεδιαστές κλήθηκαν να 
“ισορροπήσουν” μεταξύ χρηστικότητας, εργονομίας και αισθητικής και να 
δημιουργήσουν προτάσεις που απαντούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης 
εποχής. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρίας 
ΔΡΟΜΕΑΣ Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου : «Ξεκινήσαμε την ανά διετία 
διενέργεια αυτού του διαγωνισμού πριν δεκαπέντε χρόνια, προκειμένου να 
δημιουργήσουμε ένα διάλογο κυρίως μεταξύ των νέων σχετικό με το 
βιομηχανικό σχέδιο με στόχο να τους προτρέψουμε να ασχοληθούν με αυτό 
σε επαγγελματικό επίπεδο. Πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι στη χώρα μας 
υπάρχει μεγάλος χώρος και μεγάλη ανάγκη για την ανάπτυξη του 

http://www.proGreece.com
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Βιομηχανικού Σχεδίου όχι μόνο στα έπιπλα αλλά και σε όλα τα προϊόντα. 
Είναι μια από τις βασικές συνιστώσες ανάπτυξης μιας χώρας» . 

 
• Στις 31/03/16 η Δρομέας δημοσίευσε τα αποτελέσματα του έτους 2015. 

Συγκεκριμένα, στην ετήσια έκθεση του Δ.Σ. αναφέρεται ότι "Η συνεχιζόμενη 
οικονομική κρίση στη χώρα από το 2009, η οποία εντάθηκε από το τελευταίο 
τρίμηνο του 2014 συνεχίστηκε με εντεινόμενους ρυθμούς το πρώτο εξάμηνο 
του 2015 και κορυφώθηκε με την εφαρμογή των capitalcontrols, επιδείνωσε 
περαιτέρω τη ζήτηση των προϊόντων επίπλου γενικά στην εσωτερική αγορά, 
ειδικότερα των επίπλων γραφείου.  Οι πολιτικές εξελίξεις επέτειναν την 
ανασφάλεια και τη νευρικότητα στην εγχώρια αγορά, καθώς και τα 
προβλήματα ρευστότητας στον τραπεζικό τομέα. Τα γεγονότα αυτά 
επηρέασαν ιδιαιτέρως τους κλάδους  ειδών διαρκείας συνολικά, 
προκαλώντας περαιτέρω μείωση του κύκλου εργασιών τους.   
Η εταιρία μας, αν και η μόνη σε λειτουργία βιομηχανική παραγωγική μονάδα 
στον κλάδο στη χώρα, υφίσταται τις συνέπειες της παρατεταμένης ύφεσης. 
Από το 2009 που ολοκληρώσαμε το τελευταίο σχέδιο παραγωγικών 
επενδύσεων, στραφήκαμε στις αγορές του εξωτερικού δίνοντας έμφαση 
στην Κεντρική Ευρώπη. Έτσι, σε αυτό το διεθνές και εθνικό πλαίσιο, 
δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών του κλάδου μας, η εταιρία διατήρησε 
τη χρονιά που μας πέρασε θετικά αποτελέσματα προ τόκων, αποσβέσεων 
και φόρων, τα οποία επέτρεψαν την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της. 
Αυτό σε συνάρτηση με τις προοπτικές που ανοίξανε μέσα από τη συμμετοχή 
σε μεγάλους διεθνείς διαγωνισμούς, οι οποίοι κατακυρώθηκαν εντός του 
2015, αλλά και μέσα από την ανάπτυξη διεπιχειρηματικών συνεργασιών που 
θα διαμορφώσουν ένα δίκτυο μόνιμης και συνεχούς διάθεσης των 
προϊόντων της ΔΡΟΜΕΑΣ στις ώριμες αγορές της κεντρικής Ευρώπης και όχι 
μόνο, είναι πολύ ενθαρρυντικό, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών κάτω 
και από τα επίπεδα του 2012." 
 

• Την 28/06/16 ώρα 12η μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. 
Σερρών συνεκλήθη και συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της Εταιρίας με την Επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» και τον 
διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ.». Συγκεκριμένα παραστάθηκαν 11 
Mέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 26.373.094 κοινών ονομαστικών μετοχών της 
Εταιρίας, εκπροσωπούντες ποσοστό 75,96 % (ποσοστό απαρτίας) του 
συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Σύμφωνα με τα άρθρα 278 του 
Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει ότι κατά την 
ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν 
αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Οι 
παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρίας 75,96 % ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.373.094 συνολικά μετοχών της 
Εταιρίας, αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων (της εταιρίας και των ενοποιημένων), της έκθεσης διαχείρισης 
του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού 
ελεγκτή – λογιστή επ’ αυτών. Από το τελικώς διαμορφωθέν αποτέλεσμα της 
χρήσης 2015 δεν προκύπτει μέρισμα προς διανομή. 2. Μετά την έγκριση των 
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ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (της εταιρίας και των ενοποιημένων) οι 
παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρίας 75,96 % και κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, δι’ ονομαστικής κλήσεως 
ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.373.094 συνολικά μετοχών, απήλλαξαν ομόφωνα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας 
από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2015 
έως 31.12.2015. 3. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο 
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 75,96 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.373.094 
συνολικά μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν να ανατεθεί ο έλεγχος της 
τρέχουσας χρήσης 2016 σε τακτικό εκλεκτή, συγκεκριμένα στον Αθανάσιο 
Τσάκλη του Δημητρίου με Αριθμό Μητρώου της ΣΟΕΛ 14951 και 
αναπληρωματικό ελεγκτή τον Δημήτριο Γ. Πλασταρά με Αριθμό Μητρώου 
της ΣΟΕΛ 27771 της Ελεγκτικής εταιρίας METRON AUDITING ΑΕ. Περαιτέρω 
εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως συνάψει την απαιτούμενη από τα ισχύοντα 
Ελεγκτικά Πρότυπα Σύμβαση ανάθεσης ελεγκτικού έργου εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος. 4. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής 
στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 75,96 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 
26.373.094 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα, σύμφωνα 
με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις αμοιβές, 2 παροχές και αποζημιώσεις 
παραστάσεων, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
από 1.1.2015 έως 31.12.2015. 5. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 
συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 75,96 %, ήτοι μέτοχοι 
κάτοχοι 26.373.094 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα, 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις προϋπολογιζόμενες αμοιβές, 
παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που θα χορηγηθούν προς τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2016 έως 31.12.2016. Επίσης 
αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3016/2002 περί εταιρικής 
διακυβέρνησης, ο καθορισμός της αποζημιώσεως των μη εκτελεστικών 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016 για τον χρόνο που 
διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί 
στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.  

 
ΙΙΙ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ.       
 
Προμηθευτές 
Οι εμπορικές συμφωνίες των εταιρειών του Ομίλου γίνονται με αξιόπιστους, 
δόκιμους και σημαντικούς οίκους τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού. 
Από αυτούς οι προμηθευτές του εξωτερικού, είναι κυρίως κορυφαίες εταιρείες 
παραγωγής, τεχνολογικού εξοπλισμού, ενώ οι προμηθευτές του εσωτερικού είναι 
εταιρείες που προμηθεύουν πρώτες ύλες και αναλώσιμα. 
 
Πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να απορρέουν από τις εμπορικές συνέργειες του 
Ομίλου και των εταιρειών του είναι η καθυστέρηση στην προμήθεια εξοπλισμού και 
η καθυστέρηση από τους διάφορους προμηθευτές που θα έχουν σαν αντίκτυπο την 
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γενικότερη καθυστέρηση των αναληφθέντων έργων και την επιβολή από τον κύριο 
του έργου ρητρών, ή την δυσαρέσκεια του πελάτη. 
 
Για την ελαχιστοποίηση τέτοιων κινδύνων, η Διοίκηση και η αρμόδια Δ/νση 
Προμηθειών της εταιρείας, μετά τα τελευταία μάλιστα οικονομικά προβλήματα που 
εμφανίσθηκαν στην αγορά, συνεχίζει την on-going αυστηρή επαναξιολόγηση των 
προμηθευτών, ενώ παράλληλα επαναδιαπραγματεύεται τους όρους και χρόνους 
εξόφλησης των λογαριασμών, εκμεταλλευόμενη τόσο την  πιστοληπτική ικανότητα 
της εταιρείας όσο και την καλή της φήμη στην αγορά, προσπαθώντας επί πλέον να 
διασφαλισθεί έναντι προμηθευτών, με έκδοση εγγυητικών επιστολών. Παράλληλα, 
όπου είναι εφικτό, φροντίζει να μην υπάρχει σημαντική εξάρτηση από τους 
προμηθευτές, έτσι ώστε κανένας προμηθευτής να μην προμηθεύει υλικά σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των αγορών τους, στις εταιρείες του Ομίλου. 
 
Πελάτες 
Λόγω της μεγάλης διασποράς που παρουσιάζει η πελατειακή βάση των εταιρειών 
του ομίλου δεν υφίστανται κίνδυνοι εξάρτησης από μερίδα πελατών καθώς κανένας 
μεμονομένος πελάτης του ομίλου δεν απορροφά πάνω από 5% του κύκλου 
εργασιών τους. 
 
Η πελατειακή βάση των εταιρειών του ομίλου αφορά ένα μεγάλο εύρος 
επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι εταιρείες του ομίλου 
στοχεύουν στην ικανοποίηση μεγαλύτερου πλήθους επιχειρήσεων (πελατών) μέσα 
από τη συνεχώς εμπλουτιζόμενη γκάμα των προϊόντων που διαθέτουν, 
επιδιώκοντας ταυτόχρονα στην άμεση ικανοποίηση των αναγκών τους και στην 
αύξηση της εμπιστοσύνης τους, μέσα από διάφορες διαδικασίες και παροχές. 
 
Στον εσωτερικό τομέα με τους πελάτες-αντιπροσώπους της η μητρική εταιρεία 
συνεργάζεται βάσει συγκεκριμένου πλαφόν συνεργασίας για τον καθένα και για τις 
νέες συνεργασίες ζητά εγγυητικές επιστολές τραπεζών που καλύπτουν τα πλαφόν 
της πίστωσης. 
 
Πάντως ενώ η κρίση στην αγορά συνεχίσθηκε επιδεινούμενη, μέχρι σήμερα οι 
επισφάλειες που έχουν δημιουργηθεί από πελάτες της εταιρείας κυρίως από 
σφραγισμένες επιταγές είναι πολύ μικρού ποσού και ποσοστού του συνόλου των 
πωλήσεων, και έχουν γίνει αντίστοιχες προβλέψεις. Από την άλλη μεριά βεβαίως 
καθυστερήσεις στις εισπράξεις παρουσιάζονται κατά κύριο λόγω στους πελάτες μας 
δήμους  και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίες όμως μέχρι σήμερα 
υποχρεώσεις των τακτοποιούνται με αρκετές βέβαια καθυστερήσεις.    
 
 
 
Ασφαλιστικός Κίνδυνος 
Οι δραστηριότητες της εταιρείας αντιμετωπίζουν κινδύνους που μπορεί να 
προκύψουν από αρνητικά γεγονότα, όπως μεταξύ άλλων, ατυχήματα, ζημιές σε 
εξοπλισμό από φωτιά, σεισμό, ζημίες μεταφερομένων ειδών πρώτων υλών κατά τις 
εισαγωγές ή ετοίμων προϊόντων κατά τις πωλήσεις. 
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Όλα τα παραπάνω πολύ πιθανόν να προκαλέσουν καθυστερήσεις και στη 
δυσμενέστερη περίπτωση διακοπή εργασιών. Τυχόν τέτοιες εξελίξεις θα 
δυσχέραιναν την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της εταιρείας. 
 
Για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων κινδύνων, η Διοίκηση προβαίνει στην 
ασφάλιση κατά των κινδύνων αυτών με την κάλυψη των εγκαταστάσεων και 
διακινήσεων, σε αναγνωρισμένους Ασφαλιστικούς Οίκους, ως επίσης και κάλυψη 
απώλειας κερδών, αλλά και αυτήν του σεισμού. 
 
Δανεισμός 
Στον χρηματοπιστωτικό τομέα ο Όμιλος συνεργάζεται με Ελληνικές και ξένες 
Τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα εγκεκριμένα όρια 
χρηματοδοτήσεων και εγγυήσεων, διασφαλίζουν την εταιρεία και τις θυγατρικές της 
με τα απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης και οι ικανοποιητικοί όροι συνεργασίας και 
τιμολόγησης των διαφόρων τραπεζικών εργασιών βοηθούν στον περιορισμό του 
χρηματοοικονομικού κόστους των εταιριών του Ομίλου. 
 
Η Διοίκηση της εταιρείας φροντίζει όσο είναι δυνατόν για την αυτοχρηματοδότηση 
των έργων και την προσφυγή της στον δανεισμό στο μικρότερο δυνατόν βαθμό. 
Παράλληλα η πολιτική των εταιρειών του ομίλου, είναι να διατηρεί το σύνολο των 
δανείων τους σε Ευρώ με μεταβλητό επιτόκιο, προς αποφυγή συναλλαγματικού 
κινδύνου. Επίσης η εταιρεία ερευνά συστηματικά τα χορηγητικά προϊόντα του 
τραπεζικού συστήματος για την εξεύρεση λύσεων δανεισμού με το δυνατόν 
χαμηλότερο κόστος χρήματος. Η διαμόρφωση του χρηματοοικονομικού κόστους 
στο πρώτο εξάμηνο της χρήσης, επηρεάστηκε από την πορεία των επιτοκίων 
δανεισμού και τις αποφάσεις των διοικήσεων των Τραπεζών για τα κόστη των 
SPREADS που χρεώνουν στις πελάτιδές τους εταιρείες,  
 
Το συνολικό ύψος του δανεισμού της εταιρείας, κεφαλαίου κινήσεως και 
μεσομακροπρόθεσμων αναγκών, ύψους (27,8 εκ. €) αναλυμένο σε ομαδοποιημένες 
ημερομηνίες ληξιμότητας, εμφανίζει την πιο κάτω διαμόρφωση : 
 
Α) λήξη εντός ενός έτους 4,3 εκ €, Β) λήξη μετά 2 έτη 0,7 εκ €, Γ) λήξη μετά 3 έτη 1,5 
εκ €, Δ) λήξη μετά 4 έτη 1,4 εκ €, Ε) λήξη μετά 5 έτη 1,4 εκ €, ΣΤ) λήξη μετά 6 έτη 1,4 
και Ζ)μέχρι την οριστική εξόφληση 17,1 εκ €. 
πλέον των αντίστοιχων για κάθε περίοδο λογιζόμενων τόκων. 
 
Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Ο κίνδυνος μεταβολής 
των επιτοκίων αφορά κυρίως: α)στα μεσομακροπρόθεσμα δάνεια τα οποία 
βασίζονται στην βάση του επιτοκίου EURIBOR στη μεταβολή αυτού αφού το 
περιθώριο είναι συμφωνημένο-σταθερό και β) στα βραχυπρόθεσμα δάνεια στη 
μεταβολή του επιτοκίου Euribor αλλά και σε πιθανή μεταβολή του περιθωρίου 
λόγω αλλαγής συνθηκών αγοράς . 
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Προσωπικό 
Η Διοίκηση των εταιρειών του Ομίλου στηρίζεται σε έμπειρα και ικανά στελέχη που 
έχουν πλήρη γνώση και εμπειρία του αντικειμένου των εταιρειών και των συνθηκών 
της αγοράς, συμβάλλοντας έτσι στην εύρυθμη λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη 
των εταιρειών. Τα στελέχη της εταιρείας βρίσκονται σε πλήρη επικοινωνία και 
αρμονική συνεργασία μεταξύ τους καθώς και μεταξύ της Διοίκησης και των 
Διευθύνσεων της εταιρείας. 
 
Ενδεικτικό παράδειγμα των ανωτέρω το γεγονός ότι με συναίνεση όλου του 
προσωπικού υπεγράφησαν συμβάσεις μειωμένης απασχόλησης κατά 50%, με 
αντίστοιχες μειώσεις των αποδοχών τους, προκειμένου να αποφευχθούν απολύσεις 
πλεονάζοντος προσωπικού, λόγω μείωσης των πωλήσεων. Εάν ενδεχόμενα οι 
σχέσεις των στελεχών με τη Διοίκηση και τις Διευθύνσεις διαταραχθούν, τότε 
πιθανόν να διαταραχθεί πρόσκαιρα και η εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και του 
Ομίλου. 
 
Η σημερινή οργανωτική δομή της εταιρείας επιτρέπει την άμεση συμπλήρωση 
κάποιων στελεχών, στην περίπτωση ξαφνικής αποχώρησής τους, χωρίς σημαντικές 
επιπτώσεις στην ομαλή πορεία των εργασιών της. Οι σχέσεις των διοικούντων με το 
προσωπικό της εταιρείας είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά 
προβλήματα. 
 
Η εξέλιξη του αριθμού του προσωπικού για τα έτη 2016 και 2015 παρουσίασε την 
πιο κάτω πορεία: 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  30/6/2016 30/6/2015 30/6/2016 30/6/2015 
Μισθωτοί (κατά την παρατιθέμενη ημερομηνία) 52 55 49 48 
Ημερομίσθιοι (κατά την παρατιθέμενη ημερομηνία) 148 122 139 116 

Σύνολο 200 177 188 164 
 
 
Προοπτικές 
Όπως προαναφέρθηκε, στην επισκοπούμενη περίοδο η διοίκηση της εταιρίας παρά 
την επιδείνωση σε κλαδικό επίπεδο στο εσωτερικό της χώρας, γεγονός που 
καταγράφηκε ως περαιτέρω μείωση του κύκλου εργασιών του κλάδου στο πρώτο 
εξάμηνο του 2016, κατόρθωσε να αναστρέψει τελείως την πορεία των πωλήσεών 
της. Επιτεύχθηκε η αύξηση του κύκλου εργασιών για το εξάμηνο συγκριτικά με το 
αντίστοιχο εξάμηνο της χρήσης 2015, καθώς ο όμιλος σημείωσε στην 
επισκοπούμενη περίοδο χρήσης σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά 79%, όπως 
και η εταιρεία η οποία επίσης σημείωσε σημαντική αύξηση κατά 79%. Αυτό 
αποτέλεσε απόρροια μιας μακρόπνοης προσπάθειας συγκροτημένης αναζήτησης 
εναλλακτικών διόδων προώθησης των προϊόντων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 
Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει και από τις προαναφερόμενες ανακοινώσεις της 
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εταιρίας, ο κύκλος εργασιών του τρέχοντος έτους στηρίζεται κύρια στην εκτέλεση 
του έργου της Ευρωπαϊκής επιτροπής το οποίο και εξελίχθηκε στο Α΄ εξάμηνο με 
πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς καθώς και στο νέο έργο που ανέλαβε η εταιρεία μας 
και ανακοινώθηκε το Φεβρουάριο του 2016 του Γερμανικού Στρατού το οποίο και 
θα εκτελεσθεί εντός του έτους ύψους 1,8εκ€. Παράλληλα εκτελούνται παραγγελίες 
από την υπογραφείσα τριετή σύμβαση συνεργασίας με το CERN καθώς και από την 
επίσης τριετή σύμβαση με τον OTE-COSMOTE. Ικανοποιητικά εξελίσσονται α) η 
κίνηση  των πωλήσεων του συνεργάτη μας DROMEAS ALBANIA  και β) οι  ενέργειες 
της εταιρείας για διεύρυνση της πελατειακής της βάσης με ανάπτυξη πελατολογίου 
στο εξωτερικό (Bisley, Αιθιοπία) από τις οποίες αναμένονται ακόμη και άμεσα 
αποτελέσματα εντός του έτους. Τα στοιχεία αυτά και μόνο καθώς και η πορεία των 
πωλήσεων του Α΄ εξαμήνου μας καθιστούν αισιόδοξους για το τρέχον έτος και 
αναμένουμε οι πωλήσεις μας να κλείσουν με σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος.   
 
 
IV. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Οι εμπορικές συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή μέρη, στην 
διάρκεια του Α΄ εξαμήνου του 2016, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις 
όρους της αγοράς και αφορούν σε συναλλαγές συνήθους εμπορικής και 
επιχειρηματικής φύσης. 
 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή μέρη κατά την έννοια του 
Δ.Λ.Π. 24, απεικονίζονται στον κατωτέρω πίνακα και αναλύονται εκτενέστερα στην 
υπό 7.6. παράγραφο της εξαμηνιαίας έκθεσης. 
 

Ποσά σε € ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30/6/2016 30/6/2016 
α) Έσοδα - 6.832 
β) Έξοδα 6.533 223.907 
γ) Απαιτήσεις - 391.808 
δ) Υποχρεώσεις 1.938 215.443 
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 37.577 24.366 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 80.773 - 
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 19.261 19.261 

 
 
V. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και οι αποφάσεις δικαστικών 
ή διαιτητικών οργάνων, δεν ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην οικονομική 
κατάσταση ή λειτουργία των εταιρειών του ομίλου. 
 
Η μητρική εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις 
διαχειριστικές χρήσεις 2009 και 2010. 
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Από τις λοιπές εταιρείες του ομίλου, η θυγατρική «ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε.» έχει περαιώσει τις 
φορολογικές της υποχρεώσεις για τις οικονομικές χρήσεις από ενάρξεως μέχρι και 
την 31/12/2006 σύμφωνα με τον Ν.3697/2008 και έχει ελεγχθεί με τακτικό 
φορολογικό έλεγχο και για τη χρήση 2007. Η θυγατρική εμπορική επιχείρηση 
«DROMEAS BG EAD» έχει ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις από το 2008 έως και την 
κλειόμενη 2013. 
 
Για τις χρήσεις από 2011 έως και 2014, η μητρική εταιρία και η θυγατρική «ΚΕΜ 
Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίες υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτή ή 
ελεγκτικό γραφείο, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και  το 
άρθρο 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013 όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4262/2014, 
έλαβαν Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις 
διαφορές (δηλαδή με Σύμφωνη Γνώμη). 
 
Σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, υπόκειται και η 
χρήση 2015, ο οποίος έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. Ομοίως, σε φορολογικό έλεγχο 
από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, υπόκειται και η τρέχουσα χρήση 2016. 
 
Για τις ως άνω ανέλεγκτες διαχειριστικές χρήσεις, έχει σχηματισθεί πρόβλεψη 
συνολικού ύψους € 103.352,77. 
 

(Ακριβές αντίγραφο εκ του πρακτικού του Δ.Σ. τις  19.8.2016) 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Κ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΕΛ. 

1. Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  18 
2. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 19 
3. Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 20 
4. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρίας  21 
5. Κατάσταση ταμειακών ροών 22 
6. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 23 
6.1. Γενικές πληροφορίες 23 
6.2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων  24 
6.3. Ενοποίηση 30 
6.4.  Πληροφόρηση κατά τομέα 31 
6.5. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 34 
6.6. Επίδικες και υπό διαιτησία διαφορές 34 
6.7. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις – Προβλέψεις 34 
7. Σημειώσεις τις Οικονομικές Καταστάσεις 35 
7.1. Ενσώματα πάγια στοιχεία του Ενεργητικού 35 
7.2. Άυλα στοιχεία του Ενεργητικού 36 
7.3. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 38 
7.4. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 38 
7.5. Αποθέματα 38 
7.6. Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις – Προβλέψεις – 

Γνωστοποιήσεις Συνδεμένων Μερών – Παροχές στη Διοίκηση 
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1. Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  
 
Ποσά σε € Σημ. Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015 
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού      
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 7.1. 39.087.209,68 39.706.094,53 35.141.276,22 35.679.807,20 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 7.2. 864.310,42 1.018.244,68 860.091,76 1.013.259,02 
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 7.3. 0,00 0,00 3.233.600,76 3.233.600,76 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 7.14. 639.212,63 704.146,70 531.656,80 531.656,80 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7.4. 103.897,96 104.334,96 71.982,80 72.419,80 

  40.694.630,69 41.532.820,86 39.838.608,33 40.530.743,58 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό      
Αποθέματα 7.5. 14.340.934,89 13.430.642,41 14.005.311,63 13.081.868,64 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 7.6. 6.094.754,03 4.433.400,84 6.291.171,08 4.854.334,09 
Λοιπές απαιτήσεις  7.7. 1.100.457,28 1.160.211,47 860.175,66 970.437,25 
Χρημ/κά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 

7.7. 
203.907,81 203.907,81 203.907,81 203.907,81 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.8. 1.656.791,22 977.767,97 1.496.113,66 816.336,05 

  23.396.845,23 20.205.930,50 22.856.679,84 19.926.883,84 

Σύνολο Ενεργητικού  64.091.475,91 61.738.751,36 62.695.288,17 60.457.627,42 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους      
Μετοχικό Κεφάλαιο (34.720.000 μετοχές αξίας 
€ 0,31 έκαστη) 

7.9. 
10.763.200,00 10.763.200,00 10.763.200,00 10.763.200,00 

Υπέρ το Άρτιο 7.9. 19.202.825,27 19.202.825,27 19.202.825,27 19.202.825,27 
Αποθεματικά 7.9. 4.128.416,17 4.197.780,15 4.269.698,32 4.336.727,33 
Κέρδη / ζημίες εις νέον 7.9. (7.905.636,27) (7.400.782,29) (7.667.511,80) (7.128.107,20) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα σε 
μετόχους της Μητρικής 

 
26.188.805,17 26.763.023,13 26.568.211,79 27.174.645,41 

Δικαιώματα μειοψηφίας 7.9. 167.222,05 163.342,83 0,00 0,00 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   26.356.027,22 26.926.365,96 26.568.211,79 27.174.645,41 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Δάνεια τραπεζών 7.11. 23.476.196,00 23.285.500,00 23.250.000,00 23.040.000,00 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 7.14. 3.188.962,27 3.105.966,59 2.963.625,34 2.885.238,95 
Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης 
προσωπικού 

7.10. 
227.275,46 227.275,46 222.686,31 222.686,31 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.12. 2.559.200,09 2.603.907,06 1.738.521,54 1.825.426,36 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  29.451.633,83 29.222.649,11 28.174.833,19 27.973.351,62 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 7.13. 2.150.059,87 1.974.524,74 2.185.481,12 1.999.812,25 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.11. 4.345.118,57 2.778.622,74 4.112.075,58 2.506.384,44 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 7.14. 268.260,42 385.894,91 267.005,46 382.393,06 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.13. 1.520.376,01 450.693,90 1.387.681,03 421.040,64 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  8.283.814,87 5.589.736,29 7.952.243,19 5.309.630,39 

Σύνολο υποχρεώσεων  37.735.448,70 34.812.385,40 36.127.076,38 33.282.982,01 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  64.091.475,91 61.738.751,36 62.695.288,17 60.457.627,42 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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2. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  
 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλ. € 
1/1-

30/6/16 
1/1-

30/6/15 
1/1-

30/6/16 
1/1-

30/6/15 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 5.571 3.113 5.350 2.987 
Κόστος πωλήσεων (2.861) (1.138) (2.775) (1.212) 
Μικτά κέρδη / (ζημίες) 2.710 1.975 2.575 1.775 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 94 96 94 97 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (605) (563) (583) (521) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (1.189) (878) (1.189) (876) 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων 
και αποσβέσεων 1.010 630 897 475 
Αποσβέσεις (804) (747) (741) (681) 
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 206 (117) 156 (206) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 0 3 0 3 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (701) (723) (684) (708) 
Κέρδη / ζημίες από συγγενείς επιχειρήσεις 0 0 0 0 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (495) (837) (528) (911) 
Μείον διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 0 0 0 0 
Μείον / πλέον φόροι (83) (143) (78) (127) 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (α) (578) (980) (606) (1.038) 
Κατανέμονται σε:     
Μετόχους Εταιρείας (579,0) (985,0) (606,0) (1.038,0) 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 1,0 5,0 0,0 0,0 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0167) (0,0284) (0,0175) (0,0299) 
     
Λοιπά συνολικά έσοδα     
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων (β) 0 0 0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α+β) (578) (980) (606) (1.038) 
Κατανέμονται σε:     
Ιδιοκτήτες μητρικής (579,0) (985,0) (606,0) (1.038,0) 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 1,0 5,0 0,0 0,0 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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 3. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου 
 

    Αποδιδόμενα στους Μετόχους της Μητρικής     

Ποσά σε χιλιάδες €  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 
Υπέρ το 
Άρτιο 

 Αποθεματικά  
Αποτελέσματα 

εις Νέον 
 

Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

 Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2015  10.763  19.203  4.337  (5.386)  150  29.067 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/6/2015 
            

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 30/6/2015  0  0  0  (980)  0  (980) 
Φόρος Εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση  0  0  0  0  0  0 
Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα ιδία 
κεφάλαια - Μεταφορά σε αποθεματικά  0  0  (103)  103  0  0 
Δικαιώματα μειοψηφίας από την πρώτη ενοποίηση και την 
ενοποίηση περιόδου  0  0  0  (4)  14  10 
Συνολική μεταβολή περιόδου  0  0  (103)  (881)  14  (970) 
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30 Ιουνίου 2015  10.763  19.203  4.234  (6.267)  164  28.097 

             
Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2016  10.763  19.203  4.198  (7.401)  163  26.926 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/6/2016 
            

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 30/6/2016  0  0  0  (578)  0  (578) 
Φόρος Εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση  0  0  0  0  0  0 
Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα ιδία 
κεφάλαια - Μεταφορά σε αποθεματικά  0  0  (67)  67  0  0 
Δικαιώματα μειοψηφίας από την πρώτη ενοποίηση και την 
ενοποίηση περιόδου  0  0  (2)  6  4  8 
Συνολική μεταβολή περιόδου  0  0  (69)  (505)  4  (570) 
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30 Ιουνίου 2016  10.763  19.203  4.129  (7.906)  167  26.356 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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4.  Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Εταιρίας 
 

    Αποδιδόμενα στους Μετόχους της Μητρικής   

Ποσά σε χιλιάδες €  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 
Υπέρ το 
Άρτιο 

 Αποθεματικά  
Αποτελέσματα 

εις Νέον 
 Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2015  10.763  19.203  4.476  (5.143)  29.299 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/6/2015 
          

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 30/6/2015  0  0  0  (1.038)  (1.038) 
Φόρος Εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση  0  0  0  0  0 
Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα ιδία κεφάλαια - 
Μεταφορά σε αποθεματικά  0  0  (103)  103  0 
Συνολική μεταβολή περιόδου  0  0  (103)  (935)  (1.038) 
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30 Ιουνίου 2015  10.763  19.203  4.373  (6.078)  28.261 

           
Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2016  10.763  19.203  4.337  (7.129)  27.174 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/6/2016 
          

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 30/6/2016  0  0  0  (606)  (606) 
Φόρος Εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση  0  0  0  0  0 
Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα ιδία κεφάλαια - 
Μεταφορά σε αποθεματικά  0  0  (67)  67  0 
Συνολική μεταβολή περιόδου  0  0  (67)  (539)  (606) 
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30 Ιουνίου 2016  10.763  19.203  4.270  (7.668)  26.568 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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5. Ταμειακές Ροές  
 

Ποσά σε χιλ. €  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Λειτουργικές Δραστηριότητες 
1/1-

30/6/16 
1/1-

30/6/15 
1/1-

30/6/16 
1/1-

30/6/15 
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (495) (837) (778) (911) 
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις 804 747 741 681 
Προβλέψεις 54 0 0 0 
Συναλλαγματικές διαφορές 0 0 0 0 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 701 723 684 708 
Αποτελ/τα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημίες) επενδ. δραστηριότητας 2 (5) 12 (25) 
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται      
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:     
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων (910) (1.772) (673) (1.550) 
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (1.536) 974 (1.327) 1.038 
Αύξηση /(μείωση)  υποχρ. (πλην δανειακών) 1.058 361 979 511 
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 0 0 0 0 
Καταβεβλημένοι φόροι 0 0 0 0 
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (322) 191 (362) 452 
Επενδυτικές Δραστηριότητες     
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (51) (450) (87) (537) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 0 0 0 0 
Αγορά λοιπών επενδύσεων (μετοχές) 0 0 0 0 
Τόκοι εισπραχθέντες 0 3 0 3 
Μερίσματα εισπραχθέντα 0 0 0 0 
Μείωση/(αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 0 0 0 0 
Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (51) (447) (87) (534) 
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες     
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχ. Κεφαλ. 0 0 0 0 
Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 0 0 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 4.479 2.695 4.479 2.506 
Εξοφλήσεις δανείων (3.395) (2.947) (3.318) (2.902) 
Εξοφλήσεις υποχρ. χρηματοδοτικών μισθώσεων (χρεολύσια) (32) (30) (32) (30) 
Σύνολο εισροών/εκροών από χρημ/κές δραστηριότητες 1.052 (282) 1.129 (426) 
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα της χρήσης (α)+(β)+(γ) 679 (538) 680 (508) 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 978 1.578 816 1.416 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.657 1.040 1.496 908 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών 
καταστάσεων.
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6. Πρόσθετες Πληροφορίες και Επεξηγήσεις 
 

6.1.   Γενικές Πληροφορίες 
 
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 
30η Ιουνίου 2016, περιλαμβάνουν τις ενδιάμεσες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις 
της «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και 
Αντιπροσωπειών» και τις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρίας και των θυγατρικών της, και έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στις 19/08/2016. 
  
Η εταιρία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και 
Αντιπροσωπειών» με διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ» Α.Β.Ε.Ε.Α. ιδρύθηκε το έτος 1979 
(ΦΕΚ 1474/15.5.1979) με διάρκεια μέχρι 31.12.2040 και έδρα τον Δήμο Λευκώνα 
του Νομού Σερρών στη διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ. Σερρών Τ.Κ. 621 21, Τετράγωνο 9.  Είναι 
εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών που τηρείται στη Νομαρχία Σερρών 
με αριθμό Μητρώου 11045/06/Β/86/10 και ο αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ είναι 
114048152000. 
 
Φύση Δραστηριοτήτων 
 
Η εταιρία είναι βιομηχανική επιχείρηση πλήρως καθετοποιημένη με κύρια 
δραστηριότητα την παραγωγή επίπλων και εξοπλισμού γραφείων. Παράγει και 
προσφέρει τα παρακάτω προϊόντα: 
 
• Γραφεία Διευθυντικά, προϊσταμένων, υπαλλήλων για διάφορες εργασίες, 

κατηγορίες, μεγέθη και σχέδια 
• Καθίσματα γραφείων όλων των κατηγοριών και βαθμίδων 
• Αρχειοθήκες για όλες τις βαθμίδες και χρήσεις 
• Σταθερά διαχωριστικά χώρων μέχρι οροφής 
• Κινητά διαχωριστικά σε διάφορα ύψη 
• Κινητές αρχειοθήκες 
• Καθίσματα κοινόχρηστων χώρων 
• Εξοπλισμούς εμπορικών καταστημάτων ειδικής κατασκευής 
• Ειδικές κατασκευές εξοπλισμού μεγάλων έργων 
• Νεανικά έπιπλα σπιτιού 
• Ντουλάπες σπιτιού 
• Κουτιά επίπλων κουζίνας 
 
Πληροφοριακά σημειώνεται ότι, η εταιρία με την απόφαση της έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης της 3/11/2010, περιέλαβε στο σκοπό της την παραγωγή και 
εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ή αιολικής ενέργειας ή  
από άλλες ανανεώσιμες πηγές και την κατασκευή, εμπορία και εγκατάσταση 
συστημάτων ή εξαρτημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική 
ενέργεια ή από άλλες ανανεώσιμες πηγές, ως και την παροχή υπηρεσιών 
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οικονομικοτεχνικών μελετών, σχεδιασμού και υποστήριξης τέτοιων έργων, 
δραστηριότητες τις οποίες μελετάει να αναπτύξει στο μέλλον. 
Το έργο του φωτοβολταϊκού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία στα τέλη του 2ου τριμήνου του 2013. 
 
Πληροφορίες σχετικές με τις κύριες εγκαταστάσεις της εταιρίας 
 
Οι παραγωγικές και οι βασικές εγκαταστάσεις της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ βρίσκονται: 
α) Στη Βιομηχανική Περιοχή Σερρών, σε ιδιόκτητα οικόπεδα εκτάσεως 118.036 τ.μ. 

με στεγασμένη επιφάνεια εκτάσεως  39.795 τ.μ., (παραγωγική εγκατάσταση), 
β) Στην Αθήνα σε οικόπεδα:  

- στον Ασπρόπυργο έκταση 6.000 τ.μ. ανηγέρθησαν  αποθήκες τ.μ. 3.500 
- στην Λ. Μεσογείων 172 σε ιδιόκτητο οικόπεδο 560 τ.μ. δημιουργήθηκε έκθεση 

– γραφεία 1.100 τ.μ. (βασικές εμπορικές εγκαταστάσεις). 
 
Η μονάδα είναι καθετοποιημένη και λειτουργούν οι κάτωθι γραμμές παραγωγής: 
• Κατεργασία ξύλου 
• Μεταλλικών κατεργασιών 
• Χύτευση αλουμινίου 
• Βαφείου 
• Πλαστικού και πολυουρεθάνης 
• Ταπετσαριών 
• Συσκευασίας 
• Φωτοβολταϊκών 
 
6.2. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων – Λογιστικές αρχές  
 
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - 
DROMEAS» της 30ης Ιουνίου 2016, που καλύπτουν περίοδο από την 1η  Ιανουαρίου 
έως και την 30η Ιουνίου 2016, έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και ειδικότερα σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 
34 περί ενδιάμεσων καταστάσεων. Επίσης έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή 
του ιστορικού κόστους, εκτός από την αποτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της 
δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και τις ερμηνείες τους, που 
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και που 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη 
χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της 
Εταιρίας. Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρμογή των 
λογιστικών μεθόδων της εταιρίας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. 
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Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις είναι βασισμένες στις οικονομικές 
καταστάσεις που καταρτίζει ο όμιλος σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο, 
προσαρμοσμένες με τις κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές, προκειμένου να 
εναρμονιστούν με τα ΔΠΧΠ. 
 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της 
μητρικής καθώς και οι ενοποιημένες καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των αντίστοιχων οικονομικών και ενοποιημένων 
καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31/12/2015. 
 
 
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων 
Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση  
 
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2016 ή 
μεταγενέστερα.  
 
• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισμός των Αποκτήσεων 
Συμμετοχών σε Από Κοινού Λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)  
 
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι 
εν λόγω τροποποιήσεις προσθέτουν νέα καθοδήγηση σχετικά με τη λογιστική 
αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής σε μία από κοινού λειτουργία, η οποία 
συνιστά μία επιχείρηση και διευκρινίζουν τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για 
τέτοιες αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες/ 
εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  
 
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινίσεις αναφορικά με 
Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)  
 
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και 
στο ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να 
διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίον αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις στον ρυθμό 
της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που 
ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση 
των μεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός 
περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δημιουργούνται 
από μία δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου 
γενικά αντανακλούν παράγοντες διαφορετικούς από την ανάλωση των μελλοντικών 
οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες/ εταιρικές Οικονομικές 
Καταστάσεις.  
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• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)  
 
Τον Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων 
αλλάζει η χρηματοοικονομική αναφορά για τις καρποφόρες φυτείες. Με την 
τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρες φυτείες, θα πρέπει να 
λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). Συνεπώς, 
με τις εν λόγω τροποποιήσεις οι καρποφόρες φυτείες εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις 
καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες/ εταιρικές Οικονομικές 
Καταστάσεις. 
 
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της Καθαρής Θέσης σε Ατομικές 
Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 01/01/2016)  
Τον Αύγουστο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων 
περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 27. Με τις εν λόγω τροποποιήσεις, μία οικονομική 
οντότητα έχει την επιλογή να αναγνωρίσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, 
κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης στις ατομικές 
Οικονομικές Καταστάσεις της, επιλογή η οποία έως και την έκδοση των 
συγκεκριμένων τροποποιήσεων, δεν ίσχυε. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να 
έχουν καμία.  
 
• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2012-2014 (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)  
 
Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των 
ΔΠΧΑ - Κύκλος 2012-2014», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε 
τέσσερα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις 
στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις 
εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι 
τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους διάθεσης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις Υπηρεσίας 
και Εφαρμογή των τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις συνοπτικές ενδιάμεσες 
οικονομικές καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφλησης: θέμα τοπικής αγοράς, 
και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες/ εταιρικές Οικονομικές 
Καταστάσεις.  
 
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)  
 
Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. 
Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις 
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υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης, και τη διασφάλιση της 
ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των 
Οικονομικών Καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 
ενοποιημένες/ εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  
 
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 
δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί 
σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
• ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)  
 
Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του 
ΔΠΧΑ 14. Σκοπός του ενδιάμεσου αυτού Προτύπου είναι η ενίσχυση της 
συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των οικονομικών οντοτήτων 
που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες, υπάρχουν κλάδοι που 
υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές 
ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων 
ιδιωτικών οικονομικών οντοτήτων. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 
καμία. 
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν αναμονή της 
τελικής έκδοσης του Προτύπου.  
 
• ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)  
 
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 
15. Το εν λόγω Πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που 
αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο 
και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP). Οι βασικές 
αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος 
της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την 
επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων 
και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας 
τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να 
αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18 «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», 
καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. Ο Όμιλος θα 
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν 
και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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• ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)  
 
Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις 
που επέφερε το νέο Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου 
για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για 
«αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη 
προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να 
έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές 
Περιουσιακών Στοιχείων μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της 
Κοινοπραξίας του» (το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω 
τροποποιήσεων)  
 
Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων 
περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι η αντιμετώπιση μίας αναγνωρισμένης ασυνέπειας μεταξύ των 
απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και αυτών του ΔΛΠ 28, σχετικά με τον χειρισμό της 
πώλησης ή εισφοράς περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της 
συγγενούς ή της κοινοπραξίας του. Τον Δεκέμβριο του 2015, το IASB ανέβαλε επ’ 
αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων, εν αναμονή των 
αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό βάσει της 
μεθόδου της καθαρής θέσης. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 
καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
• Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές Οντότητες: 
Εφαρμόζοντας την Εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)  
 
Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων 
περιορισμένου σκοπού στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις 
λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την 
εφαρμογή των Προτύπων. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 
στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα 
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
• ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2019)  
 
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του 
ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για 
μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία 



          ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – “DROMEAS” 

 
 

 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016 

29 

σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο 
εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά 
τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του 
σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να 
έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής 
Απαίτησης για μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)  
 
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων 
περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να 
αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς τίτλους που 
επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 
καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)  
 
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων 
περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 7. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να 
καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογούν τις 
μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονομικές οντότητες να 
παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να 
αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που 
προκύπτουν από ταμειακές ροές, καθώς και των μη ταμειακών μεταβολών. Ο 
Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
  
• Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)  
 
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι 
τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, 
αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι 
τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση 
εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα 
αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη 
χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
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παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 
καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής 
βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)  
 
Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου 
σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει 
διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών 
πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η 
τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της 
επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην επιμέτρηση 
των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με 
μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε 
συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε 
συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία 
τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε 
συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από 
διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Ο 
Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
6.3. Ενοποίηση 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονομικές 
καταστάσεις της μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών της. Οι θυγατρικές είναι 
επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική.  Οι θυγατρικές 
ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που αποκτάται ο 
έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος 
έλεγχος δεν υφίσταται.  Παρακάτω παρουσιάζονται οι θυγατρικές εταιρείες που 
περιλήφθηκαν στην ενοποίηση μαζί µε τα σχετικά ποσοστά συμμετοχής καθώς και 
τη δραστηριότητα κάθε θυγατρικής: 
 
α) «ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ – ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ» με διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Μ. 
Α.Β.Ε.Ε.» με ποσοστό 92,54%, η οποία ιδρύθηκε την 25.1.2002 (ΦΕΚ 711/30.1.2002) 
και 
β) «DROMEAS BG E.A.D»  Βουλγαρίας με ποσοστό 100% που ιδρύθηκε την 
18.7.2003. 
 
Η «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» έχει έδρα τον Λευκώνα Σερρών και σκοπός της είναι η 
κατασκευή και εμπορία καλουπιών έγχυσης μετάλλων και πλαστικών πάσης 
φύσεως και η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως μεταλλικών και πλαστικών 
συσκευών εξαρτημάτων ή μερών, καθώς επίσης και η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας (φωτοβολταϊκό πάρκο). 
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Η «DROMEAS BG E.A.D» είναι εγκατεστημένη σε κεντρικό σημείο της Σόφιας, 
πρωτεύουσας της Βουλγαρίας και ασχολείται με λιανικές πωλήσεις των προϊόντων 
της «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – DROMEAS» στην περιοχή. 
 
 
6.4. Πληροφόρηση κατά γεωγραφικό Τομέα 
 
Η έδρα του ομίλου είναι η Ελλάδα. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και 
εμπορία επίπλων και εξοπλισμού γραφείων καθώς και λοιπών επίπλων και στην 
παραγωγή καλουπιών για κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών μερών. Οι 
ανωτέρω επιχειρηματικές δραστηριότητες υλοποιούνται από την μητρική εταιρεία 
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – DROMEAS», από την θυγατρική «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» 
και από την θυγατρική «DROMEAS BG E.A.D». Συγκεκριμένα, η παραγωγή και 
εμπορία επίπλων και εξοπλισμού γραφείων καθώς και λοιπών επίπλων 
πραγματοποιείται από την μητρική εταιρεία, ενώ η θυγατρική «DROMEAS BG 
E.A.D» δραστηριοποιείται μόνο στην εμπορία και ειδικότερα στην εμπορία επίπλων 
και εξοπλισμού γραφείων καθώς και λοιπών επίπλων τα οποία προμηθεύεται 
αποκλειστικά από την μητρική «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – DROMEAS». Στην 
παραγωγή και εμπορία καλουπιών για κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών 
μερών, δραστηριοποιείται η θυγατρική «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.», της οποίας σχεδόν 
αποκλειστικός πελάτης είναι η μητρική εταιρεία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – 
DROMEAS». 
Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικού ρεύματος από την μητρική εταιρία και την 
θυγατρική «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.», αποτελεί μία νέα δράση για τον όμιλο και 
συμπεριλαμβάνεται στις πωλήσεις προς το εσωτερικό. 
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα ανωτέρω, σημειώνεται ειδικότερα ότι, τόσο η μητρική 
εταιρεία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – DROMEAS», όσο και ο όμιλος σαν σύνολο, 
σε επίπεδο γεωγραφικής δραστηριότητας, έχει επικεντρωθεί σε τρεις κυρίως 
γεωγραφικές περιοχές: 
 
α)  Ελλάδα, 
β)  Βαλκανικές χώρες εκτός Ελλάδος και τρίτες χώρες και συγκεκριμένα Βουλγαρία, 
Ρουμανία, Αλβανία, Σερβία, αλλά και Τουρκία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
(Άμπου Ντάμπι), Κατάρ, 
γ)  Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην των Βαλκανικών και συγκεκριμένα 
Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ισπανία και Κύπρος. 
 
Συνεπώς, το κύριο ενδιαφέρον χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την 
Διοίκηση της εταιρείας και του ομίλου, επικεντρώνεται στην γεωγραφική  κατανομή 
της δραστηριότητας, και ως εκ τούτου αυτή είναι και η πληροφόρηση που η 
Διοίκηση κρίνει ότι πρέπει να παράσχει στο επενδυτικό κοινό. 
 
Σημειώνεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιμέρους τομείς δραστηριότητας 
πιθανόν να μην πληρούν την προϋπόθεση του ποσοστού 10% επί του συνόλου των 
πωλήσεων ή επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων. Η Διοίκηση όμως έκρινε 
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ότι ο συγκεκριμένος διαχωρισμός των τομέων είναι ο πιο ενδεδειγμένος, καθώς 
πρώτον συνάδει με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που η ίδια προσλαμβάνει 
και χρησιμοποιεί και κατά δεύτερον η εξέλιξη των πωλήσεων της εταιρείας και του 
ομίλου στις επόμενες διαχειριστικές περιόδους αναμένεται να είναι τέτοια που θα 
επιβάλει το συγκεκριμένο διαχωρισμό τομέων δραστηριότητας. 
 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/16 

(Ποσά σε χιλ. €) ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΑ 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 2.081 663 2.606 5.350 
Κόστος πωλήσεων 1.079 344 1.352 2.775 
Μικτά κέρδη / (ζημίες) 1.002 319 1.254 2.575 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 73 4 17 94 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 227 72 284 583 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 462 147 579 1.189 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 385 104 408 897 
Αποσβέσεις 288 92 361 741 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων και χρηματοδοτικών 
αποτελεσμάτων 96,73 12,02 47,25 156,00 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 266 85 333 684 
Κέρδη προ φόρων (169) (73) (286) (528) 

 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/15 

(Ποσά σε χιλ. €) ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΑ 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.918 267 802 2.987 
Κόστος πωλήσεων 778 108 325 1.212 
Μικτά κέρδη / (ζημίες) 1.140 159 477 1.775 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 94 1 2 97 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 335 47 140 521 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 562 78 235 876 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 337 34 103 475 
Αποσβέσεις 437 61 183 681 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων και χρηματοδοτικών 
αποτελεσμάτων (100) (26) (79) (206) 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 453 63 189 705 
Κέρδη προ φόρων (553) (89) (269) (911) 
     

 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/16 

(Ποσά σε χιλ. €) ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΑ 
Κύκλος εργασιών 2.309 656 2.606 5.571 
Κόστος πωλήσεων 1.186 337 1.338 2.861 
Μικτά κέρδη / ζημίες 1.123 319 1.268 2.710 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 41 11 42 94 
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Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 251 71 283 605 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 493 140 556 1.189 
Κέρδη / ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 421 118 470,59 1.010 
Αποσβέσεις 333 95 376 804 
Κέρδη / ζημίες προ φόρων και χρηματοδοτικών 
αποτελεσμάτων 87,72 23,79 94,49 206,00 
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 291 83 328 701 
Κέρδη προ φόρων (203) (59) (233) (495) 

 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/15 

(Ποσά σε χιλ. €) ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΑ 
Κύκλος εργασιών 2.204 107 802 3.113 
Κόστος πωλήσεων 806 39 293 1.138 
Μικτά κέρδη / ζημίες 1.398 68 509 1.975 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 73 3 20 96 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 399 19 145 563 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 622 30 226 878 
Κέρδη / ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 451 21 157,67 630 
Αποσβέσεις 529 26 192 747 
Κέρδη / ζημίες προ φόρων και χρηματοδοτικών 
αποτελεσμάτων (78) (5) (35) (117) 
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 510 25 185 720 
Κέρδη προ φόρων (587) (29) (220) (837) 

 
 
 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ 30/6/16 ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΑ 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 13.669 4.355 17.117 35.141 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού 1.827 582 2.288 4.697 
Λοιπό ενεργητικό 8.891 2.833 11.134 22.857 
Σύνολο ενεργητικού 24.387 7.769 30.539 62.695 
Σύνολο υποχρεώσεων 14.052 4.477 17.598 36.127 

 
 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ 30/6/15 ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΑ 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 26.999 2.471 7.126 36.596 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού 3.428 357 822 4.607 
Λοιπό ενεργητικό 14.085 1.794 4.188 20.066 
Σύνολο ενεργητικού 44.512 4.622 12.136 61.269 
Σύνολο υποχρεώσεων 22.795 2.895 7.318 33.008 
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ΟΜΙΛΟΣ 30/6/16 ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΑ 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 15.204 4.844 19.039 39.087 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού 625 199 783 1.607 
Λοιπό ενεργητικό 9.101 2.899 11.397 23.397 
Σύνολο ενεργητικού 24.930 7.942 31.219 64.091 
Σύνολο υποχρεώσεων 14.678 4.676 18.381 37.735 

 
 

ΟΜΙΛΟΣ 30/6/15 ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΑ 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 30.139 2.939 7.630 40.707 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού 1.170 122 297 1.589 
Λοιπό ενεργητικό 13.599 1.524 5.277 20.400 
Σύνολο ενεργητικού 44.908 4.584 13.204 62.696 
Σύνολο υποχρεώσεων 23.216 3.093 8.289 34.598 

 
 
 
6.5.       Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 
 
Για το σύνολο των χρηματοδοτικών πιστώσεων από τις τράπεζες η εταιρία έχει 
παραχωρήσει προσωπικές εγγυήσεις του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου 
Αθανασίου Παπαπαναγιώτου, καθώς και Α΄ & B’ προσημειώσεις  στο ακίνητο της 
εταιρίας στον Χολαργό (λεωφ. Μεσογείων 172), και βάρη Α΄ Σειράς επί των παγίων 
εγκαταστάσεων της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών,  επί των εγκαταστάσεων logistics 
στον Ασπρόπυργο και επί πλέον στο κατάστημα ιδιοκτησίας της ΑΕ στην 
Θεσσαλονίκη επί της οδού Μελενίκου, αλλά και στο κατάστημα- έκθεση στην Σόφια 
Βουλγαρίας, ιδιοκτησίας της θυγατρικής DROMEAS BG. 
 
 
6.6.       Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
 
 Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών 
οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση 
της εταιρίας και του ομίλου. 
 
 
6.7.  Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις – Ενδεχόμενες υποχρεώσεις - Προβλέψεις 
 
Η μητρική εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις 
διαχειριστικές χρήσεις 2009 και 2010. 
Από τις λοιπές εταιρείες του ομίλου, η θυγατρική «ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε.» έχει περαιώσει τις 
φορολογικές της υποχρεώσεις για τις οικονομικές χρήσεις από ενάρξεως μέχρι και 
την 31/12/2006 σύμφωνα με τον Ν.3697/2008 και έχει ελεγχθεί με τακτικό 
φορολογικό έλεγχο και για τη χρήση 2007. Η θυγατρική εμπορική επιχείρηση 
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«DROMEAS BG EAD» έχει ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις από το 2008 έως και την 
κλειόμενη περίοδο. 
 
Για τις χρήσεις από 2011 έως και 2014, η μητρική εταιρία και η θυγατρική «ΚΕΜ 
Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίες υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτή ή 
ελεγκτικό γραφείο, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και  το 
άρθρο 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013 όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4262/2014, 
έλαβαν Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις 
διαφορές (δηλαδή με Σύμφωνη Γνώμη). 
 
Σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, υπόκειται και η 
χρήση 2015, ο οποίος έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. Ομοίως, σε φορολογικό έλεγχο 
από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, υπόκειται και η τρέχουσα χρήση 2016. 
 
Για τις ως άνω ανέλεγκτες διαχειριστικές χρήσεις, έχει σχηματισθεί πρόβλεψη 
συνολικού ύψους € 103.352,77. 
 
 
7. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
7.1. Ενσώματα Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού 
 
Τα οικόπεδα, τα κτίρια και τα μηχανήματα αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία 
μετάβασης στα ΔΠΧΠ (01/01/2004) στο «τεκμαιρόμενο» κόστος (deemed cost), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 1. Ως «τεκμαιρόμενο» κόστος θεωρείται η 
εύλογη αξία του παγίου εξοπλισμού κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ, η 
οποία προσδιορίστηκε μετά από μελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιμητών. 
Αναφορικά με υποθήκες, προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των 
παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού, βλέπε ανωτέρω υπό 6.5. 
παράγραφο. 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία της εταιρίας και του ομίλου αναλύονται ως εξής: 
 
 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχ/κός 

εξοπλισμός 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητ/σεις 
υπό 

εκτέλεση Σύνολα 

Λογιστική αξία την 31/12/2014 4.412.000 15.997.948 14.860.061 424.581 26.842 829.079 37.444.778
Προσθήκες 1/1-31/12/2015 0 132.009 454.215 0 43.801 0 630.025
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1-
31/12/2015 0 0 0 0 0 312.094 312.094
Αποσβέσεις 1/1-31/12/2015 0 548.870 602.965 24.708 12.092 0 1.188.635

Λογιστική αξία την 31/12/2015 4.412.000 15.581.087 14.711.311 399.873 58.551 516.985 35.679.807
Προσθήκες 1/1-30/6/2016 0 0 44.834 0 5.121 57.203 107.158
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1-
30/6/2016 0 0 0 0 0 0 0
Αποσβέσεις 1/1-30/6/2016 0 302.017 322.082 12.354 9.236 0 645.689

Λογιστική αξία την 30/6/2016 4.412.000 15.279.070 14.434.063 387.519 54.436 574.188 35.141.276
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Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση: Το ποσό αύξησης  ύψους € 57.203 αφορά στο συμψηφιστικό υπόλοιπο των προσθηκών, των μειώσεων και 
των μεταφορών ολοκληρωθέντων έργων σε λογαριασμούς παγίων. 
Συγκεντρωτικά:        
Κόστος κτήσης (ή τεκμαιρόμενο 
κόστος κτήσης) κατά την 
30/6/2016 4.412.000 23.002.044 20.186.015 683.733 2.078.074 574.188 50.936.054
Μείον: Συσσωρευμένες 
Αποσβέσεις  0 7.722.974 5.751.952 296.214 2.023.638 0 15.794.778

Λογιστική αξία την 30/6/2016 4.412.000 15.279.070 14.434.063 387.519 54.436 574.188 35.141.276

 
 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Ποσά σε € Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχ/κός 

εξοπλισμός 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητ/σεις 
υπό 

εκτέλεση Σύνολα 

Λογιστική αξία την 31/12/2014 4.694.491 17.981.046 16.813.719 433.424 40.993 860.154 40.823.827
Προσθήκες 1/1-31/12/2015 0 132.009 352.245 0 43.801 0 528.055
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1-
31/12/2015 0 0 0 0 0 310.696 310.696
Αποσβέσεις 1/1-31/12/2015 0 631.087 662.504 27.348 14.152 0 1.335.091

Λογιστική αξία την 31/12/2015 4.694.491 17.481.968 16.503.460 406.076 70.642 549.458 39.706.095
Προσθήκες 1/1-30/6/2016 0 0 37.972 0 5.121 57.203 100.296
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1-
30/6/2016 0 0 0 0 0 0 0
Αποσβέσεις 1/1-30/6/2016 0 343.221 350.666 12.354 12.941 0 719.182

Λογιστική αξία την 30/6/2016 4.694.491 17.138.747 16.190.766 393.722 62.822 606.661 39.087.209
        
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση: Το ποσό αύξησης ύψους € 57.203 αφορά στο συμψηφιστικό υπόλοιπο των προσθηκών, των μειώσεων και 
των μεταφορών ολοκληρωθέντων έργων σε λογαριασμούς παγίων. 
Συγκεντρωτικά:        
Κόστος κτήσης (ή τεκμαιρόμενο 
κόστος κτήσης) κατά την 
30/6/2016 4.694.491 25.436.982 22.556.717 716.418 2.144.436 606.661 56.155.705
Μείον: Συσσωρευμένες 
Αποσβέσεις  0 8.298.235 6.365.951 322.696 2.081.614 0 17.068.496

Λογιστική αξία την 30/6/2016 4.694.491 17.138.747 16.190.766 393.722 62.822 606.661 39.087.209

 
 
 
7.2. Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού 
 
Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού, περιλαμβάνουν: 
 
α) παραχωρήσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα οποία αφορούν σε 
άδειες παραγωγής και εκμεταλλεύσεως (LICENCES).   
β)  έξοδα ανάπτυξης – μελέτες που αφορούν στην εμπορική και τεχνική τεκμηρίωση 

νέων προϊόντων και στην βελτίωση γραμμών παραγωγής. 
γ) αγορασθέν λογισμικό. 
 
Τα ανωτέρω άυλα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, αποτιμήθηκαν στο κόστος 
κτήσης τους μείον τις αποσβέσεις, οι οποίες υπολογίζονται βάσει της ωφέλιμης 
ζωής αυτών. 
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Τα άυλα στοιχεία της εταιρίας και του ομίλου αναλύονται ως εξής: 
 
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 

Παραχωρήσεις 
Δικαιωμάτων 
Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας Software 

Δαπάνες 
Έρευνας & 
Ανάπτυξης Σύνολα 

Λογιστική αξία την 31/12/2014 1.712 5.809 932.827 940.348 

Προσθήκες 1/1/2015-31/12/2015 0 179.156 197.545 376.701 
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2015-
31/12/2015 0 0 0 0 

Αποσβέσεις 1/1/2015-31/12/2015 492 6.080 297.218 303.790 

Λογιστική αξία την 31/12/2015 1.220 178.885 833.154 1.013.259 

Προσθήκες 1/1/2016-30/6/2016 0 0 0 0 
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2016-
30/6/2016 0 0 0 0 

Αποσβέσεις 1/1/2016-30/6/2016 246 22.213 130.709 153.168 

Λογιστική αξία την 30/6/2016 974 156.672 702.445 860.091 

Συγκεντρωτικά:     
Κόστος κτήσης κατά την 30/6/2016 128.079 701.923 3.787.870 4.617.872 
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  127.105 545.251 3.085.425 3.757.781 

Λογιστική αξία την 30/6/2016 974 156.672 702.445 860.091 
 
 
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Ποσά σε € 

Παραχωρήσεις 
Δικαιωμάτων 
Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας Software 

Δαπάνες 
Έρευνας & 
Ανάπτυξης Σύνολα 

Λογιστική αξία την 31/12/2014 1.712 12.328 932.827 946.867 

Προσθήκες 1/1/2014-31/12/2015 0 179.156 197.545 376.701 
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2014-
31/12/2015 0 0 0 0 

Αποσβέσεις 1/1/2014-31/12/2015 492 7.614 297.218 305.324 

Λογιστική αξία την 31/12/2015 1.220 183.870 833.154 1.018.244 

Προσθήκες 1/1-30/6/2016 0 0 0 0 
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1-30/6/2016 0 0 0 0 
Αποσβέσεις 1/1-30/6/2016 246 22.980 130.708 153.934 

Λογιστική αξία την 30/6/2016 974 160.890 702.446 864.310 

Συγκεντρωτικά:     
Κόστος κτήσης κατά την 30/6/2016 128.079 709.593 3.787.870 4.625.542 

Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  127.105 548.703 3.085.424 3.761.232 

Λογιστική αξία την 30/6/2016 974 160.890 702.446 864.310 
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7.3. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 
 
Στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής, οι επενδύσεις στις θυγατρικές εταιρείες, 
απεικονίζονται στο κόστος κτήσεως των συμμετοχών,  απομειούμενο (το κόστος 
κτήσεως των συμμετοχών) μόνο σε περιπτώσεις μείωσης της αξίας αυτών και 
αναστροφής αυτών έως το ύψος της αξίας κτήσεως των συμμετοχών. Διευκρινίζεται 
ότι, σε θυγατρική η οποία κατέχει ακίνητα, αυτά τα ακίνητα έχουν εκτιμηθεί στην 
εύλογη αξία. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές έχουν ως εξής: 
 

Ποσά σε € Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε. 
DROMEAS 
BG E.A.D 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα κατά την 31/12/2015 1.393.177 1.840.424 3.233.601 
Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0 0 
Υπόλοιπα κατά την 30/6/2016 1.393.177 1.840.424 3.233.601 
 
 
7.4. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις της εταιρίας αφορούν κατά ποσό € 531.657 
σε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και κατά ποσό € 71.983 σε δοθείσες 
εγγυήσεις (ΔΕΗ, ενοίκια, κ.λ.π.). 
Αντιστοίχως, οι λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις του ομίλου αφορούν κατά 
ποσό € 639.213 σε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και κατά ποσό € 
103.898 σε δοθείσες εγγυήσεις (ΔΕΗ, ενοίκια, κ.λ.π.). 
 
 
7.5. Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30/6/2016   31/12/2015   30/6/2016   31/12/2015 
Εμπορεύματα 729.642  650.131  729.623  625.589 
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 7.303.206  7.073.418  7.303.206  7.073.418 
Πρώτες Ύλες Ανταλλακτικά – Αναλώσιμα 
Υλικά και Είδη Συσκευασίας 5.773.991  5.267.082  5.439.845  4.944.309 
Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων 534.096  440.011  532.638  438.553 

Σύνολο 14.340.935  13.430.642  14.005.312  13.081.869 

Ο όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο 
και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, 
κλοπές, κλπ. Παράλληλα, η Διοίκηση επανεξετάζει συνεχώς την καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων και όποτε κρίνει απαραίτητο, σχηματίζει 
κατάλληλες προβλέψεις ώστε η αξία τους στις οικονομικές καταστάσεις να 
ταυτίζεται με την πραγματική. 
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Σύμφωνα με την κρίση και τις εκτιμήσεις της Διοίκησης της εταιρίας, κατά την 
σύνταξη των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, δεν συνέτρεξε λόγος και δεν 
διενεργήθηκε οποιαδήποτε υποτίμηση της αξίας των αποθεμάτων. 
 
 
7.6. Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις – Προβλέψεις – Γνωστοποιήσεις 

Συνδεμένων Μερών – Παροχές στη Διοίκηση 
 
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας 
αναλύονται ως εξής: 
 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
       30/6/2016   31/12/2015        30/6/2016   31/12/2015 

Πελάτες   6.408.352  4.607.899  6.480.907  5.026.452 
(-) Πρόβλεψη για επισφάλειες (605.314)  (483.832)  (481.452)  (481.452) 
Μεταχρονολογημένες Επιταγές 291.716  309.334  291.716  309.334 

Σύνολο 6.094.754  4.433.401  6.291.171  4.854.334 
 
Προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο πιστωτικός κίνδυνος σε σχέση με τις απαιτήσεις 
από πελάτες, στα πλαίσια του ομίλου, διενεργήθηκαν οι εξής προβλέψεις: 
 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 

2006 81.451,86 
2010 20.000,00 
2011 22.380,00 
2012 180.000,00 
2013 50.000,00 
2014 80.000,00 
2015 50.0000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 483.831,86 
 
Το συνολικό ποσό της διενεργηθείσας πρόβλεψης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 
Διοικήσεως, είναι αρκετό για να καλύψει πιθανές απώλειες από μη είσπραξη 
απαιτήσεων.  Αναφέρεται ότι το ποσό της ανωτέρω πρόβλεψης, μείωσε ισόποσα το 
υπόλοιπο απαιτήσεων από πελάτες, μόνον για την εμφάνιση του Ισολογισμού και 
βάρυνε τα Αποτελέσματα των αντίστοιχων χρήσεων. 
 
Επίσης, και βάσει των τοποθετήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, 
κρίθηκε ότι δεν συντρέχει λόγος απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων της 
εταιρίας και του ομίλου, καθώς η τελική λογιστικής αξία αυτών, όπως αυτή 
προκύπτει μετά την αφαίρεση των σχηματισμένων προβλέψεων, προσεγγίζει την 
εύλογη αξία του συνόλου των απαιτήσεων. 
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Σημειώνεται ότι ο Όμιλος έχει μεγάλο αριθμό πελατών τόσο στο εσωτερικό όσο και 
στο εξωτερικό (διασπορά πιστωτικού κινδύνου).  

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται 
προεξόφλησή τους κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
 
Αναφορικά με τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών αναφέρεται ότι, η 
μητρική εταιρία προμηθεύεται αγαθά από και διενεργεί πωλήσεις προϊόντων προς 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις («Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» και «DROMEAS B.G. EAD», 
αντίστοιχα), στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας της και για 
τους ειδικούς επιχειρηματικούς λόγους για τους οποίους η μητρική σύστησε τις ως 
άνω συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 
 
Παραθέτουμε την κατωτέρω ανάλυση: 
 
Ποσά σε € ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30/6/2016 30/6/2016 
α) Έσοδα - 6.832 
β) Έξοδα 6.533 223.907 
γ) Απαιτήσεις 0 391.808 
δ) Υποχρεώσεις 1.938 215.443 
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 37.577 24.366 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 80.773 - 
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 19.261 19.261 

 
α) Αφορά σε πωλήσεις προϊόντων της μητρικής εταιρίας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» προς την θυγατρική «ΔΡΟΜΕΑΣ BG - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ». 
 
β) Αφορά σε:  

1) αγορές προϊόντων της μητρικής εταιρίας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – 
ΔΡΟΜΕΑΣ» από την θυγατρική «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» ποσού € 217.374 
2) σε εκδοθέντα παραστατικά (Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών) συνολικής 
αξίας € 6.533 του Κων/νου Παπαπαναγιώτου, στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών, 
σύμφωνα με εγκεκριμένη από την Γενική Συνέλευση σύμβαση. 
Σύνολο για την εταιρία € 223.907 και για τον όμιλο € 6.533. 

 
γ) Αφορά για την εταιρία: 

1) στο κατά την 30/6/2016 υπόλοιπο απαιτήσεων της μητρικής εταιρίας 
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» από την θυγατρική «ΔΡΟΜΕΑΣ BG 
EAD - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ» ποσού € 333.858. Οι απαιτήσεις προέρχονται από 
συναλλαγές συνήθους εμπορικής φύσης, και 
2) στο κατά την 30/6/2016 υπόλοιπο απαιτήσεων της μητρικής εταιρίας 
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» από την θυγατρική «Κ.Ε.Μ. 
Α.Β.Ε.Ε.» ποσού € 57.950. Οι απαιτήσεις προέρχονται από συναλλαγές 
συνήθους εμπορικής φύσης, 
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δ) Αφορά για την εταιρία και τον όμιλο, σε υποχρέωση ποσού € 1.938 προς τον κο 
Κων/νο Παπαπαναγιώτου, στα πλαίσια της υπό β.2. προαναφερθείσας 
σύμβασης, πλέον (μόνο για την εταιρία), το κατά την 30/6/2016 υπόλοιπο 
υποχρέωσης προς την «Κ.Ε.Μ.  Α.Β.Ε.Ε.» ποσού € 213.505, προερχόμενο από 
συνήθεις εμπορικές συναλλαγές. 

 
ε) Αφορά:  
            1) για την εταιρία, σε εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σε αμοιβές συνεδριάσεων 
και παραστάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής 
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» συνολικού ποσού € 24.366,  
    2) για τον όμιλο, στις ανωτέρω περιγραφείσες αμοιβές των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής, συνολικού ποσού € 24.366 και σε αμοιβές 
για παροχή υπηρεσιών (σχεδιασμού, μελέτης και επίβλεψης) προς μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» ποσού € 13.211. Συνολικό 
ποσό € 37.577. 
 
 
στ) Αφορά σε απαίτηση της θυγατρικής «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» από μέλος του Διοικητικού 
της Συμβουλίου συνολικού ποσού € 80.773, που αφορά στο κατά την 30/6/2016 
υπόλοιπο δανείου το οποίο κατόπιν εγκρίσεως Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
χορηγήθηκε σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.», 
καθώς και σε ρευστά διαθέσιμα που κατά την 30/6/2016 βρίσκονταν εις χείρας του 
μέλους του Δ.Σ. της ανωτέρω θυγατρικής, προς διαχείριση και αντιμετώπιση 
τρεχουσών αναγκών. 
 
ζ)  Αφορά στο κατά την 30/6/2016 υπόλοιπο υποχρεώσεων της μητρικής εταιρίας  
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» προς μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, σχετικά με αμοιβές συνεδριάσεων και παραστάσεων. 
 
 
7.7. Λοιπές Απαιτήσεις και Λοιπά Κυκλοφορούντα Στοιχεία 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις και τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού του 
Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
        

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2016  31/12/2015  30/6/2016  31/12/2015 
Χρεώστες Διάφοροι 539.222  599.036  298.989  411.133 
Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα 268.497  268.497  268.497  268.497 
Έξοδα Επομένων Χρήσεων 292.738  292.678  292.690  290.807 

Σύνολο 1.100.457  1.160.211  860.176  970.437 
 
Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις κατά χρεωστών είναι βραχυπρόθεσμες και δεν 
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απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Αφορούν δε 
σε απαιτήσεις από το προσωπικό λόγω προκαταβολών, απαιτήσεις κατά του 
δημοσίου για παρακρατημένους φόρους και απαιτήσεις από προμηθευτές – 
πιστωτές. Τα εισπρακτέα έσοδα αφορούν σε επιδοτήσεις του ΟΑΕΔ και τα έξοδα 
επομένων χρήσεων αφορούν σε προπληρωθέντα ασφάλιστρα, διαφημιστικές και 
λοιπές δαπάνες. 
 
 Ακολουθεί κατωτέρω ανάλυση και περιγραφή των διαθεσίμων προς πώληση 
χρηματοοικονομικών στοιχείων. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

        

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2016  31/12/2015  30/6/2016  31/12/2015 
Διαθέσιμα προς πώληση χρημ/κά στοιχεία 203.908  203.908  203.908  203.908 

 
Η υπολειπόμενη αξία των ανωτέρω χρηματοοικονομικών στοιχείων αφορά: 
(α) ποσό € 178.553 στην αξία της συμμετοχής της μητρικής εταιρίας στην 
Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, στης οποίας το συνεταιριστικό κεφάλαιο 
συμμετέχει με ποσοστό 0,847%, 
(β) ποσό € 10.000 στην αξία μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, 
(γ) ποσό € 9.396 στην αξία μετοχών της Τράπεζας Αττικής και  
(δ) ποσό € 5.959 στην αξία μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς. 
 
 
7.8. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Ταμειακών Διαθεσίμων 
 
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του Ομίλου και της Εταιρίας 
και τραπεζικές καταθέσεις, διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 
 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
    

30/6/2016 
 

     
31/12/2015 

 
     

30/6/2016 
 

     
31/12/2015 

Διαθέσιμα στο Ταμείο 651.076  624.417  548.795  528.208 
Διαθέσιμα στις Τράπεζες 1.005.715  353.321  947.319  288.128 

Σύνολο 1.656.791  977.768  1.496.114  816.336 
 
 
7.9. Ίδια Κεφάλαια 
 
α) Μετοχικό Κεφάλαιο 
Κατά την 30/6/2016, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αποτελείται από 
34.720.000 κοινές πλήρως εξοφλημένες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,31 η κάθε 
μία και το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 10.763.200,00. Οι 
μετοχές της «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» είναι εισηγμένες στο 
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Χρηματιστήριο Αθηνών. 
 
Κατάσταση κατά την 

30/6/2016 
Αριθμός 

 
Ονομαστική 
Αξία Ευρώ 

Συνολική Αξία 
Ευρώ 

Κοινές μετοχές (Ονομαστικές) 34.720.000 0,31 10.763.200 

 
Το υπέρ το άρτιο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας έχει προκύψει από την έκδοση 
μετοχών έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερης της ονομαστικής τους αξίας, κατά 
την εισαγωγή της εταιρίας στο Χ.Α. Αρχικά ανήλθε σε ποσό € 19.723.625,27 και 
μετά την κεφαλαιοποίηση ποσού € 520.800,00 διαμορφώθηκε σε € 19.202.825,27. 
 
 
β) Αποθεματικά  
Τα αποθεματικά του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

    30/6/2016      31/12/2015      30/6/2016      31/12/2015 
- Αποθεματικό Μετατροπής Ισολογισμού 1.810.760  1.877.788  1.807.491  1.874.520 
Λοιπά Αποθεματικά        
- Τακτικό Αποθεματικό 683.771  683.771  682.493  682.493 
- Λοιπά Αποθεματικά 1.850.246  1.850.246  1.779.714  1.779.714 
- Διαφορές Ενοποίησης (216.361)  (214.025)  0  0 

Σύνολο 4.128.416  4.197.780  4.269.698  4.336.727 
 
Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 
2190/1920. 
 
 
γ) Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο – Διανομή Μερισμάτων 
 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ 

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2016  31/12/2015  30/6/2016  31/12/2015 

Υπόλοιπο Κερδών / Ζημιών (7.905.636)  (7.400.782)  (7.667.511)  (7.128.107) 

 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση 
στις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την 
οποία η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

Tο τελικώς διαμορφωθέν αποτέλεσμα της χρήσης 2015 ήταν ζημιογόνο και ως εκ 
τούτου δεν τίθεται θέμα διανομής μερίσματος. 
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δ) Δικαιώματα Μειοψηφίας 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2016  31/12/2015  30/6/2016  31/12/2015 

Δικαιώματα Μειοψηφίας 167.222  163.343  0  0 

 
 
7.10. Απασχολούμενο προσωπικό και υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης 
προσωπικού - προβλέψεις 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2016  30/6/2015  30/6/2016  30/6/2015 

Αριθμός Ατόμων        

- Μισθωτοί 52  55  49  48 
- Ημερομίσθιοι 148  122  139  116 

Σύνολο Εργαζομένων 200  177  188  164 

        

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2016  31/12/2015  30/6/2016  31/12/2015 

Υποχρεώσεις Ισολογισμού για:        

- Συνταξιοδοτικές παροχές 227.275  227.275  222.686  222.686 
 
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης και 
προσαρμόζονται ανάλογα ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις.  
 
 
7.11.  Δανειακές Υποχρεώσεις 
 
Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ  - ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 30/6/2016  31/12/2015  30/6/2016  31/12/2015 

Μακροπρ/μα Δάνεια 23.476.196  23.285.500  23.250.000  23.040.000 

 
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά 
Δάνεια 4.107.259  2.543.634  3.913.017  2.310.293 
Μακροπρ/μες υποχρ πληρ. 
στην επομ. χρήση 237.860  234.988  199.059  196.091 

Σύνολο βραχ/μων δανείων 4.345.119  2.778.622  4.112.076  2.506.384 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 27.821.315  26.064.122  27.362.076  25.546.384 

 
Τα ανωτέρω απεικονιζόμενα ποσά της 30/6/2016, αφορούν στις δανειακές 
υποχρεώσεις της μητρικής εταιρίας και του ομίλου. 
Οι δανειακές υποχρεώσεις οι οποίες είναι πληρωτέες πέραν της 30/6/2017 
απεικονίζονται στο κονδύλι των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, ενώ οι δανειακές 
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υποχρεώσεις οι οποίες είναι πληρωτέες μέχρι και την 30/6/2017 (βραχυπρόθεσμες 
και μακροπρόθεσμες), απεικονίζονται στο κονδύλι των βραχυπρόθεσμων 
δανειακών υποχρεώσεων.  
 
Πληροφοριακά σημειώνεται ότι, η θυγατρική εταιρεία «DROMEAS BG EAD», δεν 
έχει δανειακές υποχρεώσεις. 
 
 
7.12.    Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2016  31/12/2015  30/6/2016  31/12/2015 
Πρόβλεψη επιβάρυνσης μελλοντικού 
φορολογικού ελέγχου 103.353  103.353  103.353  103.353 
Λοιπές προβλέψεις  53.969  0  0  0 
Υποχρεώσεις leasing 101.455  130.815  101.455  130.815 
Έσοδα Επομένων Χρήσεων 2.300.423  2.369.739  1.533.714  1.591.258 

Σύνολο 2.559.200  2.603.907  1.738.522  1.825.426 
 
α) Σχετικά με την πρόβλεψη επιβάρυνσης μελλοντικού φορολογικού ελέγχου, βλέπε 
ανωτέρω υπό 6.7. παράγραφο. 
β) Τα έσοδα επομένων χρήσεων αφορούν στο υπόλοιπο ληφθεισών 
επιχορηγήσεων, για επενδύσεις που έγιναν. 
 
 
7.13. Προμηθευτές και Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2016  31/12/2015  30/6/2016  31/12/2015 
Προμηθευτές  1.637.452  1.574.681  1.718.275  1.649.467 
Επιταγές Πληρωτέες 512.608  399.844  467.206  350.344 

Σύνολο 2.150.060  1.974.525  2.185.481  1.999.812 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2016  31/12/2015  30/6/2016  31/12/2015 
Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα 50.000  37.195  50.000  37.195 
Προκαταβολές Πελατών 1.191.002  155.306  1.176.337  140.479 
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 44.128  139.998  43.451  136.016 
Πιστωτές Διάφοροι 235.246  118.195  117.893  107.351 

Σύνολο 1.520.376  450.694  1.387.681  421.041 
 
Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται 
προεξόφλησή τους κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
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7.14. Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις και Αναβαλλόμενοι Φόροι  
 
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας και του ομίλου αναλύονται ως 
εξής: 
 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

 
Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30/6/2016   31/12/2015   30/6/2016   31/12/2015 
Βραχυπρόθεσμη Υποχρέωση        
Φ.Π.Α. 42.444  157.091  42.444  157.091 
Φ.Μ.Υ. 1.425  3.012  1.425  3.012 
Φόροι-τέλη αμοιβών τρίτων 9.016  12.537  7.761  10.900 
Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών   0  0  0 
Λοιποί φόροι-τέλη 215.375  213.255  215.375  211.390 
Φόροι – τέλη προηγούμενων χρήσεων   0    0 
Σύνολο 268.260  385.895  267.005  382.393 
Μακροπρόθεσμη Υποχρέωση        
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 3.188.962  3.105.966  2.963.625  2.885.239 

 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών 
μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων, με τους φορολογικούς συντελεστές που 
αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η 
απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές 
(και φορολογικούς νόμους) που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του 
ισολογισμού. 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες 
φορολογικές υποχρεώσεις, όταν υπάρχει ένα νόμιμο ασκητό δικαίωμα για 
συμψηφισμό και υπόκεινται και οι δύο στην ίδια φορολογική αρχή. 
Ο αναβαλλόμενος φόρος περιόδου προέκυψε ως εξής. 
 

 Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ 
Ποσά σε €  1/1 - 30/6/16 1/1 - 30/6/16 
Αναβαλλόμενος φόρος από:   
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 91.205 91.383 
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (5.618.367) (6.078.790) 
Απαιτήσεις από πελάτες 115.213 115.903 
Επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων (212.457) (295.244) 
Υποχρεώσεις Leasing 0 0 
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (32.142) (32.142) 

 (5.656.548) (6.198.890) 
Φορολογική απαίτηση από αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων & προσαρμογές 3.224.580 3.649.141 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 
30/6/16 (2.431.969) (2.549.750) 

   
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 31/12/2015 531.657 639.213 
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Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
31/12/2015 (2.885.239) (3.105.967) 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 
31/12/2015 (2.353.582) (2.466.754) 
   
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της 
30/6/16 (78.387) (82.996) 

 
 
7.15. Ανάλυση Αποτελεσμάτων Περιόδου 
 
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρίας για την τρέχουσα και προηγούμενη 
περίοδο αναλύεται ως εξής:  
 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ               

  ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Ποσά σε € 
1/1 – 

30/6/2016 
  

1/1 – 
30/6/2015 

  
1/1 – 

30/6/2016 
  

1/1 – 
30/6/2015 

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων 131.057   329.213   3.774   231.223 

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων 5.037.382   2.743.149   4.943.092   2.718.900 
Έσοδα από πωλήσεις λοιπών 
αποθεμάτων 

13.258   11.941   13.258   11.941 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 389.396   28.522   389.396   25.522 

 ΣΥΝΟΛΟ 5.571.093   3.112.825   5.349.520   2.987.586 

 
Το κόστος πωληθέντων που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 
αναλύεται ως εξής: 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ               

  ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Ποσά σε € 1/1 – 
30/6/2016 

  
1/1 – 

30/6/2015 
  

1/1 – 
30/6/2016 

  
1/1 – 

30/6/2015 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ               

Δαπάνες μισθοδοσίας 567.427   558.975   529.942   514.489 

Δαπάνες - αμοιβές τρίτων 22.215   19.945   2.817   4.000 

Παροχές τρίτων 138.500   166.172   116.301   149.754 
Φόροι και τέλη ενσωματωμένα στο 
κόστος 

0   0   0   0 

Διάφορα λειτουργικά έξοδα 253.125   111.449   242.116   111.399 

Προβλέψεις 0   0   0   0 
Αποσβέσεις παγίων ενσωματομένες 
στο κόστος 

0  0  0  0 

Κόστη ανάλωσης 1.879.646   330.178   1.883.700   481.227 

Ιδιοπαραγωγή 0   (48.600)   0   (48.600) 

            

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 2.860.913   1.138.119   2.774.876   1.212.269 

 
Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής: 
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ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ               

  ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Ποσά σε € 1/1 – 
30/6/2016 

  
1/1 – 

30/6/2015 
  

1/1 – 
30/6/2016 

  
1/1 – 

30/6/2015 

Λοιπά Οργανικά Έσοδα 94.164   84.463   94.164   84.463 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0   12.147   0   12.147 

Έκτακτα έσοδα 0   0   0   0 

ΣΥΝΟΛΟ 94.164   96.610   94.164   96.610 

 
 
 
Τα έξοδα διοίκησης, διάθεσης και χρηματοοικονομικά, τα οποία απεικονίζονται στις 
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, αναλύονται ως εξής: 
 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

  ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Ποσά σε € 1/1 – 
30/6/2016 

  
1/1 – 

30/6/2015 
  

1/1 – 
30/6/2016 

  
1/1 – 

30/6/2015 

                

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ               

Δαπάνες μισθοδοσίας 120.283   128.267   108.595   105.428 

Δαπάνες - αμοιβές τρίτων 188.618   269.728   183.312   260.260 

Παροχές τρίτων 32.463   43.409   32.003   41.209 

Φόροι και τέλη ενσωματωμένα στο κόστος 13.221   340   8.993   340 

Διάφορα λειτουργικά έξοδα 246.483   121.100   246.224   113.289 

Προβλέψεις 0   0   0   0 

Λοιπά 3.561   236   3.534   236 

ΣΥΝΟΛΟ 604.629   563.080   582.661   520.762 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ           

Δαπάνες μισθοδοσίας 230.221   223.508   230.221   223.508 

Δαπάνες - αμοιβές τρίτων 48   69   48   69 

Παροχές τρίτων 263.248   338.968   263.248   338.968 

Φόροι και τέλη ενσωματωμένα στο κόστος 14.579   550   14.579   550 

Διάφορα λειτουργικά έξοδα 681.238   315.232   681.238   313.443 

ΣΥΝΟΛΟ 1.189.334   878.327   1.189.334   876.538 

            
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΟΣΤΗ (ΕΞΟΔΑ-
ΕΣΟΔΑ) 

701.426   720.133   683.693   704.907 

 
 
 
Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν και απεικονίζονται στις συνημμένες Οικονομικές 
Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
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ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ               

  ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Ποσά σε € 1/1 – 
30/6/2016 

  
1/1 – 

30/6/2015 
  

1/1 – 
30/6/2016 

  
1/1 – 

30/6/2015 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 716.948   644.985   643.416   568.160 

Αποσβέσεις ασώματων παγίων 156.208   171.078   155.441   170.311 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (69.316)   (69.317)   (57.545)   (57.545) 

ΣΥΝΟΛΟ 803.840   746.746   741.312   680.926 

 
 
7.16.  Κέρδη / ζημίες ανά μετοχή 
 
Τα κέρδη / ζημίες ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό 
των μετοχών σε κυκλοφορία, ο οποίος ανέρχεται σε 34.720.000 μετοχές, επί του 
συνόλου των μετοχών της εταιρίας και έχουν ως εξής: 
 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλ. € 
1/1-

30/6/16 
1/1-

30/6/15 
1/1-

30/6/16 
1/1-

30/6/15 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (495) (837) (528) (911) 
Μείον διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 0 0 0 0 
Μείον / πλέον φόροι (83) (143) (78) (127) 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (α) (578) (980) (606) (1.038) 
Κατανέμονται σε:     
Μετόχους Εταιρείας (579,0) (985,0) (606,0) (1.038,0) 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 1,0 5,0 0,0 0,0 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0167) (0,0284) (0,0175) (0,0299) 

 
 
8. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης  
 
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα 
οποία να αφορούν είτε στον Όμιλο είτε στην Εταιρία για τα οποία επιβάλλεται 
αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.). 
 

ΒΙ. ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ, 19 Αυγούστου 2016 
 

Ο  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  και 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 

ΤΟ 
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Ο  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 

 



          ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – “DROMEAS” 
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9.  Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 
 

 


