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την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της 
Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς. 
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1. Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 
έως 31η Μαρτίου 2009 
 

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/03/2009  31/12/2008  31/03/2009  31/12/2008 
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού        
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 39.225.990,60  39.174.955,67  36.375.319,40  36.300.466,49 
Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 1.047.499,66  1.114.523,89  1.034.920,51  1.098.471,34 
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 0,00  0,00  1.473.743,55  1.526.600,76 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 832.604,72  782.904,85  617.153,71  567.453,84 
 41.106.094,97  41.072.384,41  39.501.137,17  39.492.992,43 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό        
Αποθέματα 10.704.609,27  9.727.335,31  10.501.717,11  9.573.079,85 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.088.617,62  5.945.737,95  5.182.003,24  6.018.706,60 
Λοιπές απαιτήσεις και λοιπά κυκλοφ/ντα στοιχεία Ενεργητικού 882.426,93  1.015.409,83  714.566,15  842.633,25 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 902.907,49  1.748.565,41  743.628,59  1.529.034,30 
 17.578.561,31  18.437.048,50  17.141.915,09  17.963.454,00 
        
Σύνολο Ενεργητικού 58.684.656,28  59.509.432,91  56.643.052,26  57.456.446,43 
        
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους        
Μετοχικό Κεφάλαιο (34.720.000 μετοχές αξίας € 0,31 έκαστη) 10.763.200,00  10.763.200,00  10.763.200,00  10.763.200,00 
Υπέρ το Άρτιο 19.202.825,27  19.202.825,27  19.202.825,27  19.202.825,27 
Αποθεματικά 5.624.358,23  5.640.884,54  5.763.250,40  5.779.776,71 
Κέρδη / ζημίες εις νέον 193.080,44  529.869,32  -21.360,06  266.524,67 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα σε μετόχους        
της Μητρικής 35.783.463,93  36.136.779,13  35.707.915,61  36.012.326,65 
Δικαιώματα μειοψηφίας 111.605,80  112.385,64  0,00  0,00 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  35.895.069,73  36.249.164,77  35.707.915,61  36.012.326,65 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        
Δάνεια τραπεζών 8.998.242,44  10.748.592,77  8.702.000,00  10.458.235,33 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.879.883,73  1.879.794,95  1.820.773,01  1.820.773,01 
Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού 184.381,04  177.881,04  177.686,31  171.186,31 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.584.961,42  2.652.703,05  1.632.225,07  1.677.208,83 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 13.647.468,63  15.458.971,81  12.332.684,38  14.127.403,48 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 2.082.944,83  2.159.668,91  2.012.628,40  2.161.880,68 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.968.304,71  4.651.930,57  5.575.980,62  4.251.543,60 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 278.087,56  482.748,44  252.667,35  436.622,20 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 812.780,81  506.948,41  761.175,89  466.669,82 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 9.142.117,91  7.801.296,33  8.602.452,26  7.316.716,30 
        
Σύνολο υποχρεώσεων 22.789.586,54  23.260.268,14  20.935.136,64  21.444.119,78 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 58.684.656,28  59.509.432,91  56.643.052,26  57.456.446,43 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 



 
 

 
 

2. Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 
έως 31η Μαρτίου 2009 
 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ. € 
1/1-

31/03/09  
1/1-

31/03/08  
1/1-

31/03/09  
1/1-

31/03/08 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 2.693  4.837  2.673  4.790 
Κόστος πωλήσεων (1.239)  (2.394)  (1.220)  (2.420) 
Μικτά κέρδη / (ζημίες) 1.454  2.443  1.453  2.370 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 13  5  12  5 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (527)  (571)  (455)  (552) 
Έξοδα λειτουργείας διαθέσεως (805)  (1.224)  (801)  (1.136) 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών        
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 135  653  209  687 
Αποσβέσεις (336)  (395)  (319)  (399) 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών        
Αποτελεσμάτων (201)  258  (110)  288 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (175)  (223)  (164)  (193) 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (376)  35  (274)  95 
Μείον φόροι 61  145  62  (52) 
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (α) (315)  180  (212)  43 
Κατανέμονται σε:        
Ιδιοκτήτες μητρικής (314)  168  (212)  43 
Δικαιώματα Μειοψηφίας (1)  12  0  0 
        
Λοιπά συνολικά έσοδα        
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων (β) (39)  0  (92)  0 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α+β) (354)  180  (304)  43 
Κατανέμονται σε:        
Ιδιοκτήτες μητρικής (353)  168  (304)  43 
Δικαιώματα Μειοψηφίας (1)  12  0  0 
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά 
(σε €) (0,0090)  0,0048  (0,0061)  0,0012 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 



 
 

 
 

3. Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2009 – ο Όμιλος 
 
    Αποδιδόμενα στους Μετόχους της Μητρικής     

Ποσά σε χιλιάδες €  Μετοχικό 
Κεφάλαιο  Υπέρ το 

Άρτιο  Αποθεματικά  Αποτελέσματα 
εις Νέον  Δικαιώματα 

Μειοψηφίας  Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2008  10.763  19.203  5.631  1.662  128  37.387 
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 
31/03/2008             
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 31/03/2008  0  0  0  180  0  180 
Φόρος Εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση  0  0  0  0  0  0 
Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα 
ιδια κεφάλαια - Μεταφορά σε αποθεματικά  0  0  (13)  0  0  (13) 
Δικαιώματα μειοψηφίας από την πρώτη ενοποίηση και 
την ενοποίηση περιόδου  0  0  0  0  12  12 
Συνολική μεταβολή περιόδου  0  0  (13)  180  12  179 
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 Μαρτίου 
2008  10.763  19.203  5.618  1.842  140  37.566 
             
Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2009  10.763  19.203  5.641  530  112  36.249 
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 
31/3/2009             
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 31/3/2009  0  0  0  (315)  0  (315) 
Φόρος Εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση  0  0  0  0  0  0 
Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα 
ιδια κεφάλαια - Μεταφορά σε αποθεματικά  0  0  (16)  17  0  1 
Λιοπά έσοδα περιόδου: Αποτίμηση συμμετοχών & 
χρεογράφων  0  0  0  (39)  0  (39) 
Δικαιώματα μειοψηφίας από την πρώτη ενοποίηση και 
την ενοποίηση περιόδου  0  0  0  0  (1)  (1) 
Συνολική μεταβολή περιόδου  0  0  (16)  (337)  (1)  (354) 
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 Μαρτίου 
2009  10.763  19.203  5.625  193  111  35.895 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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4. Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2009 – η Εταιρεία 
 
    Αποδιδόμενα στους Μετόχους της Μητρικής   

Ποσά σε χιλιάδες €  Μετοχικό 
Κεφάλαιο  Υπέρ το 

Άρτιο  Αποθεματικά  Αποτελέσματα 
εις Νέον  Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2008  10.763  19.203  5.803  1.412  37.181 
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 
31/3/2008           
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 31/3/2008  0  0  0  43  43 
Φόρος Εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση  0  0  0  0  0 
Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα ιδια 
κεφάλαια - Μεταφορά σε αποθεματικά  0  0  (16)  16  0 
Συνολική μεταβολή περιόδου  0  0  (16)  59  43 
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 Μαρτίου 2008  10.763  19.203  5.787  1.471  37.224 
           
Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2009  10.763  19.203  5.780  266  36.012 
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 
31/3/2009           
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 31/3/2009  0  0  0  (212)  (212) 
Φόρος Εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση  0  0  0  0  0 
Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα ιδια 
κεφάλαια - Μεταφορά σε αποθεματικά  0  0  (17)  17  0 
Λιοπά έσοδα περιόδου: Αποτίμηση συμμετοχών & 
χρεογράφων  0  0  0  -92  (92) 
Συνολική μεταβολή περιόδου  0  0  (17)  (287)  (304) 
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 Μαρτίου 2009  10.763  19.203  5.763  (21)  35.708 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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5. Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 
έως 31η Μαρτίου 2009 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ποσά σε χιλιάδες € 1/1-31/3/09 1/1-31/3/08 1/1-31/3/09 1/1-31/3/08 
Λειτουργικές Δραστηριότητες     
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (376) 35 (274) 95 
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις 336 395 319 399 
Προβλέψεις 6 7 6 7 
Συναλλαγματικές διαφορές 0 0 0 0 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 175 227 173 215 
Αποτελ/τα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημίες) επενδ. 
δραστηριότητας 105 19 35 (5) 
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:     
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων (977) (111) (929) (50) 
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 951 13 925 65 
Αύξηση /(μείωση)  υποχρ. (πλην δανειακών) 32 42 (40) (160) 
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 0 (36) 0 (32) 
Καταβεβλημένοι φόροι (54) 0 (39) 0 

Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 198 591 176 534 
Επενδυτικές Δραστηριότητων     
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (371) (793) (371) (710) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 0 0 0 0 
Τόκοι εισπραχθέντες 9 5 9 5 
Μερίσματα εισπραχθέντα 0 0 0 0 
Μείωση/(αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (50) 0 3 0 
Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (412) (788) (359) (705) 
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες     
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχ. Κεφαλ. 0 0 0 0 
Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 0 0 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.600 778 2.500 750 
Εξοφλήσεις δανείων (3.211) (1.062) (3.098) (1.057) 
Εξοφλήσεις υποχρ. χρηματοδοτικών μισθώσεων (χρεολύσια) (21) 0 (4) 0 

Σύνολο εισροών/εκροών από χρημ/κές δραστηριότητες (632) (284) (602) (307) 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και  (846) (481) (785) (478) 
ισοδύναμα της χρήσης (α)+(β)+(γ)     
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.749 1.920 1.529 1.706 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 903 1.439 744 1.228 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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6. Πρόσθετες Πληροφορίες και Επεξηγήσεις 
 
6.1.   Γενικές Πληροφορίες 
 
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 
31η Μαρτίου 2009, περιλαμβάνουν τις ενδιάμεσες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις 
της «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Εμπορίας και 
Αντιπροσωπειών» και τις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας και των θυγατρικών της, και έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 18/05/2009. 
  
Η εταιρεία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Εμπορίας και 
Αντιπροσωπειών» με διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ» Α.Β.Ε.Ε.Α. ιδρύθηκε το έτος 
1979 (ΦΕΚ 1474/15.5.1979) με διάρκεια μέχρι 31.12.2040 και έδρα τον Δήμο 
Λευκώνα του Νομού Σερρών στη διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ. Σερρών Τ.Κ. 621 21, Τετράγωνο 
9.  Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών που τηρείται στη Νομαρχία 
Σερρών με αριθμό Μητρώου 11045/06/Β/86/10. 
 
Φύση Δραστηριοτήτων 
 
Η εταιρεία είναι βιομηχανική επιχείρηση πλήρως καθετοποιημένη με κύρια 
δραστηριότητα την παραγωγή επίπλων και εξοπλισμού γραφείων. Παράγει και 
προσφέρει τα παρακάτω προϊόντα: 
 
• Γραφεία Διευθυντικά, προϊσταμένων, υπαλλήλων για διάφορες εργασίες, 

κατηγορίες, μεγέθη και σχέδια 
• Καθίσματα γραφείων όλων των κατηγοριών και βαθμίδων 
• Αρχειοθήκες για όλες τις βαθμίδες και χρήσεις 
• Σταθερά διαχωριστικά χώρων μέχρι οροφής 
• Κινητά διαχωριστικά σε διάφορα ύψη 
• Κινητές αρχειοθήκες 
• Καθίσματα κοινόχρηστων χώρων 
• Εξοπλισμούς εμπορικών καταστημάτων ειδικής κατασκευής 
• Ειδικές κατασκευές εξοπλισμού μεγάλων έργων 
• Νεανικά έπιπλα σπιτιού 
• Ντουλάπες σπιτιού (νέο προϊόν) 
• Κουτιά επίπλων κουζίνας (νέο προϊόν) 
 
Πληροφορίες σχετικές με τις κύριες εγκαταστάσεις της εταιρείας 
 
Οι παραγωγικές και οι βασικές εγκαταστάσεις της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ βρίσκονται: 
α) Στη Βιομηχανική Περιοχή Σερρών, σε ιδιόκτητα οικόπεδα εκτάσεως 118.036 τ.μ. 

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

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

– γραφεία 1.100 τ.μ. (βασικές εμπορικές εγκαταστάσεις). 
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Η μονάδα είναι καθετοποιημένη και λειτουργούν οι κάτωθι γραμμές παραγωγής: 
• Κατεργασία ξύλου 
• Μεταλλικών κατεργασιών 
• Χύτευση αλουμινίου 
• Βαφείου 
• Πλαστικού και πολυουρεθάνης 
• Ταπετσαριών 
• Συσκευασίας 
 
6.2. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - 
DROMEAS» της 31ης Μαρτίου 2009, που καλύπτουν περίοδο από την 1η  Ιανουαρίου 
έως και την 31η Μαρτίου 2009, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού 
κόστους εκτός από την αποτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going 
concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και ειδικότερα σύμφωνες με το Δ.Λ.Π. 34 περί ενδιάμεσων 
καταστάσεων. 
 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη 
χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της 
Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρμογή των 
λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. 
 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις είναι βασισμένες στις οικονομικές 
καταστάσεις που καταρτίζει ο όμιλος σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο, 
προσαρμοσμένες με τις κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές, προκειμένου να 
εναρμονιστούν με τα ΔΠΧΠ. 
 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της 
μητρικής καθώς και οι ενοποιημένες καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των αντίστοιχων οικονομικών και ενοποιημένων 
καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31/12/2008. 
 
Βασικές λογιστικές αρχές 
 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία θα 
εφαρμοστούν για τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1

η 
Ιανουαρίου 2009 ή 

μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση αυτών των νέων 
προτύπων και ερμηνειών έχει ως εξής: 
 

ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς  
 
Το ΔΠΧΑ 8 διατηρεί τον γενικό σκοπό του ΔΛΠ 14. Απαιτεί οι οικονομικές 
οντότητες των οποίων οι μετοχές ή οι ομολογίες είναι δημόσια διαπραγματεύσιμες, 
καθώς και οι οικονομικές οντότητες που είναι στη διαδικασία έκδοσης μετοχών ή 
ομολογιών, να παρουσιάζουν οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα. Το ΔΠΧΠ 8 
ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2009. Ο όμιλος 
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υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 8 και η υιοθέτηση του Προτύπου δεν έχει επηρεάσει τον τρόπο 
με τον οποίο ο όμιλος αναγνωρίζει τους λειτουργικούς του τομείς και για τον σκοπό 
της παροχής πληροφόρησης, τα αποτελέσματα ανά τομέα παρουσιάζονται με βάση τα 
στοιχεία που έχει και χρησιμοποιεί η Διοίκηση για σκοπούς εσωτερικής 
πληροφόρησης. 
 
ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων – Τροποποιημένο 
 
Η τροποποίηση του προτύπου απαιτεί όπως στην κατάσταση μεταβολής των ιδίων 
κεφαλαίων περιλαμβάνονται μόνο οι συναλλαγές με τους μετόχους. Γίνεται εισαγωγή 
μιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήματος και τα μερίσματα προς τους 
μετόχους θα εμφανίζονται μόνο στην κατάσταση μεταβολής των ιδίων κεφαλαίων ή 
στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. Το ΔΛΠ 1 ισχύει για χρήσεις 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2009. Ο όμιλος επέλεξε να 
παρουσιάσει μία κατάσταση συνολικού εισοδήματος που συνδυάζει σε μία ενιαία 
κατάσταση τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης, εσόδων και εξόδων. 
 
ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού (τροποποίηση) 

 
Στην τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού», η προηγουμένως 
θεωρούμενη βασική μέθοδος της αναγνώρισης του κόστους δανεισμού στα 
αποτελέσματα, έχει εξαλειφθεί. Αντιθέτως, κόστος δανεισμού το οποίο είναι άμεσα 
αποδιδόμενο στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός επιλέξιμου στοιχείου του 
ενεργητικού, όπως αυτό καθορίζεται από το ΔΛΠ 23, θα πρέπει να αποτελεί μέρος 
του κόστους αυτού του στοιχείου. Η τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 23 είναι 
υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους οι οποίες αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2009. Δεν υπήρξε επίδραση από την εφαρμογή του νέου Προτύπου. 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις 2008 
 
Η I.A.S.B. προχώρησε μέσα στο 2008 στην έκδοση «Ετήσιες βελτιώσεις των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 2008». Οι περισσότερες από τις 
τροποποιήσεις αυτές έχουν έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2009 ή μεταγενέστερα. 
Εκτιμάται ότι η επίδραση δε θα είναι σημαντική στις οικονομικές καταστάσεις του 
ομίλου. 
 
ΔΕΕΧΠ 13 – Προγράμματα Πιστότητας Πελατών (εφαρμόζονται για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2008) 
 
Η διερμηνεία διασαφηνίζει τον χειρισμό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας 
μορφής επιβράβευση πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά μίλια’’ σε πελάτες 
που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
 
ΔΠΧΠ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – 
Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις (εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης 
(vesting conditions)», με την εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις μη κατοχύρωσης 
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(non-vesting conditions)» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους 
απόδοσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την 
ίδια την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια 
λογιστική αντιμετώπιση. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει 
επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις. 
 
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΛΠ 1 
(Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» -Χρηματοοικονομικά 
Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο (ή “puttable” μέσο) (εφαρμόζονται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
 
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα 
από τον κάτοχο («puttable») και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την 
ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα 
κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριμένων 
πληροφοριών αναφορικά με τα «puttable» μέσα που κατατάσσονται ως Ίδια 
Κεφάλαια. Ο Όμιλος αναμένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις 
οικονομικές του καταστάσεις. 
 
ΔΕΕΧΠ 15 – Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (εφαρμόζεται για 
τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
 
Η διερμηνεία αναφέρεται στους υφιστάμενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς 
για τις πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν 
το έσοδο σύμφωνα με το ΔΛΠ 18 (δηλ. όταν μεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη 
κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα με 
το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 11. Η 
διερμηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Η 
διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
 
ΔΠΧΠ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ΔΛΠ 27 
(Τροποποιημένο) «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιουλίου 2009) 
 
Το αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό 
συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας 
υπεραξίας, τα αποτελέσματα της αναφερόμενης περιόδου στην οποία 
πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές 
οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται με την 
απόκτηση και την αναγνώριση μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία του 
ενδεχόμενου τιμήματος (“contingent consideration”) στα αποτελέσματα. Το 
τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών 
συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το 
τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που 
πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου 
θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων εφαρμόζονται μεταγενέστερα 
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από την ημερομηνία εφαρμογής τους και θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και 
συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές από 
την ημέρα που τίθενται σε εφαρμογή. 
 
ΔΛΠ 39 (Τροποποιημένο) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και 
Επιμέτρηση» – Αντισταθμισμένα στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
λογιστικής αντιστάθμισης (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009) 
 
Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να 
εφαρμόζονται, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο 
ένας αντισταθμιζόμενος κίνδυνος ή τμήμα των ταμειακών ροών εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται 
στον Όμιλο καθώς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. 
  

ΔΕΕΧΠ 16 - Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο 
εξωτερικό (εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Οκτωβρίου 2008) 

 
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή σε μία οικονομική οντότητα που αντισταθμίζει τον 
κίνδυνο ξένου νομίσματος που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε 
εκμετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθμισης 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η διερμηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο μία οικονομική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινομούνται 
από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα τόσο για το μέσο αντιστάθμισης όσο και για 
το αντισταθμιζόμενο στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
 
6.3. Ενοποίηση 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονομικές 
καταστάσεις της Μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών της. Οι θυγατρικές είναι 
επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική.  Οι θυγατρικές 
ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που αποκτάται ο 
έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος 
έλεγχος δεν υφίσταται.  Παρακάτω παρουσιάζονται οι θυγατρικές εταιρείες που 
περιλήφθηκαν στην ενοποίηση μαζί µε τα σχετικά ποσοστά συμμετοχής καθώς και τη 
δραστηριότητα κάθε θυγατρικής: 
 
«ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ – ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ» με διακριτικό τίτλο 
«Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» με ποσοστό 92,54%, η οποία ιδρύθηκε την 25.1.2002 (ΦΕΚ 
711/30.1.2002) και β) «DROMEAS BG E.A.D» Βουλγαρίας με ποσοστό 100% που 
ιδρύθηκε την 18.7.2003. 
 
Η «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» έχει έδρα τον Λευκώνα Σερρών και σκοπός της είναι η 
κατασκευή και εμπορία καλουπιών έγχυσης μετάλλων και πλαστικών πάσης φύσεως 
και η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως μεταλλικών και πλαστικών συσκευών 
εξαρτημάτων ή μερών. 
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Η «DROMEAS BG Ε.Α.D.» είναι εγκατεστημένη σε κεντρικό σημείο της Σόφιας, 
πρωτεύουσας της Βουλγαρίας και ασχολείται με λιανικές πωλήσεις των προϊόντων 
της «ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.» στην περιοχή. 
 
 
6.4. Πληροφόρηση κατά γεωγραφικό Τομέα 
 
Η έδρα του ομίλου είναι η Ελλάδα. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και 
εμπορία επίπλων και εξοπλισμού γραφείων καθώς και λοιπών επίπλων και στην 
παραγωγή καλουπιών για κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών μερών. Οι ανωτέρω 
επιχειρηματικές δραστηριότητες υλοποιούνται από την μητρική εταιρεία 
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – DROMEAS», από την θυγατρική «Κ.Ε.Μ. 
Α.Β.Ε.Ε.» και από την θυγατρική «DROMEAS BG E.A.D». Συγκεκριμένα, η 
παραγωγή και εμπορία επίπλων και εξοπλισμού γραφείων καθώς και λοιπών επίπλων 
πραγματοποιείται από την μητρική εταιρεία, ενώ η θυγατρική «DROMEAS BG 
E.A.D» δραστηριοποιείται μόνο στην εμπορία και ειδικότερα στην εμπορία επίπλων 
και εξοπλισμού γραφείων καθώς και λοιπών επίπλων τα οποία προμηθεύεται 
αποκλειστικά από την μητρική «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – DROMEAS». 
Στην παραγωγή και εμπορία καλουπιών για κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών 
μερών, δραστηριοποιείται η θυγατρική «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.», της οποίας σχεδόν 
αποκλειστικός πελάτης είναι η μητρική εταιρεία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. 
– DROMEAS». 
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα ανωτέρω, σημειώνεται ειδικότερα ότι, τόσο η μητρική 
εταιρεία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – DROMEAS», όσο και ο όμιλος σαν 
σύνολο, σε επίπεδο γεωγραφικής δραστηριότητας, έχει επικεντρωθεί σε τρεις κυρίως 
γεωγραφικές περιοχές: 
 
α)  Ελλάδα, 
β)  Βαλκανικές χώρες εκτός Ελλάδος και συγκεκριμένα Βουλγαρία, Ρουμανία, 
Αλβανία, Σερβία, αλλά και Τουρκία και 
γ)  Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην των Βαλκανικών και συγκεκριμένα 
Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία και Κύπρος. 
 
Συνεπώς, το κύριο ενδιαφέρον χρηματοοικονομικής πληροφόρησης επικεντρώνεται 
στην γεωγραφική  κατανομή της δραστηριότητας τόσο της εταιρείας όσο και του 
ομίλου. 
 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΚΑΤΑ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ      

(Ποσά σε χιλ. €) ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΑ 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 2.345 290 37 2.673 
Κόστος πωλήσεων 1.070 133 17 1.220 
Μικτά κέρδη / (ζημίες) 1.275 158 20 1.453 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 12 0 0 12 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 399 49 6 455 
Έξοδα λειτουργείας διαθέσεως 703 87 11 801 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 185 21 3 209 
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Αποσβέσεις 280 35 4 319 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων και χρηματοδοτικών 
αποτελεσμάτων (95) (13) (2) (110) 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 144 18 2 164 
Κέρδη προ φόρων (239) (31) (4) (274) 
Μείον φόροι    62 
Κέρδη / ζημίες μετά από φόρους    (212) 

 
 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ      

(Ποσά σε χιλ. €) ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΑ 

Κύκλος εργασιών 2.479 176 37 2.693 
Κόστος πωλήσεων 1.141 81 17 1.239 
Μικτά κέρδη / ζημίες 1.339 95 20 1.454 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 12 1 0 13 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 485 35 7 527 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 741 53 11 805 
Κέρδη / ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 124 9 2 135 
Αποσβέσεις 309 22 5 336 
Κέρδη / ζημίες προ φόρων και χρηματοδοτικών 
αποτελεσμάτων (185) (13) (3) (201) 
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 162 11 2 175 
Κέρδη προ φόρων (347) (24) (5) (376) 
Μείον φόροι    210 
Κέρδη / ζημίες μετά από φόρους    (166) 

 
 
6.5. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 
 
Δεν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις ή άλλα βάρη επί των παγίων στοιχείων τόσο 
της μητρικής όσο και των θυγατρικών εταιρειών. 
 
 
6.6.  Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
 
 Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών 
οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση 
της εταιρείας και του ομίλου. 
 
 
6.7.  Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις – Ενδεχόμενες υποχρεώσεις - Προβλέψεις 
 
Η μητρική εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις 
διαχειριστικές χρήσεις 2006, 2007 και 2008. Ήδη με έγγραφό της προς την 
φορολογική αρχή, έχει υποβάλει ειδικό αίτημα ώστε να επισπευτεί ο έλεγχος αυτός. 
Τέλος, για τις ως άνω διαχειριστικές χρήσεις έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ύψους € 
20.000,00 αν και η Διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι δεν θα επιβαρυνθεί με κανένα 
πρόσθετο φόρο. 
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Από τις λοιπές εταιρείες του ομίλου, η θυγατρική «ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε.» έχει περαιώσει 
τις φορολογικές της υποχρεώσεις για τις οικονομικές χρήσεις από ενάρξεως μέχρι και 
την 31/12/2006 σύμφωνα με τον Ν.3697/2008 και το σχετικό εκκαθαριστικό 
σημείωμα περαίωσης και η φορολογική επιβάρυνση που προέκυψε ανήλθε σε ποσό € 
16.354 και βάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης. Η  θυγατρική εμπορική επιχείρηση 
«DROMEAS BG EAD» δεν έχει ελεγχθεί από την έναρξή της (Ιούλιος 2003). 
 
Κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου 2008 είχε ολοκληρωθεί ο τακτικός φορολογικός 
έλεγχος των διαχειριστικών χρήσεων 2003, 2004 και 2005 της μητρικής εταιρείας και 
παραδόθηκαν στην εταιρεία τα φύλλα ελέγχου και οι  επιβαρύνσεις φόρων, τις οποίες 
η Διοίκηση της εταιρείας μας δεν έκανε αποδεκτές, διότι οι αιτιάσεις των 
επιβαρύνσεων στο μεγαλύτερο μέρος τους ήσαν λανθασμένες, αναιτιολόγητες και σε 
αντίθεση με την Διοικητική πρακτική και τους ειδικούς φορολογικούς νόμους που 
ισχύουν.   
 
Επί αυτών των φύλλων ελέγχου η εταιρεία υπέβαλε κατά την 11/4/2008 αίτημα για 
την διοικητική επίλυση της διαφοράς φόρων, βάσει του άρθρου 70 του Ν. 2238/94, 
και κατόπιν παραστάσεων ενώπιον της ειδικής  επιτροπή  η εταιρεία μας 
συμβιβάσθηκε στα τρία εκ των τεσσάρων φορολογικών αντικειμένων, δηλαδή στην 
φορολογία εισοδήματος, χαρτόσημο αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και 
Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, από τον οποίο συμβιβασμό, βάσει των 
λογιστικών κανόνων της περιοδικής κατανομής, επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα του 
της χρήσης με το συνολικό ποσό των € 380.127,50 , ενώ εμφάνισε ως έσοδο από 
προβλέψεις για διαφορές από φορολογικό έλεγχο χρήσεων 2003-2005 το ποσό της 
προβλέψεως που είχε διενεργηθεί κατά την 31/12/2007 και ανερχόταν στο ποσό των 
€ 250.000,00 συνολικά . 
 
Για το τελευταίο είδος της φορολογίας, το οποίο αφορά σε φόρους αμοιβών τρίτων 
για τις διαχειριστικές χρήσεις 2004 και 2005,  η εταιρεία προσέφυγε στα διοικητικά 
δικαστήρια, για φόρους που προσδιόρισε ο φορολογικός έλεγχος συνολικής αξίας € 
263.951,81 ( Χρήση 2004 : € 153.218,69  και Χρήση 2005 : € 110.733,12).  Επί 
αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας αμφισβητεί το μεγαλύτερο μέρος 
αυτών και αποδέχεται, στηριζόμενη σε αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και 
στην ειδική συνδυασμένη νομολογία την οποία αναπτύξαμε στα έγγραφα των 
προσφυγών μας, μόνο την επιβάρυνση του ποσού των € 18.352,77 (δηλαδή  για το 
2004 :€ 8.445,02 και για το 2005: €  9.907,75), για την οποία εκτιμώμενη επιβάρυνση 
διενεργήθηκε ήδη ισόποση πρόβλεψη € 18.352,77 ,  εφαρμόζοντας τις τεκμηριωμένες 
εκτιμήσεις και αποτιμήσεις, και σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 10, 12 και 37 και τις 
γνωστοποιήσεις αυτών. 
 
Τέλος στα υπόλοιπα σημαντικά είδη φορολογίας (Φ.Π.Α., Παρακρατούμενοι φόροι 
διάφοροι , Χαρτόσημο κλπ) , η εταιρεία δεν υπέστη καμία απολύτως πρόσθετη 
επιβάρυνση. 
 
6.8.    Ενσώματα Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού 
 
Τα οικόπεδα, τα κτίρια και τα μηχανήματα αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία 
μετάβασης στα ΔΠΧΠ (01/01/2004) στο «τεκμαιρόμενο» κόστος (deemed cost), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 1. Ως «τεκμαιρόμενο» κόστος θεωρείται η 
εύλογη αξία του παγίου εξοπλισμού κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ, η 
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οποία προσδιορίστηκε μετά από μελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιμητών. 
Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των 
παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού. 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία της εταιρείας και του ομίλου αναλύονται ως εξής: 
 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχ/κός 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητ/σεις 
υπό 

εκτέλεση Σύνολα 
Λογιστική αξία την 31/12/2007 4.412.000 18.127.420 11.214.505 640.394 268.810 439.932 35.103.061 
Προσθήκες 1/1/2008-31/12/2008 0 108.567 972.114 5.741 48.878 1.250.776 2.386.076 
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2008-
31/12/2008 0 0 17.000 45413 0 0 62.413 
Αποσβέσεις 1/1/2008-31/12/2008 0 557.379 447.932 27.376 93.571 0 1.126.258 
Λογιστική αξία την 31/12/2008 4.412.000 17.678.608 11.721.687 573.346 224.117 1.690.708 36.300.466 
Προσθήκες 1/1/2009-31/3/2009 0 0 124.200 0 2.965 217.793 344.958 
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2009-
31/3/2009 0 0 0 0 0 0 0 
Αποσβέσεις 1/1/2009-31/3/2009 0 135.629 103.891 6.766 23.819 0 270.105 
Λογιστική αξία την 31/3/2009 4.412.000 17.542.979 11.741.996 566.580 203.263 1.908.501 36.375.319 
        
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση: Το ποσό αύξησης ύψους € 217.793 αφορά στο συμψηφιστικό υπόλοιπο των προσθηκών, των 
μειώσεων και των μεταφορών ολοκληρωθέντων έργων σε λογαριασμούς παγίων. 
Συγκεντρωτικά:        
Κόστος κτήσης (ή τεκμαιρόμενο 
κόστος κτήσης) κατά την 31/3/2009 4.412.000 21.210.552 13.655.170 676.246 1.946.725 1.908.501 43.809.194 
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  0 3.667.573 1.913.174 109.666 1.743.462 0 7.433.875 
Λογιστική αξία την 31/3/2009 4.412.000 17.542.979 11.741.996 566.580 203.263 1.908.501 36.375.319 

 
 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Ποσά σε € Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχ/κός 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητ/σεις 
υπό 

εκτέλεση Σύνολα 

Λογιστική αξία την 31/12/2007 4.689.622 18.939.357 12.683.004 642.950 278.625 442.686 37.676.244 

Προσθήκες 1/1/2008-31/12/2008 0 108.567 1.302.786 43.413 54.503 1.248.022 2.757.291 
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2008-
31/12/2008 0 0 17.000 45.413 0 0 62.413 

Αποσβέσεις 1/1/2008-31/12/2008 0 576.246 494.282 28.180 97.458 0 1.196.166 

Λογιστική αξία την 31/12/2008 4.689.622 18.471.678 13.474.508 612.770 235.670 1.690.708 39.174.956 

Προσθήκες 1/1/2009-31/3/2009 0 0 126.128 0 2.965 211.924 341.017 
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2009-
31/3/2009 0 0 0 0 0 0 0 

Αποσβέσεις 1/1/2009-31/3/2009 0 140.346 116.333 8.544 24.760 0 289.983 

Λογιστική αξία την 31/3/2009 4.689.622 18.331.332 13.484.303 604.226 213.875 1.902.632 39.225.990 

        
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση: Το ποσό αύξησης ύψους € 211.924 αφορά στο συμψηφιστικό υπόλοιπο των προσθηκών, των 
μειώσεων και των μεταφορών ολοκληρωθέντων έργων σε λογαριασμούς παγίων. 
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Συγκεντρωτικά:        
Κόστος κτήσης (ή τεκμαιρόμενο 
κόστος κτήσης) κατά την 31/3/2009 4.689.622 22.096.349 15.590.897 716.474 1.990.492 1.902.632 46.986.466 

Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  0 3.765.017 2.106.594 112.248 1.776.617 0 7.760.476 

Λογιστική αξία την 31/3/2009 4.689.622 18.331.332 13.484.303 604.226 213.875 1.902.632 39.225.990 
 
 
 
6.9. Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού 
 
Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού, περιλαμβάνουν: 
 
α) παραχωρήσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα οποία αφορούν σε 
άδειες παραγωγής και εκμεταλλεύσεως (LICENCES).   
 
β)  έξοδα ανάπτυξης – μελέτες που αφορούν στην εμπορική και τεχνική τεκμηρίωση 

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

Ποσά σε € 

Παραχωρήσεις 
Δικαιωμάτων 
Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας Software 

Δαπάνες 
Έρευνας 

& 
Ανάπτυξης Σύνολα 

Λογιστική αξία την 31/12/2007 75.442 219.136 958.916 1.253.494 
Προσθήκες 1/1/2008-31/12/2008 0 38.190 155.117 193.307 
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2008-
31/12/2008 0 0 0 0 
Αποσβέσεις 1/1/2008-31/12/2008 19.400 76.462 252.468 348.330 
Λογιστική αξία την 31/12/2008 56.042 180.864 861.565 1.098.471 
Προσθήκες 1/1/2009-31/3/2009 0 25.660 0 25.660 
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2009-31/3/2009 0 0 0 0 
Αποσβέσεις 1/1/2009-31/3/2009 4.850 20.989 63.372 89.211 
Λογιστική αξία την 31/3/2009 51.192 185.535 798.193 1.034.920 
     
Συγκεντρωτικά:     
Κόστος κτήσης κατά την 31/3/2009 125.619 512.587 1.611.836 2.250.042 
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  74.427 327.052 813.643 1.215.122 
Λογιστική αξία την 31/3/2009 51.192 185.535 798.193 1.034.920 
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ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Ποσά σε € 

Παραχωρήσεις 
Δικαιωμάτων 
Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας Software 

Δαπάνες 
Έρευνας 

& 
Ανάπτυξης Σύνολα 

Λογιστική αξία την 31/12/2007 75.442 250.616 958.916 1.284.974 
Προσθήκες 1/1/2008-31/12/2008 0 38.190 155.117 193.307 
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2008-
31/12/2008 0 1.533 0 1.533 
Αποσβέσεις 1/1/2008-31/12/2008 19.400 90.356 252.468 362.224 
Λογιστική αξία την 31/12/2008 56.042 196.917 861.565 1.114.524 
Προσθήκες 1/1/2009-31/3/2009 0 25.660 0 25.660 
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2009-31/3/2009 0 0 0 0 
Αποσβέσεις 1/1/2009-31/3/2009 4.850 24.463 63.372 92.685 
Λογιστική αξία την 31/3/2009 51.192 198.114 798.193 1.047.499 
     
Συγκεντρωτικά:     
Κόστος κτήσης κατά την 31/3/2009 125.619 616.320 1.611.836 2.353.775 
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  74.427 418.206 813.643 1.306.276 
Λογιστική αξία την 31/3/2009 51.192 198.114 798.193 1.047.499 

 
  
6.10.  Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις – Προβλέψεις 
 
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του ομίλου και της εταιρείας 
αναλύονται ως εξής: 
 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
       31/3/2009        31/12/2008        31/3/2009       31/12/2008 
Πελάτες   4.112.474  5.149.994  4.208.859  5.227.390 
(-) Πρόβλεψη για επισφάλειες (81.452)  (81.452)  (81.452)  (81.452) 
Μεταχρονολογημένες Επιταγές 1.057.596  877.196  1.054.596  872.768 

Σύνολο 5.088.618  5.945.738  5.182.003  6.018.706 
 
Προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο πιστωτικός κίνδυνος σε σχέση με τις απαιτήσεις 
από πελάτες, διενεργήθηκε σε προηγούμενη χρήση πρόβλεψη ύψους € 81.452, η 
οποία, σύμφωνα και με τις τρέχουσες εκτιμήσεις της Διοικήσεως, είναι αρκετή για να 
καλύψει πιθανές απώλειες από μη είσπραξη απαιτήσεων.  Αναφέρεται ότι το ποσό 
της ανωτέρω πρόβλεψης, μείωσε ισόποσα το υπόλοιπο απαιτήσεων από πελάτες, 
μόνον για την εμφάνιση του Ισολογισμού και βάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 
που έληξε την 31/12/2006, δηλαδή τα αποτελέσματα της χρονικής στιγμής που 
σχηματίστηκε. 
 
Σημειώνεται ότι ο όμιλος έχει μεγάλο αριθμό πελατών τόσο στο εσωτερικό όσο και 
στο εξωτερικό (διασπορά πιστωτικού κινδύνου).  Ιδιαίτερα στο εσωτερικό, σημαντικό 
μέρος του αριθμού πελατών αποτελείται από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, 
περιορίζοντας σημαντικά με αυτό τον τρόπο τον πιστωτικό κίνδυνο. 
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Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφλησή 
τους κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
 
6.11.  Φόρος εισοδήματος – Αναβαλλόμενοι φόροι 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών 
μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων 
και των υποχρεώσεων, με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να 
εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η 
υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς 
νόμους) που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες 
φορολογικές υποχρεώσεις, όταν υπάρχει ένα νόμιμο ασκητό δικαίωμα για 
συμψηφισμό και υπόκεινται και οι δύο στην ίδια φορολογική αρχή. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:           ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Ποσά σε € Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ο ΟΜΙΛΟΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2007 1.641.349  1.670.031 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση χρήσης 1/1/2008 – 31/12/2008 179.424  209.764 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2008 1.820.773  1.879.795 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση περιόδου 1/1/2009 – 31/3/2009 0  89 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/3/2009 1.820.773  1.879.884 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2:           ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Ποσά σε € Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ο ΟΜΙΛΟΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2007 482.433  664.755 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση χρήσης 1/1/2008 – 31/12/2008 0  0 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2008 482.433  664.755 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση περιόδου 1/1/2009 – 31/3/2009 61.971  61.971 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/3/2009 544.404  726.726 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:           ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Ποσά σε € Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ο ΟΜΙΛΟΣ 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση περιόδου 1/1/2009 – 31/3/2009 0  89 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση περιόδου 1/1/2009 – 31/3/2009 61.971  61.971 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στην κατάσταση συνολικών 
εσόδων της 31/12/2008 61.971  61.882 
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    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ 
Ποσά σε €    1/1 - 31/3/09 1/1 - 31/3/09 
Αναβαλλόμενος φόρος από:    
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  71.634 73.317 
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  -2.351.203 -2.493.987 
Επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων  -8.995 -31.953 
Υποχρεώσεις Leasing  8.461 8.461 
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού  -22.167 -22.167 

    -2.302.269 -2.466.328 
Φορολογική απαίτηση από σωρευμένες φορολογικές ζημίες μέχρι 31/12/2008  883.834 1.156.665 
Φορολογική απαίτηση από φορολογικές ζημίες περιόδου 1/1/2009 - 31/3/2009  142.066 156.505 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 
31/3/2009 -1.276.369 -1.153.158 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
31/12/2008  482.433 664.755 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
31/12/2008  -1.820.773 -1.879.795 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 
31/12/2008 -1.338.340 -1.215.040 
      
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της 
31/3/2009 61.971 61.882 

 
Στον ανωτέρω πίνακα, η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση της Κατάστασης 
Οικονομικής Θέσης της 31/3/2009, απεικονίζεται συμψηφισμένη. Δηλαδή, επί της 
Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της εταιρείας και του ομίλου, η αναβαλλόμενη 
φορολογική υποχρέωση (όπως αναλύεται στον Πίνακα 1) απεικονίζεται σε ιδιαίτερο 
κονδύλι των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, ενώ η αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση (όπως αναλύεται στον Πίνακα 2) συμπεριλαμβάνεται στο κονδύλι των 
λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων. 
 
6.12.  Δανειακές Υποχρεώσεις 
 
Οι μακροπρόθεσμες, πέραν της 31/3/2010, δανειακές υποχρεώσεις της μητρικής 
εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 
πληρωτέων μέχρι και την 31/3/2010, οι οποίες απεικονίζονται στο κονδύλι των 
βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων, αναλύονται ως εξής (ποσά σε Ευρώ): 
 

ΔΑΝΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΗΞΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ 
ΜΕΧΡΙ 31/12/08 

ΤΟΚΟΙ 
Ομολογιακό μη μετατρέψιμο σε μετοχές EUROBANK 20/3/2014 1.745.460 1.681 
Ομολογιακό μη μετατρέψιμο σε μετοχές EUROBANK 15/7/2011 1.250.000 10.969 
Ομολογιακό μη μετατρέψιμο σε μετοχές ΠΕΙΡΑΙΩΣ 31/12/2010 2.500.000 28.044 
Ομολογιακό μη μετατρέψιμο σε μετοχές ΕΜΠΟΡΙΚΗ 28/7/2015 3.000.000 17.319 
Μακροπρόθεσμο Δάνειο ΕΜΠΟΡΙΚΗ 10/9/2014 800.000 1.781 
Μακροπρόθεσμο Δάνειο ΕΤΕ 27/12/2012 1.764.707 19.880 

ΣΥΝΟΛΟ   11.060.166 79.674 
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Η εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για τους δεδουλευμένους τόκους εξυπηρέτησης 
των ανωτέρω δανείων, επιβαρύνοντας απ’ ευθείας τα Αποτελέσματα Χρήσης κάθε 
περιόδου. 
 
Εκ του ανωτέρω συνολικού ποσού € 11.139.840 (11.060.166 + 79.674), ποσό € 
8.702.000 απεικονίζεται στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας, 
ενώ ποσό € 2.437.840 το οποίο είναι πληρωτέο μέχρι και την 31/3/2010, 
περιλαμβάνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας. 
 
Οι μακροπρόθεσμες, δανειακές υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρείας «ΚΕΜ 
Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίες περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
του ομίλου, αναλύονται ως εξής: 
 

ΔΑΝΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΗΞΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ 
ΜΕΧΡΙ 31/3/09 

ΤΟΚΟΙ 
Μακροπρόθεσμο Δάνειο ΕΜΠΟΡΙΚΗ 26/2/2015 190.357 4.467 
Μακροπρόθεσμο Δάνειο ALPHA BANK 31/12/2012 100.000 1.418 

ΣΥΝΟΛΟ   290.357 5.885 
 
Τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια που έχουν λάβει η μητρική εταιρεία και η 
θυγατρική της «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.», έχουν ως εξής: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ 
ΜΕΧΡΙ 31/12/08 

ΤΟΚΟΙ 
Μητρική ALPHA BANK 3.000.000 33.920 
Μητρική ΕΜΠΟΡΙΚΗ 100.000 4.221 
Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 100.000 224 
Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 130.000 816 
Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε. ALPHA BANK 160.000 1.284 

ΣΥΝΟΛΟ  3.490.000 40.465 
 
Τα ανωτέρω δάνεια χρησιμοποιούνται ως κεφάλαιο κίνησης. 
 
Η εταιρεία και η θυγατρική της, αναφορικά με τους τόκους, ακολουθούν και για τα 
βραχυπρόθεσμα δάνεια την τακτική που ακολουθούν και για τα μακροπρόθεσμα, 
σχηματίζοντας προβλέψεις για τους δεδουλευμένους τόκους εξυπηρέτησης των 
δανείων και επιβαρύνοντας απ’ ευθείας τα Αποτελέσματα Χρήσης κάθε περιόδου. 
 
Η θυγατρική «DROMEAS BG Ε.Α.D.», δεν έχει λάβει κανένα τραπεζικό ή άλλο 
δάνειο. 
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6.13. Απασχολούμενο προσωπικό και υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία - Προβλέψεις 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.3.2009   31.3.2008   31.3.2009   31.3.2008 
Αριθμός Ατόμων           
- Μισθωτοί 106  110  99  101 
- Ημερομίσθιοι 175  179  144  149 
Σύνολο Εργαζομένων 281  289  243  250 
        
 Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.3.2009   31.3.2008   31.3.2009   31.3.2008 
Υποχρεώσεις Ισολογισμού για:          
- Συνταξιοδοτικές παροχές 184.381,04  155.511,81  177.686,31  151.485,10 

 
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε περιόδου και προσαρμόζονται ώστε 
να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις. 
 
6.14.    Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/3/2009   31/12/2008   31/3/2009   31/12/2008 
Προμηθευτές  1.193.055  1.285.687  1.167.458  1.362.906 
Επιταγές Πληρωτέες 889.890  873.982  845.170  798.974 

Σύνολο 2.082.945  2.159.669  2.012.628  2.161.880 
 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/3/2009   31/12/2008   31/3/2009   31/12/2008 
Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα 167.738  39.852  167.738  39.852 
Προκαταβολές Πελατών 166.224  92.944  166.224  92.944 
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 82.634  241.617  68.926  215.476 
Μερίσματα Πληρωτέα 0  478  0  478 
Πιστωτές Διάφοροι 396.185  132.058  358.288  117.920 

Σύνολο 812.781  506.949  761.176  466.670 
 
Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται 
προεξόφλησή τους κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
 
 
6.15. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
Αναφορικά με τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών αναφέρεται ότι, η 
μητρική εταιρεία προμηθεύεται αγαθά από και διενεργεί πωλήσεις προϊόντων προς 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις («Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» και «DROMEAS B.G. EAD», 
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αντίστοιχα), στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας της και για τους 
ειδικούς επιχειρηματικούς λόγους για τους οποίους η μητρική σύστησε τις ως άνω 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων της μητρικής από τις 
θυγατρικές, τα οποία υπόλοιπα προέρχονται από τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές 
μεταξύ τους, περιλαμβάνονται στις ανωτέρω απαιτήσεις από πελάτες και κατά την 
σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλείφονται πλήρως. 
 
Παραθέτουμε την κατωτέρω ανάλυση: 
 

Ποσά σε € ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/3/2009  31/3/2009 
α) Έσοδα 0  114.275 
β) Έξοδα 0  213.718 
γ) Απαιτήσεις 0  167.125 
δ) Υποχρεώσεις 0  0 
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 77.951  58.751 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 176.338  17.789 
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 27.113  27.113 

 
α) Αφορά σε πωλήσεις προϊόντων της μητρικής εταιρείας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Α.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» προς την θυγατρική «ΔΡΟΜΕΑΣ BG EAD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ». 
 
β) Αφορά σε αγορές προϊόντων της μητρικής εταιρείας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» από την θυγατρική «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.». 
 
γ) Αφορά στο κατά την 31/3/2009 υπόλοιπο απαιτήσεων της μητρικής εταιρείας 
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ»: (α) από την θυγατρική 
«ΔΡΟΜΕΑΣ BG EAD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» ποσού € 161.256 και (β) από την θυγατρική 
«Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» ποσού € 5.869. Οι απαιτήσεις προέρχονται από συναλλαγές 
συνήθους εμπορικής φύσης. 
 
ε) Αφορά:  
    1) για την μητρική σε εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σε αμοιβές συνεδριάσεων 
και παραστάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής 
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» συνολικού ποσού € 58.751 και 
    2) και για τον όμιλο σε αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
μητρικής «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» ποσού € 58.751 και σε 
αμοιβές για παροχή υπηρεσιών (σχεδιασμού, μελέτης και επίβλεψης) προς μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» ποσού € 19.200. 
Συνολικό ποσό € 77.951. 
 
στ) Αφορά: 

1) στην κατά την 31/3/2009 απαίτηση της μητρικής εταιρείας 
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού € 17.789 και 

2) στην ανωτέρω απαίτηση της μητρικής εταιρείας ποσού € 17.789, και σε 
απαίτηση της θυγατρικής «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» από μέλη του Διοικητικού της 
Συμβουλίου συνολικού ποσού € 158.549, που αφορά στο κατά την 31/3/2009 
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υπόλοιπο δανείου αρχικού κεφαλαίου € 156.220,00 το οποίο κατόπιν εγκρίσεως 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης χορηγήθηκε σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
θυγατρικής «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.», καθώς και σε ρευστά διαθέσιμα που κατά την 
31/3/2009 βρίσκονταν εις χείρας μελών του Δ.Σ. της ανωτέρω θυγατρικής, προς 
διαχείριση και αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών. Συνολικό ποσό απαίτησης σε 
επίπεδο ομίλου € 176.338. 
 
ζ)  Αφορά στο κατά την 31/3/2009 υπόλοιπο υποχρεώσεων της μητρικής εταιρείας  
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» προς μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, σχετικά με αμοιβές συνεδριάσεων και παραστάσεων. 
 
 
6.16.     Διανομή μερισμάτων 
 
Η διανομή μερίσματος στους μετόχους της μητρικής εταιρείας, αναγνωρίζεται ως 
υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία αυτές 
εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σχετικά με το τελικώς διαμορφωθέν 
αποτέλεσμα της χρήσης 2008, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων προς έγκριση, τη μη διανομή μερίσµατος, και το σχηματισμό μόνο του 
νόμιμου τακτικού αποθεματικού. Για την πρόταση αυτή της μη διανομής κερδών, με 
την οποία απαιτείται να συμφωνήσει άνω του 70% των μετόχων, το Διοικητικό 
Συμβούλιο θεωρεί βέβαιο ότι θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις της εγκρίσεως αυτής, οι 
οποίες προϋποθέσεις προβλέπονται από το άρθρο 45 του Ν. 2190/1920, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (αυξημένη πλειοψηφία 70%). 
 
 
6.17. Κέρδη ανά μετοχή 
 
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν ως τα διανεμόμενα σε μετόχους της εταιρείας 
κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων προς το μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών σε 
κυκλοφορία, ο οποίος ανέρχεται σε 34.720.000 μετοχές και έχουν ως εξής: 
 

Ποσά σε  € ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 1/1-31/3/09 1/1-31/3/08 1/1-31/3/09 1/1-31/3/08 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (376.533) 35.778 (274.083) 94.753 
Μείον / πλέον φόροι (αναβαλλόμενοι) 61.882 144.653 61.971 (51.348) 
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (314.651) 180.431 (212.112) 43.405 
     
Κατανέμονται σε:     
Ιδιοκτήτες μητρικής (314.016) 168.298 (212.112) 43.405 
Δικαιώματα Μειοψηφίας (635) 12.133 0 0 
Βασικά Κέρδη / ζημίες ανά Μετοχή (Ευρώ/μετοχή) (0,0090) 0,0048 (0,0061) 0,0012 
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6.18.    Μεταγενέστερα γεγονότα 
 
Την Τετάρτη 06/05/09 υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
μητρικής εταιρείας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» για την 
προμήθεια επίπλων γραφείου (γραφεία εργασίας, διευθυντικά γραφεία, αρχειοθήκες, 
συρταριέρες, καθίσματα, βοηθητικά έπιπλα, κτλ.) όλων των υπηρεσιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους 31 εκατ. € και διάρκειας 2 (δύο) ετών με δυνατότητα 
παράτασης 1+1 έτος. 
Τα επόμενα δύο ή τέσσερα χρόνια όλες οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
προμηθεύονται αποκλειστικά και μόνο από την «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. 
– ΔΡΟΜΕΑΣ» τα έπιπλά τους. Πρόκειται για έπιπλα που ανταποκρίνονται πλήρως 
στις προδιαγραφές της Ε.Ε. τα οποία παράγονται εξολοκλήρου από την 
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» στις εγκαταστάσεις της στη 
ΒΙ.ΠΕ. Σερρών. Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά, ελληνική εταιρία κερδίζει τις 
εντυπώσεις σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και αμερικάνικες εταιρίες 
κολοσσούς του κλάδου και επιλέγεται ως η πλέον αξιόπιστη, ποιοτική και 
ανταγωνιστική εταιρία στα έπιπλα γραφείου. 
Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων 
γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε στον όμιλο είτε στην εταιρεία για τα οποία 
επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(Δ.Π.Χ.Α.). 
 
 
 

ΒΙ. ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ, 18 Μαΐου 2009 
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