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ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "ΔΟΜΕΑΣ" 

 
ΑΝΩΝΥΜΘ BIOMHXANIΚΘ ΕΤΑΙΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ  

ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΕΙΩΝ 
 
 
 
 
 

Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ Χριςθσ 2015 
(1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2015) 

 
 
 
Θ παροφςα Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ, είναι εκείνθ που εγκρίκθκε από το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ εταιρίασ «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "ΔΟΜΕΑΣ", 
ΑΝΩΝΥΜΘ BIOMHXANIΚΘ ΕΤΑΙΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΕΙΩΝ» ςτισ 
18/03/2016 και ζχει αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ  
www.dromeas.gr όπου και κα παραμείνει ςτθ διάκεςθ του επενδυτικοφ κοινοφ για 
χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον 5 ετϊν από τθν θμερομθνία τθσ ςυντάξεωσ και 
δθμοςιοποιιςεϊσ τθσ. 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

α) Δθλϊςεισ των εκπροςϊπων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςελ. 3) 
β) Ζκκεςθ Ελζγχου Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι (ςελ. 4) 
γ) Ετιςια Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και Διλωςθ Εταιρικισ 
Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 6) 
δ) Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ Χριςθσ 2015 (ςελ. 26) 
ε) Στοιχεία και Ρλθροφορίεσ Χριςθσ 2015 (ςελ. 82) 
ςτ) Ρλθροφορίεσ άρκρου 10 Ν.3401/2005 (ςελ. 83) 
η) Διαδικτυακόσ τόποσ ανάρτθςθσ τθσ Ετιςιασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ (ςελ. 83) 
  

  

http://www.dromeas.gr/
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Δθλϊςεισ των εκπροςϊπων του Διοικθτικοφ υμβουλίου  
(ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 
Δθλϊνεται με τθν παροφςα ότι, εξ' όςων γνωρίηουμε, οι ετιςιεσ εταιρικζσ και 
ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εταιρίασ «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - 
"ΔΟΜΕΑΣ", ΑΝΩΝΥΜΘ BIOMHXANIΚΘ ΕΤΑΙΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΕΙΩΝ» 
για τθν χριςθ 2015 (από 1θ Ιανουαρίου 2015 ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2015), οι 
οποίεσ καταρτίςκθκαν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα Διεκνι Ρρότυπα 
Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ, απεικονίηουν κατά τρόπο αλθκι τα ςτοιχεία 
του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ, τθν κακαρι κζςθ τθσ 31.12.2015 και τα 
αποτελζςματα χριςεωσ 2015 τθσ Εταιρίασ κακϊσ και των επιχειριςεων που 
περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο. 
Δθλϊνεται επίςθσ ότι, εξ' όςων γνωρίηουμε, θ ετιςια ζκκεςθ του διοικθτικοφ 
ςυμβουλίου απεικονίηει κατά τρόπο αλθκι τθν εξζλιξθ, τισ επιδόςεισ και τθν κζςθ 
τθσ Εταιρίασ κακϊσ και των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ 
εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περιγραφισ των 
κυριότερων κινδφνων και αβεβαιοτιτων που αντιμετωπίηουν. 

ΒΙ. ΠΕ. ερρϊν,  18 Μαρτίου 2016 

Οι βεβαιοφντεσ  

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

   

   

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

ΙΩΑΝΝΘΣ Δ. ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Α.Δ.Τ. ΑΕ 536148 

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Α.Δ.Τ. Χ 470104 
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ΕΚΘΕΘ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΘ ΛΟΓΙΣΘ 
 

Προσ τουσ Μετόχουσ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρίασ 
 

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "ΔΡΟΜΕΑ" ΑΝΩΝΤΜΘ BIOMHXANIΚΘ ΕΣΑΙΡΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΩΝ 

 
Ζκκεςθ επί των Εταιρικϊν και Ενοποιθμζνων Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων 
Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ χρθματοοικονομικζσ 
καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "ΔΟΜΕΑΣ" ΑΝΩΝΥΜΘ 
BIOMHXANIΚΘ ΕΤΑΙΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΕΙΩΝ» και των κυγατρικϊν τθσ, 
που αποτελοφνται από τθν εταιρικι και ενοποιθμζνθ κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ 
τθσ 31 Δεκεμβρίου 2015, τισ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ καταςτάςεισ ςυνολικοφ 
ειςοδιματοσ, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που 
ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και τθν περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν 
και μεκόδων και τισ λοιπζσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ. 
 
Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Εταιρικζσ και Ενοποιθμζνεσ Χρθματοοικονομικζσ 
Καταςτάςεισ 
Θ διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των 
εταιρικϊν και ενοποιθμζνων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα 
Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από 
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που θ 
διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ 
εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από 
ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. 
 
Ευκφνθ του Ελεγκτι 
Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των εταιρικϊν και 
ενοποιθμζνων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό μασ. 
Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Ελζγχου. Τα 
πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ 
και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ 
διαςφάλιςθσ για το εάν οι εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ χρθματοοικονομικζσ 
καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει 
τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα 
ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ εταιρικζσ και τισ ενοποιθμζνεσ 
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν 
κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ 
ανακρίβειασ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, 
που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των 
εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που ςχετίηονται 
με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων 
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρίασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν 
διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ 
γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλείδων τθσ εταιρίασ. Ο 
ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν 
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αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που 
ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των 
εταιρικϊν και ενοποιθμζνων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων.  
Ριςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και 
κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. 
  
Γνϊμθ 
Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ χρθματοοικονομικζσ 
καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι 
κζςθ τθσ εταιρίασ «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "ΔΟΜΕΑΣ" ΑΝΩΝΥΜΘ 
BIOMHXANIΚΘ ΕΤΑΙΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΕΙΩΝ» και των κυγατρικϊν 
αυτισ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, τθ χρθματοοικονομικι τουσ επίδοςθ και τισ 
ταμειακζσ τουσ ροζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, ςφμφωνα με τα 
Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από 
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
 
Ζκκεςθ επί άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν Απαιτιςεων 
α) Στθν Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου περιλαμβάνεται διλωςθ 
εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, θ οποία παρζχει τα πλθροφοριακά ςτοιχεία που 
ορίηονται ςτθν παράγραφο 3δ του άρκρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 
β) Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ 
Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και 
ενοποιθμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων από 
τα άρκρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
 

Θεςςαλονίκθ, 29 Μαρτίου 2016 
Ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ  

 
 

Δθμιτριοσ Γ. Ρλαςταράσ 
Αρικμόσ Μθτρϊου ΣΟΕΛ 27771 

 
Μζλοσ τθσ 

METRON AUDITING A.E. 
Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ 

9ο χλμ. Θεςςαλονίκθσ – Θζρμθσ, Στ. Καηαντηίδθ 47 
Τ.Θ. Δ8112, Τ.Κ. 57001 Θζρμθ 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 158 
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ΕΣΘΙΑ ΕΚΘΕΘ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
τθσ εταιρίασ 

«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "DROMEAS", ΑΝΩΝΤΜΘ BIOMHXANIΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΩΝ» ΓΕΜΘ 114008152000 

Επί των ενοποιθμζνων και εταιρικϊν Οικονομικϊν Καταςτάςεων 
τθσ Χριςθσ 2015 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2015) 

 
          Στθν παροφςα ζκκεςθ περιγράφονται ςυνοπτικά χρθματοοικονομικζσ 
πλθροφορίεσ του ομίλου, ιτοι τθσ μθτρικισ εταιρίασ  «Ραπαπαναγιϊτου ΑΒΕΕΑ 
ΔΟΜΕΑΣ», τθσ «DROMEAS ΒG EAD» Βουλγαρίασ (κυγατρικισ κατά 100 %) και τθσ 
«ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε.» (παραγωγισ καλουπιϊν και πλαςτικϊν μερϊν, κυγατρικισ κατά 
92,54 %),  για τθν κλειόμενθ χριςθ, τα ςθμαντικά γεγονότα που διαδραματίςκθκαν 
ςτθν περίοδο και τθν επίδραςι τουσ. Ρεριγράφονται επίςθσ οι κυριότεροι κίνδυνοι 
και αβεβαιότθτεσ που οι εταιρείεσ του ομίλου ενδζχεται να αντιμετωπίςουν ςτθν 
επόμενθ περίοδο (αϋ εξάμθνο τθσ χριςθσ 2016) και τζλοσ παρατίκενται οι 
ςθμαντικζσ ςυναλλαγζσ που καταρτίςκθκαν μεταξφ του εκδότθ και των 
ςυνδεδεμζνων με αυτόν προςϊπων. 
 

 
I. ΕΠΙΔΟΕΙ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΘ 

 
Θ ςυνεχιηόμενθ οικονομικι κρίςθ ςτθ χϊρα από το 2009, θ οποία εντάκθκε από το 
τελευταίο τρίμθνο του 2014 ςυνεχίςτθκε με εντεινόμενουσ ρυκμοφσ το πρϊτο 
εξάμθνο του 2015 και κορυφϊκθκε με τθν εφαρμογι των capital controls, 
επιδείνωςε περαιτζρω τθ ηιτθςθ των προϊόντων επίπλου γενικά ςτθν εςωτερικι 
αγορά, ειδικότερα των επίπλων γραφείου.  Οι πολιτικζσ εξελίξεισ επζτειναν τθν 
αναςφάλεια και τθ νευρικότθτα ςτθν εγχϊρια αγορά, κακϊσ και τα προβλιματα 
ρευςτότθτασ ςτον τραπεηικό τομζα. Τα γεγονότα αυτά επθρζαςαν ιδιαιτζρωσ τουσ 
κλάδουσ  ειδϊν διαρκείασ ςυνολικά, προκαλϊντασ περαιτζρω μείωςθ του κφκλου 
εργαςιϊν τουσ.   
Θ εταιρία μασ, αν και θ μόνθ ςε λειτουργία βιομθχανικι παραγωγικι μονάδα ςτον 
κλάδο ςτθ χϊρα, υφίςταται τισ ςυνζπειεσ τθσ παρατεταμζνθσ φφεςθσ. Από το 2009 
που ολοκλθρϊςαμε το τελευταίο ςχζδιο παραγωγικϊν επενδφςεων, ςτραφικαμε 
ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν Κεντρικι Ευρϊπθ. Ζτςι, ςε αυτό 
το διεκνζσ και εκνικό πλαίςιο, δεδομζνων των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν του κλάδου 
μασ, θ εταιρία διατιρθςε τθ χρονιά που μασ πζραςε κετικά αποτελζςματα προ 
τόκων, αποςβζςεων και φόρων, τα οποία επζτρεψαν τθν εξυπθρζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τθσ. Αυτό ςε ςυνάρτθςθ με τισ προοπτικζσ που ανοίξανε μζςα από τθ 
ςυμμετοχι ςε μεγάλουσ διεκνείσ διαγωνιςμοφσ, οι οποίοι κατακυρϊκθκαν εντόσ 
του 2015, αλλά και μζςα από τθν ανάπτυξθ διεπιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν που κα 
διαμορφϊςουν ζνα δίκτυο μόνιμθσ και ςυνεχοφσ διάκεςθσ των προϊόντων τθσ 
ΔΟΜΕΑΣ ςτισ ϊριμεσ αγορζσ τθσ κεντρικισ Ευρϊπθσ και όχι μόνο, είναι πολφ 
ενκαρρυντικό, παρά τθ μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν κάτω και από τα επίπεδα του 
2012. 
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ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 
Συνολικά ο Πμιλοσ  παρουςίαςε μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν κατά 3,24 % (9.040 
χιλ € ζναντι 9.343 χιλ € ) και θ εταιρία 2,17 % (9.005 χιλ € ζναντι 9.205 χιλ €) ςτθν 
κλειόμενθ χριςθ 2015 ζναντι εκείνθσ του 2014. 
 
ΚΟΣΟ ΠΩΛΘΘΕΝΣΩΝ 
Το κόςτοσ πωλθκζντων του ομίλου, ςυγκρινόμενο με αυτό τθσ αντίςτοιχθσ περςινισ 
χριςθσ, αυξικθκε από 49,6% του κφκλου εργαςιϊν ςτο 54,6%, κακϊσ και αυτό τθσ 
εταιρίασ, από 52,5% ςε 57,4%. 
 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 
Τα αποτελζςματα προ φόρων χριςθσ τθσ μθτρικισ παρουςίαςαν επιδείνωςθ ςε 
ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ, κακϊσ κατζλθξαν αρνθτικά κατά 1.938 χιλ. €  
ζναντι αρνθτικϊν κατά 1.820 χιλ €  τθσ χριςθσ 2014.  
Τα αποτελζςματα προ φόρων του ομίλου κατζλθξαν αρνθτικά κατά 1.941 χιλ. €  
ζναντι ηθμίασ 1.769 χιλ € τθσ χριςθσ 2014, επθρεαςμζνα αναλόγωσ από τθν μείωςθ 
των πωλιςεων και των δαπανϊν, κυρίωσ τθσ μθτρικισ, όπωσ αυτι περιγράφεται 
ανωτζρω. 
 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ (ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΤ) 
Τα αποτελζςματα τθσ μθτρικισ  μετά από αναβαλλόμενουσ φόρουσ κατζλθξαν 
αρνθτικά κατά 2.124 χιλ. € επιδεινωμζνα ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ κατά 
τθν οποία ςθμειϊκθκε ηθμία 1.955 χιλ €. Το ανωτζρω οφείλεται ςτουσ ίδιουσ 
λόγουσ που διαμόρφωςαν το αρνθτικό αποτζλεςμα προ φόρων που περιγράφονται 
παραπάνω, κακϊσ και ςτουσ φόρουσ (αναβαλλόμενουσ) που επθρζαςαν το τελικό 
αποτζλεςμα. 
Ο όμιλοσ, μετά από φόρουσ, ςθμείωςε τθν φετινι χριςθ αρνθτικά αποτελζςματα 
ποςοφ 2.151 χιλ €, ζναντι ηθμίασ 1.903 χιλ € το 2014.  
 
ΔΑΝΕΙΜΟ 
Βαςικι επιδίωξθ τθσ Διοίκθςθσ αποτελεί θ κατά το δυνατόν μείωςθ των τραπεηικϊν 
κεφαλαίων δανειςμοφ με ςκοπό τθν περιςτολι του αντίςτοιχου 
χρθματοοικονομικοφ κόςτουσ του οποίου θ εξυπθρζτθςθ είναι πολφ επιβαρυμζνθ 
ςε ςχζςθ με τθν επιβάρυνςθ που ζχουν οι ανταγωνιςτζσ μασ του εξωτερικοφ. Τθν 
χρονιά που μασ πζραςε, τα ςυνολικά μεγζκθ των χρθματοδοτιςεϊν μασ κινικθκαν 
ςτα ίδια περίπου με τα περςινά επίπεδα. 
 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ 
Ο δείκτθσ οικονομικισ διάρκρωςθσ ενοποιθμζνων Ιδίων Κεφαλαίων προσ 
ενοποιθμζνα ξζνα κεφάλαια  ιταν για μεν τθν διαχειριςτικι χριςθ 2015 : 0,77 , για 
δε τθ διαχειριςτικι χριςθ 2014 : 0,86, και ο οποίοσ κρίνεται από τθ Διοίκθςθ με 
οικονομικοφσ και τεχνικοφσ όρουσ τθσ παροφςθσ οικονομικισ ςυγκυρίασ  ιδιαίτερα 
ικανοποιθτικόσ. 
 
Ο δείκτθσ οικονομικισ διάρκρωςθσ ενοποιθμζνων Ιδίων Κεφαλαίων προσ 
ενοποιθμζνα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία   ιταν για μεν τθ διαχειριςτικι χριςθ 
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2015:  0,66 , για δε τθ διαχειριςτικι χριςθ 2014:  0,70, και ο οποίοσ κρίνεται από τθ 
Διοίκθςθ με οικονομικοφσ και τεχνικοφσ όρουσ τθσ παροφςθσ οικονομικισ 
ςυγκυρίασ  ικανοποιθτικόσ. 
 
Ο δείκτθσ γενικισ ρευςτότθτασ (Σφνολο Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ προσ 
βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ) ιταν για μεν τθν διαχειριςτικι χριςθ 2015:  3,61   , 
για δε τθ διαχειριςτικι χριςθ 2014: 3,19 , και ο οποίοσ και για τισ δφο 
διαχειριςτικζσ χριςεισ κρίνεται από τθ Διοίκθςθ με οικονομικοφσ και τεχνικοφσ 
όρουσ επίςθσ ιδιαίτερα ικανοποιθτικόσ. 
 
 
ΙΙ. ΘΜΑΝΣΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΣΘ ΧΡΘΘ 2015 
 
Δεδομζνθσ τθσ ςυνεχιηόμενθσ κατάςταςθσ ςτον κλάδο, αλλά και ςτθ χϊρα, και για 
τθν χρονιά αυτι, βαςικι επιδίωξθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ  μθτρικισ εταιρίασ αποτζλεςε ο 
περιοριςμόσ κακενόσ λογαριαςμοφ εξόδου χωριςτά, ςε επίπεδα χαμθλότερα του 
προθγουμζνου ζτουσ, ςτόχοσ που επιτεφχκθκε με μείωςθ των εξόδων (πλιν των 
χρθματοοικονομικϊν-τόκων τραπεηϊν & αποςβζςεων). Ζγινε προςπάκεια μείωςθσ 
και των χρθματοοικονομικϊν εξόδων και επιτεφχκθκε ςυμφωνία μείωςθσ ςε 
ςθμαντικό ποςοςτό του περικωρίου επιτοκίου δανειςμοφ τθσ επιχείρθςθσ τα 
αποτελζςματα τθσ οποίασ κα είναι εμφανι από τθν επόμενθ διαχειριςτικι χριςθ. 
Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι διεκδικοφμε από τισ ςυνεργαηόμενεσ Τράπεηεσ θ μείωςθ 
του επιτοκίου να λειτουργιςει από 01/08/2015 και εφόςον θ ςυμφωνία επιτευχκεί 
κα προκφψουν ωφζλειεσ ςυνολικοφ ποςοφ 170χ€ περίπου. Θ μείωςθ του επιτοκίου 
βάςθσ Euribor το οποίο κινείται πλζον ςε αρνθτικά επίπεδα βοικθςε επίςθσ προσ 
τθν κατεφκυνςθ αυτι. Επιτεφχκθκε  ςυμφωνία με τισ Τράπεηεσ που ςυμμετζχουν 
ςτο Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο τθσ εταιρείασ για μετάκεςθ καταβολισ των 
ομολογιϊν του δανείου, με τθν πρϊτθ ομολογία να ορίηεται προσ πλθρωμι τθν 
31/01/2018. Δεδομζνθσ τθσ ςυμφωνίασ αυτισ θ επόμενθ χριςθ δεν κα επιβαρυνκεί 
με αποπλθρωμι κεφαλαίου τόςο του Κ.Ο.Δανείου όςο και του διμεροφσ δανείου 
φψουσ 1,2εκ€  το οποίο τθρεί θ Τράπεηα Ρειραιϊσ και ακολουκεί απολφτωσ τον 
τρόπο αποπλθρωμισ του Κ.Ο.Δ. Ραράλλθλα θ Διοίκθςθ ζριξε μεγάλο βάροσ ςτθν 
κατεφκυνςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, με κφριο γνϊμονα τθν περαιτζρω 
αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, τθ δθμιουργία νζων ςειρϊν επίπλων και τθ 
μετεξζλιξθ των υφιςταμζνων με ανταγωνιςτικότερο κοςτολόγιο και καλφτερθ 
εμφάνιςθ. Θ εν λόγω εξζλιξθ των χαρακτθριςτικϊν των προςφερομζνων προϊόντων 
και υπθρεςιϊν είναι μεγάλθσ ςθμαςίασ για τθν επιτυχι ζκβαςθ τθσ τρίτθσ 
ςτρατθγικισ επιδίωξθσ τθσ Διοίκθςθσ, δθλαδι τθν προςπάκεια να αναπτυχκεί θ 
εξαγωγικι δραςτθριότθτα ςτισ ανεπτυγμζνεσ ξζνεσ αγορζσ, όχι μόνο μζςω τθσ 
προςπάκειασ ανάλθψθσ μεγάλων ζργων διεκνοφσ εμβζλειασ, αλλά εξίςου μζςω τθσ 
προϊκθςθσ των προϊόντων ςε δίκτυα πϊλθςθσ ςτον τελικό χριςτθ. 
 
Σε επίρρωςθ των ανωτζρω αναφερομζνων τθν 24/02/2015 ο ΔΟΜΕΑΣ ανακοίνωςε 
τθν ανάλθψθ ενόσ ακόμθ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ που διενιργθςε θ Διεφκυνςθ 
Ρρομθκειϊν του Γερμανικοφ Στρατοφ και ο οποίοσ  κατακυρϊκθκε υπζρ τθσ 
εταιρίασ μασ για τθν προμικεια επίπλων αξίασ ενόσ εκατομμυρίου επτακοςίων 
πενιντα χιλιάδων ευρϊ (1.750.000€). Θ ςχετικι ςφμβαςθ υπογράφθκε τθν 
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24/02/2015. Ππωσ και ςτισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ, πρόκειται για ζπιπλα που 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ διεκνείσ προδιαγραφζσ, τα οποία παράγονται εξ’ 
ολοκλιρου από τθν εταιρία  ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ςτθ ΒΙ.ΡΕ. Σερρϊν. 
 
Τθν 30/03/2015 θ Εταιρία «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» με τον διακριτικό τίτλο 
«ΔΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ» ανακοινϊνει το οικονομικό θμερολόγιο για τθν χριςθ 2015 
ςφμφωνα με το άρκρο 4.1.4.3.1. του Κανονιςμοφ του Χ.Α. ωσ ακολοφκωσ:  
Συγκεκριμζνα ανακοίνωςθ οικονομικϊν καταςτάςεων ζτουσ 2014 ςτο Χ.Α. τθν 31θ 
Μαρτίου 2015, δθμοςίευςθ αποτελεςμάτων χριςθσ 2014 ςτον ιςτότοπο τθσ 
εταιρίασ  www.dromeas.gr τθν 31θ Μαρτίου 2015 και προγραμματιςμόσ για τθ 
διοργάνωςθ Ετιςιασ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθν Τρίτθ 26θ 
Μαίου 2015. Σε ςυνζχεια τθσ από 29/03/15 ανακοίνωςθσ για το οικονομικό 
θμερολόγιο τθσ χριςθσ 2015 (ςφμφωνα με το άρκρο 4.1.4.3.1. Κανονιςμοφ του Χ.Α.) 
θ εταιρεία επανιλκε με ανακοίνωςθ ενθμερϊνοντασ το επενδυτικό κοινό ότι θ 
ετιςια τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων κα πραγματοποιθκεί τθν 15/06/2015 
θμζρα Δευτζρα ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρίασ ςτθν ΒΙ.ΡΕ. Σερρϊν, αντί τθσ 26θσ 
Μαΐου 2015, όπωσ αρχικά ςτο οικονομικό θμερολόγιο είχε αναφερκεί. 
 
Τθν 06/05/2015 θ «ΔΟΜΕΑΣ» ανακοινϊνει τθν ζναρξθ τθσ ςυνεργαςίασ τθσ με τθ 
Μαρινόπουλοσ Α.Ε. Από το τζλοσ Μαΐου 2015, μία μεγάλθ ςυλλογι καλαίςκθτων 
επίπλων κα είναι διακζςιμθ ςε 14 καταςτιματα Carrefour ςε Ακινα, Θεςςαλονίκθ, 
Σζρρεσ, Δράμα, Ξάνκθ, Ιωάννινα, Ράτρα, Θράκλειο και όδο. Θ ςυλλογι επίπλων 
περιλαμβάνει μία ευρεία γκάμα προϊόντων όπωσ γραφεία, κρεβάτια, βιβλιοκικεσ, 
κακίςματα και ερμάρια. Ρλζον και ςτο χϊρο του επίπλου, θ Μαρινόπουλοσ Α.Ε. 
φροντίηει να προςφζρει ποιοτικζσ και οικονομικζσ επιλογζσ ςτουσ πελάτεσ τθσ. 
 
Στισ 10/06/2015 θ εταιρεία ανακοίνωςε ςτουσ εμπλεκομζνουσ επενδυτζσ ότι οι 
μετοχζσ τθσ Ραπαπαναγιϊτου ΑΒΕΕΑ – ΔΟΜΕΑΣ που βρίςκονται ςε ιδιοκτθςία του 
βαςικοφ τθσ μετόχου κου Ακανάςιου Ραπαπαναγιϊτου του Κωνςταντίνου, 
μεταφζρκθκαν από τθν ατομικι μερίδα του κου Ραπαπαναγιϊτου ςε κοινι 
επενδυτικι μερίδα, ςτθν οποία είναι ςυνδικαιοφχοσ με τον κο Κωνςταντίνο 
Ραπαπαναγιϊτου του Ακαναςίου και τθν κα Μαρία Πλγα Ραπαπαναγιϊτου του 
Ακαναςίου. Στισ 12/06/2015 θ εταιρεία προζβθ ςε διευκρινιςτικι ανακοίνωςθ 
ςχετικά με το ανωτζρω κζμα και ςυγκεκριμζνα, ο βαςικόσ μζτοχοσ και πρόεδροσ 
του Δ.Σ. τθσ εταιρείασ κοσ Ακανάςιοσ Ραπαπαναγιϊτου του Κωνςταντίνου προζβθ 
ςτισ 4/6/2015 ςτθ μεταφορά 16.170.000 μετοχϊν με ιςάρικμα δικαιϊματα ψιφου 
από τθν ατομικι του μερίδα ςτθν Κοινι Επενδυτικι Μερίδα που άνοιξε με 
ςυνδικαιοφχουσ ςε αυτιν τα τζκνα του, Κωνςταντίνο Ραπαπαναγιϊτου και Μαρία 
Πλγα Ραπαπαναγιϊτου. Μετά τθν ανωτζρω μεταφορά ςτθν Κοινι Επενδυτικι 
Μερίδα υπάρχουν ςυνολικά 16.170.000 μετοχζσ με ιςάρικμα δικαιϊματα ψιφου 
ιτοι 46,57% του μετοχικοφ κεφαλαίου. Με τθν ςυγκεκριμζνθ ενζργεια το ποςοςτό 
επί του μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου για τον κο Ακανάςιο 
Ραπαπαναγιϊτου παραμζνει το ίδιο, ενϊ το ποςοςτό του κου Κωνςταντίνου 
Ραπαπαναγιϊτου και τθσ κασ Μαρίασ Πλγασ Ραπαπαναγιϊτου ανζρχεται επίςθσ ςε 
46,57% για τον κακζνα. 
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Τθν 29/07/2015 ο ΔΟΜΕΑΣ ανακοινϊνει  ότι κζρδιςε το Διεκνι Διαγωνιςμό 
αποκλειςτικισ προμικειασ επίπλων γραφείου όλων των υπθρεςιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ για τα επόμενα 2 + 1 + 1 + 1 ζτθ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 30 εκ. €. Θ 
επίςθμθ αναγγελία ελιφκθ τθν 29/07/2015 και θ ςχετικι ςφμβαςθ κα υπογραφεί 
μετά τθν παρζλευςθ του προβλεπόμενου δεκαθμζρου για τυχόν υποβολι 
ενςτάςεων. Στο διαγωνιςμό αυτό ςυμμετείχαν κορυφαίεσ εταιρίεσ καταςκευισ 
επίπλων γραφείου από όλο τον κόςμο. Το γεγονόσ επίςθσ ότι είναι ο δεφτεροσ 
ςυνεχόμενοσ διαγωνιςμόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ που κερδίηει θ εταιρία μετά 
το διαγωνιςμό του 2009 που είχε διάρκεια 2 + 1 + 1 ζτθ, επιβεβαιϊνει τθν 
τεχνολογικι υπεροχι του Δρομζα ςε διεκνζσ επίπεδο για τθν παραγωγι ποιοτικϊν 
επίπλων ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ και πρότυπα.  
Τθν 18/08/2015 ο ΔΟΜΕΑΣ ανακοινϊνει ότι του ανατζκθκε μετά από διεκνι 
διαγωνιςμό ςτον οποίο υπζβαλλε ςχετικι προςφορά ακόμθ ζνα ζργο για τθν 
κάλυψθ αναγκϊν επίπλωςθσ του Γερμανικοφ Στρατοφ τθσ τάξεωσ του ενόσ 
εκατομμυρίου ευρϊ 1.000.000€.  
 
Τθν 19/11/2015  ανακοινϊνεται το άνοιγμα νζου κατάςτθματοσ τθσ ΔΟΜΕΑΣ ςτισ 
Βρυξζλλεσ, Schaarbeeklei 613,1800 Vilvoorde που εγκαινιάςτθκε τθν 18/11/2015, 
ωσ επιςτζγαςμα  τθσ καταξίωςθσ ςτθν Ευρωπαϊκι αγορά που ςθματοδοτεί τθν 
περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ εταιρίασ ςτθν αγορά τθσ κεντρικισ Ευρϊπθσ. Στα εγκαίνια 
του καταςτιματοσ παραβρζκθκαν και τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ θ Ρρζςβθσ τθσ 
Ελλάδοσ ςτο Βζλγιο κα. Ελευκερία Γαλακιανάκθ, οι Ευρωβουλευτζσ κ. Στζλιοσ 
Κοφλογλου και κ. Θεόδωροσ Ηαγοράκθσ, ο εμπορικόσ ακόλουκοσ τθσ Ρρεςβείασ τθσ 
Ελλάδοσ ςτο Βζλγιο κ. Ραντελισ Γκάςιοσ, αξιωματοφχοι τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, 
ςτελζχθ επιχειριςεων, ςυνεργάτεσ, φίλοι και πλικοσ κόςμου. 
 
Τθν 11/12/2015 ο ΔΟΜΕΑΣ ανακοινϊνει ότι τθν 10θ Δεκεμβρίου 2015 θ 
Ευρωπαϊκι Οργάνωςθ για τθν Ρυρθνικι Ζρευνα – CERN ανζκεςε ςτο ΔΟΜΕΑ ζνα 
ζργο επίπλωςθσ των εγκαταςτάςεϊν τθσ διάρκειασ 3 ετϊν, επιβεβαιϊνοντασ τόςο 
τθν ικανοποίθςι τθσ για τθν επανειλθμμζνθ προμικεια επίπλων γραφείου από τθν 
εταιρία μασ αλλά και τθ ςτακερι, ςυνεχι ενίςχυςθ τθσ παρουςίασ τθσ εταιρείασ 
ςτθν Ευρϊπθ. 
 
 
ΙΙΙ. ΚΤΡΙΟΣΕΡΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΣΘΣΕ  
 
Προμθκευτζσ: 
Οι εμπορικζσ ςυμφωνίεσ των εταιριϊν του Ομίλου γίνονται με αξιόπιςτουσ, 
δόκιμουσ και ςθμαντικοφσ οίκουσ τόςο του εξωτερικοφ όςο και του εςωτερικοφ. 
Από αυτοφσ οι προμθκευτζσ του εξωτερικοφ, είναι κυρίωσ κορυφαίεσ εταιρίεσ 
παραγωγισ, τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ, πρϊτων υλϊν και αναλωςίμων ενϊ οι 
προμθκευτζσ του εςωτερικοφ είναι κυρίωσ εταιρίεσ που προμθκεφουν πρϊτεσ φλεσ 
και αναλϊςιμα. 
Ρικανοί κίνδυνοι που μπορεί να απορρζουν από τισ εμπορικζσ ςυνζργειεσ του 
Ομίλου και των εταιριϊν του είναι θ κακυςτζρθςθ ςτθν προμικεια εξοπλιςμοφ, Αϋ 
υλϊν και αναλωςίμων και θ κακυςτζρθςθ από τουσ διάφορουσ προμθκευτζσ που 
κα ζχουν ςαν ςυνζπεια τθ γενικότερθ κακυςτζρθςθ των αναλθφκζντων ζργων και 
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τθν επιβολι από τον κφριο του ζργου ρθτρϊν, ι τθν δυςαρζςκεια του πελάτθ. Οι εν 
λόγω κίνδυνοι ζχουν αυξθκεί αρκετά τθ δφςκολθ αυτι εποχι λόγω των δυςμενϊν 
οικονομικϊν ςυνκθκϊν τθσ χϊρασ και κφρια λόγω τθσ αρνθτικισ αξιολόγθςισ τθσ 
και θ δυςπιςτία των προμθκευτϊν ζχει αυξθκεί. Ευτυχϊσ οι πολυετείσ ςχζςεισ μασ 
με τουσ περιςςότερουσ προμθκευτζσ και θ μθ φπαρξθ προβλθμάτων ςϋαυτζσ, 
ξεπερνοφν τισ όποιεσ δυςπιςτίεσ. 
Ραράλλθλα, όπου είναι εφικτό, φροντίηουμε  να μθν υπάρχει ςθμαντικι εξάρτθςθ 
από τουσ προμθκευτζσ, ζτςι ϊςτε κανζνασ προμθκευτισ να μθν προμθκεφει υλικά 
ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 10% των αγορϊν τουσ, ςτισ εταιρίεσ του Ομίλου. 
 
Πελάτεσ: 
Λόγω τθσ μεγάλθσ διαςποράσ που παρουςιάηει θ πελατειακι βάςθ των εταιρειϊν 
του ομίλου δεν υφίςτανται κίνδυνοι εξάρτθςθσ από μερίδα πελατϊν, κακϊσ 
κανζνασ πελάτθσ του ομίλου δεν απορροφά πάνω από 5% του κφκλου εργαςιϊν 
τουσ. (Με εξαίρεςθ βζβαια το Γερμανικό Στρατό ςτα πλαίςια τθσ εκτζλεςθσ του 
ςυμβατικοφ μασ ζργου φψουσ 2,6 εκ€) για το 2015. 
Θ πελατειακι βάςθ των εταιρειϊν του ομίλου αφορά ζνα μεγάλο εφροσ 
επιχειριςεων ςε όλθ τθν Ελλάδα. Οι εταιρείεσ του ομίλου ςτοχεφουν ςτθν 
ικανοποίθςθ μεγαλφτερου πλικουσ επιχειριςεων (πελατϊν) μζςα από τθ ςυνεχϊσ 
εμπλουτιηόμενθ γκάμα των προϊόντων που διακζτουν, επιδιϊκοντασ ταυτόχρονα 
τθν άμεςθ ικανοποίθςθ των αναγκϊν τουσ και τθν αφξθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ τουσ, 
μζςα από διάφορεσ διαδικαςίεσ και παροχζσ. 
Στον εςωτερικό τομζα θ μθτρικι εταιρία ςυνεργάηεται με τουσ πελάτεσ-
αντιπροςϊπουσ τθσ βάςει ςυγκεκριμζνου πλαφόν ςυνεργαςίασ για τον κακζνα. 
Οι χρόνοι πίςτωςθσ είναι ςυγκεκριμζνοι για κάκε ςυνεργάτθ και για τυχόν 
υπερβάςεισ τουσ υπολογίηονται τόκοι κακυςτζρθςθσ. Λόγω των δυςμενϊν 
οικονομικϊν καταςτάςεων που επικρατοφν το τελευταίο διάςτθμα ςτθν αγορά 
διενεργείται πιο επιςταμζνοσ ζλεγχοσ των πελατϊν (ερωτιματα ςε τράπεηεσ 
πλθροφοριϊν, ζλεγχοσ δυςμενϊν ςτοιχείων). Ρεριορίηονται αφενόσ τα ακάλυπτα 
υπόλοιπά τουσ, και ειςπράττεται αδιαπραγμάτευτα προκαταβολι κατά το κλείςιμο 
των παραγγελιϊν. Στισ ιδιαίτερεσ κατ’ εξαίρεςθ περιπτϊςεισ πελατϊν, με ιδιαίτερθ 
κεςπιςμζνθ διαδικαςία ηθτοφνται εγκρίςεισ διαχείριςθσ από τα ανϊτατα κλιμάκια 
τθσ Διοίκθςθσ.  
Στο εξωτερικό θ εταιρεία αναλαμβάνει ζργα μζχρι ςιμερα μεγάλων ιδρυμάτων και 
εταιρειϊν μετά από διεκνείσ διαγωνιςμοφσ με ςυγκεκριμζνουσ όρουσ πλθρωμισ 
από όπου κεωρείται ότι δεν προκφπτει πιςτωτικόσ κίνδυνοσ. 
 
Αςφαλιςτικόσ Κίνδυνοσ: 
Οι δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρίασ αντιμετωπίηουν κινδφνουσ που μπορεί να 
προκφψουν από αρνθτικά γεγονότα, όπωσ μεταξφ άλλων, ατυχιματα, ηθμιζσ ςε 
εξοπλιςμό από φωτιά, ςειςμό, ηθμίεσ μεταφερομζνων ειδϊν πρϊτων υλϊν κατά τισ 
ειςαγωγζσ ι ετοίμων προϊόντων κατά τισ πωλιςεισ 
Πλα τα παραπάνω πολφ πικανόν να προκαλζςουν κακυςτεριςεισ και ςτθ 
δυςμενζςτερθ περίπτωςθ διακοπι εργαςιϊν. 
Τυχόν τζτοιεσ εξελίξεισ κα δυςχζραιναν τθν οικονομικι κζςθ και τα αποτελζςματα 
τθσ εταιρίασ. 
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Για τθν αντιμετϊπιςθ των προαναφερκζντων κινδφνων, θ Διοίκθςθ προβαίνει ςτθν 
αςφάλιςθ κατά των κινδφνων αυτϊν  με τθν κάλυψθ τθσ  αξίασ των εγκαταςτάςεων 
και διακινιςεων,  ςε αναγνωριςμζνουσ Αςφαλιςτικοφσ Οίκουσ, ωσ επίςθσ και 
κάλυψθ απϊλειασ κερδϊν. 
 
Δανειςμόσ: 
Στον χρθματοπιςτωτικό τομζα ο Πμιλοσ ςυνεργάηεται με Ελλθνικζσ  Τράπεηεσ. 
Τα εγκεκριμζνα όρια χρθματοδοτιςεων και εγγυιςεων, διαςφαλίηουν τθν εταιρία 
και τισ κυγατρικζσ τθσ με τα απαιτοφμενα κεφάλαια κίνθςθσ και οι ικανοποιθτικοί 
όροι ςυνεργαςίασ και τιμολόγθςθσ των διαφόρων τραπεηικϊν εργαςιϊν βοθκοφν 
ςτον περιοριςμό του χρθματοοικονομικοφ κόςτουσ των εταιριϊν του Ομίλου.  
Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι εκτόσ του ομολογιακοφ δανείου τα κεφάλαια κίνθςθσ που 
εγκρίνονται και χρθματοδοτοφν τθ δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ ςτθρίηονται και 
καλφπτονται από ςυμβάςεισ μεγάλων ζργων που αναλαμβάνει, με εκχϊρθςθ των 
απαιτιςεων μζςω Factoring. Διαρκισ παραμζνει θ προςπάκεια για τθ μείωςθ του 
χρθματοοικονομικοφ κόςτουσ με πίεςθ που αςκείται προσ τισ ςυνεργαηόμενεσ 
Τράπεηεσ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ των ςυμπεφωνθμζνων. 
Για το ςφνολο των χρθματοδοτικϊν πιςτϊςεων από τισ τράπεηεσ θ εταιρία ζχει 
παραχωριςει προςωπικζσ εγγυιςεισ του Ρροζδρου και Δ/ντοσ Συμβοφλου 
Ακαναςίου Ραπαπαναγιϊτου, κακϊσ και Αϋ&B προςθμειϊςεισ  ςτο ακίνθτο τθσ 
εταιρίασ ςτον Χολαργό (Λεωφ.Μεςογείων 172), και βάρθ Αϋ Σειράσ επί των παγίων 
εγκαταςτάςεων τθσ εταιρίασ ςτθν ΒΙΡΕ Σερρϊν,  επί των εγκαταςτάςεων logistics 
ςτον Αςπρόπυργο και επί πλζον ςτο κατάςτθμα ιδιοκτθςίασ τθσ ΑΕ ςτθν 
Θεςςαλονίκθ επί τθσ οδοφ Μελενίκου, αλλά και ςτο κατάςτθμα- ζκκεςθ ςτθν Σόφια 
Βουλγαρίασ, ιδιοκτθςίασ τθσ κυγατρικισ DROMEAS BG, για κάλυψθ 
χρθματοδοτικϊν λογ/ςμϊν. 
Θ πολιτικι των εταιριϊν του ομίλου, είναι να διατθρεί το ςφνολο των δανείων τουσ 
ςε Ευρϊ με μεταβλθτό επιτόκιο, προσ αποφυγι ςυναλλαγματικοφ κινδφνου. 
Επίςθσ θ εταιρία ερευνά ςυςτθματικά τα χορθγθτικά προϊόντα του τραπεηικοφ 
ςυςτιματοσ για τθν εξεφρεςθ λφςεων δανειςμοφ με το δυνατόν χαμθλότερο κόςτοσ 
χριματοσ. Θ διαμόρφωςθ του χρθματοοικονομικοφ κόςτουσ ςτθν επόμενθ  χριςθ, 
που επθρεάηεται ςθμαντικά από το κόςτοσ του ομολογιακοφ δανείου και Μ/Μ 
δανείου φψουσ 1,2εκ€ τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ,αφοφ τα δφο αυτά δάνεια αποτελοφν 
το 84% του ςυνόλου των δανειακϊν κεφαλαίων τθσ εταιρείασ  κα είναι ςθμαντικά 
μικρότερο αυτοφ του προθγουμζνου ζτουσ εξαιτίασ τθσ ςυμφωνθκείςασ μείωςισ 
του περικωρίου. Το ςυνολικό φψοσ του δανειςμοφ τθσ εταιρίασ, κεφαλαίου 
κινιςεωσ και μεςο - μακροπρόκεςμων αναγκϊν, φψουσ 25,5 εκ € αναλυμζνο ςε 
ομαδοποιθμζνεσ θμερομθνίεσ λθξιμότθτασ, εμφανίηει τθν πιο κάτω διαμόρφωςθ : 
Α) λιξθ  2.5 εκ € εντόσ του 2016 ςτθν οποία υπολογίηεται και πλιρθσ εξόφλθςθ του 
ςυνόλου των βραχυπροκζςμων χρθματοδοτιςεων, Β) λιξθ το  2οζτοσ0,2 εκ €, Γ) 
λιξθ  το 3ο ζτοσ1,5 εκ €, Δ) λιξθ το 4ο ζτοσ 1,4 εκ €, Ε) λιξθ το 5ο ζτοσ 1,4 εκ €, ΣΤ) 
λιξθ το  6ο ζτοσ 1,4 εκ €, Η) Μετά τα 6ζτθ κα εξοφλθκεί το υπόλοιπο του δανειςμοφ 
ιτοι 17,1εκ€. 
Θ εταιρία δεν χρθςιμοποιεί χρθματοοικονομικά παράγωγα. Ο κίνδυνοσ μεταβολισ 
των επιτοκίων αφορά κυρίωσ ςτα μεςο - μακροπρόκεςμα δάνεια τα οποία 
βαςίηονται ςτο επιτόκιο EURIBOR, με όλεσ τισ ςθμερινζσ  επιπτϊςεισ από τθν πικανι 
ςταδιακι αφξθςι του, με τθν δυνατότθτα να μετατραποφν ςε ςτακερά εφϋ όςον 
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κάτι τζτοιο κεωρθκεί πιο ςυμφζρον, ι καλυφκεί αςφαλιςτικά για τθν περίπτωςθ 
ανεξζλεγκτων αυξιςεων. Επί πλζον θ εταιρία χρθςιμοποιεί και 
τοχρθματοοικονομικό εργαλείο του κοινοφ ομολογιακοφ δανείου  τόςο για τον 
μακροπρόκεςμο  χαρακτιρα των κεφαλαίων, όςο και για τθν μθ επιβολι τθσ 
ειςφοράσ  του Ν. 128/78  ςιμερα 0,6% που προβλζπεται για τα προϊόντα του είδουσ 
αυτοφ με αποτζλεςμα  βελτίωςθ του κόςτουσ. 
 
Προςωπικό: 
Θ Διοίκθςθ των εταιριϊν του Ομίλου ςτθρίηεται ςε ζμπειρα και ικανά ςτελζχθ που 
ζχουν πλιρθ γνϊςθ και εμπειρία του αντικειμζνου και των ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ, 
ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν εφρυκμθ λειτουργία και περαιτζρω ανάπτυξθ των 
εταιριϊν. 
Τα ςτελζχθ τθσ εταιρίασ βρίςκονται ςε πλιρθ επικοινωνία και αρμονικι ςυνεργαςία 
μεταξφ τουσ, διαςφαλίηοντασ επιπρόςκετα τθν καλι και αποτελεςματικι 
ςυνεργαςία μεταξφ τθσ Διοίκθςθσ και των Διευκφνςεων τθσ εταιρίασ. Εάν 
ενδεχόμενα οι ςχζςεισ των ςτελεχϊν με τθ Διοίκθςθ και τισ Διευκφνςεισ 
διαταραχκοφν, τότε πικανόν να διαταραχκεί πρόςκαιρα και θ εφρυκμθ λειτουργία 
τθσ εταιρίασ και του Ομίλου. 
Θ ςθμερινι οργανωτικι δομι τθσ εταιρίασ επιτρζπει τθν άμεςθ ςυμπλιρωςθ 
κάποιων ςτελεχϊν, ςτθν περίπτωςθ ξαφνικισ αποχϊρθςισ τουσ, χωρίσ ςθμαντικζσ 
επιπτϊςεισ ςτθν ομαλι πορεία των εργαςιϊν τθσ. 
Οι ςχζςεισ των διοικοφντων με το προςωπικό τθσ εταιρίασ είναι άριςτεσ και δεν 
παρουςιάηονται εργαςιακά προβλιματα. Ζτςι χωρίσ κλυδωνιςμοφσ και προςτριβζσ 
το προςωπικό απεδζχκει τθν μείωςθ του μιςκοφ του κατά 50 % με αντίςτοιχθ 
μείωςθ του χρόνου εργαςίασ κακϋ όλο το 2014 αλλά και το 2015, ςτα πλαίςια των 
προςπακειϊν τθσ εταιρίασ για περιςτολι των κοςτολογίων, εν όψει τθσ 
ςυνεχιηόμενθσ κακϋ όλθ τθν χρονιά πτϊςθσ του ρυκμοφ των πωλιςεων και κυρίωσ 
αυτϊν του εςωτερικοφ. Το δόγμα τθσ εταιρίασ, το οποίο και ζγινε αποδεκτό από το 
προςωπικό, ιταν να μθν προχωριςει ςε απολφςεισ αλλά ςε μερικι μείωςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ για να επιτευχκοφν οι απαραίτθτεσ οικονομίεσ. 
 
Θ εξζλιξθ του αρικμοφ του προςωπικοφ για τα ζτθ 2015 και 2014 παρουςίαςε τθν 
πιο κάτω πορεία: 
 

 ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟ 
 2015 2014 2015 2014 
Μιςκωτοί 54 48 56 55 
Θμερομίςκιοι 123 116 131 124 
φνολο 177 164 187 179 

 
Προοπτικζσ: 
Τα νζα ζργα που κατόρκωςε το ζτοσ 2015 να αποςπάςει θ εταιρία ςυμμετζχοντασ 
ςε διεκνείσ διαγωνιςμοφσ τθν χρονιά αυτι , (δφο ςυμβάςεισ του Γερμανικοφ 
ςτρατοφ και μία επζκταςθ παλαιότερθσ ςφμβαςθσ ςυνολικοφ φψουσ 2,9 εκ € 
περίπου), είναι αυτά που ζκαναν τθν διαφορά και ενίςχυςαν το κφκλο των 
εργαςιϊν τθσ.   Με τθν ανάλθψθ του νζου ζργου τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ τον 
Ιοφλιο του 2015 για 2+1+1+1 ζτθ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 30εκ€ ανοίγονται νζεσ 
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προοπτικζσ για τθν πορεία τθσ εταιρείασ, τόςο εξαιτίασ των εξαςφαλιςμζνων 
πωλιςεων ςθμαντικοφ φψουσ για κάκε ζτοσ για τθν επόμενθ 5ετία, όςο και εξαιτίασ 
του γεγονότοσ ότι τθσ δίνεται πλζον βιμα να αναπτφξει τισ πωλιςεισ των προϊόντων 
τθσ ςτθν αγορά τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ μζςω τθσ ςυνεργαςίασ αυτισ.  Επίςθσ όπωσ 
ανωτζρω ςθμειϊνεται θ εταιρεία μασ ανζλαβε  τον Δεκζμβριο του 2015 και για τθν 
επόμενθ τριετία τθν αποκλειςτικι κάλυψθ των αναγκϊν για τθν  προμικεια 
επίπλων τθσ Ευρωπαϊκισ Οργάνωςθσ για τθν Ρυρθνικι Ζρευνα – CERN.  
   
Θ Διοίκθςθ του Ομίλου,  από τισ αρχζσ του 2010 ςυνζχιςε για πζμπτθ χρονιά τθν 
εφαρμογι ενόσ μείγματοσ ςτρατθγικϊν αμυντικισ και επικετικισ φφςθσ, όπωσ τθν 
ςφνταξθ ενόσ αυςτθροφ προχπολογιςμοφ εξόδων με ςυχνζσ ανακεωριςεισ 
ανάλογεσ των εξελίξεων, αλλά και τθν ανάπτυξθ και υποκίνθςθ του δικτφου των 
πωλιςεων, κυρίωσ ςτισ ανεπτυγμζνεσ ευρωπαϊκζσ αγορζσ. 
 Στα πλαίςια των γενικότερων μζτρων για τθν επίτευξθ οικονομιϊν που είναι 
απαραίτθτεσ για τθν μείωςθ του κόςτουσ είναι: 
1) Θ μείωςθ του κόςτουσ ολόκλθρου του προςωπικοφ, με τθν κζςπιςθ ωραρίου 
μειωμζνθσ απαςχόλθςθσ κατά 50% και ωσ εκ τοφτου τον αντίςτοιχο περιοριςμό του 
κόςτουσ. 
2) Θ ςφνταξθ αυςτθροφ προχπολογιςμοφ εξόδων που καλφπτει τα τελείωσ 
απαραίτθτα από τα ελαςτικά κόςτθ και τθν προςπάκεια περιοριςμοφ των μθ 
ελαςτικϊν κοςτολογίων με επιτυχείσ επαναδιαπραγματεφςεισ όλων των 
ςυμβολαίων (θλεκτρονικϊν δικτφων - τθλεπικ/κων - αςφαλιςτικϊν καλφψεων- 
ςυντιρθςθσ εξοπλιςμοφ κ.α.) 
 
Ωσ προσ τθν εμπορικι πολιτικι τθσ εταιρίασ, οι δράςεισ που κα χαρακτθρίςουν τθν 
νζα χρονιά κατά τομζα δραςτθριότθτασ είναι : 
 
-Στον κλάδο επίπλων γραφείου, μζςω διαγωνιςμϊν και ςυμβάςεων ζργων. 
Ζχει εντακεί θ  προςοχι μασ και παρακολουκοφμε όλουσ τουσ διαγωνιςμοφσ που 
εκτελοφνται ςε κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. (μετά τθν τεχνογνωςία που αποκτιςαμε από τθν 
ανάλθψθ του ζργου εξοπλιςμοφ των υπθρεςιϊν τθσ Ε.Ε.) όπου υπάρχουν ευκαιρίεσ, 
από όπου αναμζνουμε αποφάςεισ από αρκετοφσ διαγωνιςμοφσ ςτουσ οποίουσ 
ζχουμε εκδθλϊςει ενδιαφζρον. Ενδεικτικό είναι ότι ςτισ 16 Φεβρουαρίου 2016 ο 
ΔΟΜΕΑΣ ανακοίνωςε τθ ςυνζχεια τθσ ςυνεργαςίασ του με το Γερμανικό Στρατό, 
κακϊσ του ανατζκθκε άλλο ζνα ζργο για τθν προμικεια επίπλων αξίασ ενόσ 
εκατομμυρίου οκτακοςίων ςαράντα χιλιάδων ευρϊ (1.840.000€). Θ ςχετικι 
ςφμβαςθ προβλζπεται να ολοκλθρωκεί ςτο τρίτο τρίμθνο τθσ νζασ χρονιάσ. 
Ραράλλθλα θ εταιρεία ανζλαβε μετά από διαγωνιςμό  ςυνεργαςία με τον όμιλο 
ΟΤΕ-COSMOTE για τθν προμικεια επίπλων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του 
οργανιςμοφ και των κυγατρικϊν του για τθν επόμενθ τριετία ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ 990χ€.  Επιπλζον ζχει υπογραφεί ςφμβαςθ με τθν Φπατθ 
Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τθν προμικεια επίπλων για το προςωπικό που κα 
απαςχολθκεί με το κζμα των προςφφγων,  διάρκειασ 2 ετϊν χωρίσ όριο 
προχπολογιςμοφ και μζχρι ςιμερα ζχουν δοκεί παραγγελίεσ ςυνολικοφ φψουσ 
82χ€. 
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-Θ επζκταςθ των πωλιςεων, με τθν παραγωγι ςυγκεκριμζνθσ ςειράσ επίπλων με 
χαμθλότερο κόςτοσ, λόγω νζων παραγωγικϊν διαδικαςιϊν που επιτεφχκθκαν από 
τισ νζεσ παραγωγικζσ μθχανζσ που αποκτικθκαν ςτα πλαίςια του τελευταίου 
επενδυτικοφ προγράμματοσ (2007-2010). 
Ωσ εκ τοφτου και παρά τθ δυςμενι εξζλιξθ του κλάδου των επίπλων ςτθ χϊρα, ο 
ΔΟΜΕΑΣ φιλοδοξεί βάςιμα να αναπτφξει δυναμικά τον κφκλο εργαςιϊν του 
απευκυνόμενοσ απευκείασ ςτθν ευρφτερθ αγορά, εκτόσ των ωσ άνω αναφερόμενων 
μεγάλων ζργων. Σε αυτιν τθν κατεφκυνςθ ςυναινεί αφενόσ το γεγονόσ ότι ο 
ΔΟΜΕΑΣ παραμζνει μόνοσ κυρίαρχοσ παραγωγόσ επαγγελματικοφ επίπλου ςτθ 
χϊρα, ενϊ ταυτόχρονα αναπτφςςει διεπιχειρθματικζσ ςυνεργαςίεσ που κα 
διαμορφϊςουν ζνα δίκτυο μόνιμθσ και ςυνεχοφσ διάκεςθσ των προϊόντων τθσ 
ΔΟΜΕΑΣ ςτισ ϊριμεσ αγορζσ τθσ κεντρικισ Ευρϊπθσ. 
 
- Τζλοσ  αναμζνουμε  τθ ςυνεχιηόμενθ εγγραφι ετιςιων εςόδων από τθν λειτουργία 
των δυο φωτοβολταικϊν πάρκων που είναι εγκατεςτθμζνα ςτθ βιομθχανικι 
περιοχι τθσ ΒΙ.ΡΕ. Σερρϊν, ενόσ ιςχφοσ 1ΜW ιδιοκτθςίασ τθσ ΔΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ και 
ενόσ άλλου ιςχφοσ 0,5 MW ιδιοκτθςίασ τθσ κυγατρικισ μασ ΚΕΜ ΑΒΕΕ.  
 
 
IV. ΘΜΑΝΣΙΚΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕ ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΘ: 
 
Οι εμπορικζσ ςυναλλαγζσ τθσ εταιρίασ με τα ςυνδεδεμζνα με αυτι μζρθ ςτθν 
διάρκεια τθσ χριςθσ 2015, ζχουν πραγματοποιθκεί υπό τουσ ςυνικεισ όρουσ τθσ 
αγοράσ και αφοροφν ςε ςυναλλαγζσ ςυνικουσ εμπορικισ φφςθσ. 
 
Οι ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρίασ με ςυνδεδεμζνα με αυτι μζρθ κατά τθν ζννοια του 
Δ.Λ.Ρ. 24, απεικονίηονται ςτον κατωτζρω πίνακα και αναλφονται εκτενζςτερα ςτθν 
υπό 5.7. παράγραφο τθσ ετιςιασ Ζκκεςθσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων. 
 

Ποςά ςε € ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΙΑ 

 
31/12/2015 31/12/2015 

α) Ζςοδα - 333.095 

β) Ζξοδα 14.100 444.448 

γ) Απαιτιςεισ - 501.091 

δ) Υποχρεϊςεισ 2.202 217.259 

ε) Συναλλαγζσ και αμοιβζσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν και μελϊν τθσ Διοίκθςθσ 193.619 168.003 

ςτ) Απαιτιςεισ από διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ 81.106 - 

η) Υποχρεϊςεισ προσ διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ 13.610 13.610 

 
 
V. ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ: 
 
Οι πάςθσ φφςεωσ επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ και οι αποφάςεισ δικαςτικϊν 
ι διαιτθτικϊν οργάνων, δεν ενδζχεται να ζχουν επίπτωςθ ςτθν οικονομικι 
κατάςταςθ ι λειτουργία των εταιρειϊν του ομίλου. 
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Θ μθτρικι εταιρία δεν ζχει ελεγχκεί από τισ Φορολογικζσ Αρχζσ για τισ 
διαχειριςτικζσ χριςεισ 2009 και 2010. Μετά από ςχετικι ειδοποίθςθ που λάβαμε 
από τισ φορολογικζσ αρχζσ επίκειται ο ζλεγχοσ για τθ χριςθ 2009. Από τον ζλεγχο 
των ανωτζρω χριςεων  δεν αναμζνεται να προκφψουν ςθμαντικζσ επιβαρφνςεισ για 
τθν εταιρία. 
 
Από τισ λοιπζσ εταιρείεσ του ομίλου, θ κυγατρικι «ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε.» ζχει περαιϊςει τισ 
φορολογικζσ τθσ υποχρεϊςεισ για τισ οικονομικζσ χριςεισ από ενάρξεωσ μζχρι και 
τθν 31/12/2006 ςφμφωνα με τον Ν.3697/2008 και ζχει ελεγχκεί με τακτικό 
φορολογικό ζλεγχο και για τθ χριςθ 2007. Θ κυγατρικι εμπορικι επιχείρθςθ 
«DROMEAS BG EAD» ζχει ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ από το 2008 ζωσ και τθν 
κλειόμενθ 2015. 
 
Για τισ χριςεισ από 2011 ζωσ και 2014, θ μθτρικι εταιρία και θ κυγατρικι «ΚΕΜ 
Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίεσ υπόκεινται ςε φορολογικό ζλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτι ι 
ελεγκτικό γραφείο, ζλαβαν Ριςτοποιθτικό Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ χωρίσ να 
προκφψουν ουςιϊδεισ διαφορζσ (δθλαδι με Σφμφωνθ Γνϊμθ).  
Σε φορολογικό ζλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτι ι ελεγκτικό γραφείο, υπόκειται και θ 
κλειόμενθ χριςθ 2015. Ο φορολογικόσ ζλεγχοσ τθσ χριςθσ 2015 βρίςκεται ςε 
εξζλιξθ και τα ςχετικά φορολογικά πιςτοποιθτικά προβλζπεται να χορθγθκοφν μετά 
τθ δθμοςίευςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ χριςθσ του 2015. Αν μζχρι τθν 
ολοκλιρωςθ του φορολογικοφ ελζγχου προκφψουν πρόςκετεσ φορολογικζσ 
υποχρεϊςεισ εκτιμάται ότι αυτζσ δεν κα ζχουν ουςιϊδθ επίδραςθ ςτισ Οικονομικζσ 
Καταςτάςεισ. 
 
Για τισ ωσ άνω ανζλεγκτεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ, ζχει ςχθματιςκεί πρόβλεψθ 
ςυνολικοφ φψουσ € 103.352,77. 
 
 
 
ΕΠΕΞΘΓΘΜΑΣΙΚΘ ΕΚΘΕΘ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΠΡΟ ΣΘΝ ΣΑΚΣΙΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΤΝΕΛΕΤΘ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ 
 
(Σφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007) 
 
Α) Διάρκρωςθ Μετοχικοφ Κεφαλαίου 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρίασ ανζρχεται ςε 10.763.200 ευρϊ και διαιρείται ςε 
34.720.000 κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ 0,31 ευρϊ εκάςτθ. Πλεσ 
οι μετοχζσ, είναι κοινζσ ονομαςτικζσ και αδιαίρετεσ και δεν υπάρχουν ειδικζσ 
κατθγορίεσ μετοχϊν. Το Καταςτατικό τθσ Εταιρίασ δεν περιζχει ειδικά δικαιϊματα 
υπζρ ςυγκεκριμζνων μετόχων. 
 
Β) Περιοριςμοί ςτθν μεταβίβαςθ / κατοχι μετοχϊν 
 
Θ μεταβίβαςθ των μετοχϊν τθσ Εταιρίασ γίνεται όπωσ ορίηει ο Νόμοσ και δεν 
υφίςτανται εκ του καταςτατικοφ τθσ περιοριςμοί ςτθ μεταβίβαςι τουσ. 
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Γ) θμαντικζσ άμεςεσ ι ζμμεςεσ ςυμμετοχζσ κατά τθν ζννοια των διατάξεων του 
Ν. 3556/2007 
 
Οι άμεςεσ και ζμμεςεσ ςθμαντικζσ ςυμμετοχζσ προςϊπων (φυςικϊν και νομικϊν) 
ςτο ςφνολο του μετοχικοφ κεφαλαίου και ςτο ςφνολο των δικαιωμάτων ψιφου τθσ 
Εταιρίασ κατά τθν ζννοια των διατάξεων των άρκρων 9 ζωσ 11 του Ν. 3556/2007, 
ςτισ  31 Δεκεμβρίου 2015, παρουςιάηονται ακολοφκωσ: 
 

 Μζτοχοι % 

1) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 46,6% 

2) ΙΩΑΝΝΘΣ ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 25,813% 

 
Δεν υπάρχουν άλλοι μζτοχοι, που να κατζχουν άμεςα ι ζμμεςα ποςοςτό άνω του 
5% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ και τουσ οποίουσ να γνωρίηει θ Εταιρία. 
 

Δ) Κάτοχοι μετοχϊν που παρζχουν ειδικά δικαιϊματα ελζγχου 
 
Δεν υπάρχουν μετοχζσ που να παρζχουν ςτουσ κατόχουσ τουσ ειδικά δικαιϊματα 
ελζγχου. 
 
Ε) Περιοριςμοί ςτο δικαίωμα ψιφου – Προκεςμίεσ άςκθςθσ δικαιωμάτων ψιφου  
 
Δεν υφίςτανται περιοριςμοί ςτο δικαίωμα ψιφου. 
 
Σ) υμφωνίεσ Μετόχων για περιοριςμοφσ ςτθν μεταβίβαςθ μετοχϊν ι ςτθν 
άςκθςθ δικαιωμάτων ψιφου 
 
Δεν ζχει περιζλκει ςε γνϊςθ τθσ εταιρίασ θ φπαρξθ ςυμφωνιϊν μεταξφ των μετόχων 
τθσ, οι οποίεσ ςυνεπάγονται περιοριςμοφσ ςτθ μεταβίβαςθ των μετοχϊν τθσ ι ςτθν 
άςκθςθ των δικαιωμάτων ψιφου που απορρζουν από τισ μετοχζσ τθσ. 
 
Η) Κανόνεσ διοριςμοφ/αντικατάςταςθσ μελϊν Δ.. και τροποποίθςθσ 
Καταςτατικοφ 
 
Οι κανόνεσ για τον διοριςμό και τθν αντικατάςταςθ μελϊν του διοικθτικοφ 
ςυμβουλίου κακϊσ και για τθν τροποποίθςθ του καταςτατικοφ, δεν 
διαφοροποιοφνται από τα προβλεπόμενα ςτον Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Θ) Αρμοδιότθτα Δ για τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν ι για τθν αγορά ιδίων μετοχϊν 
 
Ρζραν των οριηομζνων ςτον Κ.Ν. 2190/1920,  δεν υπάρχει αρμοδιότθτα του Δ.Σ. για 
ζκδοςθ νζων μετοχϊν ι για αγορά ιδίων μετοχϊν. 
 
Θ) θμαντικζσ ςυμφωνίεσ τθσ Εταιρίασ που ιςχφουν / τροποποιοφνται / λιγουν ςε 
περίπτωςθ αλλαγισ ςτον ζλεγχο τθσ εταιρίασ κατόπιν δθμόςιασ πρόταςθσ 
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Δεν υφίςτανται ςυμφωνίεσ οι οποίεσ τίκενται ςε ιςχφ τροποποιοφνται ι λιγουν ςε 
περίπτωςθ αλλαγισ ςτον ζλεγχο τθσ εταιρίασ μετά από δθμόςια πρόταςθ. 
 
 Ι) υμφωνίεσ αποηθμίωςθσ μελϊν Δ.. ι προςωπικοφ ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ / 
απόλυςθσ χωρίσ βάςιμο λόγο ι τερματιςμό κθτείασ / απαςχόλθςθσ λόγω 
δθμόςιασ πρόταςθσ. 
 
Δεν υφίςτανται ςυμφωνίεσ με μζλθ του Δ.Σ. ι το προςωπικό, οι οποίεσ προβλζπουν 
αποηθμίωςθ ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ ι απόλυςθσ χωρίσ βάςιμο λόγο ι 
τερματιςμοφ τθσ κθτείασ ι τθσ απαςχόλθςισ τουσ απόλυςθσ εξαιτίασ δθμόςιασ 
πρόταςθσ. 
 
 
ΔΘΛΩΘ ΕΣΑΙΡΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ ΣΟΤ Ν.3873/2010 
τθσ ΔΡΟΜΕΑ ΑΒΕΕΑ 
 
ι) Αρχζσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ 
 
Θ Εταιρία ζχει κεςπίςει και ακολουκεί Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα 
με τον νόμο 3873/2010, ο οποίοσ είναι αναρτθμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρίασ 
ςτο διαδίκτυο ςτθ διεφκυνςθ www.dromeas.gr. 
 
ιι) Πρακτικζσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ που εφαρμόηει θ Εταιρία πλζον των 
προβλζψεων του νόμου 
 
Oι πρακτικζσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, πλζον των προβλζψεων του νόμου, που 
περιλαμβάνονται ςτον ανωτζρω Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και εφαρμόηει θ 
Εταιρία, ζχουν, κεματικά, ωσ ακολοφκωσ: 
 
Μζροσ Α – Σο Δ και τα μζλθ του 
 
1. Ρόλοσ και Αρμοδιότθτεσ του Δ 
Υιοκζτθςθ αρχϊν και κατευκφνςεων, ςυμπλθρωματικά με τουσ ςχετικοφσ οριςμοφσ 
του καταςτατικοφ τθσ εταιρίασ 
2. Μζγεκοσ και ςφνκεςθ του Δ 
 Αρικμόσ μελϊν ΔΣ (5 ζωσ 9). 
3. Ρόλοσ του Προζδρου του Δ 
 Υιοκζτθςθ αρχϊν και κατευκφνςεων, ςυμπλθρωματικά με τουσ ςχετικοφσ οριςμοφσ 
του καταςτατικοφ τθσ εταιρίασ 
4. Κακικοντα και ςυμπεριφορά των μελϊν του Δ 
 Υιοκζτθςθ από το ΔΣ πολιτικϊν, αρχϊν και κατευκφνςεων  επί κεμάτων  
διαχείριςθσ ςυγκροφςεων ςυμφερόντων ανάμεςα ςτα μζλθ του και ςτθν εταιρία 
κακϊσ και προςταςίασ του απορριτου των πλθροφοριϊν.  
5. Ανάδειξθ υποψιφιων μελϊν του Δ 
 Υιοκζτθςθ αρχϊν και κατευκφνςεων, ςυμπλθρωματικά με τουσ ςχετικοφσ οριςμοφσ 
του καταςτατικοφ τθσ εταιρίασ 
6. Αξιολόγθςθ του Δ 

http://www.dromeas.gr/
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 Αξιολόγθςθ ΔΣ ωσ ςυλλογικοφ οργάνου κάκε 2 χρόνια με ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 
Λιψθ μζτρων για αντιμετϊπιςθ αδυναμιϊν. 
 
Μζροσ Β – Εςωτερικόσ ζλεγχοσ 
φςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου 
1. Υιοκζτθςθ αρχϊν και κατευκφνςεων ςχετικά με τθν ανάπτυξθ πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων 
2. Υιοκζτθςθ πολιτικισ ετιςιασ  αναςκόπθςθσ και διαχείριςθσ κινδφνων  
 
Μζροσ Γ – Αμοιβζσ 
Επίπεδο και διάρκρωςθ των αμοιβϊν 
Υιοκζτθςθ αρχϊν και κατευκφνςεων Εταιρείεσ Νομοκετικό Πλαίςιο 
 
Μζροσ Δ – χζςεισ με τουσ μετόχουσ 
1. Επικοινωνία με τουσ μετόχουσ 
1.1Διακεςιμότθτα Ρροζδρου ΔΣ για ςυναντιςεισ με μετόχουσ με ςθμαντικζσ 
ςυμμετοχζσ για ςυηθτιςεισ επί κεμάτων διακυβζρνθςθσ τθσ εταιρίασ. 
1.2  Ενθμζρωςθ μετόχων και επενδυτϊν μζςω του ιςτοτόπου τθσ εταιρίασ με 
περιγραφι εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, διοικθτικισ διάρκρωςθσ, ιδιοκτθςιακοφ 
κακεςτϊτοσ και άλλεσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τουσ επενδυτζσ και τουσ μετόχουσ. 
2. Θ Γενικι ςυνζλευςθ των μετόχων 
Ραρουςία του Ρροζδρου ΔΣ & Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, των προζδρων των 
επιτροπϊν του ΔΣ και των Δ/ντων τθσ εταιρίασ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ, ϊςτε να 
ενθμερϊνουν τουσ μετόχουσ και να τουσ παρζχουν διευκρινίςεισ επί κεμάτων τθσ 
αρμοδιότθτάσ τουσ. Επίςθσ, διάκεςθ επαρκοφσ χρόνου, από τον Ρρόεδρο τθσ 
Γενικισ Συνζλευςθσ, για τθν υποβολι ερωτιςεων από τουσ μετόχουσ. 
 
ιιι) Περιγραφι του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου και διαχείριςθσ κινδφνων ςε 
ςχζςθ με τθν ςφνταξθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων 
α) Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ 
Ο αντικειμενικόσ ςκοπόσ του Εςωτερικοφ Ελζγχου είναι θ υποςτιριξθ τθσ Διοίκθςθσ 
ςτθ ςαφι αξιολόγθςθ τθσ πραγματικισ κζςθσ και των προοπτικϊν τθσ εταιρίασ,  θ 
περιφροφρθςθ τθσ εταιρικισ περιουςίασ, θ διαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ των 
οικονομικϊν καταςτάςεων και θ ορκότθτα των ανακοινϊςεων, όπου αυτζσ 
επιβάλλονται.  Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ, ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ 
παρακολουκεί τθν εφαρμογι και τθ ςυνεχι τιρθςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ 
λειτουργίασ και του καταςτατικοφ τθσ εταιρίασ, κακϊσ και τθσ εν γζνει νομοκεςίασ 
που αφορά τθν εταιρία και ιδιαίτερα τθσ νομοκεςίασ των ανωνφμων εταιριϊν και 
τθσ χρθματιςτθριακισ,αναφζρει ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ εταιρίασ περιπτϊςεισ 
ςφγκρουςθσ των ιδιωτικϊν ςυμφερόντων των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι 
των διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ εταιρίασ με τα ςυμφζροντα τθσ εταιρίασ, τισ οποίεσ 
διαπιςτϊνει κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του.  Στο ζργο τθσ υπθρεςίασ 
εςωτερικοφ ελζγχου περιλαμβάνεται επιπλζον ο ζλεγχοσ τιρθςθσ των 
υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτισ αποφάςεισ τθσ Ε.Κ.   ο ζλεγχοσ τιρθςθσ των 
δεςμεφςεων που περιζχονται ςτα ενθμερωτικά δελτία και τα επιχειρθματικά ςχζδια 
τθσ εταιρίασ ςχετικά με τθ χριςθ των κεφαλαίων που αντλικθκαν από το 
χρθματιςτιριο, ο ζλεγχοσ τθσ νομιμότθτασ των αμοιβϊν και πάςθσ φφςεωσ 
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παροχϊν προσ τα μζλθ τθσ διοικιςεωσ αναφορικά με τισ αποφάςεισ των αρμόδιων 
οργάνων τθσ εταιρίασ, ωσ και ο ζλεγχοσ των ςχζςεων και ςυναλλαγϊν τθσ εταιρίασ 
με τισ ςυνδεδεμζνεσ με αυτιν εταιρίεσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 42ε παρ. 5 του 
κ.ν. 2190/1920, κακϊσ και των ςχζςεων τθσ εταιρίασ με τισ εταιρίεσ ςτο κεφάλαιο 
των οποίων ςυμμετζχουν με ποςοςτό τουλάχιςτον 10% μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου ι μζτοχοί τθσ με ποςοςτό τουλάχιςτον 10%. 
 
Θ Υπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου ζχει ςυςτακεί μετά από ςχετικι απόφαςθ του Δ.Σ. 
–ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία– θ οποία αναφζρεται ςε αυτό μζςω τθσ 
Επιτροπισ Ελζγχου, θ οποία είναι αρμόδια για τθν εποπτεία τθσ λειτουργίασ του και 
τθν αξιολόγθςι του. 
 
Κάκε διαχειριςτικι χριςθ, θ Υπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου υποβάλλει ςτθν 
Επιτροπι Ελζγχου το Ρρόγραμμα Ζργων Ελζγχου που κα ακολουκιςει θ οποία το 
εγκρίνει, ενθμερϊνοντασ ακολοφκωσ το Δ.Σ. τθσ Εταιρίασ. 
Θ Υπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου ενθμερϊνει τθν Επιτροπι Ελζγχου για το ζργο τθσ 
μζςω αντίςτοιχων τακτικϊν αναφορϊν που καταρτίηει και υποβάλλει ςτο Δ.Σ. ςε 
τριμθνιαία βάςθ, ςε κάκε διαχειριςτικι χριςθ, ενϊ υπεφκυνοσ εςωτερικοφ  
ελζγχου  παρίςταται κατά τισ γενικζσ ςυνελεφςεισ των μετόχων. 
 
β) Οργανωτικι Δομι – Εξουςιοδοτιςεισ 
Θ Εταιρία διακζτει αντίςτοιχθ διάρκρωςθ των Υπθρεςιακϊν μονάδων 
ακολουκϊντασ ζνα ςυγκεκριμζνο Οργανόγραμμα με το οποίο κακίςταται ςαφισ θ 
δομι τθσ λειτουργίασ τθσ, κακϊσ και ζναν Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία για τισ ειςθγμζνεσ εταιρίεσ, ςτον οποίο να 
αναφζρονται οι ρόλοι και τα αντικείμενα δραςτθριότθτάσ τουσ. 
 
Το Δ.Σ. τθσ Εταιρίασ ζχει εκχωριςει ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ και 
εξουςιοδοτιςεισ προσ τα όργανα διοίκθςθσ ανάλογα με το επίπεδο διοικθτικισ 
ιεραρχίασ που κατζχουν, με καταμεριςμό ευκυνϊν και επαρκι ζλεγχο των 
δραςτθριοτιτων τουσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ αποτελεςματικι λειτουργία τθσ 
υποςτθρίηοντασ γενικότερα το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου και διαχείριςθσ 
κινδφνων που άπτονται τθσ χρθματοοικονομικισ διαχείριςθσ. 
 
γ) Πλθροφοριακό φςτθμα & Επικοινωνία 
Θ Εταιρία ζχει αναπτφξει Ρλθροφοριακό Σφςτθμα το οποίο υποςτθρίηει τθν 
χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ με αποτελεςματικό τρόπο. 
 
Θ πλθροφόρθςθ που παρζχεται προςτατεφεται με τθν εφαρμογι κατάλλθλων 
διαδικαςιϊν ςε κζματα εχεμφκειασ και παράτυπου χειριςμοφ, προςταςίασ 
δεδομζνων, επαναφοράσ και φφλαξθσ αντιγράφων αςφαλείασ, προςταςίασ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και πρόλθψθσ κακόβουλων ενεργειϊν, καταγραφισ 
περιςτατικϊν, διαςφαλίηοντασ τθν ακεραιότθτα και τθν ομαλι διαχείριςι τθσ. 
 
Το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα παρζχει ςε θμεριςια, μθνιαία και ανά περιόδουσ βάςθ 
τα ςτοιχεία για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ πορείασ των οικονομικϊν 
μεγεκϊν ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα προχπολογιςμζνα, παρζχοντασ τθ δυνατότθτα 
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αξιολόγθςθσ των επιδόςεων και των αποκλίςεων που διαπιςτϊνονται από τθ 
Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ. 
 
Οι Διευκφνςεισ και τα Τμιματα λογοδοτοφν προσ τθ Διοίκθςθ ςε μθνιαία βάςθ 
απολογιςτικά για τισ επιδόςεισ επί των οικονομικϊν μεγεκϊν που είναι υπεφκυνεσ, 
αναφζροντασ και αιτιολογϊντασ τισ αποκλίςεισ που παρουςιάηουν ςε ςχζςθ με τα 
προχπολογιςτικά οικονομικά μεγζκθ. 
 
δ) Διαχείριςθ Κινδφνων 
Θ Εταιρία ζχει δθμιουργιςει τισ κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ και πολιτικζσ για τον ορκό 
ζλεγχο και τθν καταγραφι των εςόδων και δαπανϊν κακϊσ και τθν παρακολοφκθςθ 
τθσ κατάςταςθσ και τθσ αξίασ των περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων προκειμζνου να 
αξιολογιςει και να διαχειριςτεί τουσ κινδφνουσ ςχετικά με τθ ςφνταξθ των 
οικονομικϊν καταςτάςεων. 
 
iv) Αναφορά ςτα πλθροφοριακά ςτοιχεία (γ), (δ), (ςτ), (θ) και (κ) τθσ παραγράφου 
1 του άρκρου 10 τθσ οδθγίασ 2004/25/ΕΚ 
Τα ανωτζρω πλθροφοριακά ςτοιχεία εμπεριζχονται ςε άλλο τμιμα τθσ Ζκκεςθσ 
Διαχείριςθσ που αναφζρεται ςτισ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ του άρκρου 4 παρ. 7 του 
ν.3556/2007. 
 
v) Σρόποσ λειτουργίασ γενικισ ςυνζλευςθσ & δικαιϊματα μετόχων 
Θ Γενικι Συνζλευςθ είναι το ανϊτατο όργανο τθσ εταιρίασ, το οποίο ςυγκαλείται 
από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και δικαιοφται να αποφαςίηει για κάκε υπόκεςθ που 
αφορά τθν Εταιρία.  Οι νόμιμεσ αποφάςεισ τθσ δεςμεφουν και τουσ μετόχουσ που 
απουςιάηουν ι διαφωνοφν.  Στθν Γενικι Συνζλευςθ δικαιοφνται να ςυμμετζχουν οι 
μζτοχοι, είτε αυτοπροςϊπωσ είτε διά νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου, 
ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε προβλεπόμενθ νόμιμθ διαδικαςία. 
Θ Γενικι Συνζλευςθ είναι αρμόδια να αποφαςίηει για κζματα όπωσ: 
α) Ραράταςθ τθσ διάρκειασ, ςυγχϊνευςθ, διάςπαςθ, μετατροπι, αναβίωςθ ι 
διάλυςθ τθσ εταιρίασ, 
β) Τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ, 
γ) Αφξθςθ ι μείωςθ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου, 
δ) Ζκδοςθ δανείου με ομολογίεσ, 
ε) Εκλογι μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 
ςτ) Εκλογι ελεγκτϊν και οριςμόσ τθσ αμοιβισ των, 
η) Διοριςμόσ Εκκακαριςτϊν, 
θ) Διάκεςθ κακαρϊν κερδϊν, 
κ) Ζγκριςθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων. 
 
Το Δ.Σ. διαςφαλίηει ότι θ προετοιμαςία και θ διεξαγωγι τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των 
μετόχων διευκολφνουν τθν αποτελεςματικι άςκθςθ των δικαιωμάτων των μετόχων, 
οι οποίοι κα πρζπει να είναι πλιρωσ ενθμερωμζνοι για όλα τα κζματα που 
ςχετίηονται με τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των κεμάτων θμερθςίασ διάταξθσ και των δικαιωμάτων τουσ κατά τθ Γενικι 
Συνζλευςθ. 
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Σε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του Νόμου 3884/2010, θ εταιρία αναρτά ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ είκοςι (20) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ, 
πλθροφορίεσ ςχετικά με: 

 Τθν θμερομθνία, τθν ϊρα και τον τόπο ςφγκλιςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 

των μετόχων, 

 Τουσ βαςικοφσ κανόνεσ και τισ πρακτικζσ ςυμμετοχισ, 

ςυμπεριλαμβανόμενου του δικαιϊματοσ ειςαγωγισ κεμάτων ςτθν θμεριςια 

διάταξθ και υποβολισ ερωτιςεων, κακϊσ και των προκεςμιϊν εντόσ των 

οποίων τα δικαιϊματα αυτά μποροφν να αςκθκοφν, 

 Τισ διαδικαςίεσ ψθφοφορίασ, τουσ όρουσ αντιπροςϊπευςθσ μζςω 

πλθρεξουςίου και τα χρθςιμοποιοφμενα ζντυπα για ψθφοφορία μζςω 

πλθρεξουςίου, τθν προτεινόμενθ θμεριςια διάταξθ τθσ ςυνζλευςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων ςχεδίων των αποφάςεων προσ ςυηιτθςθ και 

ψιφιςθ, αλλά και τυχόν ςυνοδευτικϊν εγγράφων, 

 Το ςυνολικό αρικμό των μετοχϊν και των δικαιωμάτων ψιφου κατά τθν 

θμερομθνία τθσ ςφγκλθςθσ. 

 
Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. τθσ εταιρίασ, ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, ο Γενικόσ Διευκυντισ, ο 
Οικονομικόσ Διευκυντισ και οι Ρρόεδροι των επιτροπϊν του Δ.Σ. παρίςτανται ςτθ 
Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων, προκειμζνου να παρζχουν πλθροφόρθςθ και 
ενθμζρωςθ επί κεμάτων που τίκενται προσ ςυηιτθςθ και επί ερωτιςεων ι 
διευκρινίςεων που ηθτοφν οι μζτοχοι.  Επιπλζον, ςτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων 
παρίςταται και ο Υπεφκυνοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ Εταιρίασ. 
 
Κατά τισ ςυνεδριάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, προεδρεφει προςωρινά ο Ρρόεδροσ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ο οποίοσ ορίηει και αυτόν που κα εκτελεί χρζθ 
προςωρινοφ γραμματζα. 
 
Μετά τθν επικφρωςθ του πίνακα των μετόχων που ζχουν δικαίωμα ψιφου, θ Γενικι 
Συνζλευςθ εκλζγει αμζςωσ το οριςτικό Ρροεδρείο, το οποίο ςυγκροτείται από τον 
Ρρόεδρο και τον γραμματζα που εκτελεί και χρζθ ψθφολζκτθ. 
 
Οι αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ λαμβάνονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
κείμενθσ νομοκεςίασ και τισ προβλζψεισ του καταςτατικοφ τθσ Εταιρίασ. 
 
Ο πρόεδροσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ διακζτει επαρκι χρόνο για τθν υποβολι 
ερωτιςεων από τουσ μετόχουσ. 
 
Στθ Γ.Σ. τθσ Εταιρίασ μπορεί να ςυμμετζχει και να ψθφίηει κάκε μζτοχοσ που 
εμφανίηεται με τθν ιδιότθτα αυτι ςτα αρχεία του φορζα ςτον οποίο τθροφνται οι 
κινθτζσ αξίεσ τθσ Εταιρίασ.  Θ άςκθςθ των εν λόγω δικαιωμάτων γίνεται ςφμφωνα 
με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία.  Ο μζτοχοσ μπορεί να διορίςει αντιπρόςωπο 
εφόςον το επικυμεί. 
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vi) Διοικθτικό υμβοφλιο και Επιτροπι Ελζγχου 
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο αςκεί τθν Διοίκθςθ τθσ εταιρικισ περιουςίασ και τθν 
εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρίασ. Αποφαςίηει για όλα γενικά τα ηθτιματα που αφοροφν 
τθν εταιρία μζςα ςτο πλαίςιο του εταιρικοφ ςκοποφ, με εξαίρεςθ εκείνα που 
ςφμφωνα με το νόμο ι το καταςτατικό τθσ ανικουν ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα 
τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. 
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί, αποκλειςτικά και μόνο εγγράφωσ, να ανακζτει τθν 
άςκθςθ όλων των εξουςιϊν και αρμοδιοτιτων του (εκτόσ από αυτζσ που απαιτοφν 
ςυλλογικι ενζργεια), κακϊσ και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρίασ και το δικαίωμα 
υπογραφισ υπό τθσ εταιρικισ επωνυμίασ και δζςμευςισ τθσ, ςε ζνα ι περιςςότερα 
πρόςωπα, μζλθ του ι όχι, κακορίηοντασ ςυγχρόνωσ και τθν ζκταςθ αυτισ τθσ 
ανάκεςθσ.  
Θ εταιρία διοικείται από Διοικθτικό Συμβοφλιο που αποτελείται από πζντε (5) ζωσ 
εννζα (9) ςυμβοφλουσ. Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εκλζγονται από τθ 
Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ εταιρίασ για εξαετι κθτεία. Τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου μποροφν να επανεκλεγοφν και να ανακλθκοφν. 
Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου διακρίνονται ςε εκτελεςτικά και ςε μθ 
εκτελεςτικά. Ο αρικμόσ των μθ εκτελεςτικϊν μελϊν είναι το ζνα τρίτο (1/3) του 
ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Μεταξφ τουσ 
υπάρχουν δφο (2) ανεξάρτθτα μζλθ τα οποία πλθροφν τισ προχποκζςεισ 
ανεξαρτθςίασ, ιτοι κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ να μθν κατζχουν μετοχζσ ςε 
ποςοςτό μεγαλφτερο του 0,5% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ και να μθν 
ζχουν ςχζςθ εξάρτθςθσ με τθν Εταιρία ι με ςυνδεδεμζνα με αυτι πρόςωπα, όπωσ 
κακορίηεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 
Θ ιδιότθτα των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ωσ εκτελεςτικϊν ι μθ ορίηεται 
από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ενϊ τα ανεξάρτθτα μζλθ ορίηονται από τθ Γενικι 
Συνζλευςθ.  
Το διοικθτικό ςυμβοφλιο οφείλει να ςυνεδριάηει κάκε φορά που το καταςτατικό, ο 
νόμοσ ι οι ανάγκεσ τθσ εταιρίασ το απαιτοφν. Οι ςυνεδριάςεισ γίνονται κατά κανόνα  
ςτθν ζδρα τθσ εταιρίασ, αλλά,  επιτρζπεται όμωσ να ςυνεδριάηει ζγκυρα και ςε 
εταιρικζσ εγκαταςτάςεισ ςτθν περιφζρεια των διμων Ακθνϊν ι Θεςςαλονίκθσ. 
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυγκαλείται από τον Ρρόεδρό του, με πρόςκλθςθ που 
γνωςτοποιείται ςτα μζλθ του δφο (2) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθ 
ςυνεδρίαςθ. Στθν πρόςκλθςθ πρζπει απαραίτθτα να αναγράφονται με ςαφινεια 
και τα κζματα τθσ θμερθςίασ διάταξθσ, διαφορετικά θ λιψθ αποφάςεων 
επιτρζπεται μόνο εφόςον παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου και κανείσ δεν αντιλζγει ςτθ λιψθ αποφάςεων. 
Τθ ςφγκλθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μπορεί να ηθτιςουν δφο (2) από τα μζλθ 
του, με αίτθςθ προσ τον Ρρόεδρο αυτοφ ι τον αναπλθρωτι του, οι οποίοι 
υποχρεοφνται να  ςυγκαλζςουν το διοικθτικό ςυμβοφλιο, προκειμζνου αυτό να 
ςυνζλκει εντόσ προκεςμίασ επτά (7) θμερϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. Στθν 
αίτθςθ πρζπει, με ποινι απαραδζκτου, να αναφζρονται με ςαφινεια και τα 
κζματα, που κα απαςχολιςουν το διοικθτικό ςυμβοφλιο.  Αν δεν ςυγκλθκεί το 
διοικθτικό ςυμβοφλιο από τον Ρρόεδρο ι τον αναπλθρωτι του εντόσ τθσ ανωτζρω 
προκεςμίασ, επιτρζπεται ςτα μζλθ που ηιτθςαν τθν ςφγκλθςθ να ςυγκαλζςουν 
αυτά το διοικθτικό ςυμβοφλιο εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν λιξθ τθσ 
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ανωτζρω προκεςμίασ των επτά (7) θμερϊν, γνωςτοποιϊντασ τθν ςχετικι 
πρόςκλθςθ ςτα λοιπά μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου. 
Σφμβουλοσ που απουςιάηει μπορεί να αντιπροςωπεφεται από άλλο ςφμβουλο. 
Κάκε ςφμβουλοσ μπορεί να εκπροςωπεί ζνα μόνο ςφμβουλο που απουςιάηει. 
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ, όταν 
παρευρίςκονται ι αντιπροςωπεφονται ςε αυτό το ιμιςυ πλζον ενόσ των 
ςυμβοφλων, ουδζποτε όμωσ ο αρικμόσ των παρόντων ςυμβοφλων μπορεί  να είναι 
μικρότεροσ των τριϊν. Εφόςον δεν ορίηει διαφορετικά ο νόμοσ, οι αποφάςεισ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου λαμβάνονται ζγκυρα με απόλυτθ πλειοψθφία των 
παρόντων και αντιπροςωπευόμενων μελϊν. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ δεν 
υπεριςχφει θ ψιφοσ του Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
Οι ςυηθτιςεισ και αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου καταχωροφνται 
περιλθπτικά ςε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τθρείται και κατά το μθχανογραφικό 
ςφςτθμα. Φςτερα από αίτθςθ μζλουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ο Ρρόεδροσ ι ο 
Ρροεδρεφων υποχρεοφται να καταχωριςει ςτα πρακτικά ακριβι περίλθψθ τθσ 
γνϊμθσ του. 
Τα πρακτικά του διοικθτικοφ ςυμβουλίου υπογράφονται από τον Ρρόεδρο ι τον 
αναπλθρωτι του, ι τον Διευκφνοντα Σφμβουλο. Αντίγραφα των πρακτικϊν 
εκδίδονται επιςιμωσ από τα πρόςωπα αυτά, χωρίσ να απαιτείται άλλθ επικφρωςι 
τουσ. Θ κατάρτιςθ και υπογραφι πρακτικοφ από όλα τα μζλθ του διοικθτικοφ 
ςυμβουλίου ι τουσ αντιπροςϊπουσ τουσ ιςοδυναμεί με απόφαςθ του διοικθτικοφ 
ςυμβουλίου, ακόμα και αν δεν ζχει προθγθκεί ςυνεδρίαςθ. 
 
Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι τα ακόλουκα: 

1) Ακανάςιοσ ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Κωνςταντίνου, κάτοικοσ Λευκϊνα 

Σερρϊν, Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ 

2) Κωνςταντίνοσ ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Ακαναςίου, κάτοικοσ Λευκϊνα 

Σερρϊν, Εκτελεςτικό μζλοσ 

3) Ιωάννθσ ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Διονυςίου, κάτοικοσ Ακθνϊν (οδόσ 

Κλειςκζνουσ, αρικμ.10) , Εκτελεςτικό μζλοσ 

4) Δθμιτριοσ ΡΕΤΑΛΑΣ του Αποςτόλου, κάτοικοσ Σερρϊν (οδόσ Μεραρχίασ, 

αρικμ.119) , Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ 

5) Γρθγόριοσ ΗΑΩΤΙΑΔΘΣ του Βαςιλείου, κάτοικοσ Τριαδίου Θεςςαλονίκθσ, 

Ανεξάρτθτο μθ Εκτελεςτικό μζλοσ 

6) Ακανάςιοσ ΚΑΛΑΦΑΤΘΣ του Βαςιλείου, κάτοικοσ Θεςςαλονίκθσ (οδόσ 

Αμφοτζρου, αρικμ.32-Χαριλάου) , Ανεξάρτθτο μθ Εκτελεςτικό μζλοσ 

 
Θ Επιτροπι Ελζγχου είναι επιτροπι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και ςυγκροτείται 
με ςκοπό τθν υποβοικθςθ του για τθν εκπλιρωςθ τθσ εποπτικισ του ευκφνθσ όςον 
αφορά τθ διαδικαςία χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ και ενθμζρωςθσ, τθ 
ςυμμόρφωςθ τθσ εταιρίασ και των κυγατρικϊν τθσ με το νομικό και κανονιςτικό 
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πλαίςιο λειτουργίασ, τθ διαδικαςία του ςυςτιματοσ ελζγχου και τθν άςκθςθ τθσ 
εποπτείασ επί τθσ ελεγκτικισ λειτουργίασ και τθσ ανεξαρτθςίασ των νόμιμων 
ελεγκτϊν. 
Θ Επιτροπι Ελζγχου διορίηεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ Εταιρίασ. 
Τα μζλθ που απαρτίηουν τθν Επιτροπι Ελζγχου είναι ζνα μθ εκτελεςτικό και δφο 
ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ του ΔΣ, εκ των οποίων το ζνα τουλάχιςτον 
αποδεδειγμζνα διακζτει  επαρκι γνϊςθ ςε κζματα λογιςτικισ και ελεγκτικισ. 
 
Στθν παροφςα ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου περιλαμβάνονται τα ακόλουκα τρία 
(3) μζλθ: 
 

1) Ακανάςιοσ Β. Καλαφάτθσ, ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ  

2) Δθμιτριοσ Ρεταλάσ, μθ εκτελεςτικό μζλοσ 

3)  Γρθγόριοσ  Β. Ηαρωτιάδθσ, ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ. 

 
Κατόπιν ομόφωνθσ απόφαςθσ των μελϊν τθσ, Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπι Ελζγχου 
ορίςκθκε ο Γρθγόριοσ Β. Ηαρωτιάδθσ. Θ Επιτροπι ςυνεδριάηει τακτικά κάκε τρίμθνο 
και εκτάκτωσ, κατόπιν πρόςκλθςθσ οιουδιποτε μζλουσ τθσ.  
 
vii) υμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του Κϊδικα 
Θ Εταιρία λειτουργεί ςε ςυμμόρφωςθ και χωρίσ παρζκκλιςθ από  τισ διατάξεισ του 
Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, που ζχει καταρτίςει.   
 
Θ παροφςα διλωςθ Εταιρικισ διακυβζρνθςθσ αποτελεί αναπόςπαςτο και ειδικό 
τμιμα τθσ ετιςιασ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρίασ. 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ του Δ.. &  ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

 
 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ 
ΒΙ. ΠΕ. ΕΡΡΩΝ 

18 Μαρτίου 2016 
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Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ (ενοποιθμζνθ και ατομικι) 
 

Ποςά ςε € θμ. Ο ΟΜΙΛΟ Θ ΕΣΑΙΡΙΑ 

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ 
 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 

Μθ κυκλοφοροφντα τοιχεία Ενεργθτικοφ 
     Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 5.2. 39.706.094,53 40.823.827,97 35.679.807,20 36.550.511,01 

Άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ 5.3. 1.018.244,68 946.868,24 1.013.259,02 940.348,58 

Επενδφςεισ ςε Θυγατρικζσ Επιχειριςεισ 5.4. 0,00 0,00 3.233.600,76 3.233.600,76 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 5.15. 704.146,70 708.411,95 531.656,80 531.656,80 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 5.5. 104.334,96 103.526,85 72.419,80 71.611,69 

 
 41.532.820,86 42.582.635,01 40.530.743,58 41.327.728,84 

Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό 
 

    Αποκζματα 5.6. 13.430.642,41 13.252.498,46 13.081.868,64 13.153.155,50 

Ρελάτεσ και λοιπζσ εμπορικζσ απαιτιςεισ 5.7. 4.433.400,84 3.865.926,27 4.854.334,09 4.230.597,80 

Λοιπζσ απαιτιςεισ  5.8. 1.160.211,47 1.239.197,81 970.437,25 1.057.066,33 
Χρθμ/κά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω των 
αποτελεςμάτων 

5.8. 
203.907,81 203.907,81 203.907,81 203.907,81 

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 5.9. 977.767,97 1.578.652,54 816.336,05 1.416.109,11 

  
20.205.930,50 20.140.182,89 19.926.883,84 20.060.836,55 

      φνολο Ενεργθτικοφ 
 

61.738.751,36 62.722.817,90 60.457.627,42 61.388.565,39 

      ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 
     Κδια κεφάλαια αποδιδόμενα ςτουσ μετόχουσ 
     Μετοχικό Κεφάλαιο (34.720.000 μετοχζσ αξίασ € 0,31 

ζκαςτθ) 
5.10. 

10.763.200,00 10.763.200,00 10.763.200,00 10.763.200,00 

Υπζρ το Άρτιο 5.10. 19.202.825,27 19.202.825,27 19.202.825,27 19.202.825,27 

Αποκεματικά 5.10. 4.197.780,15 4.336.366,70 4.336.727,33 4.475.313,88 

Κζρδθ / ηθμίεσ εισ νζον 5.10. (7.400.782,29) (5.385.195,89) (7.128.107,20) (5.142.221,40) 

φνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα ςε μετόχουσ 
 

    τθσ Μθτρικισ 
 

26.763.023,13 28.917.196,08 27.174.645,41 29.299.117,75 

Δικαιϊματα μειοψθφίασ 5.10. 163.342,83 150.338,86 0,00 0,00 

φνολο ιδίων κεφαλαίων  
 

26.926.365,96 29.067.534,94 27.174.645,41 29.299.117,75 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 
     Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 
     Δάνεια τραπεηϊν 5.11. 23.285.500,00 21.409.300,00 23.040.000,00 21.128.000,00 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 5.15. 3.105.966,59 2.900.104,80 2.885.238,95 2.698.916,18 

Υποχρεϊςεισ παροχϊν αποχϊρθςθσ προςωπικοφ 5.12. 227.275,46 227.275,46 222.686,31 222.686,31 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 5.13. 2.603.907,06 2.804.077,56 1.825.426,36 2.002.053,54 

φνολο μακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων 

 

29.222.649,11 27.340.757,81 27.973.351,62 26.051.656,03 

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 

     Ρρομθκευτζσ και ςυναφείσ υποχρεϊςεισ 5.14. 1.974.524,74 2.070.135,25 1.999.812,25 1.958.264,30 

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 5.11. 2.778.622,74 3.627.614,41 2.506.384,44 3.491.242,04 

Τρζχουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 5.15. 385.894,91 195.978,31 382.393,06 182.946,08 

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 5.14. 450.693,90 420.797,17 421.040,64 405.339,19 

φνολο βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων 
 

5.589.736,29 6.314.525,14 5.309.630,39 6.037.791,61 

      φνολο υποχρεϊςεων 
 

34.812.385,40 33.655.282,95 33.282.982,01 32.089.447,64 

φνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεϊςεων 
 

61.738.751,36 62.722.817,90 60.457.627,42 61.388.565,39 

 
Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων.
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Ετήςια Οικονομική Ζκθεςη για την  Χρήςη 2015  ( από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2015) 
 

 Κατάςταςθ υνολικϊν Εςόδων (ενοποιθμζνθ και ατομικι)   

  
ΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποςά ςε € 
 

1/1-31/12/15 1/1-31/12/14 1/1-31/12/15 1/1-31/12/14 

Κφκλοσ εργαςιϊν (πωλιςεισ) 
 

9.040.201,15 9.343.036,05 9.005.232,13 9.204.795,40 

Κόςτοσ πωλιςεων 
 

4.933.868,21 4.631.998,64 5.170.122,71 4.830.639,90 

Μικτά κζρδθ / (ηθμίεσ) 
 

4.106.332,94 4.711.037,41 3.835.109,42 4.374.155,50 

Άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ 
 

242.020,05 401.446,89 241.220,05 376.463,83 

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 
 

1.218.313,78 1.679.464,26 1.117.270,78 1.544.540,76 

Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ 
 

2.029.165,22 2.126.466,78 2.025.586,18 2.121.833,20 

Κζρδθ / (ηθμίεσ) προ φόρων, χρθματ. και επενδ. Αποτελεςμάτων και ςυνολ. αποςβζςεων 
 

1.100.873,99 1.306.553,26 933.472,51 1.084.245,37 

Αποςβζςεισ 
 

1.511.171,94 1.504.074,52 1.377.335,99 1.371.691,07 

Αποτελζςματα Εκμετάλλευςθσ 
 

(410.297,95) (197.521,26) (443.863,48) (287.445,70) 

Χρθματοοικονομικά ζςοδα 
 

2.844,57 20.438,30 2.844,57 20.438,30 

Χρθματοοικονομικά ζξοδα 
 

1.533.958,35 1.591.693,76 1.497.130,66 1.553.214,80 

Κζρδθ / ηθμίεσ από ςυγγενείσ επιχειριςεισ 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Κζρδθ / (ηθμίεσ) προ φόρων 
 

(1.941.411,73) (1.768.776,72) (1.938.149,57) (1.820.222,20) 

Μείον / πλζον φόροι  (αναβαλλόμενοι) 
 

(209.952,13) (134.745,99) (186.322,77) (135.294,61) 

Κζρδθ / (ηθμίεσ) μετά από φόρουσ (α) 
 

(2.151.363,86) (1.903.522,71) (2.124.472,34) (1.955.516,81) 

Κατανζμονται ςε: 
     Μετόχουσ Εταιρείασ 
 

(2.155.802,01) (1.908.735,05) (2.124.472,34) (1.955.516,81) 

Δικαιϊματα Μειοψθφίασ 
 

4.438,15 5.212,34 0,00 0,00 

Κζρδθ / (ηθμίεσ) μετά από φόρουσ ανά μετοχι - βαςικά (ςε €) 
 

(0,0621) (0,0550) (0,0612) (0,0563) 

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα (β) 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ (α+β) 
 

(2.151.363,86) (1.903.522,71) (2.124.472,34) (1.955.516,81) 

Κατανζμονται ςε: 
     Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ 
 

(2.155.802,01) (1.908.735,05) (2.124.472,34) (1.955.516,81) 

Δικαιϊματα Μειοψθφίασ 
 

4.438,15 5.212,34 0,00 0,00 
 
Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων.  
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Ενοποιθμζνθ Κατάςταςθ Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων 

 
Αποδιδόμενα ςτουσ Μετόχουσ τθσ Μθτρικισ 

    

Ποςά ςε χιλιάδεσ € 
 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο  

Τπζρ το Άρτιο 
 

Αποκεματικά 
Εφλογθσ 

Αξίασ 
 

Λοιπά 
Αποκεματικά  

Αποτελζςματα 
εισ Νζον  

Δικαιϊματα 
Μειοψθφίασ  

φνολο 

 
              Τπόλοιπα κατά τθ 1θ Ιανουαρίου 2014 

 
10.763 

 
19.203 

 
2.209 

 
2.320 

 
(3.665) 

 
135 

 
30.965 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 
31/12/2014 

              Κακαρά Αποτελζςματα Ρεριόδου 01/01 - 31/12/2014 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(1.904) 

 
0 

 
(1.904) 

Φόροσ Ειςοδιματοσ προσ και από τθν κακαρι κζςθ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Κακαρό κζρδοσ / ηθμία καταχωρθκζν κατ' ευκείαν ςτα ιδία 
κεφάλαια - Μεταφορά ςε αποκεματικά 

 
0 

 
0 

 
(192) 

 
0 

 
192 

 
0 

 
0 

Δικαιϊματα μειοψθφίασ από τθν πρϊτθ ενοποίθςθ και τθν 
ενοποίθςθ περιόδου 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(9) 

 
15 

 
6 

υνολικό Αναγνωριηόμενο Κζρδοσ/Ηθμιά Περιόδου 

 
0 

 
0 

 
(192) 

 
0 

 
(1.721) 

 
15 

 
(1.898) 

Τπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 

 
10.763 

 
19.203 

 
2.017 

 
2.320 

 
(5.386) 

 
150 

 
29.067 

               Τπόλοιπα κατά τθ 1θ Ιανουαρίου 2015 

 
10.763 

 
19.203 

 
2.017 

 
2.320 

 
(5.386) 

 
150 

 
29.067 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 
31/12/2015 

              Κακαρά Αποτελζςματα Ρεριόδου 01/01 - 31/12/2015 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(2.151) 

 
0 

 
(2.151) 

Φόροσ Ειςοδιματοσ προσ και από τθν κακαρι κζςθ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Κακαρό κζρδοσ / ηθμία καταχωρθκζν κατ' ευκείαν ςτα ιδία 
κεφάλαια - Μεταφορά ςε αποκεματικά 

 
0 

 
0 

 
(139) 

 
0 

 
139 

 
0 

 
0 

Δικαιϊματα μειοψθφίασ από τθν πρϊτθ ενοποίθςθ και τθν 
ενοποίθςθ περιόδου 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(3) 

 
13 

 
10 

υνολικό Αναγνωριηόμενο Κζρδοσ/Ηθμιά Περιόδου 

 
0 

 
0 

 
(139) 

 
0 

 
(2.015) 

 
13 

 
(2.141) 

Τπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 

 
10.763 

 
19.203 

 
1.878 

 
2.320 

 
(7.401) 

 
163 

 
26.926 

 
Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων. 
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Κατάςταςθ Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων Μθτρικισ Εταιρίασ 
 

Αποδιδόμενα ςτουσ Μετόχουσ τθσ Μθτρικισ 
  

Ποςά ςε χιλιάδεσ € 
 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο  

Τπζρ το Άρτιο 
 

Αποκεματικά 
Εφλογθσ Αξίασ  

Λοιπά 
Αποκεματικά  

Αποτελζςματα 
εισ Νζον  

φνολο 

 
            Τπόλοιπα κατά τθ 1θ Ιανουαρίου 2014 

 
10.763 

 
19.203 

 
2.206 

 
2.462 

 
(3.379) 

 
31.255 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 
31/12/2014 

            Κακαρά Αποτελζςματα Ρεριόδου 01/01 - 31/12/2014 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(1.956) 

 
(1.956) 

Φόροσ Ειςοδιματοσ προσ και από τθν κακαρι κζςθ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Κακαρό κζρδοσ / ηθμία καταχωρθκζν κατ' ευκείαν ςτα ιδία 
κεφάλαια - Μεταφορά ςε αποκεματικά 

 
0 

 
0 

 
(192) 

 
0 

 
192 

 
0 

υνολικό Αναγνωριηόμενο Κζρδοσ/Ηθμιά Περιόδου 

 
0 

 
0 

 
(192) 

 
0 

 
(1.764) 

 
(1.956) 

Τπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 
2014 

 
10.763 

 
19.203 

 
2.014 

 
2.462 

 
(5.143) 

 
29.299 

 
            Τπόλοιπα κατά τθ 1θ Ιανουαρίου 2015 

 
10.763 

 
19.203 

 
2.014 

 
2.462 

 
(5.143) 

 
29.299 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 
31/12/2015 

            Κακαρά Αποτελζςματα Ρεριόδου 01/01 - 31/12/2015 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(2.124) 

 
(2.124) 

Φόροσ Ειςοδιματοσ προσ και από τθν κακαρι κζςθ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Κακαρό κζρδοσ / ηθμία καταχωρθκζν κατ' ευκείαν ςτα ιδία 
κεφάλαια - Μεταφορά ςε αποκεματικά 

 
0 

 
0 

 
(139) 

 
0 

 
139 

 
0 

υνολικό Αναγνωριηόμενο Κζρδοσ/Ηθμιά Περιόδου 

 
0 

 
0 

 
(139) 

 
0 

 
(1.985) 

 
(2.124) 

Τπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 
2015 

 
10.763 

 
19.203 

 
1.875 

 
2.462 

 
(7.128) 

 
27.175 

 
Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων. 
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Κατάςταςθ Σαμειακϊν Ροϊν (ενοποιθμζνθ και ατομικι) 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟ Θ ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. € 
1/1-

31/12/15 
1/1-

31/12/14 
1/1-

31/12/15 
1/1-

31/12/14 

Λειτουργικζσ Δραςτθριότθτεσ 
    Κζρδθ/(ηθμίεσ) προ φόρων (ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) (1.941) (1.769) (1.938) (1.820) 

Πλζον / Μείον προςαρμογζσ για: 
    Αποςβζςεισ 1.511 1.504 1.377 1.371 

Ρροβλζψεισ 50 80 50 80 

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ 0 0 0 0 

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 1.534 1.592 1.497 1.553 

Αποτελ/τα (ζςοδα, ζξοδα, κζρδθ, ηθμίεσ) επενδ. δραςτθριότθτασ 19 11 12 46 
Ρλζον/μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογαριαςμϊν 
κεφαλαίου κίνθςθσ ι που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ: 

    Μείωςθ/(αφξθςθ) αποκεμάτων (178) (150) 71 (365) 

Μείωςθ/(αφξθςθ) απαιτιςεων (488) 400 (587) 252 

Αφξθςθ /(μείωςθ)  υποχρ. (πλθν δανειακϊν) (14) 147 142 339 

Μείον: 
    Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα 0 0 0 0 

Καταβεβλθμζνοι φόροι 0 0 0 0 

Σφνολο ειςροών/εκροών από λειτουργικζσ δραςτηριότητεσ (α) 493 1.815 624 1.456 

Επενδυτικζσ Δραςτθριότθτεσ 
    Αγορά ενςϊματων, άυλων παγίων ςτοιχείων και λοιπϊν 

επενδφςεων (702) (710) (771) (595) 

Ειςπράξεισ από πωλιςεισ ενςϊματων και άυλων παγίων 0 114 0 114 

Ειςπράξεισ από πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων 0 0 0 0 

Τόκοι ειςπραχκζντεσ 3 10 3 10 

Μερίςματα ειςπραχκζντα 0 0 0 0 

Μείωςθ/(αφξθςθ) λοιπϊν μακροπρόκεςμων απαιτιςεων 0 0 0 0 

Σφνολο ειςροών/εκροών από επενδυτικζσ δραςτηριότητεσ (β) (699) (586) (768) (471) 

Χρθματοδοτικζσ Δραςτθριότθτεσ 
    Ειςπράξεισ από αφξθςθ Μετοχ. Κεφαλ. 0 0 0 0 

Μερίςματα πλθρωκζντα 0 0 0 0 

Ειςπράξεισ από εκδοκζντα / αναλθφκζντα δάνεια 5.072 2.851 4.883 2.751 

Εξοφλιςεισ δανείων (5.406) (3.893) (5.278) (3.594) 

Εξοφλιςεισ υποχρ. χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων (χρεολφςια) (61) (94) (61) (94) 

Σφνολο ειςροών/εκροών από χρημ/κζσ δραςτηριότητεσ (γ) (395) (1.136) (456) (937) 

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και  (601) 93 (600) 48 

ιςοδφναμα τθσ χριςθσ (α)+(β)+(γ) 
    Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ χριςθσ 1.579 1.486 1.416 1.368 

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ χριςθσ 978 1.579 816 1.416 
 
Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων.
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Επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων 
 
1. Γενικζσ Πλθροφορίεσ 
 
Οι παροφςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ περιλαμβάνουν τισ ετιςιεσ εταιρικζσ 
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εταιρία 
Εμπορίασ και Αντιπροςωπειϊν» και τισ ετιςιεσ ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ 
Καταςτάςεισ τθσ εταιρίασ και των κυγατρικϊν τθσ, και ζχουν εγκρικεί προσ 
δθμοςίευςθ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ εταιρίασ ςτισ 18/03/2016. 
  
Θ εταιρία «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εταιρία Εμπορίασ και 
Αντιπροςωπειϊν» με διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΕΑΣ» Α.Β.Ε.Ε.Α. ιδρφκθκε το ζτοσ 1979 
(ΦΕΚ 1474/15.5.1979) με διάρκεια μζχρι 31.12.2040 και ζδρα τον Διμο Λευκϊνα 
του Νομοφ Σερρϊν ςτθ διεφκυνςθ ΒΙ.ΡΕ. Σερρϊν Τ.Κ. 621 21, Τετράγωνο 9.  Είναι 
εγγεγραμμζνθ ςτο Μθτρϊο Ανωνφμων Εταιριϊν που τθρείται ςτθ Νομαρχία Σερρϊν 
με αρικμό Μθτρϊου 11045/06/Β/86/10 και ο αρικμόσ Μθτρϊου ΓΕΜΘ είναι 
114048152000. 
 
Φφςθ Δραςτθριοτιτων 
 
Θ εταιρία είναι βιομθχανικι επιχείρθςθ πλιρωσ κακετοποιθμζνθ με κφρια 
δραςτθριότθτα τθν παραγωγι επίπλων και εξοπλιςμοφ γραφείων. Ραράγει και 
προςφζρει τα παρακάτω προϊόντα: 
 

 Γραφεία Διευκυντικά, προϊςταμζνων, υπαλλιλων για διάφορεσ εργαςίεσ, 
κατθγορίεσ, μεγζκθ και ςχζδια 

 Κακίςματα γραφείων όλων των κατθγοριϊν και βακμίδων 

 Αρχειοκικεσ για όλεσ τισ βακμίδεσ και χριςεισ 

 Στακερά διαχωριςτικά χϊρων μζχρι οροφισ 

 Κινθτά διαχωριςτικά ςε διάφορα φψθ 

 Κινθτζσ αρχειοκικεσ 

 Κακίςματα κοινόχρθςτων χϊρων 

 Εξοπλιςμοφσ εμπορικϊν καταςτθμάτων ειδικισ καταςκευισ 

 Ειδικζσ καταςκευζσ εξοπλιςμοφ μεγάλων ζργων 

 Νεανικά ζπιπλα ςπιτιοφ 

 Ντουλάπεσ ςπιτιοφ 

 Κουτιά επίπλων κουηίνασ 
 
Θ εταιρία με τθν απόφαςθ τθσ ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ 3/11/2010, 
περιζλαβε ςτο ςκοπό τθσ τθν παραγωγι και εκμετάλλευςθ θλεκτρικισ ενζργειασ 
από μετατροπι θλιακισ ι αιολικισ ενζργειασ ι  από άλλεσ ανανεϊςιμεσ πθγζσ και 
τθν καταςκευι, εμπορία και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ι εξαρτθμάτων για τθν 
παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από αιολικι ενζργεια ι από άλλεσ ανανεϊςιμεσ 
πθγζσ, ωσ και τθν παροχι υπθρεςιϊν οικονομικοτεχνικϊν μελετϊν, ςχεδιαςμοφ και 
υποςτιριξθσ τζτοιων ζργων, δραςτθριότθτεσ τισ οποίεσ μελετάει να αναπτφξει ςτο 
μζλλον. 
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Το ζργο του φωτοβολταϊκοφ πάρκου παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, 
ολοκλθρϊκθκε και τζκθκε ςε λειτουργία ςτα τζλθ του 2ου τριμινου του 2013. 
 
Πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τισ κφριεσ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρίασ 
 
Οι παραγωγικζσ και οι βαςικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ ΔΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ βρίςκονται: 
α) Στθ Βιομθχανικι Ρεριοχι Σερρϊν, ςε ιδιόκτθτα οικόπεδα εκτάςεωσ 118.036 τ.μ. 

με ςτεγαςμζνθ επιφάνεια εκτάςεωσ  39.795 τ.μ., (παραγωγικι εγκατάςταςθ), 
β) Στθν Ακινα ςε οικόπεδα:  

- ςτον Αςπρόπυργο ζκταςθ 6.000 τ.μ. ανθγζρκθςαν  αποκικεσ τ.μ. 3.500 
- ςτθν Λ. Μεςογείων 172 ςε ιδιόκτθτο οικόπεδο 560 τ.μ. δθμιουργικθκε ζκκεςθ 

– γραφεία 1.100 τ.μ. (βαςικζσ εμπορικζσ εγκαταςτάςεισ). 
 
Θ μονάδα είναι κακετοποιθμζνθ και λειτουργοφν οι κάτωκι γραμμζσ παραγωγισ: 

 Κατεργαςία ξφλου 

 Μεταλλικϊν κατεργαςιϊν 

 Χφτευςθ αλουμινίου 

 Βαφείου 

 Ρλαςτικοφ και πολυουρεκάνθσ 

 Ταπετςαριϊν 

 Συςκευαςίασ 

 Φωτοβολταϊκϊν 
 
 
2. Πλαίςιο Κατάρτιςθσ Οικονομικϊν Καταςτάςεων 
 
Οι εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Α.Β.Ε.Ε.Α. – DROMEAS» τθσ 31 Δεκεμβρίου 2015 που καλφπτουν τθν περίοδο από 1 
Ιανουαρίου ζωσ και 31 Δεκεμβρίου 2015, ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τθν αρχι του 
ιςτορικοφ κόςτουσ εκτόσ από τθν αποτίμθςθ ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων ενεργθτικοφ 
και πακθτικοφ ςε τρζχουςεσ αξίεσ, τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτάσ 
(going concern) και είναι ςφμφωνεσ με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ 
Ρλθροφόρθςθσ (ΔΡΧΡ), τα οποία ζχουν εκδοκεί από τθν Επιτροπι Διεκνϊν 
Λογιςτικϊν Ρροτφπων (IASB), κακϊσ και τισ ερμθνείεσ τουσ, που ζχουν εκδοκεί από 
τθν Επιτροπι Ερμθνείασ Ρροτφπων (I.F.R.I.C.) τθσ IASB και που ζχουν υιοκετθκεί 
από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
 
Θ ςφνταξθ οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα ΔΡΧΡ (ι IFRS) απαιτεί τθ 
χριςθ εκτιμιςεων και κρίςθσ κατά τθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν τθσ 
εταιρίασ. Σθμαντικζσ παραδοχζσ από τθν διοίκθςθ για τθν εφαρμογι των 
λογιςτικϊν μεκόδων τθσ εταιρίασ ζχουν επιςθμανκεί όπου κρίνεται κατάλλθλα. 
 
Οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι βαςιςμζνεσ ςτισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ που καταρτίηει ο όμιλοσ ςφμφωνα με τον Ελλθνικό Εμπορικό Νόμο, 
προςαρμοςμζνεσ με τισ κατάλλθλεσ εξωλογιςτικζσ εγγραφζσ, προκειμζνου να 
εναρμονιςτοφν με τα ΔΡΧΡ. 
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Οι λογιςτικζσ αρχζσ βάςει των οποίων ςυντάχκθκαν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 
μθτρικισ κακϊσ και οι ενοποιθμζνεσ καταςτάςεισ, είναι ςυνεπείσ με αυτζσ που 
χρθςιμοποιικθκαν για τθ ςφνταξθ των αντίςτοιχων οικονομικϊν και ενοποιθμζνων 
καταςτάςεων τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν 31/12/2014, προςαρμοςμζνων με νζα 
Ρρότυπα, και τισ ανακεωριςεισ επί των Ρροτφπων που επιτάςςουν τα ΔΡΧΑ. 
 
Νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ 
 
Οι ακόλουκεσ τροποποιιςεισ και Διερμθνείεσ των ΔΡΧΑ εκδόκθκαν από το 
Συμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (IASB), ζχουν υιοκετθκεί από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και θ εφαρμογι τουσ είναι υποχρεωτικι από τθν 01/01/2015 ι 
μεταγενζςτερα.  
 
• Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ Προτφπων Κφκλοσ 2011-2013 (για ετιςιεσ λογιςτικζσ 
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2015)  
 
Το IASB προχϊρθςε τον Δεκζμβριο του 2013 ςτθν ζκδοςθ «Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ των 
Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Κφκλοσ 2011 - 2013», το οποίο 
αποτελείται από μία ςειρά προςαρμογϊν ςε 4 Ρρότυπα και αποτελεί μζροσ του 
προγράμματοσ για τισ ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςτα Ρρότυπα. Οι τροποποιιςεισ 
εφαρμόηονται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ 
Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικζσ οντότθτεσ επιτρζπεται να τισ εφαρμόςουν 
νωρίτερα. Τα κζματα που περιλαμβάνονται ςε αυτόν τον κφκλο είναι τα εξισ: ΔΠΧΑ 
1: Θ ζννοια των υφιςτάμενων ΔΡΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρζςεισ για κοινοπραξίεσ, ΔΠΧΑ 13: 
Ρεδίο εφαρμογισ τθσ παραγράφου 52 (εξαίρεςθ χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: 
Αποςαφινιςθ τθσ αλλθλεξάρτθςθσ του ΔΡΧΑ 3 Συνενϊςεισ Επιχειριςεων και ΔΛΡ 
40 Επενδφςεισ ςε ακίνθτα κατά τθν ταξινόμθςθ των ακινιτων ωσ επενδφςεισ ςε 
ακίνθτα ι ωσ ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ακίνθτα. Από τα ανωτζρω, δεν προζκυψε 
καμία επίπτωςθ ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου. 
 
• Σροποποίθςθ ςτο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Κακοριςμζνων Παροχϊν: Ειςφορζσ 
εργαηομζνων» (για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 
01/07/2014)  
 
Το Νοζμβριο του 2013, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ τροποποίθςθσ περιοριςμζνου 
ςκοποφ ςτο ΔΛΡ 19 «Ραροχζσ ςε εργαηομζνουσ» με τίτλο Ρρόγραμμα 
κακοριςμζνων παροχϊν: Ειςφορζσ Εργαηομζνων (Τροποποιιςεισ ςτο ΔΛΡ 19). Θ 
παροφςα τροποποίθςθ ζχει εφαρμογι ςε ειςφορζσ εργαηομζνων ι τρίτων μερϊν 
αναφορικά με προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν. Ο ςκοπόσ τθσ τροποποίθςθσ 
είναι να απλοποιιςει τθν λογιςτικι αντιμετϊπιςθ για τισ ειςφορζσ που είναι 
ανεξάρτθτεσ από τα ζτθ υπθρεςίασ των εργαηομζνων, όπωσ είναι για παράδειγμα, 
οι ειςφορζσ που υπολογίηονται ωσ ςτακερό ποςοςτό επί τθσ μιςκοδοςίασ. Ο Πμιλοσ 
εξζταςε τθν επίπτωςθ των παραπάνω ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου και 
δεν προζκυψε καμία επίπτωςθ.  
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• Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ Προτφπων Κφκλοσ 2010-2012 (για ετιςιεσ λογιςτικζσ 
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/07/2014)  
 
Το IASB προχϊρθςε τον Δεκζμβριο του 2013 ςτθν ζκδοςθ «Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ των 
Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Κφκλοσ 2010 - 2012», το οποίο 
αποτελείται από μία ςειρά προςαρμογϊν ςε 8 Ρρότυπα και αποτελεί μζροσ του 
προγράμματοσ για τισ ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςτα Ρρότυπα. Οι τροποποιιςεισ 
εφαρμόηονται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ 
Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικζσ οντότθτεσ επιτρζπεται να τισ εφαρμόςουν 
νωρίτερα. Τα κζματα που περιλαμβάνονται ςε αυτόν τον κφκλο είναι οι εξισ: ΔΡΧΑ 
2: Οριςμόσ των προχποκζςεων κατοχφρωςθσ, ΔΡΧΑ 3: Λογιςτικι αντιμετϊπιςθ ενόσ 
ενδεχόμενου ανταλλάγματοσ ςε ςυνενϊςεισ επιχειριςεων, ΔΡΧΑ 8: Συνάκροιςθ 
λειτουργικϊν τομζων, ΔΡΧΑ 8: Συμφωνία του ςυνόλου των ςτοιχείων του 
ενεργθτικοφ των προσ παρουςίαςθ τομζων με τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ τθσ 
επιχείρθςθσ, ΔΡΧΑ 13: Βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ, ΔΛΡ 7: 
Καταβλθκζντεσ τόκοι που κεφαλαιοποιοφνται, ΔΛΡ 16/ΔΛΡ 38: Μζκοδοσ 
αναπροςαρμογισ – αναλογικι αναδιατφπωςθ των ςυςςωρευμζνων αποςβζςεων 
και ΔΛΡ 24: Βαςικά Διευκυντικά Στελζχθ. Ο Πμιλοσ εξζταςε τθν επίπτωςθ των 
παραπάνω ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου και δεν προζκυψε καμία 
επίπτωςθ.  
 
• Σροποποίθςθ ςτο ΔΛΠ 27: «Μζκοδοσ τθσ κακαρισ κζςθσ ςε ατομικζσ 
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν 
ι μετά τθν 01/01/2016):  
 
Τον Αφγουςτο του 2014, το IASB ζκδωςε περιοριςμζνου ςκοποφ τροποποίθςθ ςτο 
ΔΛΡ 27 «Μζκοδοσ τθσ κακαρισ κζςθσ ςε ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ». Με 
τθν παροφςα τροποποίθςθ, μία εταιρεία ζχει τθν επιλογι να επιμετριςει τισ 
επενδφςεισ τθσ ςε κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ και ςυγγενείσ βάςει τθσ μεκόδου τθσ 
κακαρισ κζςθσ ςτισ ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ, κάτι το οποίο ζωσ και 
τθν ζκδοςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τροποποίθςθσ, δεν ίςχυε. Ο Πμιλοσ κα εξετάςει τθν 
επίπτωςθ όλων των παραπάνω ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου του, αν 
και δεν αναμζνεται να ζχει καμία.  
 
• Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ Προτφπων Κφκλοσ 2012-2014 (για ετιςιεσ λογιςτικζσ 
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2016)  
 
Το IASB προχϊρθςε τον Σεπτζμβριο του 2014 ςτθν ζκδοςθ «Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ των 
Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Κφκλοσ 2012 - 2014», το οποίο 
αποτελείται από μία ςειρά προςαρμογϊν ςε 4 Ρρότυπα και αποτελεί μζροσ του 
προγράμματοσ για τισ ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςτα Ρρότυπα. Οι τροποποιιςεισ 
εφαρμόηονται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ 
Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονομικζσ οντότθτεσ επιτρζπεται να τισ εφαρμόςουν 
νωρίτερα. Τα κζματα που περιλαμβάνονται ςε αυτόν τον κφκλο είναι τα εξισ: ΔΠΧΑ 
5: Αλλαγζσ ςτισ μεκόδουσ τθσ Ρϊλθςθσ, ΔΠΧΑ 7: Συμβάςεισ υπθρεςίασ και 
εφαρμογι των απαιτιςεων του ΔΠΧΑ 7 ςτισ Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ, 
ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφλθςθ, και ΔΛΠ 34: Γνωςτοποιιςεισ πλθροφοριϊν ςτθν 
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ενδιάμεςθ οικονομικι αναφορά. Ο Πμιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των 
παραπάνω ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου του, αν και δεν αναμζνεται να 
ζχει καμία.  
 
• Σροποποιιςεισ ςτο ΔΛΠ 16 και ςτο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρεσ Φυτείεσ» 
(εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2016)  
 
Το Ιοφνιο του 2014, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ τροποποιιςεων μζςω των οποίων 
αλλάηει θ χρθματοοικονομικά αναφορά καρποφόρων φυτειϊν. Με τθν 
τροποποίθςθ αυτι, αποφαςίςτθκε ότι οι καρποφόρεσ φυτείεσ που 
χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ, κα πρζπει να 
λογιςτικοποιοφνται με το ίδιο τρόπο όπωσ τα ενςϊματα πάγια (ΔΛΡ 16). Συνεπϊσ οι 
τροποποιιςεισ ςυμπεριλαμβάνουν τισ καρποφόρεσ φυτείεσ ςτο πεδίο εφαρμογισ 
του ΔΛΡ 16 αντί του ΔΛΡ 41. Θ παραγωγι που αναπτφςςεται ςτισ καρποφόρεσ 
φυτείεσ παραμζνει ςτο πεδίο εφαρμογισ του ΔΛΡ 41. Ο Πμιλοσ κα εξετάςει τθν 
επίπτωςθ όλων των παραπάνω ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου του, αν 
και δεν αναμζνεται να ζχει καμία.  
 
• Σροποποιιςεισ ςτο ΔΠΧΑ 11: «Λογιςτικόσ χειριςμόσ των αποκτιςεων 
ςυμμετοχϊν ςε από κοινοφ λειτουργίεσ» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που 
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2016)  
 
Το Μάιο του 2014, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ τροποποιιςεων ςτο ΔΡΧΑ 11. Οι εν 
λόγω τροποποιιςεισ προςκζτουν νζεσ οδθγίεσ ςχετικά με τθν λογιςτικι 
αντιμετϊπιςθ τθσ απόκτθςθσ ςυμμετοχισ ςε μία από κοινοφ δραςτθριότθτα θ 
οποία αποτελεί μία οικονομικι οντότθτα και διευκρινίηουν το κατάλλθλο λογιςτικό 
χειριςμό για τζτοιεσ αποκτιςεισ. Ο Πμιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των 
παραπάνω ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου του, αν και δεν αναμζνεται να 
ζχει καμία.  
 
• Σροποποιιςεισ ςτο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωςτοποιιςεων» (εφαρμόηεται για 
ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2016)  
 
Τον Δεκζμβριο του 2014, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ τροποποιιςεων ςτο ΔΛΡ 1. 
Οι εν λόγω τροποποιιςεισ ζχουν ωσ ςτόχο τθν επίλυςθ κεμάτων που αφοροφν ςτισ 
υφιςτάμενεσ απαιτιςεισ παρουςίαςθσ και γνωςτοποίθςθσ και τθ διαςφάλιςθ τθσ 
ικανότθτασ άςκθςθσ κρίςθσ από τισ οικονομικζσ οντότθτεσ κατά τθν κατάρτιςθ των 
Οικονομικϊν Καταςτάςεων. Ο Πμιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των 
παραπάνω ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου του, αν και δεν αναμζνεται να 
ζχει καμία. Τα ανωτζρω δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  
 
• Σροποποιιςεισ ςτο ΔΛΠ 16 και ςτο ΔΛΠ 38: «Διευκρινιςεισ αναφορικά με 
Αποδεκτζσ Μεκόδουσ Αποςβζςεων» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που 
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2016)  
 
Το Μάιο του 2014, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ τροποποιιςεων ςτο ΔΛΡ 16 και 
ΔΛΡ 38. Το ΔΛΡ 16 και το ΔΛΡ 38 κακιερϊνουν τισ αρχζσ προκειμζνου να 
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διευκρινιςτεί ο τρόποσ με τον οποίο αντιμετωπίηονται οι αποςβζςεισ ςτο ρυκμό τθσ 
αναμενόμενθσ ανάλωςθσ των μελλοντικϊν οικονομικϊν ωφελειϊν που 
ενςωματϊνονται ςτο περιουςιακό ςτοιχείο. Το IASB ζχει διευκρινίςει ότι θ χριςθ 
των μεκόδων που βαςίηονται ςτα ζςοδα για τον υπολογιςμό τθσ απόςβεςθσ ενόσ 
περιουςιακοφ ςτοιχείου δεν είναι κατάλλθλθ, διότι τα ζςοδα που δθμιουργοφνται 
από μια δραςτθριότθτα που περιλαμβάνει τθ χριςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου 
γενικά αντανακλοφν άλλουσ παράγοντεσ και όχι τθν ανάλωςθ των μελλοντικϊν 
οικονομικϊν ωφελειϊν που ενςωματϊνονται ςτο περιουςιακό ςτοιχείο. Ο Πμιλοσ 
κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των παραπάνω ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του 
Ομίλου του, αν και δεν αναμζνεται να ζχει καμία.  
 
Νζα Πρότυπα, Διερμθνείεσ, ανακεωριςεισ και τροποποιιςεισ υφιςτάμενων 
Προτφπων τα οποία δεν ζχουν ακόμα τεκεί ςε ιςχφ ι δεν ζχουν εγκρικεί από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ  
 
Τα ακόλουκα νζα Ρρότυπα και Ανακεωριςεισ Ρροτφπων αλλά και οι ακόλουκεσ 
Διερμθνείεσ για τα υπάρχοντα Ρρότυπα, ζχουν δθμοςιευκεί αλλά είτε δεν ζχουν 
ακόμθ τεκεί ςε ιςχφ είτε δεν ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
Συγκεκριμζνα:  
 
• ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριαςμοί Ρυκμιηόμενων Δραςτθριοτιτων» 
(εφαρμογι για τισ ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2016) 
 Τον Ιανουάριο του 2014, εξζδωςε ζνα νζο πρότυπο, το ΔΡΧΑ 14. Στόχοσ του 
ενδιάμεςου αυτοφ προτφπου είναι θ ενίςχυςθ τθσ ςυγκριςιμότθτασ των 
χρθματοοικονομικϊν αναφορϊν των εταιρειϊν που ζχουν ρυκμιηόμενεσ 
δραςτθριότθτεσ. Σε πολλζσ χϊρεσ υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται ςε ειδικι 
ρφκμιςθ, ςφμφωνα με τθν οποία οι κυβερνθτικζσ αρχζσ ρυκμίηουν τθν παροχι και 
τθν τιμολόγθςθ των ςυγκεκριμζνων τφπων δραςτθριοτιτων οικονομικισ οντότθτασ. 
Ο Πμιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των παραπάνω ςτισ Οικονομικζσ 
Καταςτάςεισ του Ομίλου του, αν και δεν αναμζνεται να ζχει καμία. Τα ανωτζρω δεν 
ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  
 
• Σροποποιιςεισ ςτο ΔΠΧΑ 10 και ςτο ΔΛΠ 28: «Πωλιςεισ ι Ειςφορζσ τοιχείων 
του Ενεργθτικοφ μεταξφ ενόσ Επενδυτι και τθσ υγγενοφσ ι τθσ Κοινοπραξίασ 
του» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 
01/01/2016)  
Το Σεπτζμβριο του 2014, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ περιοριςμζνου ςκοποφ 
«Ρωλιςεισ ι Ειςφορζσ Στοιχείων του Ενεργθτικοφ μεταξφ ενόσ Επενδυτι και τθσ 
Συγγενοφσ ι τθσ Κοινοπραξίασ» (τροποποιιςεισ ςτα ΔΡΧΑ 10 και ΔΛΡ 28). Θ 
τροποποίθςθ κα εφαρμόηεται από τισ οικονομικζσ οντότθτεσ μελλοντικά για 
πωλιςεισ ι ειςφορζσ ςτοιχείων του ενεργθτικοφ που πραγματοποιοφνται ςτισ 
ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2016. Ρρογενζςτερθ 
εφαρμογι επιτρζπεται, με απαραίτθτθ τθ ςχετικι γνωςτοποίθςθ αυτισ ςτισ 
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ. Ο Πμιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των παραπάνω 
ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου του, αν και δεν αναμζνεται να ζχει καμία. 
Τα ανωτζρω δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  
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• Σροποποιιςεισ ςτο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικζσ οντότθτεσ: 
Εφαρμόηοντασ τθν εξαίρεςθ από τθν Ενοποίθςθ» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ 
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2016)  
Τον Δεκζμβριο του 2014, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ τροποποιιςεων 
περιοριςμζνου ςκοποφ ςτα ΔΡΧΑ 10, ΔΡΧΑ 12 και ΔΛΡ 28. Οι εν λόγω 
τροποποιιςεισ ειςάγουν επεξθγιςεισ αναφορικά με τισ απαιτιςεισ 
λογιςτικοποίθςθσ των επενδυτικϊν οντοτιτων, ενϊ παρζχουν εξαιρζςεισ ςε 
ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ, οι οποίεσ κα μειϊςουν τα κόςτθ που ςχετίηονται με τθν 
εφαρμογι των προτφπων. Ο Πμιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των παραπάνω 
ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου του, αν και δεν αναμζνεται να ζχει καμία. 
Τα ανωτζρω δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  
 
• Σροποποιιςεισ ςτο ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενθ Φορολογία «Θ αναγνϊριςθ τθσ 
αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ για μθ πραγματοποιθμζνεσ ηθμιζσ» 
(εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2017)  
Το Ιανουάριο του 2016, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ περιοριςμζνου ςκοποφ ςτο 
ΔΛΡ 12. Ο ςτόχοσ των εν λόγω τροποποιιςεων είναι να αποςαφθνιςτεί το λογιςτικό 
χειριςμό των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων για τισ μθ 
πραγματοποιθκείςεσ ηθμίεσ από χρεόγραφα που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία. Ο 
Πμιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των παραπάνω ςτισ Οικονομικζσ 
Καταςτάςεισ του Ομίλου του, αν και δεν αναμζνεται να ζχει καμία. Τα ανωτζρω δεν 
ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
 
• ΔΠΧΑ 15 «Ζςοδα από υμβάςεισ με Πελάτεσ» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ 
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2017)  
Τον Μάιο του 2014 το IASB εξζδωςε ζνα νζο πρότυπο, το ΔΡΧΑ 15. Το εν λόγω 
πρότυπο είναι πλιρωσ εναρμονιςμζνο με τισ απαιτιςεισ όςον αφορά τθν 
αναγνϊριςθ των εςόδων τόςο κάτω από τισ αρχζσ των ΔΡΧΑ όςο και των 
Αμερικάνικων λογιςτικϊν αρχϊν (US GAAP). Το νζο πρότυπο ζρχεται να 
αντικαταςτιςει το ΔΛΡ 18 Ζςοδα, ΔΛΡ 11 Καταςκευαςτικζσ ςυμβάςεισ και κάποιεσ 
διερμθνείεσ που είναι ςχετιηόμενεσ με τα ζςοδα. Ο Πμιλοσ και θ Εταιρεία βρίςκεται 
ςτθ διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ του ΔΡΧΑ 15 ςτισ Οικονομικζσ 
Καταςτάςεισ. Τα ανωτζρω δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  
 
• ΔΠΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά Μζςα» (εφαρμογι για τισ ετιςιεσ περιόδουσ που 
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2018)  
Τον Ιοφλιο του 2014 το IASB εξζδωςε τθν τελικι ζκδοςθ του ΔΡΧΑ 9. Οι βελτιϊςεισ 
που επζφερε το νζο πρότυπο αφοροφν τθν φπαρξθσ ενόσ λογικοφ μοντζλου για τθν 
ταξινόμθςθ και τθν επιμζτρθςθ, ζνα ενιαίο προνοθτικό μοντζλο για αναμενόμενεσ 
ηθμιζσ από απομείωςθ και επίςθσ μια ουςιαςτικά αναμορφωμζνθ προςζγγιςθ για 
τθν λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ. Ο Πμιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των 
παραπάνω ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου του, αν και δεν αναμζνεται να 
ζχει καμία. Τα ανωτζρω δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  
 
• ΔΠΧΑ 16 “Μιςκϊςεισ” (εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι 
μετά τθν 01/01/2019)  
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Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB δθμοςίευςε το νζο Ρρότυπο, ΔΡΧΑ 16. Ο ςκοπόσ 
του ζργου του IASB ιταν θ ανάπτυξθ νζου Ρροτφπου για μιςκϊςεισ που κακορίηει 
τισ αρχζσ τισ οποίεσ εφαρμόηουν και τα δφο μζρθ ςε μια ςφμβαςθ - δθλαδι και ο 
πελάτθσ («ο μιςκωτι») και ο προμθκευτισ («ο εκμιςκωτισ») - για τθν παροχι 
πλθροφοριϊν για τισ μιςκϊςεισ με τον τρόπο που πιςτά καταγράφει αυτζσ τισ 
ςυναλλαγζσ. Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου, ο μιςκωτισ κα πρζπει να 
αναγνωρίςει τα περιουςιακά ςτοιχεία και τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ 
μίςκωςθ. Ο Πμιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των παραπάνω ςτισ 
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου του, αν και δεν αναμζνεται να ζχει καμία. Τα 
ανωτζρω δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
 
 
3.  φνοψθ των λογιςτικϊν πολιτικϊν 
 
3.1. Ενοποίθςθ 
 
α) Θυγατρικζσ εταιρίεσ: Οι ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αποτελοφνται 
από τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ μθτρικισ και των κυγατρικϊν εταιρειϊν τθσ. Οι 
κυγατρικζσ είναι επιχειριςεισ πάνω ςτισ οποίεσ αςκείται ζλεγχοσ από τθν μθτρικι. 
Ζλεγχοσ κεωρείται ότι υπάρχει όταν θ μθτρικι εταιρία ζχει τθ δυνατότθτα να ορίηει τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τισ χρθματοοικονομικζσ και λειτουργικζσ αρχζσ διαχείριςθσ 
των κυγατρικϊν, µε ςκοπό να ζχει οφζλθ από αυτζσ. Οι κυγατρικζσ ενοποιοφνται 
πλιρωσ (ολικι ενοποίθςθ) από τθν θμερομθνία που αποκτάται ο ζλεγχοσ επ’ αυτϊν 
και παφουν να ενοποιοφνται από τθν θμερομθνία που τζτοιοσ ζλεγχοσ δεν 
υφίςταται. 
 
Το κόςτοσ κτιςθσ μιασ κυγατρικισ είναι θ εφλογθ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων 
που δόκθκαν, των μετοχϊν που εκδόκθκαν και των υποχρεϊςεων που αναλιφκθκαν 
κατά τθν θμερομθνία τθσ ανταλλαγισ πλζον τυχόν κόςτουσ άμεςα ςυνδεδεμζνου µε 
τθν ςυναλλαγι. Τα εξατομικευμζνα περιουςιακά ςτοιχεία, υποχρεϊςεισ και 
ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ που αποκτϊνται ςε µία επιχειρθματικι ςυνζνωςθ 
επιμετρϊνται, κατά τθν εξαγορά, ςτισ εφλογεσ αξίεσ τουσ ανεξαρτιτωσ του ποςοςτοφ 
ςυμμετοχισ. Το κόςτοσ αγοράσ πζραν τθσ εφλογθσ αξίασ των επί μζρουσ ςτοιχείων που 
αποκτικθκαν, καταχωρείται ωσ υπεραξία. Αν το ςυνολικό  κόςτοσ τθσ αγοράσ είναι  
μικρότερο  από τθν εφλογθ  αξία  των επί  μζρουσ ςτοιχείων  που αποκτικθκαν, θ 
διαφορά καταχωρείται άμεςα ςτα αποτελζςματα. 
 
Πταν αυξάνεται το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςε κυγατρικι, τότε θ διαφορά μεταξφ του 
τιμιματοσ και τθσ λογιςτικισ αξίασ των κακαρϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων των 
κυγατρικϊν που αποκτικθκαν καταχωρείται απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ. 
 
∆ιεταιρικζσ ςυναλλαγζσ, υπόλοιπα και µθ πραγματοποιθμζνα κζρδθ από ςυναλλαγζσ 
μεταξφ των εταιρειϊν του ομίλου, απαλείφονται. Οι µθ πραγματοποιθμζνεσ ηθμίεσ 
επίςθσ απαλείφονται, εκτόσ εάν θ ςυναλλαγι παρζχει ενδείξεισ απομείωςθσ του 
µμεταβιβαςκζντοσ ςτοιχείου ενεργθτικοφ. 
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Στισ ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ μθτρικισ εταιρίασ οι ςυμμετοχζσ ςε 
κυγατρικζσ και ςυγγενείσ επιχειριςεισ αποτιμοφνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ αυτϊν, 
μειοφμενο µε τυχόν αποµείωςθ τθσ αξίασ των. 
 
  Ραρακάτω παρουςιάηονται οι κυγατρικζσ εταιρείεσ που περιλιφκθκαν ςτθν 
ενοποίθςθ μαηί µε τα ςχετικά ποςοςτά ςυμμετοχισ κακϊσ και τθ δραςτθριότθτα 
κάκε κυγατρικισ: 
 
α) «ΚΑΛΟΥΡΙΑ ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ – ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ» με διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Μ. 
Α.Β.Ε.Ε.» με ποςοςτό 92,54%, θ οποία ιδρφκθκε τθν 25.1.2002 (ΦΕΚ 711/30.1.2002) 
και 
β) «DROMEAS BG E.A.D»  Βουλγαρίασ με ποςοςτό 100% που ιδρφκθκε τθν 
18.7.2003. 
 
Θ «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» ζχει ζδρα τον Λευκϊνα Σερρϊν και ςκοπόσ τθσ είναι θ 
καταςκευι και εμπορία καλουπιϊν ζγχυςθσ μετάλλων και πλαςτικϊν πάςθσ 
φφςεωσ και θ παραγωγι και εμπορία πάςθσ φφςεωσ μεταλλικϊν και πλαςτικϊν 
ςυςκευϊν εξαρτθμάτων ι μερϊν. 
 
Θ «DROMEAS BG E.A.D» είναι εγκατεςτθμζνθ ςε κεντρικό ςθμείο τθσ Σόφιασ, 
πρωτεφουςασ τθσ Βουλγαρίασ και αςχολείται με λιανικζσ πωλιςεισ των προϊόντων 
τθσ «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – DROMEAS» ςτθν περιοχι. 
 

β) υγγενείσ επιχειριςεισ: Συγγενείσ είναι οι επιχειριςεισ, ςτισ οποίεσ ο Πμιλοσ ζχει 
ουςιϊδθ επιρροι, αλλά όχι ζλεγχο, το οποίο γενικά ιςχφει όταν τα ποςοςτά 
ςυμμετοχισ κυμαίνονται μεταξφ 20% και 50% των δικαιωμάτων ψιφου. Οι 
επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ λογιςτικοποιοφνται με τθν μζκοδο τθσ 
κακαρισ κζςθσ και αρχικά αναγνωρίηονται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ. Ο λογαριαςμόσ των 
επενδφςεων ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ περιλαμβάνει και τθν υπεραξία που 
προζκυψε κατά τθν εξαγορά (μειωμζνθ με τυχόν ηθμίεσ απομείωςθσ). 

Το μερίδιο του Ομίλου ςτα κζρδθ ι τισ ηθμιζσ των ςυγγενϊν επιχειριςεων μετά τθν 
εξαγορά αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα, ενϊ το μερίδιο των μεταβολϊν των 
αποκεματικϊν μετά τθν εξαγορά, αναγνωρίηεται ςτα αποκεματικά. Οι 
ςυςςωρευμζνεσ μεταβολζσ επθρεάηουν τθ λογιςτικι αξία των επενδφςεων ςε 
ςυγγενείσ επιχειριςεισ. Στθν περίπτωςθ που το μερίδιο του Ομίλου επί των ηθμιϊν 
μιασ ςυγγενοφσ υπερβεί τθν αξία τθσ επζνδυςθσ ςτθ ςυγγενι, δεν αναγνωρίηονται 
επιπλζον ηθμιζσ, εκτόσ εάν ζχουν γίνει πλθρωμζσ ι ζχουν αναλθφκεί περαιτζρω 
δεςμεφςεισ για λογαριαςμό τθσ ςυνδεδεμζνθσ. 

Μθ πραγματοποιθμζνα κζρδθ από ςυναλλαγζσ μεταξφ του Ομίλου και των 
ςυγγενϊν επιχειριςεων απαλείφονται κατά το ποςοςτό ςυμμετοχισ του Ομίλου 
ςτισ ςυγγενείσ επιχειριςεισ. Μθ πραγματοποιθμζνεσ ηθμιζσ απαλείφονται, εκτόσ 
εάν θ ςυναλλαγι παρζχει ενδείξεισ απομείωςθσ του μεταβιβαςκζντοσ 
περιουςιακοφ ςτοιχείου. 
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Οι επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ λογιςτικοποιοφνται και παρουςιάηονται 
ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ ςτο κόςτοσ κτιςθσ μείον τυχόν ηθμιά 
απομείωςθσ. 
 
Θ εταιρία και ο Πμιλοσ δεν ζχουν ουςιϊδθ επιρροι ςε καμία επιχείρθςθ και ωσ εκ 
τοφτου ςτον Πμιλο δεν περιλαμβάνονται ςυγγενείσ επιχειριςεισ. 
 
3.2. Μετατροπι Ξζνου Νομίςματοσ 
 
Νόμιςμα μζτρθςθσ και αναφοράσ: Το νόμιςμα μζτρθςθσ και αναφοράσ του Ομίλου 
από τθν 1 Ιανουαρίου 2002 είναι το Ευρϊ, κατά ςυνζπεια οι ενοποιθμζνεσ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηονται ςε Ευρϊ (€), το νόμιςμα αποτίμθςθσ τθσ 
μθτρικισ εταιρίασ. 
 
υναλλαγζσ και υπόλοιπα: Οι ςυναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα μετατρζπονται ςε Ευρϊ 
βάςει των ιςοτιµιϊν που ιςχφουν κατά τισ θμερομθνίεσ των ςυναλλαγϊν. Οι 
απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςε ξζνο νόμιςμα κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των 
οικονομικϊν καταςτάςεων προςαρμόηονται ϊςτε να αντανακλοφν τισ 
ςυναλλαγματικζσ ιςοτιµίεσ τθσ θμερομθνίασ ςφνταξθσ. Τα κζρδθ και οι ηθμίεσ που 
προκφπτουν από τζτοιεσ ςυναλλαγζσ (και από τθ μετατροπι ςτοιχείων του 
ενεργθτικοφ και πακθτικοφ εκφραςμζνα ςε ξζνο νόµιςµα) αναγνωρίηονται ςτθν 
κατάςταςθ αποτελεςμάτων, εκτόσ όταν καταχωροφνται ςτθν κακαρι κζςθ ωσ 
αναγνωριςμζνεσ αντιςτακμίςεισ ταμειακϊν ροϊν. 
 
Εταιρίεσ του Οµίλου: Θ μετατροπι των οικονομικϊν καταςτάςεων των εταιρειϊν 
του Οµίλου οι οποίεσ ζχουν διαφορετικό λειτουργικό νόµιςµα από τθν μθτρικι 
γίνεται ωσ εξισ: 
 
- Τα περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ μετατρζπονται µε τισ ιςοτιµίεσ που 
υπάρχουν κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ. 
- Τα ίδια κεφάλαια μετατρζπονται µε τισ ιςοτιµίεσ που υπιρχαν κατά τθν 
θμερομθνία που προζκυψαν. 
- Τα ζςοδα και τα ζξοδα μετατρζπονται µε τισ μζςεσ ιςοτιµίεσ περιόδου. 
 
Οι προκφπτουςεσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ καταχωροφνται ςε αποκεματικό των 
ιδίων κεφαλαίων και μεταφζρονται ςτ’ αποτελζςματα µε τθν πϊλθςθ των 
επιχειριςεων αυτϊν. 
 
Θ υπεραξία και οι προςαρμογζσ των εφλογων αξιϊν που προκφπτουν από τθν 
απόκτθςθ οικονομικϊν μονάδων εξωτερικοφ, μετατρζπονται με τισ ιςοτιμίεσ τθσ 
θμερομθνίασ ιςολογιςμοφ. 
 
Διευκρινίηεται ότι εφ’ όςον θ Βουλγαρία ζχει κακοριςμζνθ και ςτακερι ιςοτιμία με 
το ευρϊ (€) από ιδρφςεωσ τθσ «DROMEAS BG EAD» (1€ = 1,9558 Λζβα), οι ανωτζρω 
απαιτιςεισ του ΔΛΡ 21 δεν εφαρμόςτθκαν. 
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3.3. Πλθροφόρθςθ κατά Σομζα 
 
Θ ζδρα του ομίλου είναι θ Ελλάδα. Ο όμιλοσ δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι και 
εμπορία επίπλων και εξοπλιςμοφ γραφείων κακϊσ και λοιπϊν επίπλων και ςτθν 
παραγωγι καλουπιϊν για καταςκευι μεταλλικϊν και πλαςτικϊν μερϊν. Οι 
ανωτζρω επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ υλοποιοφνται από τθν μθτρικι εταιρεία 
«ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – DROMEAS», από τθν κυγατρικι «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» 
και από τθν κυγατρικι «DROMEAS BG E.A.D». Συγκεκριμζνα, θ παραγωγι και 
εμπορία επίπλων και εξοπλιςμοφ γραφείων κακϊσ και λοιπϊν επίπλων 
πραγματοποιείται από τθν μθτρικι εταιρεία, ενϊ θ κυγατρικι «DROMEAS BG 
E.A.D» δραςτθριοποιείται μόνο ςτθν εμπορία και ειδικότερα ςτθν εμπορία επίπλων 
και εξοπλιςμοφ γραφείων κακϊσ και λοιπϊν επίπλων τα οποία προμθκεφεται 
αποκλειςτικά από τθν μθτρικι «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – DROMEAS». Στθν 
παραγωγι και εμπορία καλουπιϊν για καταςκευι μεταλλικϊν και πλαςτικϊν 
μερϊν, δραςτθριοποιείται θ κυγατρικι «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.», τθσ οποίασ ςχεδόν 
αποκλειςτικόσ πελάτθσ είναι θ μθτρικι εταιρεία «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – 
DROMEAS». 
Θ παραγωγι και πϊλθςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ από τθν μθτρικι εταιρία και τθν 
κυγατρικι «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.», αποτελεί μία νζα δράςθ για τον όμιλο και 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ πωλιςεισ προσ το εςωτερικό. 
 
Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν και τα ανωτζρω, ςθμειϊνεται ειδικότερα ότι, τόςο θ μθτρικι 
εταιρεία «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – DROMEAS», όςο και ο όμιλοσ ςαν ςφνολο, 
ςε επίπεδο γεωγραφικισ δραςτθριότθτασ, ζχει επικεντρωκεί ςε τρεισ κυρίωσ 
γεωγραφικζσ περιοχζσ: 
 
α)  Ελλάδα, 
β)  Βαλκανικζσ χϊρεσ εκτόσ Ελλάδοσ και τρίτεσ χϊρεσ και ςυγκεκριμζνα Βουλγαρία, 
ουμανία, Αλβανία, Σερβία, αλλά και Τουρκία και Θνωμζνα Αραβικά Εμιράτα 
(Άμπου Ντάμπι), 
γ)  Χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ πλθν των Βαλκανικϊν και ςυγκεκριμζνα 
Γερμανία, Αυςτρία, Γαλλία, Ιταλία, Βζλγιο, Λουξεμβοφργο, Ιςπανία και Κφπροσ. 
 
 
3.4. Ενςϊματεσ Ακινθτοποιιςεισ 
 
3.4.1. Τα ενςϊματα πάγια, εκτόσ των παραγωγικϊν ακινιτων, αποτιμϊνται ςτο 
κόςτοσ κτιςεωσ μείον τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ ηθμίεσ απομείωςθσ. Το 
κόςτοσ κτιςεωσ περιλαμβάνει όλεσ τισ άμεςα επιρριπτζεσ δαπάνεσ για τθν 
απόκτθςθ των ςτοιχείων. Το κόςτοσ μπορεί επίςθσ να περιλαμβάνει κζρδθ ι ηθμίεσ 
από αντιςτάκμιςθ του ςυναλλαγματικοφ κινδφνου κατά τθν αγορά αυτϊν των 
ςτοιχείων τα οποία είχαν καταχωρθκεί ςε αποκεματικό των ιδίων κεφαλαίων.  
 
Οι δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται ςε μεταγενζςτερεσ χριςεισ αυξάνουν τθ 
λογιςτικι αξία των ενςωμάτων παγίων μόνο εάν πικανολογείται ότι κα ειςρεφςουν 
ςτον όμιλο μελλοντικά οικονομικά οφζλθ και το κόςτοσ τουσ μπορεί να αποτιμθκεί 
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αξιόπιςτα. Οι επιςκευζσ και οι ςυντθριςεισ καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα όταν 
πραγματοποιοφνται. 
 
Τα παραγωγικά ακίνθτα (γιπεδα, κτίρια), αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ, θ 
οποία προςδιορίηεται  από ανεξάρτθτουσ εκτιμθτζσ, μειωμζνεσ κατά τισ 
μεταγενζςτερα ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και ηθμίεσ απομείωςθσ. Τα ακίνθτα 
αναπροςαρμόηονται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα οφτωσ ϊςτε θ αναπόςβεςτεσ 
αξίεσ να μθν διαφζρουν από τισ εφλογεσ αξίεσ κατά τισ θμερομθνίεσ κλειςίματοσ του 
ιςολογιςμοφ. 
 
Τα παραγωγικά μθχανιματα και μεταφορικά μζςα αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία 
τουσ, θ οποία προςδιορίηεται από ειδικι επιτροπι Μθχανολόγων Μθχανικϊν 
μειωμζνεσ κατά τισ μεταγενζςτερα ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και ηθμίεσ απομείωςθσ. 
 
Αυξιςεισ ςτθν λογιςτικι αξία των παραγωγικϊν ακινιτων που προκφπτουν από 
αναπροςαρμογζσ ςτθν εφλογθ αξία καταχωροφνται ςε αποκεματικό των ιδίων 
κεφαλαίων, εκτόσ εάν αφορά ςε αναςτροφι μειωτικισ αναπροςαρμογισ 
(υποτίμθςθσ) ςυγκεκριμζνου ακινιτου που είχε καταχωρθκεί ςτα ζξοδα. Σε αυτι 
τθν περίπτωςθ ιςόποςο μζροσ τθσ αναπροςαρμογισ καταχωρείται ςτα ζςοδα. 
 
Μειϊςεισ ςτθ λογιςτικι αξία, που προκφπτουν από τθν αναπροςαρμογι, 
καταχωροφνται ςτα ζξοδα αφοφ πρϊτα διαγραφεί το τυχόν ςχθματιςμζνο 
αποκεματικό αναπροςαρμογισ για το ςυγκεκριμζνο περιουςιακό ςτοιχείο.  
 
Θ διαφορά μεταξφ των αποςβζςεων που διενεργοφνται επί τθσ 
αναπροςαρμοςμζνθσ αξίασ των ακινιτων και οι οποίεσ καταχωροφνται ςτα ζξοδα 
και των αποςβζςεων που βαςίηονται ςτο κόςτοσ κτιςεϊσ τουσ, μεταφζρεται από το 
αποκεματικό αναπροςαρμογισ κατ’ ευκείαν ςτα κζρδθ εισ νζο. 
 
Κατά τθν πϊλθςθ των ενςωμάτων παγίων, οι διαφορζσ μεταξφ του τιμιματοσ που 
λαμβάνεται και τθσ λογιςτικισ τουσ αξίασ καταχωροφνται ωσ κζρδθ ι ηθμίεσ ςτα 
αποτελζςματα. Για τα παραγωγικά ακίνθτα που αποτιμϊνται ςτισ εφλογεσ αξίεσ 
τουσ, το τυχόν αποκεματικό αναπροςαρμογισ που υπάρχει ςτα ίδια κεφάλαια κατά 
τθν πϊλθςθ, μεταφζρεται ςτα κζρδθ εισ νζον.  
 
Οι υπολειμματικζσ αξίεσ και οι ωφζλιμεσ ηωζσ των ενςωμάτων παγίων υπόκεινται 
ςε επανεξζταςθ και παρακολοφκθςθ, ςφμφωνα με τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ και τθν 
κατάςταςθ των κατθγοριϊν των παγίων, ςε κάκε ετιςιο ιςολογιςμό. 
 
Πταν οι λογιςτικζσ αξίεσ των ενςωμάτων παγίων υπερβαίνουν τθν ανακτιςιμθ αξία 
τουσ, οι διαφορζσ (αποµείωςθ) καταχωροφνται ωσ ζξοδα ςτα αποτελζςματα. 
 
Τα οικόπεδα δεν αποςβζνονται. Οι αποςβζςεισ των άλλων ςτοιχείων των 
ενςωμάτων παγίων υπολογίηονται με τθν ςτακερι μζκοδο μζςα ςτθ ωφζλιμθ ηωι 
τουσ που ζχει ωσ εξισ: 
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Κτίρια 20-46 ΕΤΘ 
Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 5-50 ΕΤΘ 
Μεταφορικά μζςα 5-50 ΕΤΘ 
Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 4-7 ΕΤΘ 

  
Τα παραγωγικά ακίνθτα ι αυτά για τα οποία δεν ζχει προςδιοριςτεί θ χριςθ τουσ 
και βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ καταςκευισ, απεικονίηονται ςτο κόςτοσ μειωμζνα 
κατά τισ τυχόν ηθμίεσ απομείωςθσ. Το κόςτοσ περιλαμβάνει επαγγελματικζσ 
αμοιβζσ και κόςτοσ δανειςμοφ. Θ απόςβεςθ αυτϊν των ακινιτων όπωσ και των 
υπολοίπων του ομίλου αρχίηει όταν τα ακίνθτα είναι ζτοιμα για χριςθ. 

 

3.4.2. Τφιςτάμενα εμπράγματα βάρθ: Για το ςφνολο των χρθματοδοτικϊν 
πιςτϊςεων από τισ τράπεηεσ θ εταιρία ζχει παραχωριςει προςωπικζσ εγγυιςεισ του 
Ρροζδρου και Δ/ντοσ Συμβοφλου Ακαναςίου Ραπαπαναγιϊτου, κακϊσ και Αϋ & B’ 
προςθμειϊςεισ  ςτο ακίνθτο τθσ εταιρίασ ςτον Χολαργό (λεωφ. Μεςογείων 172), και 
βάρθ Αϋ Σειράσ επί των παγίων εγκαταςτάςεων τθσ εταιρίασ ςτθν ΒΙ.ΡΕ. Σερρϊν,  
επί των εγκαταςτάςεων logistics ςτον Αςπρόπυργο και επί πλζον ςτο κατάςτθμα 
ιδιοκτθςίασ τθσ ΑΕ ςτθν Θεςςαλονίκθ επί τθσ οδοφ Μελενίκου, αλλά και ςτο 
κατάςτθμα- ζκκεςθ ςτθν Σόφια Βουλγαρίασ, ιδιοκτθςίασ τθσ κυγατρικισ DROMEAS 
BG. 
 
 
3.5. Άυλα τοιχεία Ενεργθτικοφ 
 
Στα άυλα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ περιλαμβάνονται παραχωριςεισ δικαιωμάτων 
βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ, άδειεσ λογιςμικοφ κακϊσ και ζξοδα ζρευνασ και 
ανάπτυξθσ. 
Παραχωριςεισ Δικαιωμάτων Βιομθχανικισ Ιδιοκτθςίασ: Δικαιϊματα 
εκμετάλλευςθσ βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ, που παραχωροφνται ςτα πλαίςια 
ςυμβάςεων, αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ τουσ, κατά τθν θμερομθνία 
παραχϊρθςθσ τουσ, μείον τισ αποςβζςεισ. Οι αποςβζςεισ υπολογίηονται με βάςθ 
τθν υπολογιηόμενθ διάρκεια χριςθσ των δικαιωμάτων αυτϊν θ οποία κυμαίνεται 
από 1 ζωσ 5 χρόνια. 
Λογιςμικό: Οι άδειεσ λογιςμικοφ αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ μείον τισ 
αποςβζςεισ. Οι αποςβζςεισ διενεργοφνται με τθν ςτακερι μζκοδο κατά τθν 
διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ των ςτοιχείων αυτϊν θ οποία κυμαίνεται από 1 ζωσ 5 
χρόνια. 
Δαπάνεσ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ: Οι δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν ανάπτυξθ 
και διατιρθςθ των εξόδων ζρευνασ καταχωροφνται ωσ ζξοδα όταν γίνονται. Κόςτθ 
που αναλαμβάνονται για προγράμματα ανάπτυξθσ, καταχωροφνται ωσ άυλα 
περιουςιακά ςτοιχεία όταν ιςχφουν οι εξισ προχποκζςεισ: α) δθμιουργείται ζνα 
ςυγκεκριμζνο περιουςιακό ςτοιχείο, β) το ςυγκεκριμζνο περιουςιακό ςτοιχείο 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ι / και να πωλθκεί, γ) υπάρχει διακεςιμότθτα 
κατάλλθλων τεχνικϊν, οικονομικϊν και άλλων πόρων για να ολοκλθρωκεί θ 
ανάπτυξθ και να χρθςιμοποιθκεί ι να πωλθκεί το άυλο περιουςιακό ςτοιχείο, δ) 
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πικανολογείται ότι το δθμιουργοφμενο περιουςιακό ςτοιχείο κα αποφζρει 
μελλοντικά οικονομικά οφζλθ και ε) το κόςτοσ ανάπτυξθσ μπορεί να προςδιοριςτεί 
αξιόπιςτα. Τζτοιεσ δαπάνεσ περιλαμβάνουν αμοιβζσ προςωπικοφ και αναλογία 
γενικϊν εξόδων. Το ιδιοπαραγόμενο λογιςμικό αποςβζνεται ςτθν ωφζλιμθ ηωι του 
θ οποία κυμαίνεται από 1-5 ζτθ. 
 
 
3.6. Απομείωςθ Αξίασ τοιχείων του Ενεργθτικοφ 
 
Τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία που ζχουν ατζρμονα ωφζλιμθ ηωι και δεν 
αποςβζνονται υπόκειται ςε ζλεγχο απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ τουλάχιςτον 
ετθςίωσ. 
Τα περιουςιακά ςτοιχεία που υπόκεινται ςε απόςβεςθ ελζγχονται για αποµείωςθ 
τθσ αξίασ τουσ, όταν υπάρχουν ενδείξεισ ότι θ λογιςτικι αξία τουσ δεν κα ανακτθκεί. 
 
Θ ανακτιςιμθ αξία είναι θ μεγαλφτερθ αξία μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ μειωμζνθσ με 
το απαιτοφμενο για τθν πϊλθςθ κόςτοσ και τθσ αξίασ χριςεωσ του περιουςιακοφ 
ςτοιχείου. Θ αξία χριςθσ προςδιορίηεται με προεξόφλθςθ των μελλοντικϊν ροϊν 
με το κατάλλθλο προεξοφλθτικό επιτόκιο. 
Εάν θ ανακτιςιμθ αξία είναι μικρότερθ τθσ αναπόςβεςτθσ, τότε θ αναπόςβεςτθ 
αξία μειϊνεται ζωσ το φψοσ τθσ ανακτιςιμθσ. 
 
Οι ηθμιζσ απομείωςθσ καταχωροφνται ωσ ζξοδα ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ κατά 
τθν οποία προκφπτουν, εκτόσ εάν το περιουςιακό ςτοιχείο ζχει αναπροςαρμοςτεί, 
οπότε θ ηθμία απομείωςθσ μειϊνει το αντίςτοιχο αποκεματικό αναπροςαρμογισ. 
Πταν ςε μεταγενζςτερθ χριςθ θ ηθμία απομείωςθσ πρζπει να αναςτραφεί, θ 
αναπόςβεςτθ αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου αυξάνεται ζωσ το φψοσ τθσ 
ανακεωρθμζνθσ εκτίμθςθσ τθσ ανακτιςιμθσ αξίασ, ςτο βακμό που θ νζα 
αναπόςβεςτθ αξία δεν υπερβαίνει τθν αναπόςβεςτθ αξία που κα είχε 
προςδιοριςτεί εάν δεν είχε καταχωρθκεί θ ηθμία απομείωςθσ ςε προθγοφμενεσ 
χριςεισ. 
 
Θ αναςτροφι τθσ ηθμίασ απομείωςθσ καταχωρείται ςτα ζςοδα, εκτόσ εάν το 
περιουςιακό ςτοιχείο ζχει αναπροςαρμοςτεί, οπότε αναςτροφι τθσ ηθμίασ 
απομείωςθσ αυξάνει το αντίςτοιχο αποκεματικό αναπροςαρμογισ. 
 
Για τθν εκτίμθςθ των ηθμιϊν απομείωςθσ τα περιουςιακά ςτοιχεία εντάςςονται ςτισ 
μικρότερεσ δυνατζσ μονάδεσ δθμιουργίασ ταμιακϊν ροϊν. 
 
 
3.7. Αποκζματα 
 

Τα αποκζματα αποτιμϊνται ςτθν χαμθλότερθ αξία μεταξφ κόςτουσ κτιςθσ και τθσ 
κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ. Οι διαφορζσ μεταξφ κόςτουσ κτιςθσ και τθσ 
κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ καταχωροφνται ωσ ηθμίεσ ςτθν Κατάςταςθ 
Αποτελεςμάτων όταν πραγματοποιοφνται. Το κόςτοσ κτιςθσ προςδιορίηεται με τθ 
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μζκοδο τθσ ςειράσ εξαντλιςεωσ των αποκεμάτων FIFO. Χρθματοοικονομικά ζξοδα 
δεν περιλαμβάνονται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ των αποκεμάτων. 

Θ κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία εκτιμάται με βάςθ τισ τρζχουςεσ τιμζσ πϊλθςθσ των 
αποκεμάτων ςτα πλαίςια τθσ ςυνικουσ δραςτθριότθτασ αφαιρουμζνων και των 
τυχόν εξόδων πϊλθςθσ, όπου ςυντρζχει περίπτωςθ. 
Κατάλλθλεσ προβλζψεισ ςχθματίηονται για απαξιωμζνα, άχρθςτα και αποκζματα με 
πολφ χαμθλι κίνθςθ ςτθν αγορά. Οι μειϊςεισ τθσ αξίασ των αποκεμάτων ςτθν 
κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία και οι λοιπζσ ηθμίεσ από αποκζματα καταχωροφνται 
ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων κατά τθν περίοδο που εμφανίηεται. 
 

3.8. Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 

 

Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ ταξινομοφνται ςτισ παρακάτω 
κατθγορίεσ: χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω τθσ κατάςταςθσ 
αποτελεςμάτων, δάνεια και απαιτιςεισ, διακζςιμα προσ πϊλθςθ, επενδφςεισ ςε 
κυγατρικζσ, παράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία και μζςα αντιςτάκμιςθσ. Θ 
κατθγοριοποίθςθ εξαρτάται από τον ςκοπό για τον οποίο αποκτικθκαν. Θ Διοίκθςθ 
ορίηει τθν κατθγορία ςτθν οποία κα ενταχκοφν τα ςυγκεκριμζνα χρθματοοικονομικά 
περιουςιακά ςτοιχεία κατά τθν αρχικι θμερομθνία αναγνϊριςθσ και επανεξετάηει 
τθν ταξινόμθςθ ςε κάκε θμερομθνία παρουςίαςθσ. 

 
(α) Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω τθσ 
Κατάςταςθσ Αποτελεςμάτων 

Θ κατθγορία αυτι ζχει τρεισ υποκατθγορίεσ: χρθματοοικονομικά περιουςιακά 
ςτοιχεία που κατζχονται για εμπορία, αυτά που προςδιορίςτθκαν ςε αυτι τθν 
κατθγορία κατά τθν ζναρξθ και παράγωγα. Ρεριουςιακά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 
αυτισ τθσ κατθγορίασ ταξινομοφνται ςτο κυκλοφοροφν ενεργθτικό αν κατζχονται 
για εμπορία ι αν αναμζνεται να πωλθκοφν εντόσ 12 μθνϊν από τθν θμερομθνία 
ιςολογιςμοφ. Τα παράγωγα προϊόντα επίςθσ ταξινομοφνται ωσ κατεχόμενα για 
εμπορία με τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχουν οριςτεί ωσ μζςα αντιςτάκμιςθσ. Τα 
περιουςιακά ςτοιχεία αυτισ τθσ κατθγορίασ ταξινομοφνται ςτο κυκλοφοροφν 
ενεργθτικό. 

(β) Δάνεια και απαιτιςεισ 

Ρεριλαμβάνει μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία με πάγιεσ ι 
προςδιοριςμζνεσ πλθρωμζσ, τα οποία δε διαπραγματεφονται ςε ενεργείσ αγορζσ 
και δεν υπάρχει πρόκεςθ πϊλθςισ τουσ. Συμπεριλαμβάνονται ςτο κυκλοφοροφν 
ενεργθτικό, εκτόσ από εκείνα με λιξθ μεγαλφτερθ των 12 μθνϊν από τθν 
θμερομθνία ιςολογιςμοφ τα οποία ςυμπεριλαμβάνονται ςτο μθ κυκλοφοροφν 
ενεργθτικό.  
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(γ) Επενδφςεισ διακρατοφμενεσ ωσ τθν λιξθ 

Ρεριλαμβάνει μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία με πάγιεσ θ 
προςδιοριςμζνεσ πλθρωμζσ και ςυγκεκριμζνθ λιξθ και τα οποία ο Πμιλοσ ζχει τθν 
πρόκεςθ και τθν δυνατότθτα να τα διακρατιςει ωσ τθν λιξθ τουσ.  

 

(δ) Διακζςιμα για πϊλθςθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία. 

Ρεριλαμβάνει µθ παράγωγα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία είτε 
προςδιορίηονται ςε αυτιν τθν κατθγορία, είτε δεν μποροφν να ενταχκοφν ςε κάποια 
από τισ ανωτζρω. Στθ ςυνζχεια, τα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά 
περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμοφνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ και τα ςχετικά κζρδθ ι ηθµιζσ 
καταχωροφνται ςε αποκεµατικό των ιδίων κεφαλαίων μζχρι τα ςτοιχεία αυτά 
πωλθκοφν ι χαρακτθριςκοφν ωσ αποµειωµζνα. Κατά τθν πϊλθςθ ι όταν χαρακτθριςκοφν 
ωσ αποµειωµζνα, τα κζρδθ ι οι ηθµίεσ μεταφζρονται ςτα αποτελζςµατα. Ηθµίεσ 
αποµείωςθσ που ζχουν αναγνωριςκεί ςτα αποτελζςµατα δεν αντιςτρζφονται µζςω 
αποτελεςμάτων. 

Οι αγορζσ και οι πωλιςεισ των επενδφςεων αναγνωρίηονται κατά τθν θμερομθνία τθσ 
ςυναλλαγισ που είναι και θ θμερομθνία που ο Πµιλοσ δεςμεφεται να αγοράςει ι να 
πωλιςει το ςτοιχείο. Οι επενδφςεισ αρχικά αναγνωρίηονται ςτθν εφλογθ αξία τουσ 
πλζον των άµεςα επιρριπτζων ςτθ ςυναλλαγι δαπανϊν, µε εξαίρεςθ όςον αφορά 
τισ άµεςα επιρριπτζεσ ςτθ ςυναλλαγι δαπάνεσ για τα ςτοιχεία εκείνα που 
αποτιµϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ µε μεταβολζσ ςτα αποτελζςµατα. Οι 
επενδφςεισ διαγράφονται όταν το δικαίωµα ςτισ ταμιακζσ ροζσ από τισ επενδφςεισ 
λιγει ι μεταβιβάηεται και ο Πµιλοσ ζχει μεταβιβάςει ουςιωδϊσ όλουσ τουσ 
κινδφνουσ και τισ ωφζλειεσ που ςυνεπάγεται θ ιδιοκτθςία. 
Τα δάνεια και οι απαιτιςεισ αναγνωρίηονται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ βάςει τθσ 
μεκόδου του πραγματικοφ επιτοκίου. Τα πραγματοποιθμζνα και µθ 
πραγματοποιθμζνα κζρδθ ι ηθµίεσ που προκφπτουν από τισ μεταβολζσ τθσ εφλογθσ 
αξίασ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ αποτιμϊμενα ςτθν εφλογθ 
αξία τουσ µε μεταβολζσ ςτα αποτελζςµατα, αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςµατα τθν 
περίοδο που προκφπτουν. 
Οι εφλογεσ αξίεσ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ που είναι 
διαπραγματεφςιμα ςε ενεργζσ αγορζσ προςδιορίηονται από τισ τρζχουςεσ τιµζσ 
ηιτθςθσ. Για τα µθ διαπραγματεφςιμα ςτοιχεία οι εφλογεσ αξίεσ προςδιορίηονται µε 
τθν χριςθ τεχνικϊν αποτίµθςθσ όπωσ ανάλυςθ πρόςφατων ςυναλλαγϊν, 
ςυγκρίςιμων ςτοιχείων που διαπραγματεφονται και προεξόφλθςθ ταμειακϊν ροϊν. 
Οι µθ διαπραγματεφςιμοι ςε ενεργό αγορά ςυμμετοχικοί τίτλοι που ζχουν 
ταξινομθκεί ςτθν κατθγορία ∆ιακζςιµα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 
και των οποίων θ εφλογθ αξία δεν είναι δυνατόν να προςδιοριςτεί µε αξιοπιςτία, 
αποτιµϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ τουσ. 
Σε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ, ο Πµιλοσ εκτιµά αν υπάρχουν αντικειμενικζσ 
ενδείξεισ που να οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του 
ενεργθτικοφ ζχουν υποςτεί αποµείωςθ. Για μετοχζσ εταιρειϊν που ζχουν 
ταξινομθκεί ωσ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία διακζςιµα προσ πϊλθςθ, τζτοια 
ζνδειξθ ςυνιςτά θ ςθμαντικι ι παρατεταμζνθ μείωςθ τθσ εφλογθσ αξίασ ςε ςχζςθ 
µε το κόςτοσ κτιςθσ. Αν ςτοιχειοκετείται αποµείωςθ, θ ςωρευμζνθ ςτα ίδια 
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κεφάλαια ηθμία που είναι θ διαφορά µμεταξφ κόςτουσ κτιςθσ και εφλογθσ αξίασ 
μεταφζρεται ςτα αποτελζςµατα. 

(ςτ) Επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ εταιρίεσ 

Οι επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ εταιρίεσ επιμετρϊνται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ 
τθσ μθτρικι εταιρίασ, ςτο κόςτοσ μείον τυχόν ηθμιζσ απομείωςθσ. 
 
 
3.9. Εμπορικζσ Απαιτιςεισ 
 
Οι απαιτιςεισ από πελάτεσ καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ και 
μεταγενζςτερα αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ. Οι ηθμιζσ απομείωςθσ 
(απϊλειεσ από επιςφαλείσ απαιτιςεισ) αναγνωρίηονται όταν υπάρχει αντικειμενικι 
απόδειξθ ότι ο όμιλοσ δεν είναι ςε κζςθ να ειςπράξει όλα τα ποςά που οφείλονται 
με βάςθ τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ. 

Ενδείξεισ για πικανι απομείωςθ των εμπορικϊν απαιτιςεων κεωροφνται οι 
ςθμαντικζσ οικονομικζσ δυςκολίεσ του πελάτθ, θ πικανότθτα ο πελάτθσ να 
χρεοκοπιςει ι να επζλκει ςε οικονομικι αναδιοργάνωςθ κακϊσ και θ κακυςτζρθςθ 
ι παφςθ εξόφλθςθσ τιμολογίων. Το ποςό τθσ ηθμιάσ απομείωςθσ καταχωρείται ωσ 
ζξοδο ςτα αποτελζςματα. Θ λογιςτικι αξία τθσ απαίτθςθσ μειϊνεται με τθ χριςθ 
λογαριαςμοφ πρόβλεψθσ και το ποςό τθσ πρόβλεψθσ καταχωρείται ςτα Λοιπά 
Ζξοδα τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων. Πταν μία εμπορικι απαίτθςθ χαρακτθριςτεί 
ωσ ανεπίδεκτθ είςπραξθσ διαγράφεται με χριςθ του λογαριαςμοφ πρόβλεψθσ. Σε 
περίπτωςθ μεταγενζςτερθσ είςπραξθσ μίασ απαίτθςθσ που είχε αρχικά διαγραφεί 
γίνεται πίςτωςθ ςτα άλλα ζξοδα ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 
 
 
3.10. Σαμιακά διακζςιμα και ιςοδφναμα  
 
Τα ταμιακά διακζςιμα και ταμιακά ιςοδφναμα περιλαμβάνουν τα μετρθτά, τισ 
κατακζςεισ όψεωσ και τισ βραχυπρόκεςμεσ μζχρι 3 μινεσ επενδφςεισ, υψθλισ 
ρευςτοποιθςιμότθτασ και χαμθλοφ ρίςκου. 
 
 
3.11.   Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Οι κοινζσ μετοχζσ κατατάςςονται ςτα ίδια κεφάλαια. Οι υποχρεωτικά εξαγοράςιμεσ 
προνομιοφχεσ μετοχζσ κατατάςςονται ςτισ υποχρεϊςεισ. 
 
Άμεςα κόςτθ για τθν ζκδοςθ μετοχϊν, εμφανίηονται μετά τθν αφαίρεςθ του 
ςχετικοφ φόρου ειςοδιματοσ, ςε μείωςθ του προϊόντοσ τθσ ζκδοςθσ. Άμεςα κόςτθ 
που ςχετίηονται με τθν ζκδοςθ μετοχϊν για τθν απόκτθςθ επιχειριςεων 
περιλαμβάνονται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ τθσ επιχειριςεωσ που αποκτάται.  
 
Το κόςτοσ κτιςεωσ των ιδίων μετοχϊν μειωμζνο με το φόρο ειςοδιματοσ (εάν 
ςυντρζχει περίπτωςθ) εμφανίηεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου, 
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μζχρισ ότου οι ίδιεσ μετοχζσ πωλθκοφν ι ακυρωκοφν. Κάκε κζρδοσ ι ηθμιά από 
πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν κακαρό από άμεςα για τθν ςυναλλαγι λοιπά κόςτθ και 
φόρο ειςοδιματοσ, αν ςυντρζχει περίπτωςθ, εμφανίηεται ωσ αποκεματικό ςτα ίδια 
κεφάλαια. 
 
 
3.12. Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ  
 
Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ προςδιορίηεται με τθν μζκοδο τθσ 
υποχρζωςθσ που προκφπτει από τισ προςωρινζσ διαφορζσ μεταξφ τθσ λογιςτικισ 
αξίασ και τθσ φορολογικισ βάςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των 
υποχρεϊςεων.  
 
Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ προςδιορίηεται με τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ που 
αναμζνονται να εφαρμοςτοφν ςτθν περίοδο κατά τθν οποία κα τακτοποιθκεί θ 
απαίτθςθ ι θ υποχρζωςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ 
(και φορολογικοφσ νόμουσ) που ζχουν κεςπιςτεί μζχρι τθν θμερομθνία του 
ιςολογιςμοφ.  
 
Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ καταχωροφνται κατά τθν ζκταςθ κατά 
τθν οποία κα υπάρξει μελλοντικό φορολογθτζο κζρδοσ για τθν χρθςιμοποίθςθ τθσ 
προςωρινισ διαφοράσ που δθμιουργεί τθν αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ. 
 
Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ αναγνωρίηεται για τισ προςωρινζσ διαφορζσ 
που προκφπτουν από επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ και ςυγγενείσ, με εξαίρεςθ τθν 
περίπτωςθ που θ αναςτροφι των προςωρινϊν διαφορϊν ελζγχεται από τον όμιλο 
και είναι πικανό ότι οι προςωρινζσ διαφορζσ δεν κα αναςτραφοφν ςτο προβλεπτό 
μζλλον. 
 
 
3.13. Φόροσ Ειςοδιματοσ 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ τθσ μθτρικισ και των κυγατρικϊν εταιρειϊν του Ομίλου 
υπολογίηεται βάςει τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ που ιςχφει τθν θμερομθνία 
Ιςολογιςμοφ ςτισ χϊρεσ ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιοφνται και ςτισ οποίεσ προκφπτει 
φορολογθτζο ειςόδθμα.  
Ο όμιλοσ αναγνωρίηει υποχρεϊςεισ για αναμενόμενουσ φόρουσ από ζλεγχο, βάςει 
εκτιμιςεων που ςτθρίηονται ςε προθγοφμενουσ ελζγχουσ. Πταν το τελικό 
αποτζλεςμα του ελζγχου είναι διαφορετικό από το αρχικϊσ αναγνωριςκζν, θ 
διαφορά βαρφνει τον φόρο ειςοδιματοσ τθσ περιόδου καταλογιςμοφ. 
 
 
3.14. Παροχζσ ςτο προςωπικό 
 
Βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ: Οι βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ προσ το προςωπικό ςε 
χριμα και ςε είδοσ καταχωροφνται ωσ ζξοδο όταν κακίςτανται δουλευμζνεσ. 
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Παροχζσ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία: ο όμιλοσ καταβάλλει αποηθμιϊςεισ 
ςτουσ ςυνταξιοδοτοφμενουσ ι απολυόμενουσ υπαλλιλουσ του, το δε φψοσ των 
ςχετικϊν αποηθμιϊςεων εξαρτάται από τα ζτθ προχπθρεςίασ, το φψοσ των 
αποδοχϊν και τον τρόπο απομάκρυνςθσ (απόλυςθ ι ςυνταξιοδότθςθ), ςφμφωνα µε 
τισ διατάξεισ του Ν. 4093/2012 και του Ν. 2112/1920 
Οι εν λόγω αποηθμιϊςεισ κατά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία εμπίπτουν ςτα 
προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν (defined benefit plan) με βάςθ το Δ.Λ.Ρ. 19 
«Ραροχζσ ςτουσ εργαηόμενουσ». Οι εν λόγω υποχρεϊςεισ προςδιορίηονται με βάςθ 
αναλογιςτικι μζκοδο αποτίμθςθσ των εκτιμϊμενων μονάδων υποχρζωςθσ 
(projected unit credit method). Ζνα πρόγραμμα ςυγκεκριμζνων παροχϊν κακορίηει 
με βάςθ διάφορεσ παραμζτρουσ, όπωσ θ θλικία, τα ζτθ προχπθρεςίασ, ο μιςκόσ, 
ςυγκεκριμζνεσ υποχρεϊςεισ για καταβλθτζεσ παροχζσ. 
Τα κακαρά κόςτθ ςυνταξιοδότθςθσ τθσ περιόδου ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ 
ςυνθμμζνθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων και αποτελοφνται από τθν παροφςα αξία 
των παροχϊν που ζγιναν δεδουλευμζνεσ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ τουσ τόκουσ 
επί τθσ υποχρζωςθσ παροχϊν και τα αναλογιςτικά κζρδθ ι ηθµίεσ τα οποία 
καταχωροφνται άµεςα. 
 
 
3.15.   Επιχορθγιςεισ 
 
Ο Πμιλοσ αναγνωρίηει τισ κρατικζσ επιχορθγιςεισ οι οποίεσ ικανοποιοφν ακροιςτικά 
τα εξισ κριτιρια: α) υπάρχει τεκμαιρόμενθ βεβαιότθτα ότι θ επιχείρθςθ ζχει 
ςυμμορφωκεί ι πρόκειται να ςυμμορφωκεί με τουσ όρουσ τθσ επιχοριγθςθσ και β) 
πικανολογείται ότι το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ κα ειςπραχκεί. Καταχωροφνται ςτθν 
εφλογθ αξία και αναγνωρίηονται με τρόπο ςυςτθματικό ςτα ζςοδα, με βάςθ τθν 
αρχι του ςυςχετιςμοφ των επιχορθγιςεων με τα αντίςτοιχα κόςτθ τα οποία και 
επιχορθγοφν. 
 
Οι επιχορθγιςεισ που αφοροφν ςε ςτοιχεία του ενεργθτικοφ περιλαμβάνονται ςτισ 
μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ωσ ζςοδο επόμενων χριςεων και αναγνωρίηονται 
ςυςτθματικά και ορκολογικά ςτα ζςοδα κατά τθ διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του 
παγίου ςτοιχείου του ενεργθτικοφ. 
 
 
3.16. Προβλζψεισ 
 
Οι προβλζψεισ αναγνωρίηονται όταν: 
 
- Υπάρχει μία παροφςα νόμιμθ ι τεκμαιρόμενθ δζςμευςθ ωσ αποτζλεςμα 
γεγονότων του παρελκόντοσ, 
- Είναι πικανόν ότι κ’ απαιτθκεί εκροι πόρων για διακανονιςμό τθσ δζςμευςθσ και, 
- Το απαιτοφμενα ποςό μπορεί να αποτιμθκεί αξιόπιςτα. 
 
Οι προβλζψεισ επιςκοποφνται κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ κάκε ιςολογιςμοφ και 
προςαρμόηονται προκειμζνου να αντανακλοφν τθν παροφςα αξία τθσ δαπάνθσ που 
αναμζνεται να απαιτθκεί για τθ διευκζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ. Οι ενδεχόμενεσ 



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

 

 

 

Ετήςια Οικονομική Ζκθεςη για την Χρήςη 2015  (από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2015) 

51 

υποχρεϊςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αλλά 
γνωςτοποιοφνται, εκτόσ αν θ πικανότθτα εκροισ πόρων οι οποίοι ενςωματϊνουν 
οικονομικά οφζλθ είναι πικανι. Οι ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ δεν αναγνωρίηονται 
ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αλλά γνωςτοποιοφνται εφόςον θ ειςροι οικονομικϊν 
οφελϊν είναι πικανι. 
 
 
3.17. Δάνεια 
 
Τα δάνεια καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ μειωμζνα µε τα τυχόν 
άμεςα κόςτθ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυναλλαγισ. 
 
Θ Διοίκθςθ του Ομίλου κεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται ςε ςχζςθ µε τα 
ςυναφκζντα δάνεια ιςοδυναμοφν µε τα τρζχοντα εφλογα επιτόκια τθσ αγοράσ και 
ςυνεπϊσ, δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ οποιαςδιποτε προςαρμογισ τθσ αξίασ 
ςτθν οποία απεικονίηονται οι υποχρεϊςεισ αυτζσ. 
 
Οποιαδιποτε διαφορά μεταξφ τθσ παροχισ (πλθν των εξόδων απόκτθςθσ) και τθσ 
αξίασ εξόφλθςθσ αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων κατά τθ διάρκεια 
τθσ περιόδου των δανείων. 
 

Τα δάνεια ταξινομοφνται ωσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ εκτόσ εάν ο Πμιλοσ ζχει 
το δικαίωμα να αναβάλλει τθν εξόφλθςθ τθσ υποχρζωςθσ για τουλάχιςτον 12 μινεσ 
από τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ.  
 
 
3.18. Αναγνϊριςθ εςόδων - εξόδων 
 
Τα ζςοδα αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία των πωλιςεων αγακϊν και παροχισ 
υπθρεςιϊν, προ ΦΡΑ και λοιπϊν φόρων και μετά τισ εκπτϊςεισ και επιςτροφζσ. Τα 
διεταιρικά ζςοδα μζςα ςτον Πμιλο διαγράφονται πλιρωσ. 
 
Θ αναγνϊριςθ των εςόδων γίνεται ωσ εξισ: 
 
Πωλιςεισ αγακϊν: Οι πωλιςεισ αγακϊν αναγνωρίηονται όταν ο Πμιλοσ παραδίδει 
τα αγακά ςτουσ πελάτεσ, τα αγακά γίνονται αποδεκτά από αυτοφσ και θ είςπραξθ 
τθσ απαίτθςθσ είναι εφλογα εξαςφαλιςμζνθ. Οι λιανικζσ πωλιςεισ γίνονται 
ςυνικωσ μετρθτοίσ ι μζςω πιςτωτικϊν καρτϊν. Το αναγνωριηόμενο ζςοδο ς’ αυτζσ 
τισ περιπτϊςεισ είναι το μικτό ποςό που ειςπράττεται ςτο οποίο περιλαμβάνονται 
και οι αμοιβζσ των πιςτωτικϊν καρτϊν. Τα ζξοδα των πιςτωτικϊν καρτϊν ςτθ 
ςυνζχεια, βαρφνουν τα χρθματοοικονομικά ζξοδα. 
Σε περιπτϊςεισ εγγφθςθσ επιςτροφισ χρθμάτων για λιανικζσ πωλιςεισ, οι 
επιςτροφζσ λογίηονται ςε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ ωσ μείωςθ των εςόδων, με 
βάςθ ςτατιςτικά ςτοιχεία. 
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Παροχι υπθρεςιϊν: Τα ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν λογίηονται με βάςθ το 
ςτάδιο ολοκλιρωςθσ τθσ υπθρεςίασ ςε ςχζςθ με το εκτιμϊμενο ςυνολικό κόςτοσ 
τθσ. 
 
Ζςοδα από τόκουσ: Τα ζςοδα από τόκουσ αναγνωρίηονται βάςει χρονικισ 
αναλογίασ. Πταν υπάρχει ζνδειξθ για απομείωςθ των απαιτιςεων, θ λογιςτικι αξία 
αυτϊν μειϊνεται ςτο ανακτιςιμο ποςό τουσ το οποίο είναι θ παροφςα αξία των 
αναμενόμενων μελλοντικϊν ταμιακϊν ροϊν προεξοφλουμζνων με το αρχικό 
πραγματικό επιτόκιο. Στθν ςυνζχεια λογίηονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί τθσ 
απομειωμζνθσ (νζασ λογιςτικισ) αξίασ. 
 
Μερίςματα: Τα μερίςματα, λογίηονται ωσ ζςοδα, όταν κεμελιϊνεται το δικαίωμα 
είςπραξισ τουσ. 
 
Σα ζξοδα αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα ςε δεδουλευμζνθ βάςθ. Τα ζξοδα από 
τόκουσ αναγνωρίηονται ςε δεδουλευμζνθ βάςθ. 
 
 
3.19. Μιςκϊςεισ 
 
Μιςκϊςεισ ςτισ οποίεσ, ουςιαςτικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφζλειεσ τθσ ιδιοκτθςίασ 
διατθροφνται από τουσ εκμιςκωτζσ ταξινομοφνται ωσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. 
 
Οι λοιπζσ μιςκϊςεισ κατατάςςονται ωσ χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ. 
 

Εκμιςκωτισ: Ειςπράξεισ που προκφπτουν από λειτουργικζσ μιςκϊςεισ 
καταχωροφνται ωσ ζςοδα με βάςθ τθν ςτακερι μζκοδο κατά τθν διάρκεια τθσ 
μίςκωςθσ. 

Τα ποςά που οφείλονται από μιςκωτζσ βάςει χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων 
καταχωροφνται ωσ απαιτιςεισ με ποςό ίςο με τθν κακαρι επζνδυςθ ςτθ μίςκωςθ. 
Τα ςχετικά ζςοδα καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα με τρόπο που να δίνει μια 
ςτακερι, διαχρονικά, απόδοςθ επί τθσ εκάςτοτε ανεξόφλθτθσ κακαρισ επζνδυςθσ 
του ομίλου. 
 
Οι εταιρείεσ του ομίλου δεν ζχει ζςοδα από εκμίςκωςθ περιουςιακϊν τουσ 
ςτοιχείων. 
 

Μιςκωτισ: Ρλθρωμζσ μιςκωμάτων βάςει λειτουργικϊν μιςκϊςεων καταχωροφνται 
ςτα ζξοδα με βάςθ τθν ςτακερι μζκοδο κατά τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. 

 
Ρεριουςιακά ςτοιχεία που κατζχονται βάςει χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων 
καταχωροφνται ωσ περιουςιακά ςτοιχεία του ομίλου αποτιμϊμενα, κατά τθν 
ςφναψθ τθσ μίςκωςθσ, ςτθν εφλογθ αξία τουσ ι εφόςον είναι μικρότερθ ςτθν 
παροφςα αξία των ελάχιςτων πλθρωτζων μιςκωμάτων. Θ ςχετικι υποχρζωςθ ςτον 
εκμιςκωτι καταχωρείται ςτον ιςολογιςμό ωσ μακροπρόκεςμθ υποχρζωςθ από 
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χρθματοδοτικι μίςκωςθ. Οι μιςκωτικζσ πλθρωμζσ μερίηονται ςε 
χρθματοοικονομικό ζξοδο και ςε καταβολι υποχρζωςθσ με τρόπο που να δίνει 
ςτακερό επιτόκιο ςτο εκάςτοτε υπόλοιπο τθσ υποχρζωςθσ. Το χρθματοοικονομικό 
ζξοδο καταχωρείται ςτα ζξοδα εκτόσ εάν ςχετίηεται άμεςα με περιουςιακό ςτοιχείο. 
 
Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ θ εταιρία και κατ’ επζκταςθ ο όμιλοσ, μιςκϊνει 
περιουςιακά ςτοιχεία (μεταφορικά μζςα), όπου οι εκμιςκωτζσ διατθροφν 
ουςιαςτικά όλα τα οφζλθ και τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τθν κυριότθτα 
των περιουςιακϊν ςτοιχείων αυτϊν, οι μιςκϊςεισ ταξινομοφνται ωσ λειτουργικζσ 
μιςκϊςεισ.  Οι πλθρωμζσ μιςκωμάτων για λειτουργικζσ μιςκϊςεισ καταχωροφνται 
ωσ ζξοδο ςτα αποτελζςματα ςε ςυςτθματικι βάςθ κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. 
 
 
3.20. Διανομι Μεριςμάτων 
 
Θ διανομι των μεριςμάτων ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ καταχωρείται ωσ 
υποχρζωςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ όταν θ διανομι εγκρίνεται 
από τθν Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων. 
 
3.21. θμαντικζσ λογιςτικζσ κρίςεισ, εκτιμιςεισ και υποκζςεισ 
 
Θ προετοιμαςία των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ απαιτεί από 
τθ διοίκθςθ το ςχθματιςμό κρίςεων, εκτιμιςεων και υποκζςεων οι οποίεσ 
επθρεάηουν τα δθμοςιευμζνα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και τισ υποχρεϊςεισ, όπωσ 
επίςθσ τθ γνωςτοποίθςθ ενδεχόμενων απαιτιςεων και υποχρεϊςεων κατά τθν 
θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων και τα δθμοςιευμζνα ποςά 
εςόδων και εξόδων κατά τθν περίοδο αναφοράσ. Τα πραγματικά αποτελζςματα 
μπορεί να διαφζρουν από αυτά τα οποία ζχουν εκτιμθκεί. 
Οι εκτιμιςεισ και οι κρίςεισ επαναξιολογοφνται ςυνεχϊσ και βαςίηονται τόςο ςτθν 
εμπειρία του παρελκόντοσ όςο και ςε άλλουσ παράγοντεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
και των προςδοκιϊν για μελλοντικά γεγονότα τα οποία κεωροφνται λογικά με βάςθ 
τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ. 
 
Κρίςεισ 
Κατά τθ διαδικαςία εφαρμογισ των λογιςτικϊν αρχϊν και των κρίςεων τθσ 
διοίκθςθσ, εκτόσ αυτϊν που περιλαμβάνουν εκτιμιςεισ, που ςχθματίηονται από τθ 
διοίκθςθ και που ζχουν τθν ςθμαντικότερθ επίδραςθ ςτα ποςά που αναγνωρίηονται 
ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ κυρίωσ ςχετίηονται με: 
 

 Κατθγοριοποίθςθ των επενδφςεων 
Θ διοίκθςθ αποφαςίηει κατά τθν απόκτθςθ μίασ επζνδυςθσ, εάν αυτι κα 
κατθγοριοποιθκεί ωσ διακρατοφμενθ μζχρι τθ λιξθ, κατεχόμενθ για εμπορικοφσ 
ςκοποφσ, αποτιμϊμενθ ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων, ι διακζςιμθ 
προσ πϊλθςθ. Για αυτζσ που είναι διακρατοφμενεσ μζχρι τθ λιξθ, θ διοίκθςθ 
εξετάηει εάν πλθροφνται τα κριτιρια που ορίηει το ΔΛΡ 39 και ςυγκεκριμζνα ο 
όμιλοσ ζχει τθν πρόκεςθ και τθν ικανότθτα να τθσ κρατιςει ζωσ τθ λιξθ τουσ. Ο 
Πμιλοσ κατθγοριοποιεί τισ επενδφςεισ ωσ κατεχόμενεσ για εμπορικοφσ ςκοποφσ εάν 
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αυτζσ ζχουν αποκτθκεί κυρίωσ για τθ δθμιουργία βραχυπρόκεςμου κζρδουσ. Θ 
κατθγοριοποίθςθ των επενδφςεων ωσ αποτιμϊμενεσ ςτθν εφλογθ αξία μζςω των 
αποτελεςμάτων εξαρτάται από τον τρόπο με βάςθ τον οποίο θ διοίκθςθ 
παρακολουκεί τθν απόδοςθ των επενδφςεων αυτϊν. Πταν δεν κατθγοριοποιοφνται 
ωσ κατεχόμενεσ για εμπορικοφσ ςκοποφσ αλλά υπάρχουν διακζςιμεσ και αξιόπιςτεσ 
εφλογεσ αξίεσ και οι μεταβολζσ ςτισ εφλογεσ αξίεσ περιλαμβάνονται ςτο κζρδοσ ι 
ςτθ ηθμιά ςτουσ λογαριαςμοφσ των αποτελεςμάτων, τότε κατθγοριοποιοφνται ωσ 
αποτιμϊμενεσ ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων. Πλεσ οι λοιπζσ 
επενδφςεισ κατθγοριοποιοφνται ωσ διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ. 
 

 Ανακτθςιμότθτα των απαιτιςεων 
Οι εμπορικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία και φςτερα 
αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ μείον τισ προβλζψεισ για απομείωςθ, 
χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Πταν θ Εταιρία ζχει 
αντικειμενικζσ ενδείξεισ ότι δεν κα ειςπράξει όλα τα οφειλόμενα ςε αυτιν ποςά, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ κάκε ςυμφωνίασ, ςχθματίηει πρόβλεψθ για απομείωςθ 
εμπορικϊν απαιτιςεων. Το φψοσ τθσ πρόβλεψθσ διαμορφϊνεται από τθ διαφορά 
που προκφπτει μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ των απαιτιςεων και τισ παροφςασ αξίασ 
των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν, οι οποίεσ προεξοφλοφνται με το 
πραγματικό επιτόκιο. Το ποςό τθσ πρόβλεψθσ καταχωρείται ωσ δαπάνθ ςτα άλλα 
ζξοδα εκμετάλλευςθσ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 
 

 Απαξίωςθ των αποκεμάτων 
Κατάλλθλεσ προβλζψεισ ςχθματίηονται για απαξιωμζνα, άχρθςτα και αποκζματα με 
πολφ χαμθλι κίνθςθ ςτθν αγορά. Οι μειϊςεισ τθσ αξίασ των αποκεμάτων ςτθν 
κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία και οι λοιπζσ ηθμίεσ από αποκζματα καταχωροφνται 
ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων κατά τθν περίοδο που εμφανίηονται. 
 

 Κατά πόςο μία μίςκωςθ που ςυνάπτεται με ζναν εξωτερικό εκμιςκωτι 
κατατάςςεται ωσ λειτουργικι ι χρθματοδοτικι 
Οι μιςκϊςεισ, για τισ οποίεσ ουςιαςτικά όλοι οι κίνδυνοι και ωφζλειεσ του 
μιςκωμζνου ςτοιχείου παραμζνουν ςτον εκμιςκωτι χαρακτθρίηονται ωσ 
λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. Τα ποςά που καταβάλλονται για τθν εξόφλθςθ των δόςεων 
των ανωτζρω μιςκϊςεων καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Οι 
μιςκϊςεισ που αφοροφν ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ για τισ οποίεσ θ Εταιρία ζχει 
ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τισ ωφζλειεσ των μιςκωμζνων παγίων 
χαρακτθρίηονται ωσ χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ. 
 
 
Εκτιμιςεισ και υποκζςεισ 
Συγκεκριμζνα ποςά τα οποία περιλαμβάνονται ι επθρεάηουν τισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ και οι ςχετικζσ γνωςτοποιιςεισ πρζπει να εκτιμϊνται, απαιτϊντασ το 
ςχθματιςμό υποκζςεων ςχετικά με αξίεσ ι ςυνκικεσ που δεν είναι δυνατό να είναι 
γνωςτζσ με βεβαιότθτα κατά τθν περίοδο ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. 
Ωσ ςθμαντικι λογιςτικι εκτίμθςθ, κεωρείται μία θ οποία είναι ςθμαντικι για τθν 
εικόνα τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ εταιρίασ και τα αποτελζςματα και απαιτεί 
τισ πιο δφςκολεσ, υποκειμενικζσ ι περίπλοκεσ κρίςεισ τθσ διοίκθςθσ, ςυχνά ωσ 
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αποτζλεςμα τθσ ανάγκθσ για ςχθματιςμό εκτιμιςεων ςχετικά με τθν επίδραςθ 
υποκζςεων οι οποίεσ είναι αβζβαιεσ. Ο Πμιλοσ αξιολογεί τζτοιεσ εκτιμιςεισ ςε 
ςυνεχι βάςθ, βαςιηόμενοσ ςτα αποτελζςματα του παρελκόντοσ και ςτθν εμπειρία, 
ςυςκζψεισ με ειδικοφσ, τάςεισ και άλλεσ μεκόδουσ οι οποίεσ κεωροφνται λογικζσ 
ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ, όπωσ επίςθσ και τισ προβλζψεισ μασ ςχετικά με το 
πϊσ αυτά ενδζχεται να αλλάξουν ςτο μζλλον. 
 

 Φόροι ειςοδιματοσ 
Ο Πμιλοσ και θ Εταιρία υπόκειται ςε φόρο ειςοδιματοσ ςε πολυάρικμεσ 
φορολογικζσ δικαιοδοςίεσ. Σθμαντικζσ εκτιμιςεισ απαιτοφνται για τον κακοριςμό 
τθσ πρόβλεψθσ για φόρουσ ειςοδιματοσ, κακϊσ και για τον κακοριςμό των 
προβλζψεων για φόρουσ ειςοδιματοσ. Υπάρχουν πολλζσ ςυναλλαγζσ και 
υπολογιςμοί για τουσ οποίουσ ο ακριβισ κακοριςμόσ του φόρου είναι αβζβαιοσ 
κατά τθ ςυνικθ πορεία των δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ. Ο Πμιλοσ και θ 
Εταιρία αναγνωρίηουν υποχρεϊςεισ για αναμενόμενα κζματα φορολογικοφ 
ελζγχου, βαςιηόμενοι ςε εκτιμιςεισ του κατά πόςο κα οφείλονται επιπλζον φόροι. 
Πταν το τελικό αποτζλεςμα από τουσ φόρουσ αυτϊν των υποκζςεων διαφζρει από 
τα ποςά που είχαν αρχικά λογιςτεί, τζτοιεσ διαφορζσ κα ζχουν επίδραςθ ςτο φόρο 
ειςοδιματοσ και ςτισ προβλζψεισ για αναβαλλόμενθ φορολογία ςτθν περίοδο κατά 
τθν οποία τα ποςά αυτά ζχουν κακοριςκεί. 
 

 Ρροβλζψεισ 
Οι επιςφαλείσ λογαριαςμοί απεικονίηονται με τα ποςά τα οποία είναι πικανόν να 
ανακτθκοφν. Μόλισ γίνει γνωςτό ότι ζνασ ςυγκεκριμζνοσ λογαριαςμόσ υπόκειται ςε 
κίνδυνο μεγαλφτερο του ςυνικουσ πιςτωτικοφ κινδφνου (π.χ. χαμθλι πιςτολθπτικι 
ικανότθτα του πελάτθ, διαφωνία ςχετικά με τθν φπαρξθ τθσ απαίτθςθσ ι το ποςό 
αυτισ κ.λπ.), τότε ο λογαριαςμόσ αναλφεται και καταγράφεται εάν οι ςυνκικεσ 
υποδθλϊνουν ότι θ απαίτθςθ είναι ανείςπρακτθ. 
 

 Ενδεχόμενα γεγονότα 
Ο Πμιλοσ εμπλζκεται ςε δικαςτικζσ διεκδικιςεισ και αποηθμιϊςεισ κατά τθ ςυνικθ 
πορεία των εργαςιϊν του. Θ διοίκθςθ κρίνει ότι οποιοιδιποτε διακανονιςμοί δε κα 
επθρζαηαν ςθμαντικά τθν οικονομικι κζςθ του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ, τθν 31 
Δεκεμβρίου 2014. Ραρόλα αυτά, ο κακοριςμόσ των ενδεχόμενων υποχρεϊςεων που 
ςχετίηονται με τισ δικαςτικζσ διεκδικιςεισ και τισ απαιτιςεισ είναι μία πολφπλοκθ 
διαδικαςία που περιλαμβάνει κρίςεισ ςχετικά με τισ πικανζσ ςυνζπειεσ και τισ 
διερμθνείεσ ςχετικά με τουσ νόμουσ και τουσ κανονιςμοφσ. Μεταβολζσ ςτισ κρίςεισ 
ι ςτισ διερμθνείεσ είναι πικανό να οδθγιςουν ςε μία αφξθςθ ι μία μείωςθ των 
ενδεχόμενων υποχρεϊςεων του Ομίλου ςτο μζλλον. 
 
 
4.  Διαχείριςθ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου 
 
Λόγω των δραςτθριοτιτων του, ο όμιλοσ εκτίκεται ςε διάφορουσ 
χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ, όπωσ κινδφνουσ αγοράσ (μεταβολζσ ςε 
ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ, επιτόκια, τιμζσ αγοράσ), πιςτωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 
ρευςτότθτασ. Το γενικό πρόγραμμα διαχείριςθσ κινδφνων του Ομίλου εςτιάηεται 



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

 

 

 

Ετήςια Οικονομική Ζκθεςη για την Χρήςη 2015  (από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2015) 

56 

ςτθ μθ προβλεψιμότθτα των χρθματοπιςτωτικϊν αγορϊν και επιδιϊκει να 
ελαχιςτοποιιςει τθν ενδεχόμενθ αρνθτικι τουσ επίδραςθ ςτθ χρθματοοικονομικι 
απόδοςθ του Ομίλου. 
Θ διαχείριςθ κινδφνων διεκπεραιϊνεται από τθν κεντρικι οικονομικι υπθρεςία του 
Ομίλου, θ οποία λειτουργεί με ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ που ζχουν εγκρικεί από το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο παρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ 
για τθ γενικι διαχείριςθ του κινδφνου κακϊσ και ειδικζσ οδθγίεσ για τθ διαχείριςθ 
ςυγκεκριμζνων κινδφνων όπωσ ο ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ, ο κίνδυνοσ επιτοκίου 
και ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ. 
 
 
(α) Κίνδυνοσ αγοράσ 
 
υναλλαγματικόσ κίνδυνοσ 
Ο κφριοσ όγκοσ των δραςτθριοτιτων του Ομίλου αφορά ςτθν Ευρωηϊνθ και 
διεξάγεται ςε Ευρϊ. Συνεπϊσ, ο ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ που διατρζχει ο Πμιλοσ 
είναι περιοριςμζνοσ.  
 
Κίνδυνοσ διακφμανςθσ επιτοκίων  
Λόγω του ότι ο όμιλοσ δεν ζχει ςτο ενεργθτικό του ςθμαντικά ζντοκα ςτοιχεία, τα 
λειτουργικά ζςοδα και οι ταμειακζσ ειςροζσ είναι ουςιωδϊσ ανεξάρτθτα από 
μεταβολζσ ςτισ τιμζσ των επιτοκίων. 
Οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ του Ομίλου ςυνδζονται με κυμαινόμενα επιτόκια ςτθ 
βάςθ του EURIBOR τα οποία ανάλογα με τισ ςυνκικεσ τισ αγοράσ μποροφν είτε να 
παραμείνουν κυμαινόμενα ι να μετατραποφν ςε ςτακερά. Ο Πμιλοσ δεν 
χρθςιμοποιεί χρθματοοικονομικά παράγωγα. Ο κίνδυνοσ μεταβολισ των επιτοκίων 
αφορά, κυρίωσ, ςτα μακροπρόκεςμα δάνεια. Δάνεια με μεταβλθτό επιτόκιο 
εκκζτουν τον Πμιλο ςε κίνδυνο ταμειακϊν ροϊν. Δάνεια με ςτακερό επιτόκιο 
εκκζτουν τον Πμιλο ςε κίνδυνο μεταβολισ τθσ εφλογθσ αξίασ. 
Μία μεταβολι (+)1% ι (-)1% του επιτοκίου δανειςμοφ τθσ μθτρικισ και του ομίλου, 
κα αφξανε ι κα μείωνε αντιςτοίχωσ, τθν κακαρι κζςθ και τα αποτελζςματα ωσ 
εξισ: 
α) ςτθν μθτρικι εταιρία για τθν χριςθ 2015 μεταβολι (+) 255.464 € ι (-) 255.464 € 
και για τθν χριςθ 2014 μεταβολι (+) 246.190 € ι (-) 246.190 €. 
β) ςτθν κυγατρικι «ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε.» για τθν χριςθ 2015 μεταβολι (+) 5.177 € ι (-) 
5.177 € και για τθν χριςθ 2014 μεταβολι (+) 4.177 € ι (-) 4.177 €. 
 
(β) Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ 
 
Ο Πμιλοσ ζχει κεςπίςει και εφαρμόηει διαδικαςίεσ πιςτωτικοφ ελζγχου με ςτόχο τθν 
ελαχιςτοποίθςθ των επιςφαλειϊν και τθν άμεςθ κάλυψθ των απαιτιςεων με 
αξιόγραφα. Οι πωλιςεισ είναι κατανεμθμζνεσ ςε μεγάλο αρικμό πελατϊν, με 
ςυνζπεια τθν αποτελεςματικι διαςπορά του εμπορικοφ κινδφνου. Οι πωλιςεισ 
χονδρικισ γίνονται κυρίωσ ςε πελάτεσ με αξιολογθμζνο ιςτορικό πιςτϊςεων. Από το 
τμιμα Ριςτωτικοφ Ελζγχου ορίηονται πιςτωτικά όρια ανά πελάτθ και εφαρμόηονται 
ςυγκεκριμζνοι όροι πωλιςεων και ειςπράξεων. Επίςθσ, όπου είναι δυνατόν, 
λαμβάνονται εμπράγματεσ ι άλλεσ εξαςφαλίςεισ (εγγυθτικζσ επιςτολζσ). 
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Θ ζκκεςθ του ομίλου όςον αφορά ςτον πιςτωτικό κίνδυνο, περιορίηεται ςτα 
χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία, τα οποία τθν θμερομθνία του 
Ιςολογιςμοφ αναλφονται ωσ εξισ: 
 

Ποςά ςε € ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΙΑ 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 
Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθμ/κά ςτοιχεία 203.909 203.909 203.909 203.909 
Ταμιακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 977.768 1.578.652 816.336 1.416.109 
Ρελάτεσ και λοιπζσ απαιτιςεισ 4.433.401 3.865.926 4.854.334 4.230.598 

φνολο 5.615.078 5.648.487 5.874.579 5.850.616 

 
Ειδικότερα για τουσ πελάτεσ ςθμειϊνεται ότι, όλεσ οι παραπάνω απαιτιςεισ είναι 
βραχυπρόκεςμεσ και δεν απαιτείται προεξόφλθςι τουσ κατά τθν θμερομθνία του 
Ιςολογιςμοφ. Ραραπζμπουμε και ςτθν υπ’ αρικμό 5.7. ςθμείωςθ όπου αναλφονται 
οι πελάτεσ και οι λοιπζσ απαιτιςεισ. 
 
 
(γ) Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 
  
Ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ αντιμετωπίηεται με τθ διατιρθςθ ικανϊν ρευςτϊν 
διακεςίμων και τθν εξαςφάλιςθ τραπεηικϊν πιςτϊςεων προσ χριςθ. Οι υπάρχουςεσ 
διακζςιμεσ αχρθςιμοποίθτεσ εγκεκριμζνεσ τραπεηικζσ πιςτϊςεισ προσ τον Πμιλο, 
είναι επαρκείσ ϊςτε να αντιμετωπιςτεί οποιαδιποτε πικανι ζλλειψθ ταμειακϊν 
διακεςίμων. 
Οι παρακάτω πίνακεσ αναλφουν τισ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ ςε επίπεδο 
Εταιρίασ και Ομίλου για τθν χριςθ 2015 ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, ταξινομθμζνεσ ςε 
ςχετικζσ ομαδοποιθμζνεσ θμερομθνίεσ λιξθσ, οι οποίεσ υπολογίηονται ςφμφωνα με 
το χρονικό υπόλοιπο από τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ μζχρι τθν ςυμβατικι 
θμερομθνία λιξθσ. 
 

Θ ΕΣΑΙΡΙΑ 31/12/2015 ζωσ 12 μινεσ από 1 ζωσ 4 ζτθ άνω των 4 ετϊν ΤΝΟΛΑ 

Προμθκευτζσ και ςυναφείσ υποχρεϊςεισ 1.999 0 0 1.999 

Βραχυπρόκεςμοσ δανειςμόσ 2.310 0 0 2.310 

Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ 196 3.100 19.940 23.236 

ΤΝΟΛΑ 4.505 3.100 19.940 27.545 

 
 

Ο ΟΜΙΛΟ 31/12/2015 ζωσ 12 μινεσ από 1 ζωσ 4 ζτθ άνω των 4 ετϊν ΤΝΟΛΑ 

Προμθκευτζσ και ςυναφείσ υποχρεϊςεισ 1.974 0 0 1.974 

Βραχυπρόκεςμοσ δανειςμόσ 2.544 0 0 2.544 

Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ 235 3.345 19.940 23.520 

ΤΝΟΛΑ 4.753 3.345 19.940 28.038 

 
Στθν παράγραφο 5.11. αναφερόμαςτε αναλυτικά ςτισ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ του 
ομίλου. 
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5. θμειϊςεισ ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 
 
5.1. Πλθροφόρθςθ κατά γεωγραφικό τομζα 
 
Θ ζδρα του ομίλου είναι θ Ελλάδα. Ο όμιλοσ δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι και 
εμπορία επίπλων και εξοπλιςμοφ γραφείων κακϊσ και λοιπϊν επίπλων και ςτθν 
παραγωγι καλουπιϊν για καταςκευι μεταλλικϊν και πλαςτικϊν μερϊν. Οι 
ανωτζρω επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ υλοποιοφνται από τθν μθτρικι εταιρεία 
«ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – DROMEAS», από τθν κυγατρικι «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» 
και από τθν κυγατρικι «DROMEAS BG E.A.D». Συγκεκριμζνα, θ παραγωγι και 
εμπορία επίπλων και εξοπλιςμοφ γραφείων κακϊσ και λοιπϊν επίπλων 
πραγματοποιείται από τθν μθτρικι εταιρεία, ενϊ θ κυγατρικι «DROMEAS BG 
E.A.D» δραςτθριοποιείται μόνο ςτθν εμπορία και ειδικότερα ςτθν εμπορία επίπλων 
και εξοπλιςμοφ γραφείων κακϊσ και λοιπϊν επίπλων τα οποία προμθκεφεται 
αποκλειςτικά από τθν μθτρικι «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – DROMEAS». Στθν 
παραγωγι και εμπορία καλουπιϊν για καταςκευι μεταλλικϊν και πλαςτικϊν 
μερϊν, δραςτθριοποιείται θ κυγατρικι «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.», τθσ οποίασ ςχεδόν 
αποκλειςτικόσ πελάτθσ είναι θ μθτρικι εταιρεία «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – 
DROMEAS». 
Θ παραγωγι και πϊλθςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ από τθν μθτρικι εταιρία και τθν 
κυγατρικι «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.», αποτελεί μία νζα δράςθ για τον όμιλο και 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ πωλιςεισ προσ το εςωτερικό. 
 
Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν και τα ανωτζρω, ςθμειϊνεται ειδικότερα ότι, τόςο θ μθτρικι 
εταιρεία «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – DROMEAS», όςο και ο όμιλοσ ςαν ςφνολο, 
ςε επίπεδο γεωγραφικισ δραςτθριότθτασ, ζχει επικεντρωκεί ςε τρεισ κυρίωσ 
γεωγραφικζσ περιοχζσ: 
 
α)  Ελλάδα, 
β)  Βαλκανικζσ χϊρεσ εκτόσ Ελλάδοσ και τρίτεσ χϊρεσ και ςυγκεκριμζνα Βουλγαρία, 
ουμανία, Αλβανία, Σερβία, αλλά και Τουρκία και Θνωμζνα Αραβικά Εμιράτα 
(Άμπου Ντάμπι), Κατάρ, 
γ)  Χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ πλθν των Βαλκανικϊν και ςυγκεκριμζνα 
Γερμανία, Αυςτρία, Γαλλία, Ιταλία, Βζλγιο, Λουξεμβοφργο, Ιςπανία και Κφπροσ. 
 
Συνεπϊσ, το κφριο ενδιαφζρον χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ για τθν 
Διοίκθςθ τθσ εταιρείασ και του ομίλου, επικεντρϊνεται ςτθν γεωγραφικι  κατανομι 
τθσ δραςτθριότθτασ, και ωσ εκ τοφτου αυτι είναι και θ πλθροφόρθςθ που θ 
Διοίκθςθ κρίνει ότι πρζπει να παράςχει ςτο επενδυτικό κοινό. 
 
Σθμειϊνεται ότι, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, οι επιμζρουσ τομείσ δραςτθριότθτασ 
πικανόν να μθν πλθροφν τθν προχπόκεςθ του ποςοςτοφ 10% επί του ςυνόλου των 
πωλιςεων ι επί του ςυνόλου των περιουςιακϊν ςτοιχείων. Θ Διοίκθςθ όμωσ ζκρινε 
ότι ο ςυγκεκριμζνοσ διαχωριςμόσ των τομζων είναι ο πιο ενδεδειγμζνοσ, κακϊσ 
πρϊτον ςυνάδει με τθ χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ που θ ίδια προςλαμβάνει 
και χρθςιμοποιεί και κατά δεφτερον θ εξζλιξθ των πωλιςεων τθσ εταιρείασ και του 
ομίλου ςτισ επόμενεσ διαχειριςτικζσ περιόδουσ αναμζνεται να είναι τζτοια που κα 
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επιβάλει το ςυγκεκριμζνο διαχωριςμό τομζων δραςτθριότθτασ. 
 
 

ΠΩΛΘΕΙ ΕΣΑΙΡΙΑ ΚΑΣΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 1/1-31/12/15 

(Ροςά ςε χιλ. €) ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ 

ΕΝΩΘ ΤΝΟΛΑ 

Κφκλοσ εργαςιϊν (πωλιςεισ) 4.022 624 4.359 9.005 

Κόςτοσ πωλιςεων 2.309 358 2.503 5.170 

Μικτά κζρδθ / (ηθμίεσ) 1.713 266 1.856 3.835 

Άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ 233 1 7 241 

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 499 77 541 1.117 

Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ 905 140 981 2.026 

Κζρδθ / (ηθμίεσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν 
αποτελεςμάτων και αποςβζςεων 542 49 342 933 

Αποςβζςεισ 615 95 667 1.377 

Κζρδθ / (ηθμίεσ) προ φόρων και χρθματοδοτικϊν 
αποτελεςμάτων (73) (46) (325) (444) 

Χρθματοοικονομικά ζξοδα 667 104 723 1.494 

Κζρδθ / (ηθμίεσ) προ φόρων (740) (150) (1.048) (1.938) 

 
 

ΠΩΛΘΕΙ ΕΣΑΙΡΙΑ ΚΑΣΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 1/1-31/12/14 

(Ροςά ςε χιλ. €) ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ 

ΕΝΩΘ ΤΝΟΛΑ 

Κφκλοσ εργαςιϊν (πωλιςεισ) 4.251 497 4.457 9.205 

Κόςτοσ πωλιςεων 2.231 261 2.339 4.831 

Μικτά κζρδθ / (ηθμίεσ) 2.020 236 2.118 4.374 

Άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ 254 15 107 376 

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 713 83 748 1.544 

Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ 980 115 1.027 2.122 

Κζρδθ / (ηθμίεσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν 
αποτελεςμάτων και αποςβζςεων 581 53 450 1.084 

Αποςβζςεισ 633 74 664 1.371 

Κζρδθ / (ηθμίεσ) προ φόρων και χρθματοδοτικϊν 
αποτελεςμάτων (52) (21) (214) (287) 

Χρθματοοικονομικά ζξοδα 703 83 747 1.533 

Κζρδθ προ φόρων (754) (104) (961) (1.820) 

 
 
 

ΠΩΛΘΕΙ ΟΜΙΛΟΤ ΚΑΣΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 1/1-31/12/15 

(Ροςά ςε χιλ. €) ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ 

ΕΝΩΘ ΤΝΟΛΑ 

Κφκλοσ εργαςιϊν 3.999 682 4.359 9.040 

Κόςτοσ πωλιςεων 2.183 372 2.379 4.934 

Μικτά κζρδθ / ηθμίεσ 1.816 310 1.980 4.106 

Άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ 234 1 7 242 

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 539 92 587 1.218 

Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ 898 153 978 2.029 

Κζρδθ / ηθμίεσ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν 
αποτελεςμάτων και αποςβζςεων 614 66 420,95 1.101 

Αποςβζςεισ 668 114 729 1.511 
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Κζρδθ / ηθμίεσ προ φόρων και χρθματοδοτικϊν 
αποτελεςμάτων (54) (48) (308) (410) 

Ζξοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ 677 116 738 1.531 

Κζρδθ / (ηθμίεσ) προ φόρων (731) (164) (1.046) (1.941) 

 
 

ΠΩΛΘΕΙ ΟΜΙΛΟΤ ΚΑΣΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 1/1-31/12/14 

(Ροςά ςε χιλ. €) ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ 

ΕΝΩΘ ΤΝΟΛΑ 

Κφκλοσ εργαςιϊν 4.335 551 4.457 9.343 

Κόςτοσ πωλιςεων 2.149 273 2.210 4.632 

Μικτά κζρδθ / ηθμίεσ 2.186 278 2.247 4.711 

Άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ 279 17 105 401 

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 779 99 801 1.679 

Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ 986 125 1.014 2.126 

Κζρδθ / ηθμίεσ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν 
αποτελεςμάτων και αποςβζςεων 699 70 537,61 1.307 

Αποςβζςεισ 698 89 717 1.504 

Κζρδθ / ηθμίεσ προ φόρων και χρθματοδοτικϊν 
αποτελεςμάτων 1,33 (18) (180) (197) 

Ζξοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ 724 93 755 1.572 

Κζρδθ προ φόρων (723) (112) (935) (1.769) 

 
 

ΕΣΑΙΡΙΑ 31/12/15 ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ ΕΝΩΘ ΤΝΟΛΑ 

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 26.136 2.322 7.221 35.680 
Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία 
ενεργθτικοφ 3.537 386 928 4.851 

Λοιπό ενεργθτικό 13.700 1.681 4.546 19.927 

Σφνολο ενεργθτικοφ 43.373 4.389 12.696 60.458 

Σφνολο υποχρεϊςεων 22.466 2.856 7.961 33.283 

 
 

ΕΣΑΙΡΙΑ 31/12/14 ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ ΕΝΩΘ ΤΝΟΛΑ 

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 20.229 4.073 12.247 36.550 
Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία 
ενεργθτικοφ 2.586 608 1.583 4.777 

Λοιπό ενεργθτικό 10.764 2.483 6.813 20.061 

Σφνολο ενεργθτικοφ 33.580 7.164 20.644 61.388 

Σφνολο υποχρεϊςεων 17.619 3.733 10.737 32.089 

 
 

ΟΜΙΛΟ 31/12/15 ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ ΕΝΩΘ ΤΝΟΛΑ 

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 29.434 2.751 7.520 39.706 
Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία 
ενεργθτικοφ 1.116 127 584 1.827 

Λοιπό ενεργθτικό 13.525 1.400 5.281 20.206 

Σφνολο ενεργθτικοφ 44.075 4.278 13.386 61.739 

Σφνολο υποχρεϊςεων 23.548 3.012 8.251 34.812 
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ΟΜΙΛΟ 31/12/14 ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ ΕΝΩΘ ΤΝΟΛΑ 

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 23.353 5.004 12.467 40.824 
Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία 
ενεργθτικοφ 962 195 602 1.759 

Λοιπό ενεργθτικό 10.801 2.287 7.052 20.140 

Σφνολο ενεργθτικοφ 35.116 7.487 20.120 62.723 

Σφνολο υποχρεϊςεων 19.042 4.317 10.296 33.655 

 
 
Επιπλζον, οι κφκλοι εργαςιϊν των κυγατρικϊν εταιρειϊν, ανά κατθγορία 
δραςτθριότθτασ ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, για τισ περιόδουσ που ζλθξαν τθν 31 Δεκεμβρίου 
2015 και 2014, ζχουν ωσ κατωτζρω. Σθμειϊνεται ότι, κατά τθν ενοποίθςθ, οι 
διεταιρικζσ πωλιςεισ απαλείφονται. 
 
 

Ποςά ςε χιλ. €        2015         2014 
«Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» 

Καλοφπια 246 350 
Ρλαςτικά 213 215 
Θλεκτρικι Ενζργεια 155 71 
Υπθρεςίεσ 3 12 
φνολο 617 648 

 
«DROMEAS BG E.A.D» (Βουλγαρία) 

Ρωλιςεισ Επίπλων 179 118 
Υπθρεςίεσ 2 10 
φνολο 181 128 

 
 
5.2. Ενςϊματα Πάγια τοιχεία του Ενεργθτικοφ 
 
Κατά τθν θμερομθνία μετάβαςθσ ςτα ΔΡΧΡ (01/01/2004), τα οικόπεδα, τα κτίρια 
και τα μθχανιματα αποτιμικθκαν ςτθν εφλογθ αξία τουσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του ΔΡΧΡ 1. Για τα παραγωγικά ακίνθτα χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ τθσ 
αναπροςαρμογισ, ενϊ για τα μθχανιματα και τα λοιπά ενςϊματα πάγια 
χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ του κόςτουσ. Θ αξία των οικοπζδων και κτιρίων τθσ 
εταιρίασ προςδιορίςτθκε μετά από μελζτθ ανεξάρτθτου οίκου εκτιμθτϊν, ενϊ ωσ 
«τεκμαιρόμενο» κόςτοσ κεωρείται θ εφλογθ αξία του παγίου εξοπλιςμοφ κατά τθν 
θμερομθνία μετάβαςθσ ςτα ΔΡΧΡ.  
Για το ςφνολο των χρθματοδοτικϊν πιςτϊςεων από τισ τράπεηεσ θ εταιρία ζχει 
παραχωριςει προςωπικζσ εγγυιςεισ του Ρροζδρου και Δ/ντοσ Συμβοφλου 
Ακαναςίου Ραπαπαναγιϊτου, κακϊσ και Αϋ & B’ προςθμειϊςεισ  ςτο ακίνθτο τθσ 
εταιρίασ ςτον Χολαργό (λεωφ. Μεςογείων 172), και βάρθ Αϋ Σειράσ επί των παγίων 
εγκαταςτάςεων τθσ εταιρίασ ςτθν ΒΙ.ΡΕ. Σερρϊν,  επί των εγκαταςτάςεων logistics 
ςτον Αςπρόπυργο και επί πλζον ςτο κατάςτθμα ιδιοκτθςίασ τθσ ΑΕ ςτθν 
Θεςςαλονίκθ επί τθσ οδοφ Μελενίκου, αλλά και ςτο κατάςτθμα- ζκκεςθ ςτθν Σόφια 
Βουλγαρίασ, ιδιοκτθςίασ τθσ κυγατρικισ DROMEAS BG. 
Τα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία τθσ εταιρίασ και του ομίλου αναλφονται ωσ εξισ: 
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ΕΝΩΜΑΣΕ ΑΚΙΝΘΣΟΠΟΙΘΕΙ Θ ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποςά ςε € Οικόπεδα Κτίρια 
Μθχ/κόσ 

εξοπλιςμόσ 
Μεταφορικά 

μζςα 

Ζπιπλα & 
λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ 

Ακινθτ/ςεισ 
υπό 

εκτζλεςθ φνολα 

Λογιςτικι αξία τθν 31/12/2013 4.412.000 16.555.338 14.844.182 449.289 38.535 1.145.434 37.444.778 

Ρροςκικεσ 1/1-31/12/2014 0 22.184 717.018 0 3.004 0 742.206 
Ρωλιςεισ - μειϊςεισ 1/1-
31/12/2014 0 16.814 109.065 0 0 316.355 442.234 

Αποςβζςεισ 1/1-31/12/2014 0 562.760 592.074 24.708 14.697 0 1.194.239 

Λογιςτικι αξία τθν 31/12/2014 4.412.000 15.997.948 14.860.061 424.581 26.842 829.079 36.550.511 

Ρροςκικεσ 1/1-31/12/2015 0 132.009 454.215 0 43.801 0 630.025 
Ρωλιςεισ - μειϊςεισ 1/1-
31/12/2015 0 0 0 0 0 312.094 312.094 

Αποςβζςεισ 1/1-31/12/2015 0 548.870 602.965 24.708 12.092 0 1.188.635 

Λογιςτικι αξία τθν 31/12/2015 4.412.000 15.581.087 14.711.311 399.873 58.551 516.985 35.679.807 

      

 

 Ακινθτοποιιςεισ υπό εκτζλεςθ: Το ποςό μείωςθσ  φψουσ € 312.094 αφορά ςτο ςυμψθφιςτικό υπόλοιπο των προςκθκϊν, των μειϊςεων και 
των μεταφορϊν ολοκλθρωκζντων ζργων ςε λογαριαςμοφσ παγίων. 

Συγκεντρωτικά: 
     

 

 Κόςτοσ κτιςθσ (ι τεκμαιρόμενο 
κόςτοσ κτιςθσ) κατά τθν 
31/12/2015 4.412.000 23.002.044 20.141.181 683.733 2.072.953 516.985 50.828.896 
Μείον: Συςςωρευμζνεσ 
Αποςβζςεισ  0 7.420.957 5.429.870 283.860 2.014.402 0 15.149.089 

Λογιςτικι αξία τθν 31/12/2015 4.412.000 15.581.087 14.711.311 399.873 58.551 516.985 35.679.807 

         
 

ΕΝΩΜΑΣΕ ΑΚΙΝΘΣΟΠΟΙΘΕΙ Ο ΟΜΙΛΟ 

Ποςά ςε € Οικόπεδα Κτίρια 
Μθχ/κόσ 

εξοπλιςμόσ 
Μεταφορικά 

μζςα 

Ζπιπλα & 
λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ 

Ακινθτ/ςεισ 
υπό 

εκτζλεςθ φνολα 

Λογιςτικι αξία τθν 31/12/2013 4.694.491 18.620.716 16.908.020 461.430 55.427 957.070 41.697.154 

Ρροςκικεσ 1/1-31/12/2014 0 22.184 683.523 0 3.004 0 708.711 
Ρωλιςεισ - μειϊςεισ 1/1-
31/12/2014 0 16.814 109.065 0 0 96.916 222.795 

Αποςβζςεισ 1/1-31/12/2014 0 645.040 668.759 28.006 17.438 0 1.359.243 

Λογιςτικι αξία τθν 31/12/2014 4.694.491 17.981.046 16.813.719 433.424 40.993 860.154 40.823.827 

Ρροςκικεσ 1/1-31/12/2015 0 132.009 352.245 0 43.801 0 528.055 
Ρωλιςεισ - μειϊςεισ 1/1-
31/12/2015 0 0 0 0 0 310.696 310.696 

Αποςβζςεισ 1/1-31/12/2015 0 631.087 662.504 27.348 14.152 0 1.335.091 

Λογιςτικι αξία τθν 31/12/2015 4.694.491 17.481.968 16.503.460 406.076 70.642 549.458 39.706.095 

      

 

 Ακινθτοποιιςεισ υπό εκτζλεςθ: Το ποςό μείωςθσ φψουσ € 310.458 αφορά ςτο ςυμψθφιςτικό υπόλοιπο των προςκθκϊν, των μειϊςεων και 
των μεταφορϊν ολοκλθρωκζντων ζργων ςε λογαριαςμοφσ παγίων. 

        Συγκεντρωτικά: 
     

 

 Κόςτοσ κτιςθσ (ι τεκμαιρόμενο 
κόςτοσ κτιςθσ) κατά τθν 
31/12/2015 4.694.491 25.436.982 22.518.745 716.418 2.139.315 549.458 56.055.409 
Μείον: Συςςωρευμζνεσ 
Αποςβζςεισ  0 7.955.014 6.015.285 310.342 2.068.673 0 16.349.314 

Λογιςτικι αξία τθν 31/12/2015 4.694.491 17.481.968 16.503.460 406.076 70.642 549.458 39.706.095 
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5.3. Άυλα τοιχεία Ενεργθτικοφ 
 
Τα άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ, περιλαμβάνουν: 
 
α) παραχωριςεισ δικαιωμάτων βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ, τα οποία αφοροφν ςε 
άδειεσ παραγωγισ και εκμεταλλεφςεωσ (LICENCES).   
β)  ζξοδα ανάπτυξθσ – μελζτεσ που αφοροφν ςτθν εμπορικι και τεχνικι τεκμθρίωςθ 

νζων προϊόντων. 
γ) αγοραςκζν λογιςμικό. 
 
Τα ανωτζρω άυλα περιουςιακά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, αποτιμικθκαν ςτο κόςτοσ 
κτιςθσ τουσ μείον τισ αποςβζςεισ, οι οποίεσ υπολογίηονται βάςει τθσ ωφζλιμθσ 
ηωισ αυτϊν. 
Τα άυλα ςτοιχεία τθσ εταιρίασ και του ομίλου αναλφονται ωσ εξισ: 
 

ΑΩΜΑΣΕ ΑΚΙΝΘΣΟΠΟΙΘΕΙ Θ ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποςά ςε € 

Παραχωριςεισ 
Δικαιωμάτων 
Βιομθχανικισ 
Ιδιοκτθςίασ Software 

Δαπάνεσ 
Ζρευνασ & 
Ανάπτυξθσ φνολα 

Λογιςτικι αξία τθν 31/12/2013 704 2.540 808.060 811.304 

Ρροςκικεσ 1/1/2014-31/12/2014 1.500 4.698 415.387 421.585 

Ρωλιςεισ - μειϊςεισ 1/1/2014-31/12/2014 0 0 0 0 

Αποςβζςεισ 1/1/2014-31/12/2014 492 1.429 290.620 292.541 

Λογιςτικι αξία τθν 31/12/2014 1.712 5.809 932.827 940.348 

Ρροςκικεσ 1/1/2014-31/12/2015 0 179.156 197.545 376.701 

Ρωλιςεισ - μειϊςεισ 1/1/2014-31/12/2015 0 0 0 0 

Αποςβζςεισ 1/1/2014-31/12/2015 492 6.080 297.218 303.790 

Λογιςτικι αξία τθν 31/12/2015 1.220 178.885 833.154 1.013.259 

     Συγκεντρωτικά: 
    Κόςτοσ κτιςθσ κατά τθν 31/12/2015 128.079 701.923 3.787.870 4.617.872 

Μείον: Συςςωρευμζνεσ Αποςβζςεισ  126.859 523.038 2.954.716 3.604.613 

Λογιςτικι αξία τθν 31/12/2015 1.220 178.885 833.154 1.013.259 

 
 

ΑΩΜΑΣΕ ΑΚΙΝΘΣΟΠΟΙΘΕΙ Ο ΟΜΙΛΟ 

Ποςά ςε € 

Παραχωριςεισ 
Δικαιωμάτων 
Βιομθχανικισ 
Ιδιοκτθςίασ Software 

Δαπάνεσ 
Ζρευνασ & 
Ανάπτυξθσ φνολα 

Λογιςτικι αξία τθν 31/12/2013 704 2.540 808.060 811.304 

Ρροςκικεσ 1/1/2014-31/12/2014 1.500 12.368 415.387 429.255 

Ρωλιςεισ - μειϊςεισ 1/1/2014-31/12/2014 0 0 0 0 
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Αποςβζςεισ 1/1/2014-31/12/2014 492 2.580 290.620 293.692 

Λογιςτικι αξία τθν 31/12/2014 1.712 12.328 932.827 946.867 

Ρροςκικεσ 1/1/2014-31/12/2015 0 179.156 197.545 376.701 

Ρωλιςεισ - μειϊςεισ 1/1/2014-31/12/2015 0 0 0 0 

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

Λογιςτικι αξία τθν 31/12/2015 1.220 183.870 833.154 1.018.244 

     Συγκεντρωτικά: 
    Κόςτοσ κτιςθσ κατά τθν 31/12/2015 128.079 709.593 3.787.870 4.625.542 

Μείον: Συςςωρευμζνεσ Αποςβζςεισ  126.859 525.723 2.954.716 3.607.298 

Λογιςτικι αξία τθν 31/12/2015 1.220 183.870 833.154 1.018.244 

 
 
5.4.  Επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ 
 
Οι κυγατρικζσ εταιρείεσ οι οποίεσ περιλιφκθκαν ςτθν ενοποίθςθ μαηί µε τα ςχετικά 
ποςοςτά ςυμμετοχισ κακϊσ και τθ δραςτθριότθτα κάκε κυγατρικισ, είναι οι εξισ: 
 
α) «ΚΑΛΟΥΡΙΑ ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ – ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ» με διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Μ. 
Α.Β.Ε.Ε.» με ποςοςτό 92,54%, θ οποία ιδρφκθκε τθν 25.1.2002 (ΦΕΚ 711/30.1.2002) 
και 
β) «DROMEAS BG E.A.D»  Βουλγαρίασ με ποςοςτό 100% που ιδρφκθκε τθν 
18.7.2003. 
Οι κυγατρικζσ ενοποιοφνται πλιρωσ με τθν μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ. 
Στισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ μθτρικισ, οι επενδφςεισ ςτισ κυγατρικζσ εταιρείεσ, 
ζχουν αποτιμθκεί ςτο κόςτοσ κτιςεωσ των ςυμμετοχϊν,  απομειοφμενο (το κόςτοσ 
κτιςεωσ των ςυμμετοχϊν) μόνο ςε περιπτϊςεισ μείωςθσ τθσ αξίασ των λόγω 
υπάρξεωσ ηθμιϊν και αναςτροφισ των απομειϊςεων ζωσ το φψοσ τθσ αξίασ 
κτιςεωσ των ςυμμετοχϊν. Διευκρινίηεται ότι, ςε κυγατρικι θ οποία κατζχει 
ακίνθτα, αυτά τα ακίνθτα ζχουν εκτιμθκεί ςτθν εφλογθ αξία. Οι επενδφςεισ ςε 
κυγατρικζσ ζχουν ωσ εξισ: 
 

Ποςά ςε € Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε. 
DROMEAS 
BG E.A.D 

ΤΝΟΛΟ 

Τπόλοιπα κατά τθν 31/12/2014 1.393.177 1.840.424 3.233.601 
Αυξιςεισ Μετοχικοφ Κεφαλαίου 0 0 0 

Τπόλοιπα κατά τθν 31/12/2015 1.393.177 1.840.424 3.233.601 

 
 
5.5.  Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ 
 
Οι λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ αφοροφν κατά ποςό € 74.220 
ςε δοκείςεσ εγγυιςεισ (ΔΕΘ, ενοίκια, κ.λ.π.). 
Αντιςτοίχωσ, οι λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ του ομίλου αφοροφν κατά 
ποςό € 104.335 ςε δοκείςεσ εγγυιςεισ (ΔΕΘ, ενοίκια, κ.λ.π.). 
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5.6.  Αποκζματα 
 
Τα αποκζματα του ομίλου και τθσ εταιρίασ αναλφονται ωσ εξισ: 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ 

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ   Θ ΕΣΑΙΡΙΑ 

 31/12/2015   31/12/2014   31/12/2015   31/12/2014 

Εμπορεφματα 650.131  646.628  625.589  627.268 

Ρροϊόντα ζτοιμα και θμιτελι 7.073.418  7.610.832  7.073.418  7.610.832 
Ρρϊτεσ Φλεσ Ανταλλακτικά – Αναλϊςιμα 
Υλικά και Είδθ Συςκευαςίασ 5.267.082  4.743.323  4.944.309  4.664.798 

Ρροκαταβολζσ για Αγορζσ Αποκεμάτων 440.011  251.715  438.553  250.257 

φνολο 13.430.642  13.252.498  13.081.869  13.153.155 

Ο όμιλοσ λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για να ελαχιςτοποιιςει τον κίνδυνο 
και τισ ενδεχόμενεσ ηθμιζσ λόγω απϊλειασ αποκεμάτων από φυςικζσ καταςτροφζσ, 
κλοπζσ, κλπ. Ραράλλθλα, θ Διοίκθςθ επανεξετάηει ςυνεχϊσ τθν κακαρι 
ρευςτοποιιςιμθ αξία των αποκεμάτων και όποτε κρίνει απαραίτθτο, ςχθματίηει 
κατάλλθλεσ προβλζψεισ ϊςτε θ αξία τουσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ να 
ταυτίηεται με τθν πραγματικι. 

Σφμφωνα με τθν κρίςθ και τισ εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ τθσ εταιρίασ, κατά τθν 
ςφνταξθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ κλειόμενθσ χριςθσ, δεν 
ςυνζτρεξε λόγοσ και δεν διενεργικθκε οποιαδιποτε υποτίμθςθ τθσ αξίασ των 
αποκεμάτων. 
 
 
5.7.  Πελάτεσ και Λοιπζσ Εμπορικζσ Απαιτιςεισ – Προβλζψεισ – Γνωςτοποιιςεισ 

υνδεμζνων Μερϊν – Παροχζσ ςτθ Διοίκθςθ 
 
Οι πελάτεσ και οι λοιπζσ εμπορικζσ απαιτιςεισ του ομίλου και τθσ εταιρίασ 
αναλφονται ωσ εξισ: 
 

ΠΕΛΑΣΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ 

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ   Θ ΕΣΑΙΡΙΑ 

 31/12/2015  31/12/2014  31/12/2015  31/12/2014 

Ρελάτεσ   4.607.899  4.142.593  5.026.452  4.504.884 

(-) Ρρόβλεψθ για επιςφάλειεσ (483.832)  (433.832)  (481.452)  (431.452) 

Μεταχρονολογθμζνεσ Επιταγζσ 309.334  157.165  309.334  157.165 

φνολο 4.433.401  3.865.926  4.854.334  4.230.597 

 
 
Ρροκειμζνου να αντιμετωπιςκεί ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ 
από πελάτεσ, ςτα πλαίςια του ομίλου, διενεργικθκαν οι εξισ προβλζψεισ: 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΘ 
ΧΡΘΘ 

ΠΟΟ ΠΡΟΒΛΕΨΘ 

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 50.000.00 

ΤΝΟΛΟ 483.831,86 

 
Το ςυνολικό ποςό τθσ διενεργθκείςασ πρόβλεψθσ, ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ τθσ 
Διοικιςεωσ, είναι αρκετό για να καλφψει πικανζσ απϊλειεσ από μθ είςπραξθ 
απαιτιςεων.  Αναφζρεται ότι το ποςό τθσ ανωτζρω πρόβλεψθσ, μείωςε ιςόποςα το 
υπόλοιπο απαιτιςεων από πελάτεσ, μόνον για τθν εμφάνιςθ του Ιςολογιςμοφ και 
βάρυνε τα Αποτελζςματα των αντίςτοιχων χριςεων. 
 
Επίςθσ, και βάςει των τοποκετιςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ εταιρίασ, 
κρίκθκε ότι δεν ςυντρζχει λόγοσ απομείωςθσ των εμπορικϊν απαιτιςεων τθσ 
εταιρίασ και του ομίλου, κακϊσ θ τελικι λογιςτικισ αξία αυτϊν, όπωσ αυτι 
προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ των ςχθματιςμζνων προβλζψεων, προςεγγίηει τθν 
εφλογθ αξία του ςυνόλου των απαιτιςεων. 
 
Σθμειϊνεται ότι ο Πμιλοσ ζχει μεγάλο αρικμό πελατϊν τόςο ςτο εςωτερικό όςο και 
ςτο εξωτερικό (διαςπορά πιςτωτικοφ κινδφνου).  

Πλεσ οι παραπάνω απαιτιςεισ είναι βραχυπρόκεςμεσ και δεν απαιτείται 
προεξόφλθςι τουσ κατά τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ. 
 
Αναφορικά με τισ ςυναλλαγζσ μεταξφ ςυνδεδεμζνων μερϊν αναφζρεται ότι, θ 
μθτρικι εταιρία προμθκεφεται αγακά από και διενεργεί πωλιςεισ προϊόντων προσ 
ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ («Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» και «DROMEAS B.G. EAD», 
αντίςτοιχα), ςτα πλαίςια τθσ ςυνικουσ επιχειρθματικισ λειτουργίασ τθσ και για 
τουσ ειδικοφσ επιχειρθματικοφσ λόγουσ για τουσ οποίουσ θ μθτρικι ςφςτθςε τισ ωσ 
άνω ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ. Τα υπόλοιπα των απαιτιςεων τθσ μθτρικισ από τισ 
κυγατρικζσ, τα οποία υπόλοιπα προζρχονται από τισ ςυνικεισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ μεταξφ τουσ, περιλαμβάνονται ςτισ ανωτζρω απαιτιςεισ από πελάτεσ 
και κατά τθν ςφνταξθ των ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων απαλείφονται 
πλιρωσ. 
 
Ραρακζτουμε τθν κατωτζρω ανάλυςθ: 
 

Ποςά ςε € ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΙΑ 

 
31/12/2015 31/12/2015 

α) Ζςοδα - 333.095 

β) Ζξοδα 14.100 444.448 

γ) Απαιτιςεισ - 501.091 
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δ) Υποχρεϊςεισ 2.202 217.259 

ε) Συναλλαγζσ και αμοιβζσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν και μελϊν τθσ Διοίκθςθσ 193.619 168.003 

ςτ) Απαιτιςεισ από διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ 81.106 - 

η) Υποχρεϊςεισ προσ διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ 13.610 13.610 

 
 
 
α) Αφορά ςε πωλιςεισ προϊόντων τθσ μθτρικισ εταιρίασ «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΟΜΕΑΣ» προσ τισ κυγατρικζσ τθσ «ΔΟΜΕΑΣ BG EAD ΒΟΥΛΓΑΙΑ» € 
123.379 και «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» € 209.716 
 
β) Αφορά ςε:  

1) αγορζσ προϊόντων τθσ μθτρικισ εταιρίασ «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – 
ΔΟΜΕΑΣ» από τθν κυγατρικι «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» ποςοφ € 430.348 (για τθν 
εταιρία), 
2) ςε εκδοκζντα παραςτατικά (Αποδείξεισ Ραροχισ Υπθρεςιϊν) ςυνολικισ 
αξίασ € 14.100, του Κων/νου Ραπαπαναγιϊτου, ςφμφωνα με εγκεκριμζνθ από 
τθν Γενικι Συνζλευςθ ςφμβαςθ (για τθν εταιρία και τον όμιλο). 
Σφνολο € 444.448. 

 
γ) Αφορά: 

Στο κατά τθν 31/12/2015 υπόλοιπο απαιτιςεων τθσ μθτρικισ εταιρίασ 
«ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΟΜΕΑΣ» από τισ κυγατρικζσ τθσ «ΔΟΜΕΑΣ 
BG EAD - ΒΟΥΛΓΑΙΑΣ» ποςοφ € 443.140 και «Κ.Ε.Μ.  Α.Β.Ε.Ε.» ποςοφ € 57.951. 
Οι απαιτιςεισ προζρχονται από ςυναλλαγζσ ςυνικουσ εμπορικισ φφςθσ. 
Σφνολο € 501.091. 

 
δ) Αφορά ςτο κατά τθν 31/12/2015 υπόλοιπο υποχρζωςθσ προσ τθν «Κ.Ε.Μ.  
Α.Β.Ε.Ε.» ποςοφ € 215.057, προερχόμενο από ςυνικεισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ και 
ςε υποχρζωςθ ποςοφ € 2.202 προσ τον κο Κων/νο Ραπαπαναγιϊτου, ςτα πλαίςια 
τθσ υπό β.2. προαναφερκείςασ ςφμβαςθσ. 
Σφνολο για τθν εταιρία € 217.259 και για τον όμιλο € 2.202. 
 
ε) Αφορά:  
    1) για τθν εταιρία, ςε εγκεκριμζνεσ από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των 
μετόχων αμοιβζσ μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και ςε αμοιβζσ ςυνεδριάςεων 
και παραςτάςεων των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ μθτρικισ 
«ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΟΜΕΑΣ» ςυνολικοφ ποςοφ € 48.239. Ροςό € 
119.764 αφορά ςε royalties  προσ τον Ακανάςιο Ραπαπαναγιϊτου, για το χρονικό 
διάςτθμα από 1/1/2015 ζωσ 31/3/2015, για τθν παραχϊρθςθ από αυτόν και τθ 
χριςθ από τθν εταιρία, δικαιωμάτων εκμετάλλευςθσ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ και 
καταχωρθκζντων ςχεδίων και υποδειγμάτων, των οποίων ο ανωτζρω είναι 
αποκλειςτικόσ δικαιοφχοσ και τα οποία ςταμάτθςαν να καταβάλλονται. Θ 
ςυγκεκριμζνθ ςυναλλαγι – παραχϊρθςθ διενεργικθκε βάςει υπογραφζντοσ 
Ιδιωτικοφ Συμφωνθτικοφ, εγκεκριμζνου από τθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ εταιρίασ.  
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2) για τον όμιλο, ςτισ ανωτζρω περιγραφείςεσ αμοιβζσ των μελϊν του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου τθσ μθτρικισ και του κου Ακανάςιου Ραπαπαναγιϊτου, ςυνολικοφ 
ποςοφ € 168.003 και ςε αμοιβζσ για παροχι υπθρεςιϊν (ςχεδιαςμοφ, μελζτθσ και 
επίβλεψθσ) προσ μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ κυγατρικισ «Κ.Ε.Μ. 
Α.Β.Ε.Ε.» ποςοφ € 25.616. Συνολικό ποςό € 193.619. 
 
ςτ) Αφορά ςε απαίτθςθ τθσ κυγατρικισ «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» από μζλοσ του Διοικθτικοφ 
τθσ Συμβουλίου ςυνολικοφ ποςοφ € 81.106, που αφορά ςτο κατά τθν 31/12/2015 
υπόλοιπο δανείου το οποίο κατόπιν εγκρίςεωσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 
χορθγικθκε ςε μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ κυγατρικισ «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.», 
κακϊσ και ςε ρευςτά διακζςιμα που κατά τθν 31/12/2015 βρίςκονταν εισ χείρασ 
του μζλουσ του Δ.Σ. τθσ ανωτζρω κυγατρικισ, προσ διαχείριςθ και αντιμετϊπιςθ 
τρεχουςϊν αναγκϊν. 
 
η)  Αφορά ςτο κατά τθν 31/12/2015 υπόλοιπο υποχρεϊςεων τθσ μθτρικισ εταιρίασ  
«ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΟΜΕΑΣ» προσ μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, ςχετικά με αμοιβζσ ςυνεδριάςεων και παραςτάςεων. 
 
Τα υπόλοιπα των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων τθσ μθτρικισ με τισ ςυνδεμζνεσ 
επιχειριςεισ, ςε ςφγκριςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ, ζχουν ωσ εξισ (ποςά ςε 
Ευρϊ): 
 

ΕΝΔΟΕΣΑΙΡΙΚΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΣΘΕΩΝ 
ΜΘΣΡΙΚΘ ΑΠΟ: 

31/12/2015 31/12/2014 

1. Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε. 57.951 0 

2. DROMEAS B.G. E.A.D. 443.140 412.749 

 

ΕΝΔΟΕΣΑΙΡΙΚΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
ΜΘΣΡΙΚΘ ΠΡΟ: 

31/12/2015 31/12/2014 

1. ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε. 215.057 17.113 

2. DROMEAS B.G. E.A.D. 0 0 

 
Οι ςυναλλαγζσ τθσ μθτρικισ με τισ ςυνδεμζνεσ επιχειριςεισ, ςε ςφγκριςθ με τθν 
προθγοφμενθ χριςθ, ζχουν ωσ εξισ (ποςά ςε Ευρϊ): 
 

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕ ΑΓΟΡΕ ΜΘΣΡΙΚΘ ΑΠΟ: 1/1-31/12/15 1/1-31/12/14 

1. ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε. 430.347 564.112 

2. DROMEAS B.G. E.A.D.  0 0 

 
 
 

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕ ΠΩΛΘΕΙ ΜΘΣΡΙΚΘ ΠΡΟ: 1/1-31/12/15 1/1-31/12/14 

1. ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε. 209.716 0 

2. DROMEAS B.G. E.A.D. 123.379 73.990 
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5.8. Λοιπζσ Απαιτιςεισ Λοιπά Κυκλοφοροφντα τοιχεία 
 
Οι λοιπζσ απαιτιςεισ και τα λοιπά κυκλοφοροφντα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ του 
ομίλου και τθσ εταιρίασ αναλφονται ωσ εξισ: 
 
 

ΛΟΙΠΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 
        

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ   Θ ΕΣΑΙΡΙΑ 

 31/12/2015   31/12/2014   31/12/2015   31/12/2014 

Χρεϊςτεσ Διάφοροι 599.036  690.278  411.133  512.142 

Ζςοδα Χριςεωσ Ειςπρακτζα 268.497  253.932  268.497  253.932 

Ζξοδα Επομζνων Χριςεων 292.678  294.987  290.807  290.992 

φνολο 1.160.211  1.239.197  970.437  1.057.066 

 
Πλεσ οι παραπάνω απαιτιςεισ κατά χρεωςτϊν είναι βραχυπρόκεςμεσ και δεν 
απαιτείται προεξόφλθςι τουσ κατά τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ. Αφοροφν δε 
ςε απαιτιςεισ από το προςωπικό λόγω προκαταβολϊν, απαιτιςεισ κατά του 
δθμοςίου για παρακρατθμζνουσ φόρουσ και απαιτιςεισ από προμθκευτζσ – 
πιςτωτζσ. Τα ειςπρακτζα ζςοδα αφοροφν ςε επιδοτιςεισ του ΟΑΕΔ και τα ζξοδα 
επομζνων χριςεων αφοροφν ςε προπλθρωκζντα αςφάλιςτρα, διαφθμιςτικζσ και 
λοιπζσ δαπάνεσ.  
Ακολουκεί κατωτζρω ανάλυςθ και περιγραφι των διακεςίμων προσ πϊλθςθ 
χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων. 
 

ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ε ΕΤΛΟΓΘ ΑΞΙΑ ΜΕΩ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 
        

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ  Θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2015  31/12/2014  31/12/2015  31/12/2014 

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθμ/κά ςτοιχεία 203.908  203.908  203.908  203.908 

 
Θ υπολειπόμενθ αξία των ανωτζρω χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων αφορά: 
(α) ποςό € 178.553 ςτθν αξία τθσ ςυμμετοχισ τθσ μθτρικισ εταιρίασ ςτθν 
Συνεταιριςτικι Τράπεηα Σερρϊν, ςτθσ οποίασ το ςυνεταιριςτικό κεφάλαιο 
ςυμμετζχει με ποςοςτό 0,847%, 
(β) ποςό € 10.000 ςτθν αξία μετοχϊν τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, 
(γ) ποςό € 9.396 ςτθν αξία μετοχϊν τθσ Τράπεηασ Αττικισ και  
(δ) ποςό € 5.959 ςτθν αξία μετοχϊν τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ. 
 
 
 
5.9.  Σαμειακά Διακζςιμα και Ιςοδφναμα Σαμειακϊν Διακεςίμων 
 
Τα διακζςιμα αντιπροςωπεφουν μετρθτά ςτα ταμεία του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ 
και τραπεηικζσ κατακζςεισ, διακζςιμεσ ςε πρϊτθ ηιτθςθ. 
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ΣΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΚΑΙ ΙΟΔΤΝΑΜΑ 

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ   Θ ΕΣΑΙΡΙΑ 

      31/12/2015        31/12/2014        31/12/2015        31/12/2014 

Διακζςιμα ςτο Ταμείο 624.417  657.671  528.208  560.178 
Διακζςιμα ςτισ 
Τράπεηεσ 353.321  920.982  288.128  855.931 

φνολο 977.768  1.578.653  816.336  1.416.109 

 
 
5.10. Κδια Κεφάλαια 
 
α) Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Κατά τθν 31/12/2015, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρίασ αποτελείται από 
34.720.000 κοινζσ πλιρωσ εξοφλθμζνεσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ € 0,31 θ κάκε 
μία και ςυνεπϊσ το ςφνολο του μετοχικοφ κεφαλαίου ανζρχεται ςε € 10.763.200,00. 
Οι μετοχζσ τθσ «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΟΜΕΑΣ» είναι ειςθγμζνεσ ςτο 
Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. 
 

Κατάςταςθ κατά τθν 
31/12/2015 

Αρικμόσ 
 

Ονομαςτικι 
Αξία Ευρϊ 

Συνολικι Αξία 
Ευρϊ 

Κοινζσ μετοχζσ (Ονομαςτικζσ) 34.720.000 0,31 10.763.200 

 
Σο υπζρ το άρτιο μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρίασ ζχει προκφψει από τθν ζκδοςθ 
μετοχϊν ζναντι μετρθτϊν ςε αξία μεγαλφτερθσ τθσ ονομαςτικισ τουσ αξίασ, κατά 
τθν ειςαγωγι τθσ εταιρίασ ςτο Χ.Α. Αρχικά ανιλκε ςε ποςό € 19.723.625,27 και 
μετά τθν κεφαλαιοποίθςθ ποςοφ € 520.800,00 διαμορφϊκθκε ςε € 19.202.825,27. 
 
β) Αποκεματικά  
 
Τα αποκεματικά του ομίλου και τθσ εταιρίασ αναλφονται ωσ εξισ: 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΑ 

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ   Θ ΕΣΑΙΡΙΑ 

    31/12/2014      31/12/2014      31/12/2015      31/12/2014 

- Αποκεματικό Μετατροπισ Ιςολογιςμοφ 1.877.788  2.016.375  1.874.520  2.013.106 

- Τακτικό Αποκεματικό 683.771  683.771  682.493  682.493 

- Λοιπά Αποκεματικά 1.850.246  1.850.246  1.779.714  1.779.714 

- Διαφορζσ Ενοποίθςθσ (214.025)  (214.025)  0  0 

φνολο 4.197.780  4.336.367  4.336.727  4.475.313 

 
Το αποκεματικό μετατροπισ ιςολογιςμοφ αφορά ςτθ διαφορά που προζκυψε 
μεταξφ των εφλογων αξιϊν εκτίμθςθσ των ακινιτων τθσ εταιρίασ και του ομίλου 
κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι των ΔΛΡ και των αξιϊν με τισ οποίεσ απεικονίηονταν 
μζχρι τότε ςτα φορολογικά βιβλία. Το ανωτζρω αποκεματικό μεταφζρεται 
ςταδιακά και αναλογικά ςτο Εισ Νζον, βάςει τθσ διάρκειασ ηωισ και των 
αποςβζςεων των εκτιμθκζντων ακινιτων. 
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Το τακτικό αποκεματικό ςχθματίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ν. 
2190/1920. 
Τα λοιπά αποκεματικά ςχθματίηονται  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ φορολογικισ 
νομοκεςίασ από αφορολόγθτα και φορολογθκζντα ζςοδα και κζρδθ. Τα ανωτζρω 
αποκεματικά μποροφν να κεφαλαιοποιθκοφν ι να διανεμθκοφν με απόφαςθ τθσ 
Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων, αφοφ λθφκοφν υπόψθ οι περιοριςμοί 
που μπορεί να ιςχφουν κάκε φορά. 
 
 
γ) Τπόλοιπο Κερδϊν εισ Νζο – Διανομι Μεριςμάτων 
 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΗΘΜΙΩΝ ΕΙ ΝΕΟ 

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ   Θ ΕΣΑΙΡΙΑ 

 31/12/2015   31/12/2014   31/12/2015   31/12/2014 

Υπόλοιπο Κερδϊν / (Ηθμιϊν) (7.400.782)  (5.385.196)  (7.128.107)  (5.142.221) 

 
Θ διανομι μεριςμάτων ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ αναγνωρίηεται ωσ υποχρζωςθ 
ςτισ ατομικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθν θμερομθνία κατά τθν 
οποία θ διανομι εγκρίνεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων. 

Tο τελικϊσ διαμορφωκζν αποτζλεςμα τθσ χριςθσ 2014 ιταν ηθμιογόνο και ωσ εκ 
τοφτου δεν τζκθκε κζμα διανομισ μερίςματοσ κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ 2015. 
Ραρομοίωσ, λόγω του ηθμιογόνου αποτελζςματοσ τθσ κλειόμενθσ χριςθσ 2015 δεν 
ςυντρζχει κζμα διανομισ μερίςματοσ εντόσ τθσ επόμενθσ χριςθσ 2016. 
 
 
δ) Δικαιϊματα Μειοψθφίασ 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΕΙΟΨΘΦΙΑ 

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ   Θ ΕΣΑΙΡΙΑ 

 31/12/2015   31/12/2014   31/12/2015   31/12/2014 

Δικαιϊματα Μειοψθφίασ 163.343  150.339  0  0 

 
 
ε) Ανάλυςθ μεταβολϊν κακαρισ κζςθσ  
 

Ποςά ςε χιλ. € Ο ΟΜΙΛΟ Θ ΕΣΑΙΡΙΑ 

  1/1-31/12/15 1/1-31/12/15 

Σφνολο κακαρισ κζςθ ζναρξθσ χριςθσ  29.067 29.299 
Κζρδθ / (ηθμίεσ) χριςθσ μετά από φόρουσ (2.151) (2.124) 
Αφξθςθ / (μείωςθ) Μετοχικοφ Κεφαλαίου 0 0 
Ζγκριςθ μεριςμάτων προσ διανομι 0 0 
Φόροσ προσ και από τθν κακαρι κζςθ 0 0 
Λοιπζσ μεταβολζσ 10 0 

Σφνολο κακαρισ κζςθσ λιξθσ χριςθσ  26.926 27.175 

 
Οι λοιπζσ μεταβολζσ ποςοφ € 10 χιλ. αφοροφν ςτθ μεταβολι των δικαιωμάτων 
μειοψθφίασ και ςε λοιπζσ επιρροζσ τθσ κακαρισ κζςθσ του ομίλου από τισ 
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εγγραφζσ ενοποίθςθσ. 
 
 
5.11. Δανειακζσ Τποχρεϊςεισ  
 

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ  Θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕ  - ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ ΔΑΝΕΙΑΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

 31/12/2015  31/12/2014  31/12/2015  31/12/2014 

Μακροπρ/μα Δάνεια 23.285.500  21.409.300  23.040.000  21.128.000 

 
Βραχυπρόκεςμα Τραπεηικά 
Δάνεια 2.543.634 

 
2.116.880 

 
2.310.293 

 
2.022.405 

Μακροπρ/μεσ υποχρ πλθρ. 
ςτθν επομ. χριςθ 234.988  1.510.734  196.091  1.468.837 

Σφνολο βραχ/μων δανείων 2.778.622  3.627.614  2.506.384  3.491.242 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 26.064.122  25.036.914  25.546.384  24.619.242 

 
Τα ανωτζρω απεικονιηόμενα ποςά τθσ 31/12/2015, αφοροφν ςτισ δανειακζσ 
υποχρεϊςεισ τθσ μθτρικισ εταιρίασ και του ομίλου. 
Οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ οι οποίεσ είναι πλθρωτζεσ πζραν τθσ 31/12/2016 
απεικονίηονται ςτο κονδφλι των μακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων, ενϊ οι δανειακζσ 
υποχρεϊςεισ οι οποίεσ είναι πλθρωτζεσ μζχρι και τθν 31/12/2016 (βραχυπρόκεςμεσ 
και μακροπρόκεςμεσ), απεικονίηονται ςτο κονδφλι των βραχυπρόκεςμων 
δανειακϊν υποχρεϊςεων.  
 
Οι μακροπρόκεςμεσ και βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ τθσ μθτρικισ 
εταιρίασ, αναλφονται ωσ εξισ (ποςά ςε Ευρϊ): 
 

ΔΑΝΕΙΟ ΣΡΑΠΕΗΑ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

Μακροπρόκεςμο Δάνειο (ΕΓΟΥ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ) 

ΡΕΙΑΙΩΣ 725.000 

Μακροπρόκεςμο Δάνειο ΡΕΙΑΙΩΣ (ΡΩΘΝ MARFIN) 1.198.390 

Μζςο - Μακροπρόκεςμο Δάνειο ΡΕΙΑΙΩΣ 282.857 

Νζο Ομολογιακό ΑLPHA BANK 2.221.587 

Νζο Ομολογιακό ΑLPHA BANK 5.589.665 

Νζο Ομολογιακό ETE 855.779 

Νζο Ομολογιακό ΑΤΤΙΚΘΣ 1.775.333 

Νζο Ομολογιακό ΡΕΙΑΙΩΣ 5.558.693 

Νζο Ομολογιακό EUROBANK 5.028.787 

ΤΝΟΛΟ (α)  23.236.091 

   

Βραχυπρόκεςμα Δάνεια EUROBANK 279.575 

Βραχυπρόκεςμο Δάνειο ΑΤΤΙΚΘΣ 65.487 

Βραχυπρόκεςμα Δάνεια ΡΕΙΑΙΩΣ 851.197 

Βραχυπρόκεςμα Δάνεια ΣΥΝΕΤ/ΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΣΕΩΝ 620.870 

Βραχυπρόκεςμο Δάνειο ALPHA BANK 493.164 
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ΤΝΟΛΟ (β)  2.310.293 

ΤΝΟΛΟ (α) + (β)  25.546.384 

 
Οι μακροπρόκεςμεσ και βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ τθσ κυγατρικισ 
εταιρίασ «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.», αναλφονται ωσ εξισ (ποςά ςε Ευρϊ): 
 

ΔΑΝΕΙΟ ΣΡΑΠΕΗΑ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

Μακροπρόκεςμο Δάνειο ALPHA BANK (ΕΜΡΟΙΚΘ) 3.097 

Μακροπρόκεςμο Δάνειο ΡΕΙΑΙΩΣ 281.300 

ΤΝΟΛΟ (α)  284.397 

Βραχυπρόκεςμο Δάνειο ALPHA BANK 71.342 

Βραχυπρόκεςμο Δάνειο ΡΕΙΑΙΩΣ 162.000 

ΤΝΟΛΟ (β)  233.342 

ΤΝΟΛΟ (α) + (β)  517.739 

 
Θ κυγατρικι εταιρεία «DROMEAS BG EAD», δεν ζχει δανειακζσ υποχρεϊςεισ. 
 
 
5.12. Απαςχολοφμενο προςωπικό και υποχρεϊςεισ παροχϊν λόγω εξόδου από 
τθν υπθρεςία – Προβλζψεισ 
 

 Ο ΟΜΙΛΟ   Θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2015   31/12/2014   31/12/2015   31/12/2014 

Αρικμόσ Ατόμων          

- Μιςκωτοί 56  55  54  48 

- Θμερομίςκιοι 131  124  123  116 

φνολο Εργαηομζνων 187  179  177  164 

 
Σφμφωνα με το Ελλθνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαηόμενοι δικαιοφνται αποηθμίωςθ 
ςε περιπτϊςεισ απόλυςθσ ι ςυνταξιοδότθςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ςχετίηεται με τισ 
αποδοχζσ των εργαηομζνων, τθ διάρκεια υπθρεςίασ και τον τρόπο αποχϊρθςθσ 
(απόλυςθ ι ςυνταξιοδότθςθ). Οι εργαηόμενοι που παραιτοφνται ι απολφονται με 
αιτία δεν δικαιοφνται αποηθμίωςθσ. Θ οφειλόμενθ αποηθμίωςθ, ςε περίπτωςθ 
ςυνταξιοδότθςθσ, είναι ίςθ με 40% του ποςοφ που κα πλθρωνόταν ςε περίπτωςθ 
απόλυςθσ. 
Οι προβλζψεισ που ζχουν ςχθματιςκεί για υποχρεϊςεισ προσ το προςωπικό λόγω 
εξόδου από τθν υπθρεςία ανζρχονται κατά τθν 31/12/2015 ςε ποςό € 227 χιλ. και € 
223 χιλ. για τον Πμιλο και τθν Εταιρεία αντίςτοιχα.  
 
Από τθν 01/01/2013 τζκθκε ςε εφαρμογι το ανακεωρθμζνο ΔΛΡ 19 «Ραροχζσ ςε 
εργαηομζνουσ», όπωσ αυτό υιοκετικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ το τζταρτο 
τρίμθνο του 2012. Το ανακεωρθμζνο ΔΛΡ 19, επιφζρει μια ςειρά αλλαγϊν ςτθν 
απεικόνιςθ των παροχϊν ςε εργαηόμενουσ, ειδικότερα:  
- Αφαιρεί τθν “corridor method” και απαιτεί θ επίδραςθ που προκφπτει από 
επαναμετριςεισ ςτθν τρζχουςα περίοδο, να αναγνωρίηεται ςτα λοιπά ςυνολικά 
ζςοδα  
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- Αλλάηει τθν επιμζτρθςθ και παρουςίαςθ ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων κόςτουσ 
κακοριςμζνων παροχϊν. Το κακαρό ποςό ςτα αποτελζςματα, επθρεάηεται από τθν 
αφαίρεςθ του προςδοκϊμενου εςόδου επί των ςτοιχείων ενεργθτικοφ του 
προγράμματοσ και το κόςτοσ επιτοκίου και τθν αντικατάςταςι τουσ από ζνα 
κακαρό κόςτοσ επιτοκίου βαςιςμζνο ςτο κακαρό ςτοιχείο ενεργθτικοφ ι τθν 
κακαρι υποχρζωςθ του προγράμματοσ κακοριςμζνων παροχϊν  
- Ενιςχφει γνωςτοποιιςεισ, ςυμπεριλαμβάνοντασ περιςςότερθ πλθροφόρθςθ 
αναφορικά με τα χαρακτθριςτικά προγραμμάτων κακοριςμζνων παροχϊν και τουσ 
ςχετικοφσ κινδφνουσ. 
 
Το τροποποιθμζνο ΔΛΡ 19 καταργεί τθν επιλογι που επιτρζπει ςε μια εταιρεία να 
αναβάλει κάποια κζρδθ και ηθμίεσ που προκφπτουν από ςυνταξιοδοτικά 
προγράμματα (προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν-«μζκοδοσ περικωρίου»). Οι 
εταιρείεσ πλζον κα αναφζρουν αυτζσ τισ αλλαγζσ όταν αυτζσ ςυμβαίνουν. Αυτό κα 
τισ οδθγιςει ςτο να ςυμπεριλαμβάνουν τυχόν ζλλειμμα ι πλεόναςμα ςε ζνα 
ςυνταξιοδοτικό πρόγραμμα ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ. Επίςθσ, απαιτεί 
από τισ επιχειριςεισ να ςυμπεριλαμβάνουν το κόςτοσ υπθρεςίασ και το 
χρθματοοικονομικό κόςτοσ ςτα αποτελζςματα χριςθσ και τισ επανακαταμετριςεισ 
ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα. 
 
Θ Εταιρεία και ο Πμιλοσ κατζλθξαν ςτο ςυμπζραςμα ότι, όςον αφορά ςτισ 
διενεργθκείςεσ μζχρι και τθν 31/12/2013 κακϊσ και τθν 31/12/2015 προβλζψεισ 
για υποχρεϊςεισ προσ το προςωπικό λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία, θ 
τροποποίθςθ του ΔΛΡ 19 δεν ζχει ςθμαντικι επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ. 
 
Συγκεκριμζνα και λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν που ιςχφουν ςτον ευρφτερο 
οικονομικό χϊρο και ςτθν εταιρία και ςτον όμιλο ςυγκεκριμζνα, ςε ςυνδυαςμό με 
τισ μειϊςεισ προςωπικοφ κατά τισ προθγοφμενεσ χριςεισ και τισ μειϊςεισ των 
αποδοχϊν και τθσ απαςχόλθςθσ, θ εταιρία, ακλουκϊντασ τθν τακτικι να 
επανεξετάηει  ςτο τζλοσ κάκε περιόδου τθν αναγκαιότθτα διενζργειασ πρόςκετων 
προβλζψεων, ζκρινε από προγενζςτερθ τθσ 31/12/2012 περίοδο, ότι οι ιδθ 
ςχθματιςμζνεσ προβλζψεισ μζχρι και τθν 31/12/2012 επαρκοφςαν και δεν 
ςυνζτρεχε λόγοσ διενζργειασ νζων πρόςκετων. 
Συνεπϊσ δεν διενεργικθκαν επαναμετριςεισ κατά τθν προθγοφμενθ περίοδο, αλλά 
οφτε και κατά τθν κλειόμενθ. 
 
Ωσ εκ τοφτου για τθν εταιρία και τον όμιλο, θ τροποποίθςθ του ΔΛΡ 19 δεν επιφζρει 
καμία αλλαγι – διόρκωςθ ςτισ ιδθ καταρτιςμζνεσ και δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ προθγοφμενων περιόδων. 
 
Θ εταιρία και ο όμιλοσ, κατ’ εφαρμογι του τροποποιθμζνου ΔΛΡ 19, κα 
εφαρμόςουν ςτο εξισ και περαιτζρω τθν εξισ πολιτικι: 

- οι αλλαγζσ ςτα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν κα αναφζρονται όταν 
ςυμβαίνουν 

- τυχόν ζλλειμμα ι πλεόναςμα ςε ζνα ςυνταξιοδοτικό πρόγραμμα κα 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ 



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

 

 

 

Ετήςια Οικονομική Ζκθεςη για την Χρήςη 2015  (από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2015) 

75 

- το κόςτοσ υπθρεςίασ και το χρθματοοικονομικό κόςτοσ κα 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτα αποτελζςματα χριςθσ και οι επανακαταμετριςεισ 
ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα. 

 
 Ο ΟΜΙΛΟ 

Ποςά ςε  € 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Τποχρεϊςεισ Ιςολογιςμοφ για:    

- Συνταξιοδοτικζσ παροχζσ 227.275 227.275 227.275 

 
 Θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Ποςά ςε  € 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Τποχρεϊςεισ Ιςολογιςμοφ για:      

- Συνταξιοδοτικζσ παροχζσ 222.686 222.686 222.686 

 
 
5.13. Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ 
 

ΛΟΙΠΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ   Θ ΕΣΑΙΡΙΑ 

 31/12/2015   31/12/2014   31/12/2015   31/12/2014 
Ρρόβλεψθ επιβάρυνςθσ 
μελλοντικοφ φορολογικοφ ελζγχου 103.353  103.353  103.353  103.353 

Υποχρεϊςεισ leasing 130.815  192.353  130.815  192.353 

Ζςοδα Επομζνων Χριςεων 2.369.739  2.508.372  1.591.258  1.706.348 

φνολο 2.603.907  2.804.078  1.825.426  2.002.054 

 
α) Σχετικά με τισ προβλζψεισ επίδικων φορολογικϊν υποκζςεων και επιβάρυνςθσ 
μελλοντικοφ φορολογικοφ ελζγχου, βλζπε και ςτθν υπό 5.18. παράγραφο. 
β) Οι υποχρεϊςεισ leasing αφοροφν ςτο υπόλοιπο μακροπρόκεςμθσ υποχρζωςθσ 
τθσ μθτρικισ εταιρίασ προσ τθν «ΡΕΙΑΙΩΣ LEASING», βάςει χρθματοδοτικισ 
μίςκωςθσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. 
γ) Τα ζςοδα επομζνων χριςεων αφοροφν ςτο υπόλοιπο λθφκειςϊν επιχορθγιςεων, 
για επενδφςεισ που ζγιναν. 
 
5.14.    Προμθκευτζσ και Λοιπζσ Τποχρεϊςεισ 
 

ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΕ ΚΑΙ ΤΝΑΦΕΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ   Θ ΕΣΑΙΡΙΑ 

 31/12/2015   31/12/2014   31/12/2015   31/12/2014 

Ρρομθκευτζσ  1.574.681  1.566.968  1.649.467  1.479.347 

Επιταγζσ Ρλθρωτζεσ 399.844  503.167  350.344  478.917 

φνολο 1.974.525  2.070.135  1.999.812  1.958.264 

 
 

ΛΟΙΠΕ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ   Θ ΕΣΑΙΡΙΑ 

 31/12/2015   31/12/2014   31/12/2015   31/12/2014 
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Ζξοδα Χριςεωσ Δουλευμζνα 37.195  45.160  37.195  45.160 

Ρροκαταβολζσ Ρελατϊν 155.306  159.258  140.479  156.880 

Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί 139.998  106.651  136.016  103.207 

Ριςτωτζσ Διάφοροι 118.195  109.728  107.351  100.092 

φνολο 450.694  420.797  421.041  405.339 

 
Πλεσ οι παραπάνω υποχρεϊςεισ είναι βραχυπρόκεςμεσ και δεν απαιτείται 
προεξόφλθςι τουσ κατά τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ. 
 
 
 
5.15. Σρζχουςεσ Φορολογικζσ Τποχρεϊςεισ και Αναβαλλόμενοι Φόροι  
 

ΣΡΕΧΟΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ - ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΤΠΟΧΡΕΩΘ 

 

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ   Θ ΕΣΑΙΡΙΑ 

 31/12/2015   31/12/2014   31/12/2015   31/12/2014 

Βραχυπρόκεςμθ Τποχρζωςθ        

Φ.Ρ.Α. 157.091  67.375  157.091  58.109 

Φ.Μ.Υ. 3.012  5.271  3.012  5.271 

Φόροι-τζλθ αμοιβϊν τρίτων 12.537  33.862  10.900  32.474 

Φόροσ ειςοδιματοσ φορολογθτζων κερδϊν 0  0  0  0 

Αγγελιόςθμο 0  3.887  0  3.887 

Λοιποί φόροι-τζλθ (φόροι τόκων,  213.255  85.583  211.390  83.205 

Φόροι – τζλθ προθγοφμενων χριςεων 0  0  0  0 

φνολο 385.895  195.978  382.393  182.946 

Μακροπρόκεςμθ Τποχρζωςθ        

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 3.105.966  2.900.105  2.885.239  2.698.916 

 
 
Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ υπολογίηεται επί των προςωρινϊν διαφορϊν 
μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ και τθσ φορολογικισ βάςθσ των περιουςιακϊν 
ςτοιχείων και των υποχρεϊςεων, με τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ που 
αναμζνονται να εφαρμοςτοφν ςτθν περίοδο κατά τθν οποία κα τακτοποιθκεί θ 
απαίτθςθ ι θ υποχρζωςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ 
(και φορολογικοφσ νόμουσ) που ζχουν κεςπιςτεί μζχρι τθν θμερομθνία του 
ιςολογιςμοφ. 
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ΠΙΝΑΚΑ 1:           ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΤΠΟΧΡΕΩΘ ΣΘΝ ΚΑΣΑΣΑΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΘΕΘ 

Ποςά ςε € Θ ΕΣΑΙΡΙΑ  Ο ΟΜΙΛΟ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΣΘΝ 31/12/2013 2.563.621  2.753.765 

Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ περιόδου  1/1/2014 – 31/12/2014 135.295  146.340 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΣΘΝ 31/12/2014 2.698.916  2.896.015 

Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ περιόδου  1/1/2015 – 31/12/2015 186.323  209.952 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΣΘΝ 31/12/2015  (α) 2.885.239  3.105.967 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ 2:           ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΣΘΝ ΚΑΣΑΣΑΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΘΕΘ 

Ποςά ςε € Θ ΕΣΑΙΡΙΑ  Ο ΟΜΙΛΟ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΣΘΝ 31/12/2013 531.657  700.733 

Αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ περιόδου  1/1/2014 – 31/12/2014 0  7.679 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΣΘΝ 31/12/2014 531.657  708.412 

Αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ περιόδου  1/1/2015 – 31/12/2015 0  (4.265) 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΣΘΝ 31/12/2015  (β) 531.657  708.412 

    

υμψθφιςτικό υπόλοιπο αναβαλλόμενθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ (α)-(β) 2.353.582  2.397.555 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ 3 Θ ΕΣΑΙΡΙΑ Ο ΟΜΙΛΟ 

Ποςά ςε €  1/1 - 31/12/15 1/1 - 31/12/15 

Αναβαλλόμενοσ φόροσ από: 
  Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 81.936 82.114 

Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία (5.545.633) (6.004.170) 

Απαιτιςεισ από πελάτεσ 115.213 115.213 

Επιχορθγιςεισ παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων (197.535) (276.909) 

Υποχρεϊςεισ Leasing 0 0 

Ρροβλζψεισ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ (32.142) (32.142) 

 
(5.578.162) (6.115.895) 

Φορολογικι απαίτθςθ από αποτελζςματα προθγοφμενων χριςεων & προςαρμογζσ 3.224.580 3.718.340 

Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ τθσ 
31/12/2015 (2.353.582) (2.397.555) 

   Αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ 31/12/2014 531.657 712.502 
Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ 
31/12/2014 (2.698.916) (2.900.105) 

Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ τθσ 
31/12/2014 (2.167.259) (2.187.603) 

   Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ ςτθν Κατάςταςθ υνολικϊν Εςόδων τθσ 
31/12/2015 (186.323) (209.952) 

 
 
 
 
 



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

 

 

 

Ετήςια Οικονομική Ζκθεςη για την Χρήςη 2015  (από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2015) 

78 

5.16. Ανάλυςθ Αποτελεςμάτων Χριςεωσ 
 
Ο κφκλοσ εργαςιϊν του ομίλου και τθσ εταιρίασ για τθν τρζχουςα και προθγοφμενθ 
χριςθ αναλφεται ωσ εξισ: 
 

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ        

Ποςά ςε χιλ. € ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΙΑ  

  1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 

Ζςοδα από πωλιςεισ εμπορευμάτων 242 404 271 276 
Ζςοδα από πωλιςεισ προϊόντων 8.536 8.680 8.472 8.682 
Ζςοδα από πωλιςεισ λοιπϊν 
αποκεμάτων 26 128 26 128 

Ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν 236 131 236 119 

 ΤΝΟΛΟ 9.040 9.343 9.005 9.205 

 
 
Το κόςτοσ πωλθκζντων που εμφανίηεται ςτισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 
αναλφεται ωσ εξισ: 
 

ΚΟΣΟ ΠΩΛΘΘΕΝΣΩΝ         

Ποςά ςε χιλ. € ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΙΑ  

  1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 

Δαπάνεσ μιςκοδοςίασ 1.121 1.269 1.033 1.166 

Δαπάνεσ - αμοιβζσ τρίτων 40 46 7 12 

Ραροχζσ τρίτων 344 365 293 319 

Διάφορα λειτουργικά ζξοδα 326 296 316 294 
Ρροβλζψεισ 0 0 0 0 
Αναλϊςεισ και διαφορά αποκεμάτων 3.196 2.781 3.614 3.164 
Ιδιοπαραγωγι (93) (125) (93) (125) 

ΤΝΟΛΟ  4.934 4.632 5.170 4.830 

 
 
Τα λοιπά ζςοδα αναλφονται ωσ εξισ: 
 

ΛΟΙΠΑ ΕΟΔΑ         

Ποςά ςε χιλ. € ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΙΑ  

  1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 

Λοιπά Οργανικά Ζςοδα 229 324 229 324 
Ζκτακτα Ζςοδα 0 0 0 0 
Ζςοδα Ρροθγουμζνων Χριςεων 13 77 12 52 
Ζςοδα από αχρ/τεσ προβλζψεισ 0 0 0 0 

ΤΝΟΛΟ 242 401 241 376 

 
 
 
Τα ζξοδα διοίκθςθσ, διάκεςθσ και χρθματοοικονομικά, τα οποία απεικονίηονται ςτισ 
ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, αναλφονται ωσ εξισ: 
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ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΘΘ, ΔΙΑΘΕΘ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

Ποςά ςε χιλ. € ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΙΑ  

 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΘΘ     

Δαπάνεσ μιςκοδοςίασ 263 292 212 239 
Δαπάνεσ - αμοιβζσ τρίτων 479 821 437 791 
Ραροχζσ τρίτων 82 91 81 88 
Φόροι και τζλθ  18 58 15 40 
Διάφορα λειτουργικά ζξοδα 326 329 322 299 
Ρροβλζψεισ 50 80 50 80 
Λοιπά 0 8 0 7 

ΤΝΟΛΟ 1.218 1.679 1.117 1.544 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΘ     

Δαπάνεσ μιςκοδοςίασ 448 507 448 507 

Δαπάνεσ - αμοιβζσ τρίτων 0 0 0 0 
Ραροχζσ τρίτων 662 723 662 723 
Φόροι και τζλθ  25 65 25 65 
Διάφορα λειτουργικά ζξοδα 894 831 890 827 

ΤΝΟΛΟ 2.029 2.126 2.025 2.122 

ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ     

Τόκοι και ζξοδα 1.534 1.592 1.497 1.553 

Λοιπά χρθματοοικονομικά ζςοδα/ζξοδα (3) (20) (3) (20) 

ΤΝΟΛΟ 1.531 1.572 1.494 1.533 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 4.778 5.377 4.636 5.199 

 
 
Οι αποςβζςεισ που λογίςκθκαν και απεικονίηονται ςτισ ςυνθμμζνεσ Οικονομικζσ 
Καταςτάςεισ αναλφονται ωσ εξισ: 
 

ΑΠΟΒΕΕΙ         

Ποςά ςε χιλ. € ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΙΑ  

 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 

Αποςβζςεισ ενςϊματων παγίων 1.345 1.350 1.189 1.194 
Αποςβζςεισ αςϊματων παγίων 306 293 304 292 
Αποςβζςεισ επιχορθγιςεων (140) (139) (115) (115) 

ΤΝΟΛΟ 1.511 1.504 1.378 1.371 

 
Εκ των ανωτζρω ςτθν παραγωγι αφοροφν 1.082 1.130 987 1.034 

 
 
 
 
5.17. Κζρδθ / (ηθμίεσ) ανά μετοχι 
 
Τα κζρδθ ανά μετοχι υπολογίςτθκαν ωσ τα διανεμόμενα ςε μετόχουσ τθσ εταιρίασ 
κζρδθ / (ηθμίεσ) μετά φόρων προσ το μζςο ςτακμιςμζνο αρικμό των μετοχϊν ςε 
κυκλοφορία, ο οποίοσ ανζρχεται ςε 34.720.000 μετοχζσ και ζχουν ωσ εξισ: 
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ΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποςά ςε € 1/1-31/12/15 1/1-31/12/14 1/1-31/12/15 1/1-31/12/14 

Κζρδθ / (ηθμίεσ) προ φόρων (1.941.411,73) (1.768.776,72) (1.938.149,57) (1.820.222,20) 
Μείον διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου 
προθγοφμενων χριςεων 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μείον / πλζον φόροι (αναβαλλόμενοι) (209.952,13) (134.745,99) (186.322,77) (135.294,61) 

Κζρδθ / (ηθμίεσ) μετά από φόρουσ (2.151.363,86) (1.903.522,71) (2.124.472,34) (1.955.516,81) 

Κατανζμονται ςε: 
    Μετόχουσ Εταιρείασ (2.155.802,01) (1.908.735,05) (2.124.472,34) (1.955.516,81) 

Δικαιϊματα Μειοψθφίασ 4.438,15 5.212,34 0,00 0,00 

Κζρδθ / (ηθμίεσ) μετά από φόρουσ ανά μετοχι - 
βαςικά (ςε €) (0,0621) (0,0550) (0,0612) (0,0563) 

 
 
5.18.  Ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ – υποχρεϊςεισ 
 
Επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ 
 
Δεν υπάρχουν επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ δικαςτικϊν ι διοικθτικϊν 
οργάνων, που ενδζχεται να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ 
τθσ εταιρίασ και του ομίλου.  
 
 
Ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ – Προβλζψεισ 
 
Θ μθτρικι εταιρία δεν ζχει ελεγχκεί από τισ Φορολογικζσ Αρχζσ για τισ 
διαχειριςτικζσ χριςεισ 2009 και 2010. Μετά από ςχετικι ειδοποίθςθ που λάβαμε 
από τισ φορολογικζσ αρχζσ επίκειται ο ζλεγχοσ για τθ χριςθ 2009. Από τον ζλεγχο 
των ανωτζρω χριςεων  δεν αναμζνεται να προκφψουν ςθμαντικζσ επιβαρφνςεισ για 
τθν εταιρία. 
 
Από τισ λοιπζσ εταιρείεσ του ομίλου, θ κυγατρικι «ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε.» ζχει περαιϊςει τισ 
φορολογικζσ τθσ υποχρεϊςεισ για τισ οικονομικζσ χριςεισ από ενάρξεωσ μζχρι και 
τθν 31/12/2006 ςφμφωνα με τον Ν.3697/2008 και το ςχετικό εκκακαριςτικό 
ςθμείωμα περαίωςθσ και με τακτικό ζλεγχο για τθν χριςθ 2007. Θ κυγατρικι 
εμπορικι επιχείρθςθ «DROMEAS BG EAD» ζχει ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ από 
το 2008 ζωσ και τθν κλειόμενθ 2015. 
 
Για τισ χριςεισ από 2011 ζωσ και 2014, θ μθτρικι εταιρία και θ κυγατρικι «ΚΕΜ 
Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίεσ υπόκεινται ςε φορολογικό ζλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτι ι 
ελεγκτικό γραφείο, ςφμφωνα με τθν παρ.5 του άρκρου 82 του Ν. 2238/1994 και  το 
άρκρο 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013 όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το Ν.4262/2014, 
ζλαβαν Ριςτοποιθτικό Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ χωρίσ να προκφψουν ουςιϊδεισ 
διαφορζσ (δθλαδι με Σφμφωνθ Γνϊμθ).  
Σε φορολογικό ζλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτι ι ελεγκτικό γραφείο, υπόκειται και θ 
κλειόμενθ χριςθ 2015. Ο φορολογικόσ ζλεγχοσ τθσ χριςθσ 2015 βρίςκεται ςε 
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εξζλιξθ και τα ςχετικά φορολογικά πιςτοποιθτικά προβλζπεται να χορθγθκοφν μετά 
τθ δθμοςίευςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ χριςθσ του 2015. Αν μζχρι τθν 
ολοκλιρωςθ του φορολογικοφ ελζγχου προκφψουν πρόςκετεσ φορολογικζσ 
υποχρεϊςεισ εκτιμάται ότι αυτζσ δεν κα ζχουν ουςιϊδθ επίδραςθ ςτισ Οικονομικζσ 
Καταςτάςεισ. 
 
Για τισ ωσ άνω ανζλεγκτεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ, ζχει ςχθματιςκεί πρόβλεψθ 
ςυνολικοφ φψουσ € 103.352,77. 
 
 
5.19.  Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ 
 
Δεν υπάρχουν μεταγενζςτερα των οικονομικϊν καταςτάςεων γεγονότα, τα οποία 
να αφοροφν είτε ςτον όμιλο είτε ςτθν εταιρία ,για τα οποία επιβάλλεται αναφορά 
από τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ρ.Χ.Ρ.). 
 
 

ΒΙ. ΡΕ ΣΕΩΝ, 18 Μαρτίου 2016 
 

Ο  
ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ.  και 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 

ΤΟ 
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Ο  
ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΘΙΟΥ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΘΣ Δ. ΘΕΟΔΩΟΣ 
ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

  
ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΘΣ 
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6.  τοιχεία και Πλθροφορίεσ Χριςθσ 2015 
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7.  Πλθροφορίεσ άρκρου 10 Ν.3401/2005 που δθμοςιεφκθκαν από τθν εταιρία 
κατά τθν χριςθ 2015 
 

Α/Α ΘΕΜΑ 
ΣΟΠΟ 

ΚΑΣΑΧΩΡΘΘ 
ΘΜ/ΝΙΑ 

1 
Θ Συνεργαςία του ΔΟΜΕΑ με τον Γερμανικό Στρατό 
ςυνεχίηεται 

www.ase.gr, 
www.dromeas.gr 

24/02/2015 

2 Ανακοίνωςθ Οικονομικοφ Θμερολογίου 2015 
www.ase.gr, 

www.dromeas.gr 
30/03/2015 

3 Συνεργαςία τθσ Μαρινόπουλοσ Α.Ε. με τθ «ΔΟΜΕΑΣ» 
www.ase.gr, 

www.dromeas.gr 
06/05/2015 

4 Μεταβολι Οικονομικοφ Θμερολογίου 2015 
www.ase.gr, 

www.dromeas.gr 
11/05/2015 

5 Μεταφορά Μετοχϊν ςε Κοινι Επενδυτικι Μερίδα 
www.ase.gr, 

www.dromeas.gr 
10/06/2015 

6 
Δθμοςίευςθ Διευκρινίςεων ςχετικά με τθν Μεταφορά 
Μετοχϊν ςε Κοινι Επενδυτικι Μερίδα 

www.ase.gr, 
www.dromeas.gr 

12/06/2015 

7 
Νζα ςφμβαςθ προμικειασ επίπλων για τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι 

www.ase.gr, 
www.dromeas.gr 

29/07/2015 

8 Συνεργαςία του ΔΟΜΕΑ με τον Γερμανικό Στρατό 
www.ase.gr, 

www.dromeas.gr 
18/08/2015 

9 
Εγκαίνια του νζου εκκεςιακοφ χϊρου του ΔΟΜΕΑ ςτισ 
Βρυξζλλεσ 

www.ase.gr, 
www.dromeas.gr 

19/11/2015 

10 
Συνεργαςία του Δρομζα με τθν Ευρωπαϊκι Οργάνωςθ για 
τθν Ρυρθνικι Ζρευνα – CERN 

www.ase.gr, 
www.dromeas.gr 

11/12/2015 

 
 
8.  Διαδικτυακόσ τόποσ ανάρτθςθσ τθσ Ετιςιασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ 
 
Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εταιρίασ και του ομίλου, θ Ζκκεςθ Ελζγχου 
του Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι και θ Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου για τθ χριςθ 01/01/2015 - 31/12/2015, ζχουν αναρτθκεί ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ εταιρίασ www.dromeas.gr 
 

http://www.dromeas.gr/pdf/news/20150224_erg_germanikos_stratos_EL.pdf
http://www.dromeas.gr/pdf/news/20150224_erg_germanikos_stratos_EL.pdf
http://www.ase.gr/
http://www.dromeas.gr/pdf/news/anak_oik_imerologiou15.pdf
http://www.ase.gr/
http://www.dromeas.gr/pdf/news/deltio_tupou_marinopoulos.pdf
http://www.ase.gr/
http://www.dromeas.gr/pdf/news/anak_metab_oik_im_15.pdf
http://www.ase.gr/
http://www.dromeas.gr/pdf/news/metafora_mtx_kep.pdf
http://www.ase.gr/
http://www.dromeas.gr/pdf/news/metafora_mtx_kep2.pdf
http://www.dromeas.gr/pdf/news/metafora_mtx_kep2.pdf
http://www.ase.gr/
http://www.dromeas.gr/pdf/news/europaiki_epitropi.pdf
http://www.dromeas.gr/pdf/news/europaiki_epitropi.pdf
http://www.ase.gr/
http://www.dromeas.gr/pdf/news/18-8-15_germanikos_stratos_EL.pdf
http://www.ase.gr/
http://www.dromeas.gr/pdf/news/deltio191115_gr.pdf
http://www.dromeas.gr/pdf/news/deltio191115_gr.pdf
http://www.ase.gr/
http://www.dromeas.gr/pdf/news/151211/20151211_press_CERN_Gr.pdf
http://www.dromeas.gr/pdf/news/151211/20151211_press_CERN_Gr.pdf
http://www.ase.gr/
http://www.dromeas.gr/

