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ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "DROMEAS" 
 

ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 

 
 
 
 
 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 
1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 

 
 
 
Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5 
του Ν.3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "DROMEAS", 
ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» στις 
20/08/2013 και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
www.dromeas.gr όπου και θα παραμείνει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και 
δημοσιοποιήσεώς της. 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

α) Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
β) Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης  
γ) Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
δ) Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 
Ιουνίου 2013 
ε) Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 
  

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

 
Δηλώνεται με την παρούσα ότι, εξ' όσων γνωρίζουμε οι εξαμηνιαίες εταιρικές και 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - 
"DROMEAS", ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 έως την 30η Ιουνίου 
2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 
ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως 
του Ομίλου και της Εταιρίας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται 
στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση 
αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
Δηλώνεται επίσης ότι, εξ' όσων γνωρίζουμε η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού 
συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και 
των κατά εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Σέρρες,  20 Αυγούστου 2013  

Οι βεβαιούντες  

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

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

   

   

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Α.Δ.Τ. ΑΕ 376260 

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

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

 
Προς τους κ.κ. Μετόχους τις Ανώνυμης Εταιρίας 

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

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» 
 
 
Εισαγωγή 
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – «DROMEAS» 
ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» (η 
Εταιρία) και των θυγατρικών της, της 30ης Ιουνίου 2013 και τις σχετικές συνοπτικές 
εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 
καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την 
ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν 
την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την 
ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα 
επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση 
την επισκόπησή μας. 
 
 
Εύρος Επισκόπησης 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 
2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που 
διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της 
ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών 
ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και 
λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών 
επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του 
ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, 
δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει 
στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να 
εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε 
γνώμη ελέγχου. 
 
 
Συμπέρασμα 
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα 
μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική 
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πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 34. 
 
 
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των 
λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 
εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση. 
 
 

Θεσσαλονίκη, 28 Αυγούστου 2013 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  

 
 

Αθανάσιος Δ. Τσάκλης 
Αριθμός Μητρώου ΣΟΕΛ 14951 

 
Μέλος της 

METRON AUDITING A.E. 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

9ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης 
Στ. Καζαντζίδη 47 

Τ.Θ. Δ8112, Τ.Κ. 57001 Θέρμη 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 158 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

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

από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013 
 

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

 
   ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ο όμιλος σημείωσε μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 2% (4,713 χιλ € έναντι 
4.618 χιλ € ) ενώ η εταιρεία μικρή μείωση 2% (4.502 χιλ € έναντι 4.594 χιλ €) στην 
επισκοπούμενη περίοδο της τρέχουσας χρήσης  έναντι εκείνης του 2012. 
 
   ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 
Το κόστος πωληθέντων του ομίλου σε σχέση με τον κύκλο εργασιών, μειώθηκε κατά 
την τρέχουσα περίοδο συγκρινόμενο με αυτό του αντίστοιχου περσινού 
διαστήματος, αφού από 59 % του α΄ εξαμήνου του 2012 διαμορφώθηκε σε 42 % το 
τρέχον εξάμηνο του 2013. 
 
ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 
Η μητρική εταιρεία, κατά το α’ εξάμηνο του 2013 σημείωσε ζημίες προ φόρων 
ποσού 537 χιλ. €. Ομοίως, ο όμιλος σημείωσε ζημίες προ φόρων ποσού 319 χιλ. €,  
επηρεασμένος βασικά από τα αρνητικά αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας. 
 
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 
Οι ζημίες της μητρικής, μετά από φόρους (αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις) διαμορφώθηκαν στο ποσό των 635 χιλ. €, ενώ οι ζημίες του ομίλου, 
μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στο ποσό των 429 χιλ. €.  
 
 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
Βασική επιδίωξη της Διοίκησης αποτελεί η κατά το δυνατόν μείωση των τραπεζικών 
κεφαλαίων δανεισμού με σκοπό την περιστολή του αντίστοιχου 
χρηματοοικονομικού κόστους του οποίου η εξυπηρέτηση έχει καταστεί πολύ 
κοστοβόρα αυτή την εποχή. Την χρονιά που μας πέρασε και μέχρι την έγκριση των 
οικονομικών καταστάσεων, και παρ όλη την υποχώρηση των πωλήσεων μας, το 
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σύνολο των χρηματοδοτήσεών μας, παρ όλες τις οικονομικές δυσκολίες της αγοράς, 
αυξήθηκε μόνο σε ποσοστό 5,2% (συμπεριλαμβανομένου και του νέου επενδυτικού 
δανείου για την χρηματοδότηση του Φ/Β πάρκου). Έτσι ενώ όλες  οι υποχρεώσεις 
πληρώνονται εμπρόθεσμα στις λήξεις τους μαζί με τους αναλογούντες τόκους με 
χρήση κεφαλαίων κίνησης, σε επόμενη χρονική στιγμή είναι απαραίτητο να 
καλυφθούν από νέο μεσομακροπρόθεσμο δάνειο. Για τον λόγω αυτό άλλωστε η 
Διοίκηση απεφάσισε την επαναχρηματοδότηση του συνολικού της δανεισμού, με 
νέο κοινό κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο που θα οργανωθεί από τις τρεις 
τράπεζες που έχουν τον μεγαλύτερο δανεισμό στην εταιρία (ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
- EFG EUROBANK ERGASIAS), στο οποίο θα κληθούν να συμμετάσχουν και οι λοιπές 
τράπεζες κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στον συνολικό  τραπεζικό δανεισμό της 
εταιρίας. Το νέο ομολογιακό που θα συμπυκνώνει το σύνολο των σημερινών 
υπολοίπων θα είναι μακροπροθέσμου χαρακτήρα και θα προβλέπει περίοδο 
χάριτος για να μπορέσει η εταιρία να περάσει την κρίσιμη αυτή εποχή. Ήδη το εν 
λόγω ομολογιακό δάνειο έχει εγκριθεί από το σύνολο των χρηματοδοτριών 
τραπεζών. Με έκτακτη Γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 14/03/13 η 
εταιρία ενέκρινε την λήψη ενός τέτοιου δανείου και ήδη αυτό χορηγήθηκε από της 
συμμετέχουσες Τράπεζες την 01/08/2013. Ετσι το μεγαλύτερο σύνολο των 
βραχυπρόθεσμων πιστώσεων ήδη με σημερινά υπόλοιπα έχει μετατραπεί σε Μ/Μ 
δάνεια που καλύπτονται από το κοινό κοινοπρακτικό δάνειο των 20.152 χιλ € που οι 
κοινοπρακτούσες Τράπεζες έχουν χορηγήσει. Στο διάστημα του τρέχοντος εξαμήνου 
η επιχείρηση άντλησε Μ/Μ επί πλέον χρηματοδότηση 1 εκ € για την ολοκλήρωση 
του Φ/Β πάρκου ισχύος 1 ΜW στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην ΒΙΠΕ Σερρών. 
 
 
 
    ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 
 
Ο δείκτης οικονομικής διάρθρωσης ενοποιημένων Ιδίων Κεφαλαίων προς 
ενοποιημένα ξένα κεφάλαια  είναι για μεν την επισκοπούμενη περίοδο του 2013 
1,08 για δε την αντίστοιχη περίοδο του 2012 1,13. Ο ανωτέρω δείκτης κρίνεται από 
τη Διοίκηση με οικονομικούς και τεχνικούς όρους ιδιαίτερα ικανοποιητικός  στην 
παρούσα οικονομική συγκυρία. 
 
Ο δείκτης οικονομικής διάρθρωσης ενοποιημένων Ιδίων Κεφαλαίων προς 
ενοποιημένα πάγια (ενσώματα) περιουσιακά στοιχεία είναι για μεν την 
επισκοπούμενη περίοδο του 2013 0,74 για δε την αντίστοιχη περίοδο του 2012 0,79. 
Ο ανωτέρω δείκτης κρίνεται από τη Διοίκηση με οικονομικούς και τεχνικούς όρους 
ιδιαίτερα ικανοποιητικός αφού βρίσκεται στη περιοχή της μονάδας (1) , στην 
παρούσα οικονομική συγκυρία. 
 
 
Ο δείκτης γενικής ρευστότητας (Σύνολο ενοποιημένου Κυκλοφορούντος 
Ενεργητικού προς ενοποιημένες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις)  είναι για μεν την 
επισκοπούμενη περίοδο του 2013 1,23 για δε την αντίστοιχη περίοδο του 2012 1,09. 
Ο ανωτέρω δείκτης κρίνεται από τη Διοίκηση με οικονομικούς και τεχνικούς όρους 
ιδιαίτερα ικανοποιητικός, στην παρούσα οικονομική συγκυρία. 
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ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Συνεχίσθηκε και στο εξάμηνο αυτό της τρέχουσας χρήσης η προσπάθεια 
αναβάθμισης τόσο των εσωτερικών διαδικασιών, όσο κυρίως  αυτών της 
παραγωγής υπό συνθήκες αφ΄ ενός μειωμένης απασχόλησης προσωπικού και αφ 
ετέρου μειωμένης χρήσης μηχανημάτων, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι καλύτερες 
οικονομίες κλίμακας για την παραγωγή. Προς την κατεύθυνση αυτή συνεχίζεται 
εντατικά η αναβάθμιση των διαφόρων μεθόδων  και διαδικασιών των παραγωγικών 
τμημάτων του εργοστασίου και αυτών της διαχείρισης Προμηθειών και 
Αποθεμάτων με εμφανή θετικά αποτελέσματα . 
Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου εμφανίσθηκαν θετικές εξελίξεις στην 
ανάπτυξη του κύκλου εργασιών των πωλήσεων εσωτερικού της εταιρείας, καίτοι το 
εξάμηνο έκλεισε με αρνητικό πρόσημο, που οφείλεται πρώτιστα στην μετακύλιση 
των παραγγελιών της Ε.Ε. στο β΄ εξάμηνο, οι οποίες όμως υπερκαλύφθηκαν μέσα 
στο α΄ δίμηνο του καλοκαιριού, λόγω εκτέλεσης παραγγελιών τόσο στην Ε.Ε. όσο 
και σε έργο του Γερμανικού στρατού που αποκτήθηκε μέσα από διαδικασία 
διεθνούς διαγωνισμού. 
 
Την 11 Ιανουαρίου 2013 ανακοινώνεται ότι « Η ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, με αφορμή 
συγκεκριμένο δημοσίευμα στον ημερήσιο τύπο της 11-1-2013, στο οποίο η εταιρία 
παρουσιάζεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με τις εταιρίες   SATO και Neoset για 
ενδεχόμενη συνεργασία μαζί τους - και μάλιστα ότι  βρίσκεται «Στα σκαριά deal της 
«Δρομέας» με SATO και Neoset», (σύμφωνα με τον υπέρτιτλο του εν λόγω 
δημοσιεύματος) -  δηλώνει ρητά, προς ορθή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού,  
ότι ουδόλως διενεργούνται συζητήσεις και επαφές με τις ανωτέρω εταιρίες, ούτε 
υφίσταται παρούσα πρόθεση της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ  για συνεργασία προς 
δημιουργία νέων σχημάτων μαζί τους.» 
 
Την 18/02/13 ο Δρομέας ανακοινώνει την Πρόσκληση σε έκτακτη γενική Συνέλευση 
των μετόχων. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΤΩΝ  ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
της ανώνυμης εταιρίας  με την επωνυμία  «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη 
Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο 
«ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ» ( ΑΡΜΑΕ 11045/06/Β/86/10.ΓΕΜΗ 114048152000) 
 
Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης 
εταιρίας  με την επωνυμία  «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία 
Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ», 
(εφεξής  η «Εταιρία»)  με την από 18/02/2013  απόφασή του καλεί τους κ.κ. 
μετόχους της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 14/03/2013,  ημέρα  
Πέμπτη και ώρα  12η μεσημβρινή  στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. 
ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 – Δημοτική Ενότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών,  για συζήτηση 
και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω   θέματα ημερήσιας διάταξης : 
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1. Έκδοση ενός μη μετατρέψιμου κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου 
συνολικού ύψους ευρώ είκοσι  εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων 
διακοσίων (€ 20.153.200,00 ) κατ’ ανώτερο όριο και  ακύρωση  απόφασης της από  
26-6-2012 Τακτικής Γενικής Συνέλευση των μετόχων για έκδοση ενός ή 
περισσοτέρων μη μετατρέψιμων κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους € 
24.000.000,00 κατ’ ανώτατο όριο, η οποία δεν υλοποιήθηκε. 
2.  Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου με την από 28.12.2012 απόφασή του. 
 
Την 20/02/13 ο Δρομέας ανακοινώνει 
«O ΔΡΟΜΕΑΣ στην παρουσίαση της ProGreece» 
Την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Goethe της 
Θεσσαλονίκης η εκδήλωση που οργάνωσε το Ελληνικό Προξενείο της Γερμανίας στη 
Θεσσαλονίκη με τίτλο «Ελλάδα, Γερμανία και Ε.Ε.: Ξεπερνώντας μαζί την κρίση!». 
 
Σε συνέχεια αυτής της εκδήλωσης έγινε και η επίσημη έναρξη λειτουργίας της 
διαδικτυακής πλατφόρμας ProGreece που σκοπό έχει να φέρει πιο κοντά τον 
επιχειρηματικό κόσμο των δύο χωρών.  
 
Παρόν στην εκδήλωση αυτή ήταν αντιπροσωπεία της διοίκησης της ΔΡΟΜΕΑΣ. Η 
ενεργός υποστήριξη της εταιρίας σε αυτήν την πρωτοβουλία σηματοδοτήθηκε από 
το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της ΔΡΟΜΕΑΣ κ. Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου, προέβει 
από κοινού με τον Γενικό Πρόξενο της Γερμανίας στην ενεργοποίηση  της 
πλατφόρμας. 
 
Την 27/02/13 ανακοινώνει 
«O ΔΡΟΜΕΑΣ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» 
Ολοκληρώθηκε η επένδυση του Ομίλου της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ στην Βιομηχανική 
περιοχή Σερρών, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 
 
Συγκεκριμένα η μητρική, ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, εκτέλεσε  έργο φωτοβολταϊκού πάρκου, 
ισχύος 1 ΜW στους χώρους της και η θυγατρική της, ΚΕΜ ΑΒΕΕ, ολοκλήρωσε έργο  
όμοιου φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος  0.5 MW. 
 
Το συνολικό κόστος του έργου που θα φθάσει τα 1,9 εκ. €, χρηματοδοτήθηκε με 
δεκαετές Μακροπρόθεσμο δάνειο 1,4 εκ. € από το Green Banking της Τράπεζας 
Πειραιώς. 
 
Η ανωτέρω επένδυση ανταποκρίνεται στην βασική επιλογή και φιλοσοφία της 
εταιρίας ΔΡΟΜΕΑΣ για επενδύσεις τεχνολογίας σε συνδυασμό με την προστασία 
του περιβάλλοντος.  
 
Την 07/03/2013 ο Δρομέας ανακοινώνει 
«O ΔΡΟΜΕΑΣ  παράγει ηλεκτρική ενέργεια» 
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα η  σύνδεση των φωτοβολταϊκών πάρκων  του Ομίλου 
της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. (ΔΕΔΗΕ). 
 
Το φωτοβολταϊκό πάρκο παραγωγικής ισχύος 1,5 MW σχεδίασε και εκτέλεσε με 
επιτυχία σε χρόνο ρεκόρ (1 μήνας) η ενεργειακή κατασκευαστική εταιρία, Κ.Ε.Α. 
Energy  με έδρα τις Σέρρες.  
 
Η ανωτέρω επένδυση ανταποκρίνεται στην βασική επιλογή και φιλοσοφία της 
εταιρίας ΔΡΟΜΕΑΣ για επενδύσεις τεχνολογίας σε συνδυασμό με την προστασία 
του περιβάλλοντος.  
 
Την 14/03/2013 ο Δρομέας ανακοινώνει τις αποφάσεις της έκτακτης Γεν. Συν/σης 
των μετόχων. 
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 14/03/13 
Την 14/03/13 ώρα 12η μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Σερρών  
συνεκλήθη και συνεδρίασε η ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση των μετόχων  της Εταιρίας 
με την Επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ 
ΑΒΕΕΑ.». Συγκεκριμένα παραστάθηκαν 11 Mέτοχοι,  κάτοχοι  συνολικά 26.940.316 
κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, εκπροσωπούντες ποσοστό 77.59 % 
(ποσοστό απαρτίας) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Σύμφωνα με τα 
άρθρα 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει ότι 
κατά τη ως άνω ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση  των μετόχων της, συζητήθηκαν  και 
λήφθηκαν  αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έκδοση ενός μη μετατρέψιμου κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου 
συνολικού ύψους ευρώ είκοσι εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων 
διακοσίων (€ 20.153.200,00 ) κατ’ ανώτερο όριο και  ακύρωση  απόφασης της από  
26-6-2012 Τακτικής Γενικής Συνέλευση των μετόχων για έκδοση ενός ή 
περισσοτέρων μη μετατρέψιμων κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους € 
24.000.000,00 κατ’ ανώτατο όριο, η οποία δεν υλοποιήθηκε. 
 
Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό  συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρίας 77,59%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι  26.940.316 συνολικά  μετοχών της Εταιρίας, 
αποφάσισαν ομόφωνα να εκδώσει η Εταιρεία ομολογιακό δάνειο (περαιτέρω 
«Δάνειο») με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων  και 
μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας, υπό τους κάτωθι βασικούς όρους: Το 
Δάνειο θα είναι κοινό ομολογιακό δάνειο κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 
3156/2003 και θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου. Το 
κεφάλαιο του Δανείου θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των  είκοσι εκατομμυρίων 
εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων (20.153.200,00 €) Eυρώ και θα διαιρείται 
σε  20.153.200 ανώνυμες ομολογίες. Κάθε ομολογία θα έχει ονομαστική αξία ενός 
(1)  ευρώ και τιμή εκδόσεως στο άρτιο. Η κάλυψη των ομολογιών του Δανείου θα 
γίνει κατά την έκδοσή τους με ιδιωτική τοποθέτηση  από τις  εξής Τράπεζες: ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε, ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ALPHA Bank Α.Ε. Διοργανωτές θα είναι η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
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ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, η  ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε και η Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Α.Ε., Εκπρόσωπος Ομολογιούχων και Πληρεξούσιος Καταβολών θα είναι η 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Οι ομολογίες θα διατεθούν εντός τριάντα 
(30) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Κάλυψης. Σε περίπτωση μη διάθεσης 
του συνόλου των ομολογιών, το Δάνειο θα εκδοθεί μέχρι του ποσού που θα 
καλυφθεί,  εντός της προθεσμίας μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι 
ομολογίες κατά τα ανωτέρω. 
 
Με την ίδια απόφασή της η Γενική Συνέλευση όρισε τις προσημειώσεις υποθήκης,  
εκχωρήσεις και λοιπές ασφάλειες των απαιτήσεων των Ομολογιούχων, που θα 
παραχωρήσει η Εταιρία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
κατά την κρίση του κάθε λεπτομέρεια ή ειδικό θέμα  σχετικά με την έκδοση του ως 
άνω Δανείου. 
 
Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την ακύρωση της απόφασης της 
από  26-6-2012 Τακτικής Γενικής Συνέλευση των μετόχων για έκδοση ενός ή 
περισσοτέρων μη μετατρέψιμων κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους € 
24.000.000,00 κατ’ ανώτατο όριο, η οποία δεν υλοποιήθηκε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου με την από 28.12.2012 απόφασή του.  
 
Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό  συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρίας 77,59%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι  26.940.316 συνολικά  μετοχών της Εταιρίας, 
ενέκριναν ομόφωνα  την αντικατάσταση  του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου Στέργιου ΤΣΙΝΤΖΑ από τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Αθανασίου, ως και  του  παραιτηθέντος εκτελεστικού 
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Διονυσίου ΠΑΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ από τον 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   του Διονυσίου, ως οι αντικαταστάσεις αυτές έγιναν με 
την  από 28.12.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
Την 27/03/13 ο Δρομέας ανακοινώνει, 
Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για 
ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ο ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ανακοινώνει ότι: 
 
α) Δεν υφίστανται καταθέσεις του ομίλου ΔΡΟΜΕΑΣ σε τράπεζες που 
ευρίσκονται στη Κύπρο. 
 
β) Δεν υφίστανται κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα 
του ομίλου ΔΡΟΜΕΑΣ σε τράπεζες της Κύπρου. 
 
γ) Το ποσοστό του κύκλου των εργασιών του ομίλου ΔΡΟΜΕΑΣ στην Κύπρο για 
το 2012 ήτο 0%. 
 
δ) Δε θα υποστεί ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΔΡΟΜΕΑΣ κύρια επίπτωση από 
τα προβλήματα της Κύπρου. 
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Την 28/03/13 ο Δρομέας Δημοσιεύει τα αποτελέσματα του έτους 2013, 
συγκεκριμένα 
 
Με πτώση -2,56 % που για την  συγκεκριμένη οικονομική χρονική συγκυρία μπορεί 
να θεωρηθεί επιτυχής,,  εξελίχθηκαν οι πωλήσεις της μητρικής ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ και 
για το  τρέχον έτους, 2012 . 
Συγκεκριμένα 
• Ο κύκλος εργασιών της μητρικής παρουσίασε  μείωση κατά  261 χιλ €, ή  -
2,56  % , έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος ,   αφού από 10,15 εκατ. € το 
2011, έκλεισε στα 9,91  εκατ. €  το 2012 . Στο ίδιο διάστημα τα κόστη προσωπικού, 
αμοιβές, παροχές & έξοδα τρίτων, μειώνονται περαιτέρω κατά 15  % ή 950 χιλ €,  οι 
αποσβέσεις  κατά 0,6 % ή 10 χιλ € ενώ τα χρηματοοικονομικά κόστη αυξάνονται 
κατά 31 % ή 354 χιλ € .λόγω της διαφοροποίησης των sreads των τραπεζών. 
• Ομοίως ο Κ.Ε. του ομίλου παρουσίασε μείωση κατά 587 χιλ € ή 5,65 % έναντι 
του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, αφού από 10,4 εκατ. € το 2011 έκλεισε στα 
9,8 εκατ.€ το 2012. 
• Τα κέρδη EBIDTA της εταιρείας το 2012 ανήλθαν στα 1473  χιλ. €  έναντι 751 
χιλ. € το 2011  παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 96,14  %, ενώ  τα αντίστοιχα 
του ομίλου ανήλθαν στα 1385 χιλ € το 2012, έναντι 782 χιλ € το 2011, 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 77,11 %. 
• Τα  προ φόρων αποτ/τα  ήταν αρνητικά. για μεν την μητρική ανήλθαν στα -
1299 χιλ € έναντι -1596 χιλ € της περσινής περιόδου και τα αντίστοιχα  του ομίλου, 
ζημίες -1534 χιλ € έναντι ζημιών -1718 χιλ € την αντίστοιχη περσινή χρήση. 
 

Η Εταιρία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ» 
ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για την χρήση 2012 σύμφωνα με το άρθρο 
4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χ.Α. ως ακολούθως. 
1. Ανακοίνωση οικονομικών καταστάσεων έτους 2012 στο Χ.Α. 28 Μαρτίου 2013 
(μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης) 
2. Δημοσίευση αποτελεσμάτων χρήσης 2012 στον Τύπο Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012. 
3. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, Τρίτη 29η Μαίου 2013. H εταιρία 
δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση του 2012.  
 
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού 
ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος. 
 
Την 19/04/2013 ο Δρομέας ανακοινώνει 
«Ο ΔΡΟΜΕΑΣ εξοπλίζει κτίριο ερευνητικού κέντρου της Ε.Ε. στην Ispra Ιταλίας» 
Ανατέθηκε στον ΔΡΟΜΕΑ ο εξοπλισμός του κτιρίου της υπηρεσίας European 
Commision Joint Research Centre στην Ispra της Ιταλίας.  Η συνολική αξία του έργου 
ανέρχεται στις 906.000 ευρώ. Το  κτίριο θα αποτελεί  ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς 
για θέματα έρευνας. 

   



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

 
 

 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 

13 

Για τη διαμόρφωση ενός χώρου σύγχρονου και λειτουργικού, χρησιμοποιήθηκαν 
γραφεία και τράπεζες συνεδριάσεων της σειράς Slim, υψηλής ποιότητας όπως 
άλλωστε όλα τα υλικά που χρησιμοποιεί η εταιρία μας, βιβλιοθήκες και δερμάτινοι 
καναπέδες. 

 
Πρόκειται για έπιπλα που ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές της Ε.Ε. 

τα οποία παράγονται εξολοκλήρου από την εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ στις εγκαταστάσεις 
της στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών.  

 
Την 18/05/2013 ο Δρομέας ανακοινώνει: 

Το Σάββατο 18 Μαϊου 2013 πραγματοποιήθηκε η Τελετή Απονομής του 6ου 
Διεθνούς Διαγωνισμού Βιομηχανικού Σχεδίου Επίπλων Γραφείου & Σπιτιού που 
διεξήχθη στο κεντρικό αμφιθέατρο του Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, με την 
πρωτοβουλία της Εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
Οι νικητές της βραδιάς είχαν την τιμή να παραλάβουν τα βραβεία τους από τον 
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων κο Στράτο Σιμόπουλο, τον Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας κο Απόστολο Τζιτζικώστα, τον πρόξενο του Γερμανικού 
Προξενίου στην Θεσνίκη κο Wolfgang Hoelscher -Obermaier,  τον πρόεδρο του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος κο Κώστα Γραμμένο και τον πρόεδρο της εταιρίας 
ΔΡΟΜΕΑΣ κο Αθανάσιο Παπαπαναγιώτου. 

 
Οι συμμετοχές που κατατέθηκαν φέτος, διακρίθηκαν στο σύνολό τους για την 

σχεδιαστική συνέπεια και τη δημιουργική πρωτοτυπία τους. Η επιτροπή 
αξιολόγησης του διαγωνισμού, αποτελούμενη από εκπροσώπους Φορέων 
Αρχιτεκτόνων και Διακοσμητών, Σχεδιαστών, Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών 
Σχολών, εξέτασε τις υποβληθείσες προτάσεις και επέλεξε προς απονομή βραβείων, 
τις ακόλουθες: 

 
Α’ Βραβείο  
στον Ηλία Γεωργακόπουλο για το διαχωριστικό  «SpaceWeaver» 
χρηματικό ποσό 5.000 € 
 
Β’ Βραβείο  
στον Φίλιππο Περδικάκη για το «Ring» 
χρηματικό ποσό 2.000 € 
 
Γ’ Βραβείο  
στον Σπύρο Κίζη για το «Νatural Twin» 
χρηματικό ποσό 1.000 € 
 
1ος Έπαινος  
στον Νικόλαο Κοτροζίνη για το «Table Writing» 
2ος Έπαινος   
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στην Σοφία Γκαρνάρα  για το «mood» 
3ος Έπαινος  
στον Γιάννη Γιαννούτσο για  την «ΚΥΡΤΗ  πολυθρόνα» 
 
Οι  νέοι  σχεδιαστές  κλήθηκαν  να “ισορροπήσουν” μεταξύ χρηστικότητας, 

εργονομίας και αισθητικής και να δημιουργήσουν προτάσεις που απαντούν στις 
απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος  
της Εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ, Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου η απόφαση για την 
διοργάνωση του διαγωνισμού στόχευε και στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας 
του βιομηχανικού σχεδίου, στη μεταποιητική βιομηχανία καθώς και στην 
παρότρυνση κυρίως των νέων να ασχοληθούν με αυτό. 

 
Την 20/05/2013 ο Δρομέας ανακοινώνει: 

Η Εταιρία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ 
ΑΒΕΕΑ» ανακοινώνει ότι στη συνέχεια της από 02/04/13 ανακοίνωσης που αφορά  
στο οικονομικό ημερολόγιο  της χρήσης 2013 (σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1. του 
Κανονισμού του Χ.Α.), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ή ετήσια τακτική Γενική 
Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 25/06/2013 ημέρα Τρίτη  στις 
εγκαταστάσεις της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, αντί της 28ης Μαΐου 2013, όπως 
αρχικός στο οικονομικό ημερολόγιο είχε αναφερθεί. 

 

Την 31/05/13 ο Δρομέας Δημοσιεύει τα αποτελέσματα του Α΄τριμήνου 2013,  
 
Με οριακή αύξηση 1 % , την συγκεκριμένη άσχημη οικονομική χρονική συγκυρία, 
εξελίχθηκαν οι πωλήσεις του ομίλου της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ και για το Α΄ τρίμηνο του 
τρέχοντος έτους, 2013.  
 
Συγκεκριμένα 
• Ο κύκλος εργασιών της μητρικής παρουσιάζει μείωση κατά -29 χιλ €, ή  -1,2  
% ,έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος ,   αφού από 2,27  εκατ. € το 2012, 
υποχώρησε στα 2,24  εκατ. €  το 2013  , αντίστοιχα ο Κ.Ε. του ομίλου παρουσιάζει 
αύξηση κατά 20 χιλ € ή 1 % έναντι του αντίστοιχου περσινού τριμήνου, αφού από 
2,28 εκατ. € το 2012 έκλεισε στα 2,31 εκατ.€ το 2013. 
• Τα κέρδη EBIDTA της εταιρείας το 2013 ανήλθαν στα 571  χιλ. €  έναντι 507  
χιλ. € το 2012  παρουσιάζοντας αύξηση  της τάξεως του 12,6  % ,ενώ  τα αντίστοιχα 
του ομίλου ανήλθαν στα 757 χιλ € το 2013 έναντι 468 χιλ € το 2012, 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 62 %. 
• Καθαρά πρό φόρων κέρδη για το έτος 2013 η μεν  μητρική παρουσίασε 
ζημίες -125 χιλ € έναντι   ζημιών  -239 χιλ € της περσινή περίοδο, με τα αντίστοιχα 
του ομίλου κέρδη 2013 28 χιλ € έναντι ζημιών -320 χιλ € την αντίστοιχη περσινή 
χρήση. 
 
Την 4/06/13 ο Δρομέας ανακοινώνει: 
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Το Δ.Σ. της ΔΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ  γνωστοποιεί  ότι σήμερα, 04/06/13, υπεγράφη η 
σύμβαση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 20.153.200 € μεταξύ της εταιρίας και 
των Τραπεζών 
 
- ALPHA BANK AE 
- ATTICA BANK  ΑΤΕ 
- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 
- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 
- ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ 
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ 
 
Διοργανωτές του εν λόγω δανείου είναι οι Τράπεζες ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ & ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ, ενώ εκπρόσωπος των 
ομολογιούχων και διαχειριστής πληρωμών ορίστηκε η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. 
  
Το Δ.Σ. της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ευχαριστεί  τις Διοικήσεις και τα στελέχη των Τραπεζών 
που συμμετείχαν στην ολοκλήρωση του κοινοπρακτικού δανείου.. 
 
Την 8/06/2013 ο Δρομέας ανακοινώνει: 
        Το Δ.Σ. της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ  γνωστοποιεί  ότι υπεγράφη στις 7/06/2013 
συμφωνία παραγωγής  επίπλων για το δίκτυο καταστημάτων με τα σήματα NEOSET, 
από την εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ. 
 
         Τα έπιπλα των καταστημάτων με τα σήματα NEOSET θα κατασκευάζονται με 
τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και ποικιλία και θα διατίθενται στο 
καταναλωτικό κοινό με τις ίδιες τιμές.   
 
        Η συμφωνία  αυτή διασφαλίζει: 
 
 - Την ομαλή λειτουργία των καταστημάτων του δικτύου με τα σήματα NEOSET και 
την ανάπτυξη αυτού. 
  
 - Την ισχυροποίηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής 
παραγωγής στον κλάδο των επίπλων. 

 
  
ΙΙΙ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.       
 
Προμηθευτές 
Οι εμπορικές συμφωνίες των εταιρειών του Ομίλου γίνονται με αξιόπιστους, 
δόκιμους και σημαντικούς οίκους τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού. 
Από αυτούς οι προμηθευτές του εξωτερικού, είναι κυρίως κορυφαίες εταιρείες 
παραγωγής, τεχνολογικού εξοπλισμού, ενώ οι προμηθευτές του εσωτερικού είναι 
εταιρείες που προμηθεύουν πρώτες ύλες και αναλώσιμα. 
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Πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να απορρέουν από τις εμπορικές συνέργειες του 
Ομίλου και των εταιρειών του είναι η καθυστέρηση στην προμήθεια εξοπλισμού και 
η καθυστέρηση από τους διάφορους προμηθευτές που θα έχουν σαν αντίκτυπο την 
γενικότερη καθυστέρηση των αναληφθέντων έργων και την επιβολή από τον κύριο 
του έργου ρητρών, ή την δυσαρέσκεια του πελάτη. 
Για την ελαχιστοποίηση τέτοιων κινδύνων, η Διοίκηση και η αρμόδια Δ/νση 
Προμηθειών της εταιρείας, μετά τα τελευταία μάλιστα οικονομικά προβλήματα που 
εμφανίσθηκαν στην αγορά, έκανε  αυστηρή επαναξιολόγηση των προμηθευτών, 
ενώ παράλληλα επαναδιαπραγματεύθηκε τους όρους και χρόνους εξόφλησης των 
λογαριασμών, εκμεταλλευόμενη τόσο την  πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας 
όσο και την καλή της φήμη στην αγορά, προσπαθώντας επί πλέον να διασφαλισθεί 
έναντι προμηθευτών, με έκδοση εγγυητικών επιστολών. 
Παράλληλα, όπου είναι εφικτό, φροντίζει να μην υπάρχει σημαντική εξάρτηση από 
τους προμηθευτές, έτσι ώστε κανένας προμηθευτής να μην προμηθεύει υλικά σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των αγορών τους, στις εταιρείες του Ομίλου. 
 
Πελάτες 
Λόγω της μεγάλης διασποράς που παρουσιάζει η πελατειακή βάση των εταιρειών 
του ομίλου δεν υφίστανται κίνδυνοι εξάρτησης από μερίδα πελατών καθώς κανένας 
πελάτης του ομίλου δεν απορροφά πάνω από 5% του κύκλου εργασιών τους. 
Η πελατειακή βάση των εταιρειών του ομίλου αφορά ένα μεγάλο εύρος 
επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα. Οι εταιρείες του ομίλου στοχεύουν στην 
ικανοποίηση μεγαλύτερου πλήθους επιχειρήσεων (πελατών) μέσα από τη συνεχώς 
εμπλουτιζόμενη γκάμα των προϊόντων που διαθέτουν, επιδιώκοντας ταυτόχρονα 
στην άμεση ικανοποίηση των αναγκών τους και στην αύξηση της εμπιστοσύνης 
τους, μέσα από διάφορες διαδικασίες και παροχές. 
Στον εσωτερικό τομέα με τους πελάτες-αντιπροσώπους της η μητρική εταιρεία 
συνεργάζεται βάσει συγκεκριμένου πλαφόν συνεργασίας για τον καθένα και για τις 
νέες συνεργασίες ζητά εγγυητικές επιστολές τραπεζών που καλύπτουν τα πλαφόν 
της πίστωσης. 
Πάντως ενώ η κρίση στην αγορά ισχύει περίπου 36 μήνες, μέχρι σήμερα οι 
επισφάλειες που έχουν δημιουργηθεί από πελάτες της εταιρείας κυρίως από 
σφραγισμένες επιταγές είναι πολύ μικρού ποσού και ποσοστού του συνόλου των 
πωλήσεων, και έχουν γίνει αντίστοιχες προβλέψεις. Από την άλλη μεριά βεβαίως 
καθυστερήσεις στις εισπράξεις παρουσιάζονται κατά κύριο λόγω στους πελάτες μας 
δήμους  και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίες όμως μέχρι σήμερα 
υποχρεώσεις των τακτοποιούνται με αρκετές βέβαια καθυστερήσεις.    
 
Ασφαλιστικός Κίνδυνος 
Οι δραστηριότητες της εταιρείας αντιμετωπίζουν κινδύνους που μπορεί να 
προκύψουν από αρνητικά γεγονότα, όπως μεταξύ άλλων, ατυχήματα, ζημιές σε 
εξοπλισμό από φωτιά, σεισμό, ζημίες μεταφερομένων ειδών πρώτων υλών κατά τις 
εισαγωγές ή ετοίμων προϊόντων κατά τις πωλήσεις 
Όλα τα παραπάνω πολύ πιθανόν να προκαλέσουν καθυστερήσεις και στη 
δυσμενέστερη περίπτωση διακοπή εργασιών. 
Τυχόν τέτοιες εξελίξεις θα δυσχέραιναν την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα 
της εταιρείας. 
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Για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων κινδύνων, η Διοίκηση προβαίνει στην 
ασφάλιση κατά των κινδύνων αυτών  με την κάλυψη των εγκαταστάσεων και 
διακινήσεων,  σε αναγνωρισμένους Ασφαλιστικούς Οίκους, ως επίσης και κάλυψη 
απώλειας κερδών, αλλά και αυτήν του σεισμού προσφάτως. 
 
Δανεισμός 
Στον χρηματοπιστωτικό τομέα ο Όμιλος συνεργάζεται με Ελληνικές και ξένες 
Τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 
Τα εγκεκριμένα όρια χρηματοδοτήσεων και εγγυήσεων, διασφαλίζουν την εταιρεία 
και τις θυγατρικές της με τα απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης και οι ικανοποιητικοί 
όροι συνεργασίας και τιμολόγησης των διαφόρων τραπεζικών εργασιών βοηθούν 
στον περιορισμό του χρηματοοικονομικού κόστους των εταιριών του Ομίλου. 
Μετά την πρόσφατη (εντός του Ιουλίου) αναχρηματοδότηση, η εταιρία 
παραχώρησε Βάρη Α΄σειράς στις κοινοπρακτούσες Τράπεζες που χορήγησαν τον 
αντίστοιχο κοινό κοινοπρακτικό δάνειο των 20.152 χιλ €,  πλέον της πρώην ΜΡΦΙΝ 
για 1.200 χιλ € (όμοιο δάνειο με το Ομολογιακό)  
Η Διοίκηση της εταιρείας φροντίζει όσο είναι δυνατόν για την αυτοχρηματοδότηση 
των έργων και την προσφυγή της στον δανεισμό στο μικρότερο δυνατόν βαθμό. 
Παράλληλα η πολιτική των εταιρειών του ομίλου, είναι να διατηρεί το σύνολο των 
δανείων τους σε Ευρώ με μεταβλητό επιτόκιο, προς αποφυγή συναλλαγματικού 
κινδύνου. 
Επίσης η εταιρεία ερευνά συστηματικά τα χορηγητικά προϊόντα του τραπεζικού 
συστήματος για την εξεύρεση λύσεων δανεισμού με το δυνατόν χαμηλότερο κόστος 
χρήματος. Η διαμόρφωση του χρηματοοικονομικού κόστους στο πρώτο εξάμηνο της 
χρήσης, επηρεάστηκε από την πορεία των επιτοκίων δανεισμού και τις αποφάσεις 
των διοικήσεων των Τραπεζών για τα κόστη των SPREADS που χρεώνουν στις 
πελάτιδές τους εταιρείες, Το συνολικό ύψος του δανεισμού της εταιρείας, 
κεφαλαίου κινήσεως και μεσομακροπρόθεσμων αναγκών , ύψους (23,5 εκ. €)  
αναλυμένο σε ομαδοποιημένες ημερομηνίες ληξιμότητας, εμφανίζει την πιο κάτω 
διαμόρφωση : 
Α) λήξη εντός του έτους 1,5 εκ €, Β) λήξη επόμ. ετος 1,3 εκ €, Γ) λήξη μετά 3 έτη 1,5 
εκ €, Δ) λήξη μετά 4 έτη 1,5 εκ €, Ε) λήξη μετά 5 έτη 1,5 εκ €, ΣΤ) λήξη μετά 6 έτη 1,5 
εκ € Ζ) λήξη μετά 7 έτη 1,5 εκ € Η) λήξη μετά 8 έτη 14 εκ €.,πλέον των αντίστοιχων 
για κάθε περίοδο λογιζόμενων τόκων. 
Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Ο κίνδυνος μεταβολής 
των επιτοκίων αφορά κυρίως στα μεσομακροπρόθεσμα δάνεια τα οποία βασίζονται 
στην βάση του επιτοκίου EURIBOR . 
 
 
Προσωπικό 
Η Διοίκηση των εταιρειών του Ομίλου στηρίζεται σε έμπειρα και ικανά στελέχη που 
έχουν πλήρη γνώση και εμπειρία του αντικειμένου των εταιρειών και των συνθηκών 
της αγοράς, συμβάλλοντας έτσι στην εύρυθμη λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη 
των εταιρειών. 
Τα στελέχη της εταιρείας βρίσκονται σε πλήρη επικοινωνία και αρμονική 
συνεργασία μεταξύ τους καθώς και μεταξύ της Διοίκησης και των Διευθύνσεων της 
εταιρείας. 
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Ενδεικτικό παράδειγμα των ανωτέρω το γεγονός ότι με συναίνεση όλου του 
προσωπικού υπεγράφησαν συμβάσεις μειωμένης απασχόλησης κατά 50% από 
1/1/12-30/06/13, με αντίστοιχες μειώσεις των αποδοχών τους, προκειμένου να 
αποφευχθούν απολύσεις πλεονάζοντος προσωπικού, λόγω μείωσης των πωλήσεων. 
Εάν ενδεχόμενα οι σχέσεις των στελεχών με τη Διοίκηση και τις Διευθύνσεις 
διαταραχθούν, τότε πιθανόν να διαταραχθεί πρόσκαιρα και η εύρυθμη λειτουργία 
της εταιρείας και του Ομίλου. 
Η σημερινή οργανωτική δομή της εταιρείας επιτρέπει την άμεση συμπλήρωση 
κάποιων στελεχών, στην περίπτωση ξαφνικής αποχώρησής τους, χωρίς σημαντικές 
επιπτώσεις στην ομαλή πορεία των εργασιών της. 
Οι σχέσεις των διοικούντων με το προσωπικό της εταιρείας είναι άριστες και δεν 
παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα. 
Η εξέλιξη του αριθμού του προσωπικού για τα έτη 2012 και 2013 παρουσίασε την 
πιο κάτω πορεία: 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  30/6/2013 30/6/2012 30/6/2013 30/6/2012 
Μισθωτοί (κατά την παρατιθέμενη ημερομηνία) 62 63 58 58 
Ημερομίσθιοι (κατά την παρατιθέμενη ημερομηνία) 136 137 127 128 

Σύνολο 198 200 185 186 
 
Προοπτικές 
Η θετική εξέλιξη του κύκλου εργασιών στις πωλήσεις εσωτερικού που εμφανίσθηκε 
με τη σημαντική  αύξηση το  α΄εξάμηνο του 2013 (με ποσοστό 56%) που συνεχίζεται 
και στον επόμενο διάστημα μέχρι 20/8/13, δίνει μια διαφορετική προοπτική και 
εικόνα αισιοδοξίας για την μερική αντιστροφή του κλίματος της εσωτερικής αγοράς, 
που πιστεύουμε ότι θα διατηρηθεί και μέχρι τέλος του έτους μετά την θετική 
εξέλιξη που θα έχει η ικανοποιητική αύξηση των εσόδων εξ αιτίας της φετινής  
καλής πορεία του τουρισμού.  
Στο Α΄ εξάμηνο του 2013 διολίσθησε πρόσκαιρα η εξέλιξη των πωλήσεων 
εξωτερικού, οι οποίες όμως υπερκαλύφθηκαν μέσα στο α΄ δίμηνο του καλοκαιριού, 
λόγω εκτέλεσης παραγγελιών τόσο στην Ε.Ε. όσο και σε έργο του Γερμανικού 
στρατού που αποκτήθηκε μέσα από διαδικασία διεθνούς διαγωνισμού. Το τέλος 
Αυγούστου βρίσκει τον κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 25 % , με προοπτική να 
αυξηθεί έτι περεταίρω με τα ήδη έσοδα από υπόλοιπο παραγγελιών της Ε.Ε, ύψους 
2 εκ περίπου μέχρι τέλος του έτους και ετέρων 2.5 εκ από την εκτέλεση νέου έργου 
που μας έχει ανατεθεί από τον Γερμανικό Στρατό. 
 
Παράλληλα το νεοοργανωθέν τμήμα πωλήσεων εξωτερικού έχει στρέψει την 
προσοχή του και ερευνά νέες αγορές στην Γερμανία-Ελβετία-Ιταλία και Αγγλία. 
 Στον κλάδο επίπλων γραφείου  μέσω διαγωνισμών και συμβάσεων έργων, έχει 
ενταθεί η  προσοχή μας, στις συμβάσεις που εκτελούνται  τόσο από εγχώριους 
φορείς τράπεζες κυρίως ή μεγάλες εταιρίας, όσο και διεθνείς ( Αεροδρόμια, 
διεθνείς συνεργασίες). 
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Ικανοποιητικά αποτελέσματα αναμένεται να προσδώσει στην εταιρία και η νέα 
συνεργασία με τά καταστήματα λιανικής που φέρουν το σήμα της ΝΕΟΣΕΤ και τα 
οποία προμηθεύονται έπιπλα κατασκευής του εργοστασίου μας. 
 
Στον κλάδο προϊόντων εξ αλουμινίου συνεχίζεται η επιτυχημένη συνεργασία με την 
MTU (Γερμανίας) , καθ΄ όσον εξετάζει την ένταξη στην παραγωγή και ενός ακόμη 
εξαρτήματος  
 
Τέλος στην γειτονική πρωτεύουσα της Βουλγαρίας Σόφια, όπου εδρεύει η 
θυγατρική  μας DROMEAS BG EAD (ανήκουσα κατά 100% στην ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ 
Ελλάδος), σε έναν χώρο όπου ή παρουσία μας είχε από 20ετίας εδραιωθεί, οι 
πωλήσεις μας παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά της έντονης στασιμότητας 
όπως και στην εγχώρια αγορά. κάπως ικανοποιητικότερη θεωρείται η κίνηση  των 
πωλήσεων του συνεργάτη μας DROMEAS ALBANIA , σε σύγκριση με αυτόν της 
Βουλγαρίας. 
 
 
IV. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Οι εμπορικές συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή μέρη, στην 
διάρκεια του Α΄ εξαμήνου του 2013, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις 
όρους της αγοράς και αφορούν σε συναλλαγές συνήθους εμπορικής φύσης. 
 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή μέρη κατά την έννοια του 
Δ.Λ.Π. 24, απεικονίζονται στον κατωτέρω πίνακα και αναλύονται εκτενέστερα στην 
υπό 7.6. παράγραφο της εξαμηνιαίας έκθεσης. 
 

Ποσά σε € ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30/6/2013 30/6/2013 
α) Έσοδα - 26.026 
β) Έξοδα 7.800 385.464 
γ) Απαιτήσεις 59.834 421.558 
δ) Υποχρεώσεις 1.895 60.056 
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 36.968 24.433 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 81.716 - 
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 2.966 2.966 

 
 
V. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και οι αποφάσεις δικαστικών 
ή διαιτητικών οργάνων, δεν ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην οικονομική 
κατάσταση ή λειτουργία των εταιρειών του ομίλου. 
Η μητρική έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2008. Για την περίπτωση  
μη αναγνώρισης ορισμένων δαπανών από φορολογικούς ελέγχους και την επιβολή 
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πιθανών πρόσθετων φόρων για τις ανέλεγκτες χρήσεις, η εταιρεία έχει σχηματίσει 
σχετικές προβλέψεις όπως περιγράφονται στην παράγραφο 6.7. 
Από τις λοιπές εταιρείες του ομίλου η «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» έχει περαιώσει τις 
φορολογικές της υποχρεώσεις για τις οικονομικές χρήσεις από ενάρξεως μέχρι και 
την 31.12.2006, η δε θυγατρική εμπορική επιχείρηση «DROMEAS BG EAD» δεν έχει 
ελεγχθεί από το 2006. 
 

(Ακριβές αντίγραφο εκ του πρακτικού του Δ.Σ. τις  20.8.2013) 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Κ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 
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38 
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7.15. Ανάλυση Αποτελεσμάτων Περιόδου 49 
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9. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 53 
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1. Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  
Ποσά σε € Σημ. Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012 
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού      
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 7.1. 42.131.700,45 40.642.311,39 37.585.222,49 36.641.902,93 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 7.2. 958.639,91 752.690,41 958.639,75 752.690,25 
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 7.3. 0,00 0,00 3.233.600,76 3.233.600,76 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7.4. 803.930,24 803.930,24 602.034,78 602.034,78 

  43.894.270,59 42.198.932,04 42.379.497,78 41.230.228,73 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό      
Αποθέματα 7.5. 13.566.561,62 12.830.042,79 13.396.685,86 12.662.896,49 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 7.6. 3.648.690,63 3.162.426,58 3.775.086,39 3.495.843,11 
Λοιπές απαιτήσεις και λοιπά κυκλοφ/ντα στοιχεία 
Ενεργητικού 7.7. 1.088.087,72 882.243,75 815.367,35 696.562,51 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.8. 806.534,20 2.132.329,51 695.661,58 2.012.367,86 

  19.109.874,17 19.007.042,63 18.682.801,18 18.867.669,97 

      

Σύνολο Ενεργητικού  63.004.144,76 61.205.974,67 61.062.298,96 60.097.898,70 

      
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους      
Μετοχικό Κεφάλαιο (34.720.000 μετοχές αξίας € 0,31 
έκαστη) 7.9. 10.763.200,00 10.763.200,00 10.763.200,00 10.763.200,00 
Υπέρ το Άρτιο 7.9. 19.202.825,27 19.202.825,27 19.202.825,27 19.202.825,27 
Αποθεματικά 7.9. 4.617.567,72 4.693.199,87 4.756.514,90 4.832.147,05 
Κέρδη / ζημίες εις νέον 7.9. (3.606.472,16) (3.242.375,00) (3.410.807,26) (2.851.722,13) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα σε μετόχους      
της Μητρικής  30.977.120,83 31.416.850,15 31.311.732,91 31.946.450,20 

Δικαιώματα μειοψηφίας 7.9. 135.907,39 114.715,61 0,00 0,00 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   31.113.028,22 31.531.565,76 31.311.732,91 31.946.450,20 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Δάνεια τραπεζών 7.11. 10.729.000,00 6.639.000,00 10.289.000,00 6.568.000,00 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 7.14. 2.621.055,76 2.511.509,59 2.450.234,18 2.353.038,02 
Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού 7.10. 227.275,46 227.275,46 222.686,31 222.686,31 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.12. 2.819.979,43 2.891.131,74 1.982.640,42 2.042.021,06 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  16.397.310,65 12.268.916,79 14.944.560,90 11.185.745,39 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 7.13. 1.973.760,22 1.429.748,67 1.716.031,09 1.448.350,39 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.11. 13.095.924,21 15.514.978,68 12.681.679,46 15.070.804,98 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 7.14. 54.125,50 77.564,67 47.192,96 75.886,14 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.13. 369.995,98 383.200,11 361.101,64 370.661,59 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  15.493.805,91 17.405.492,13 14.806.005,15 16.965.703,10 

      

Σύνολο υποχρεώσεων  31.891.116,56 29.674.408,92 29.750.566,05 28.151.448,49 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  63.004.144,78 61.205.974,67 61.062.298,96 60.097.898,69 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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2. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  
 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλ. € 
1/1-

30/6/13 
1/1-

30/6/12 
1/4-

30/6/13 
1/4-

30/6/12 
1/1-

30/6/13 
1/1-

30/6/12 
1/4-

30/6/13 
1/4-

30/6/12 
Κύκλος εργασιών 4.713 4.618 2.407 2.332 4.502 4.594 2.259 2.322 
Κόστος πωλήσεων (1.995) (2.728) (1.068) (1.536) (2.122) (2.668) (1.050) (1.495) 
Μικτά κέρδη / (ζημίες) 2.718 1.890 1.339 796 2.380 1.926 1.209 827 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 14 140 9 5 12 131 9 4 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (560) (579) (347) (278) (508) (491) (318) (231) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (1.034) (921) (620) (461) (1.032) (918) (619) (460) 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων 1.138 530 381 62 852 648 281 140 
Αποσβέσεις (721) (708) (322) (282) (665) (650) (294) (253) 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων 417 (178) 59 (220) 187 (2) (13) (113) 
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας (736) (674) (406) (312) (725) (654) (400) (304) 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (319) (852) (347) (532) (538) (656) (413) (417) 
Μείον διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 0 0 0 0 0 0 0 0 
Μείον / πλέον φόροι (109) (152) (39) (56) (97) (132) (34) (46) 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (α) (428) (1.004) (386) (588) (635) (788) (447) (463) 
         
Κατανέμονται σε:         
Μετόχους Εταιρείας (436,0) (1.000,9) (388,0) (585,9) (635,0) (788,0) (447,0) (463,0) 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 8,0 (3,1) 2,0 (2,1) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0126) (0,0288) (0,0112) (0,0169) (0,0183) (0,0227) (0,0129) (0,0133) 
         
Λοιπά συνολικά έσοδα         
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων (β) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α+β) (428) (1.004) (386) (588) (635) (788) (447) (463) 
Κατανέμονται σε:         
Ιδιοκτήτες μητρικής (436,0) (1.000,9) (388,0) (585,9) (635,0) (788,0) (447,0) (463,0) 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 8,0 (3,1) 2,00 (2,1) 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    Αποδιδόμενα στους Μετόχους της Μητρικής     

Ποσά σε χιλιάδες €  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 
Υπέρ το 
Άρτιο 

 Αποθεματικά  
Αποτελέσματα 

εις Νέον 
 

Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

 Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2012  10.763  19.203  5.011  (1.682)  120  33.415 
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 
30/6/2012             
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 30/6/2012  0  0  0  (1.004)  0  (1.004) 
Φόρος Εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση  0  0  0  0  0  0 
Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα 
ιδία κεφάλαια - Μεταφορά σε αποθεματικά  0  0  (133)  138  0  5 
Δικαιώματα μειοψηφίας από την πρώτη ενοποίηση και 
την ενοποίηση περιόδου  0  0  0  9  (9)  0 
Συνολική μεταβολή περιόδου  0  0  (133)  (857)  (9)  (999) 
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30 Ιουνίου 2012  10.763  19.203  4.878  (2.539)  111  32.416 

             
Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2013  10.763  19.203  4.693  (3.242)  114  31.531 
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 
30/6/2013             
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 30/6/2013  0  0  0  (429)  0  (429) 
Φόρος Εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση  0  0  0  0  0  0 
Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα 
ιδία κεφάλαια - Μεταφορά σε αποθεματικά  0  0  (76)  76  0  0 
Δικαιώματα μειοψηφίας από την πρώτη ενοποίηση και 
την ενοποίηση περιόδου  0  0  0  (11)  22  11 
Συνολική μεταβολή περιόδου  0  0  (76)  (364)  22,00  (418) 
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30 Ιουνίου 2013  10.763  19.203  4.617  (3.606)  136  31.113 

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

    Αποδιδόμενα στους Μετόχους της Μητρικής   

Ποσά σε χιλιάδες €  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 
Υπέρ το 
Άρτιο 

 Αποθεματικά  
Αποτελέσματα 

εις Νέον 
 Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2012  10.763  19.203  5.150  (1.535)  33.581 
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 
30/6/2012           
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 30/6/2012  0  0  0  (788)  (788) 
Φόρος Εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση  0  0  0  0  0 
Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα ιδία 
κεφάλαια - Μεταφορά σε αποθεματικά  0  0  (133)  133  0 
Συνολική μεταβολή περιόδου  0  0  (133)  (655)  (788) 
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30 Ιουνίου 2012  10.763  19.203  5.017  (2.190)  32.793 

           
Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2013  10.763  19.203  4.832  (2.852)  31.946 
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 
30/6/2013           
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 30/6/2013  0  0  0  (635)  (635) 
Φόρος Εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση  0  0  0  0  0 
Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα ιδία 
κεφάλαια - Μεταφορά σε αποθεματικά  0  0  (76)  76  0 
Συνολική μεταβολή περιόδου  0  0  (76)  (559)  (635) 
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30 Ιουνίου 2013  10.763  19.203  4.756  (3.411)  31.311 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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5. Ταμειακές Ροές  
Ποσά σε χιλ. €  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λειτουργικές Δραστηριότητες 1/1-30/6/13 1/1-30/6/12 
1/1-

30/6/13 
1/1-

30/6/12 
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (319) (852) (538) (656) 
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις 721 708 665 650 
Προβλέψεις 50 0 50 0 
Συναλλαγματικές διαφορές 0 0 0 0 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 744 685 732 665 
Αποτελ/τα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημίες) επενδ. δραστηριότητας 18 6 13 (8) 
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή      
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:     
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων (736) 364 (734) 371 
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (712) 142 (418) 146 
Αύξηση /(μείωση)  υποχρ. (πλην δανειακών) 436 (281) 170 (396) 
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 0 0 0 0 
Καταβεβλημένοι φόροι 0 (7) 0 (7) 
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 202 765 (60) 765 
Επενδυτικές Δραστηριότητες     
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (2.431) (54) (1.814) (49) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 0 0 0 0 
Αγορά λοιπών επενδύσεων (μετοχές) (30) 0 (30) 0 
Τόκοι εισπραχθέντες 7 11 7 11 
Μερίσματα εισπραχθέντα 0 0 0 0 
Μείωση/(αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 0 0 0 0 
Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (2.454) (43) (1.837) (38) 
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες     
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχ. Κεφαλ. 0 0 0 0 
Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 0 0 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 6.102 231 5.714 231 
Εξοφλήσεις δανείων (5.176) (629) (5.133) (580) 
Εξοφλήσεις υποχρ. χρηματοδοτικών μισθώσεων (χρεολύσια) 0 0 0 0 
Σύνολο εισροών/εκροών από χρημ/κές δραστηριότητες 926 (398) 581 (349) 
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα της χρήσης (α)+(β)+(γ) (1.326) 324 (1.316) 378 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 2.132 1.418 2.012 1.239 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 806 1.742 696 1.617 

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

6.1.   Γενικές Πληροφορίες 
 
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 
30η Ιουνίου 2013, περιλαμβάνουν τις ενδιάμεσες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις 
της «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και 
Αντιπροσωπειών» και τις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρίας και των θυγατρικών της, και έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στις 20/08/2013. 
  
Η εταιρία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και 
Αντιπροσωπειών» με διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ» Α.Β.Ε.Ε.Α. ιδρύθηκε το έτος 1979 
(ΦΕΚ 1474/15.5.1979) με διάρκεια μέχρι 31.12.2040 και έδρα τον Δήμο Λευκώνα 
του Νομού Σερρών στη διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ. Σερρών Τ.Κ. 621 21, Τετράγωνο 9.  Είναι 
εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών που τηρείται στη Νομαρχία Σερρών 
με αριθμό Μητρώου 11045/06/Β/86/10. 
 
Φύση Δραστηριοτήτων 
 
Η εταιρία είναι βιομηχανική επιχείρηση πλήρως καθετοποιημένη με κύρια 
δραστηριότητα την παραγωγή επίπλων και εξοπλισμού γραφείων. Παράγει και 
προσφέρει τα παρακάτω προϊόντα: 
 
• Γραφεία Διευθυντικά, προϊσταμένων, υπαλλήλων για διάφορες εργασίες, 

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

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

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

– γραφεία 1.100 τ.μ. (βασικές εμπορικές εγκαταστάσεις). 
 
Η μονάδα είναι καθετοποιημένη και λειτουργούν οι κάτωθι γραμμές παραγωγής: 
• Κατεργασία ξύλου 
• Μεταλλικών κατεργασιών 
• Χύτευση αλουμινίου 
• Βαφείου 
• Πλαστικού και πολυουρεθάνης 
• Ταπετσαριών 
• Συσκευασίας 
 
6.2. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων – Λογιστικές αρχές  
 
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - 
DROMEAS» της 30ης Ιουνίου 2013, που καλύπτουν περίοδο από την 1η  Ιανουαρίου 
έως και την 30η Ιουνίου 2013, έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και ειδικότερα σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 
34 περί ενδιάμεσων καταστάσεων. Επίσης έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή 
του ιστορικού κόστους, εκτός από την αποτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της 
δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και τις ερμηνείες τους, που 
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και που 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη 
χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της 
Εταιρίας. Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρμογή των 
λογιστικών μεθόδων της εταιρίας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. 
 
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. 
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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 31/12/2012. 
 
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων 
Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση  
 
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι 
υποχρεωτική από την 01/01/2013 ή μεταγενέστερα. Τα σημαντικότερα Πρότυπα και 
Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως:  
 
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» – 
Παρουσίαση στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων  
 
Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 
«Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές 
αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων. Η 
τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων 
της Εταιρείας και του Ομίλου και της Εταιρείας.  
 
• ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες»  
 
Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε 
Εύλογες Αξίες». Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει 
σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης 
αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον υπολογισμό της 
εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 13 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ΔΠΧΑ απαιτούν 
ή επιτρέπουν την αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ΔΠΧΑ 13 δεν εισάγει 
νέες απαιτήσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου 
του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα 
Πρότυπα αναφορικά με τα ποια στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και δεν 
αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των μεταβολών της εύλογης αξίας στις 
Οικονομικές Καταστάσεις. Τ Οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διερευνηθεί και 
καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται 
στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Οι σχετικές απαιτούμενες 
γνωστοποιήσεις παρουσιάζονται στη σημείωση 20 των οικονομικών καταστάσεων.  
 
• Αναθεώρηση στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους»  
 
Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 
«Παροχές σε Εργαζόμενους». Η αναθεώρηση αυτή έχει ως σκοπό να βελτιώσει 
θέματα αναγνώρισης και γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά με τα 
προγράμματα καθορισμένων παροχών. Με βάση το αναθεωρημένο πρότυπο 
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καταργείται η μέθοδος του περιθωρίου και συνεπώς η δυνατότητα αναβολής της 
αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών ή ζημιών ενώ παράλληλα απαιτεί οι 
επανεκτιμήσεις της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) συμπεριλαμβανομένων των 
αναλογιστικών κερδών και ζημιών που προέκυψαν κατά την περίοδο αναφοράς να 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Με βάση το αναθεωρημένο 
πρότυπο ο Όμιλος/η Εταιρεία αναμόρφωσε την συγκριτική περίοδο σύμφωνα με τις 
οριζόμενες μεταβατικές διατάξεις του ΔΛΠ 19 και σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 
«Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη». Η εν λόγω 
επίδραση παρουσιάζεται αναλυτικά στη σημείωση 10 των οικονομικών 
καταστάσεων. 
 
• ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες Απογύμνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση 
του Επίγειου Ορυχείου»  
 
Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 20. Η Διερμηνεία 
αποσαφηνίζει πότε η παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση 
ενός στοιχείου του ενεργητικού και πώς πρέπει να αποτιμάται το εν λόγω στοιχείο 
τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και σε μεταγενέστερες περιόδους. Η εν λόγω 
Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες του Ομίλου.  
 
• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» – Συμψηφισμός 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων.  
 
Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις 
που επιτρέπουν στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων, να διενεργούν με 
καλύτερο τρόπο συγκρίσεις μεταξύ οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύονται 
βάσει των ΔΠΧΑ και αυτών που δημοσιεύονται βάσει των US GAAP. Η τροποποίηση 
δεν έχει επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  
 
• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια  
 
Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 1 
σύμφωνα με την οποία οι υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ που έχουν λάβει 
κρατικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, έχουν την δυνατότητα της μη αναδρομικής 
εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά την μετάβαση. Η 
τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η 
παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο του 2013.  
 
• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011  
 
Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των 
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο 
αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 5 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 
προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν 
είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στις Οικονομικές 
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Καταστάσεις του Ομίλου. Οι παρούσες τροποποιήσεις εγκρίθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο του 2013. 
 
 
6.3. Ενοποίηση 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονομικές 
καταστάσεις της μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών της. Οι θυγατρικές είναι 
επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική.  Οι θυγατρικές 
ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που αποκτάται ο 
έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος 
έλεγχος δεν υφίσταται.  Παρακάτω παρουσιάζονται οι θυγατρικές εταιρείες που 
περιλήφθηκαν στην ενοποίηση μαζί µε τα σχετικά ποσοστά συμμετοχής καθώς και 
τη δραστηριότητα κάθε θυγατρικής: 
 
α) «ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ – ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ» με διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Μ. 
Α.Β.Ε.Ε.» με ποσοστό 92,54%, η οποία ιδρύθηκε την 25.1.2002 (ΦΕΚ 711/30.1.2002) 
και 
β) «DROMEAS BG E.A.D»  Βουλγαρίας με ποσοστό 100% που ιδρύθηκε την 
18.7.2003. 
 
Η «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» έχει έδρα τον Λευκώνα Σερρών και σκοπός της είναι η 
κατασκευή και εμπορία καλουπιών έγχυσης μετάλλων και πλαστικών πάσης 
φύσεως και η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως μεταλλικών και πλαστικών 
συσκευών εξαρτημάτων ή μερών. 
 
Η «DROMEAS BG E.A.D» είναι εγκατεστημένη σε κεντρικό σημείο της Σόφιας, 
πρωτεύουσας της Βουλγαρίας και ασχολείται με λιανικές πωλήσεις των προϊόντων 
της «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – DROMEAS» στην περιοχή. 
 
 
6.4. Πληροφόρηση κατά γεωγραφικό Τομέα 
 
Η έδρα του ομίλου είναι η Ελλάδα. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και 
εμπορία επίπλων και εξοπλισμού γραφείων καθώς και λοιπών επίπλων και στην 
παραγωγή καλουπιών για κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών μερών. Οι 
ανωτέρω επιχειρηματικές δραστηριότητες υλοποιούνται από την μητρική εταιρία 
«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 εταιρία, 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 εταιρία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – 
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DROMEAS». 
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα ανωτέρω, σημειώνεται ειδικότερα ότι, τόσο η μητρική 
εταιρία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – DROMEAS», όσο και ο όμιλος σαν σύνολο, 
σε επίπεδο γεωγραφικής δραστηριότητας, έχει επικεντρωθεί σε τρεις κυρίως 
γεωγραφικές περιοχές: 
 
α)  Ελλάδα, 
β)  Βαλκανικές χώρες εκτός Ελλάδος και τρίτες χώρες και συγκεκριμένα Βουλγαρία, 
Ρουμανία, Αλβανία, Σερβία, αλλά και Τουρκία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
(Άμπου Ντάμπι), 
γ)  Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην των Βαλκανικών και συγκεκριμένα 
Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ισπανία και Κύπρος. 
 
Συνεπώς, το κύριο ενδιαφέρον χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την 
Διοίκηση της εταιρίας και του ομίλου, επικεντρώνεται στην γεωγραφική  κατανομή 
της δραστηριότητας, και ως εκ τούτου αυτή είναι και η πληροφόρηση που η 
Διοίκηση κρίνει ότι πρέπει να παράσχει στο επενδυτικό κοινό. 
 
Σημειώνεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιμέρους τομείς δραστηριότητας 
πιθανόν να μην πληρούν την προϋπόθεση του ποσοστού 10% επί του συνόλου των 
πωλήσεων ή επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων. Η Διοίκηση όμως έκρινε 
ότι ο συγκεκριμένος διαχωρισμός των τομέων είναι ο πιο ενδεδειγμένος, καθώς 
πρώτον συνάδει με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που η ίδια προσλαμβάνει 
και χρησιμοποιεί και κατά δεύτερον η εξέλιξη των πωλήσεων της εταιρίας και του 
ομίλου στις επόμενες διαχειριστικές περιόδους αναμένεται να είναι τέτοια που θα 
επιβάλει το συγκεκριμένο διαχωρισμό τομέων δραστηριότητας. 
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/13   

(Ποσά σε χιλ. €) ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΑ 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 2.494 223 1.785 4.502 
Κόστος πωλήσεων 1.176 105 841 2.122 
Μικτά κέρδη / (ζημίες) 1.318 118 944 2.380 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 9 0 2 12 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 281 25 201 508 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 572 51 409 1.032 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 475 42 335 852 
Αποσβέσεις 368 33 264 665 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων και χρηματοδοτικών 
αποτελεσμάτων 106 9 72 187 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 402 36 287 725 
Κέρδη προ φόρων (295) (27) (216) (538) 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/12 

(Ποσά σε χιλ. €) ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΑ 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.595 133 2.866 4.594 
Κόστος πωλήσεων 926 77 1.664 2.668 
Μικτά κέρδη / (ζημίες) 669 56 1.202 1.926 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 44 4 84 132 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 171 14 307 492 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 319 27 573 918 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 223 19 406 648 
Αποσβέσεις 226 19 406 650 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων και χρηματοδοτικών 
αποτελεσμάτων (2) 0 1 (2) 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 227 19 408 654 
Κέρδη προ φόρων (229) (19) (407) (656) 

 
 
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/13 

(Ποσά σε χιλ. €) ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΑ 
Κύκλος εργασιών 2.684 244 1.785 4.713 
Κόστος πωλήσεων 1.136 103 756 1.995 
Μικτά κέρδη / ζημίες 1.548 141 1.029 2.718 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 11 0 2 14 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 319 29 212 560 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 589 54 392 1.034 
Κέρδη / ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 652 59 427,98 1.138 
Αποσβέσεις 411 37 273 721 
Κέρδη / ζημίες προ φόρων και χρηματοδοτικών 
αποτελεσμάτων 241 21 154,90 417 
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 419 38 279 736 
Κέρδη προ φόρων (178) (17) (124) (319) 

 
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/12 

(Ποσά σε χιλ. €) ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΑ 
Κύκλος εργασιών 1.601 151 2.866 4.618 
Κόστος πωλήσεων 946 89 1.693 2.728 
Μικτά κέρδη / ζημίες 655 62 1.173 1.890 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 52 4 84 140 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 201 19 360 580 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 319 30 571 920 
Κέρδη / ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 187 17 326 530 
Αποσβέσεις 245 23 439 708 
Κέρδη / ζημίες προ φόρων και χρηματοδοτικών (58) (6) (114) (178) 
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αποτελεσμάτων 
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 234 22 418 674 
Κέρδη προ φόρων (292) (28) (532) (852) 

 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ 30/6/13 ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΑ 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 26.121 1.062 10.402 37.585 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού 3.206 187 1.401 4.794 
Λοιπό ενεργητικό 13.050 525 5.108 18.683 
Σύνολο ενεργητικού 42.377 1.775 16.910 61.062 
Σύνολο υποχρεώσεων 20.381 874 8.496 29.750 

 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ 30/6/12 ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΑ 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 11.090 1.075 24.962 37.127 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού 1.327 129 3.000 4.456 
Λοιπό ενεργητικό 6.346 529 11.402 18.277 
Σύνολο ενεργητικού 18.763 1.733 39.364 59.860 
Σύνολο υποχρεώσεων 9.397 784 16.886 27.067 

 
 

ΟΜΙΛΟΣ 30/6/13 ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΑ 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 29.990 1.637 10.505 42.132 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού 1.056 57 649 1.762 
Λοιπό ενεργητικό 13.236 547 5.327 19.110 
Σύνολο ενεργητικού 44.283 2.241 16.480 63.004 
Σύνολο υποχρεώσεων 23.067 980 7.844 31.891 

 
 

ΟΜΙΛΟΣ 30/6/12 ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΑ 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 12.799 1.692 26.694 41.185 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού 429 41 939 1.409 
Λοιπό ενεργητικό 6.402 534 11.504 18.440 
Σύνολο ενεργητικού 19.631 2.267 39.137 61.034 
Σύνολο υποχρεώσεων 9.936 829 17.854 28.618 

 
 
6.5.       Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 
 
Για κάλυψη ισόποσου χρηματοδοτικού λογαριασμού, η εταιρία έχει παραχωρήσει 
προσωπικές εγγυήσεις του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου Αθανασίου 
Παπαπαναγιώτου καθώς και Α΄ προσημείωση 1,3 εκ € στο ακίνητο της εταιρίας στον 
Χολαργό (λεωφ.Μεσογείων 172). 
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6.6.       Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
 
 Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών 
οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση 
της εταιρίας και του ομίλου. 
 
 
6.7.  Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις – Ενδεχόμενες υποχρεώσεις - Προβλέψεις 
 
Η μητρική εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις 
διαχειριστικές χρήσεις 2009 και 2010. 
Από τις λοιπές εταιρείες του ομίλου, η θυγατρική «ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε.» έχει περαιώσει τις 
φορολογικές της υποχρεώσεις για τις οικονομικές χρήσεις από ενάρξεως μέχρι και 
την 31/12/2006 σύμφωνα με τον Ν.3697/2008 και το σχετικό εκκαθαριστικό 
σημείωμα περαίωσης και η φορολογική επιβάρυνση που προέκυψε ανήλθε σε 
ποσό € 16.354 και βάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2008. Η θυγατρική 
εμπορική επιχείρηση «DROMEAS BG EAD» έχει ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις από 
το 2008 έως και την κλειόμενη ενδιάμεση περίοδο 1/1 – 30/6/2013. 
 
Για τη χρήση 2011, η μητρική εταιρία και η θυγατρική «ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίες 
υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο 
σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, έλαβαν Πιστοποιητικό 
Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές (δηλαδή με 
Σύμφωνη Γνώμη). Για να θεωρηθεί η χρήση περαιωμένη, πρέπει να ισχύσουν τα 
οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011. 
 
Επίσης, για τη χρήση 2012 και για την μητρική εταιρία και την θυγατρική «ΚΕΜ 
Α.Β.Ε.Ε.», ο φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994, βρίσκεται 
σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί 
εντός των προβλεπόμενων ημερολογιακών προθεσμιών (μέχρι 30/9/2013). Αν μέχρι 
την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 
υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις. 
 
Για τις ως άνω ανέλεγκτες διαχειριστικές χρήσεις, έχει σχηματισθεί πρόβλεψη 
συνολικού ύψους € 103.352,77. 
 
Αναφορικά με την υποβληθείσα στο παρελθόν προσφυγή της εταιρίας στα 
διοικητικά δικαστήρια για φορολογικές υποθέσεις ελέγχου επί ορισμένων 
φορολογικών αντικειμένων των διαχειριστικών χρήσεων 2004 και 2005, η εταιρία 
προέβη σε εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, βάσει των διατάξεων των άρθρων 
11 και 12 του Νόμου 3888/2010, επιβαρύνοντας το αποτέλεσμα της διαχειριστικής 
χρήσης 2010 με το ποσό των € 114.521,98. 
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7. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
7.1. Ενσώματα Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού 
 
Τα οικόπεδα, τα κτίρια και τα μηχανήματα αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία 
μετάβασης στα ΔΠΧΠ (01/01/2004) στο «τεκμαιρόμενο» κόστος (deemed cost), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 1. Ως «τεκμαιρόμενο» κόστος θεωρείται η 
εύλογη αξία του παγίου εξοπλισμού κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ, η 
οποία προσδιορίστηκε μετά από μελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιμητών. 
Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των 
παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού. 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία της εταιρίας και του ομίλου αναλύονται ως εξής: 
 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχ/κός 

εξοπλισμός 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητ/σεις 
υπό 

εκτέλεση Σύνολα 

Λογιστική αξία την 31/12/2011 4.412.000 17.444.537 14.023.202 505.216 78.277 1.117.924 37.581.156 
Προσθήκες 1/1/2012-31/12/2012 0 103.982 156.057 0 7.248 0 267.287 
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2012-
31/12/2012 0 0 0 0 0 128.351 128.351 
Αποσβέσεις 1/1/2012-
31/12/2012 0 585.590 433.057 25.199 34.343 0 1.078.189 

Λογιστική αξία την 31/12/2012 4.412.000 16.962.929 13.746.202 480.017 51.182 989.573 36.641.903 
Προσθήκες 1/1/2013-30/6/2013 0 1.473.772 245.166 0 3.756 0 1.722.694 
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2013-
30/6/2013 0 0 0 0 0 199.819 199.819 
Αποσβέσεις 1/1/2013-30/6/2013 0 281.709 275.549 12.600 9.698 0 579.556 

Λογιστική αξία την 30/6/2013 4.412.000 18.154.992 13.715.819 467.417 45.240 789.754 37.585.222 
        
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση: Το ποσό μείωσης  ύψους € 199.819 αφορά στο συμψηφιστικό υπόλοιπο των προσθηκών, των μειώσεων 
και των μεταφορών ολοκληρωθέντων έργων σε λογαριασμούς παγίων. 
Συγκεντρωτικά:        
Κόστος κτήσης (ή τεκμαιρόμενο 
κόστος κτήσης) κατά την 
30/6/2013 4.412.000 24.197.531 17.646.340 689.262 2.024.030 789.754 49.758.917 
Μείον: Συσσωρευμένες 
Αποσβέσεις  0 6.042.539 3.930.521 221.845 1.978.790 0 12.173.695 

Λογιστική αξία την 30/6/2013 4.412.000 18.154.992 13.715.819 467.417 45.240 789.754 37.585.222 

 
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Ποσά σε € Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχ/κός 

εξοπλισμός 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητ/σεις 
υπό 

εκτέλεση Σύνολα 

Λογιστική αξία την 31/12/2011 4.694.491 19.674.474 15.581.607 526.649 97.843 1.126.615 41.701.679 
Προσθήκες 1/1/2012-31/12/2012 0 103.982 173.070 0 9.545 0 286.597 
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2012-
31/12/2012 0 0 0 0 0 128.351 128.351 
Αποσβέσεις 1/1/2012-
31/12/2012 0 667.870 484.102 31.192 34.449 0 1.217.613 

Λογιστική αξία την 31/12/2012 4.694.491 19.110.586 15.270.575 495.457 72.939 998.264 40.642.312 
Προσθήκες 1/1/2013-30/6/2013 0 1.473.772 202.797 0 3.756 459.009 2.139.334 
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2013- 0 0 0 0 0 0 0 
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30/6/2013 

Αποσβέσεις 1/1/2013-30/6/2013 0 322.848 301.054 14.249 11.795 0 649.946 

Λογιστική αξία την 30/6/2013 4.694.491 20.261.510 15.172.318 481.208 64.900 1.457.273 42.131.700 
        
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση: Το ποσό αύξησης ύψους € 459.009 αφορά στο συμψηφιστικό υπόλοιπο των προσθηκών, των μειώσεων 
και των μεταφορών ολοκληρωθέντων έργων σε λογαριασμούς παγίων. 
Συγκεντρωτικά:        
Κόστος κτήσης (ή τεκμαιρόμενο 
κόστος κτήσης) κατά την 
30/6/2013 4.694.491 26.632.469 19.513.344 721.947 2.090.392 1.457.273 55.109.916 
Μείον: Συσσωρευμένες 
Αποσβέσεις  0 6.370.959 4.341.026 240.739 2.025.492 0 12.978.216 

Λογιστική αξία την 30/6/2013 4.694.491 20.261.510 15.172.318 481.208 64.900 1.457.273 42.131.700 

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

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

Ποσά σε € 

Παραχωρήσεις 
Δικαιωμάτων 
Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας Software 

Δαπάνες 
Έρευνας & 
Ανάπτυξης Σύνολα 

Λογιστική αξία την 31/12/2011 4.500 22.734 747.133 774.367 

Προσθήκες 1/1/2012-31/12/2012 480 0 343.750 344.230 
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2012-31/12/2012 0 0 0 0 
Αποσβέσεις 1/1/2012-31/12/2012 4.596 18.054 343.257 365.907 

Λογιστική αξία την 31/12/2012 384 4.680 747.626 752.690 

Προσθήκες 1/1/2013-30/6/2013 480 1.800 348.855 351.135 
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2013-30/6/2013 0 0 0 0 

Αποσβέσεις 1/1/2013-30/6/2013 64 3.143 141.978 145.185 

Λογιστική αξία την 30/6/2013 800 3.337 954.503 958.640 

Συγκεντρωτικά:     
Κόστος κτήσης κατά την 30/6/2013 126.579 518.069 3.172.638 3.817.286 

Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  125.779 514.732 2.218.135 2.858.646 

Λογιστική αξία την 30/6/2013 800 3.337 954.503 958.640 
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7.3. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 
 
Στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής, οι επενδύσεις στις θυγατρικές εταιρείες, 
απεικονίζονται στο κόστος κτήσεως των συμμετοχών,  απομειούμενο (το κόστος 
κτήσεως των συμμετοχών) μόνο σε περιπτώσεις μείωσης της αξίας αυτών και 
αναστροφής αυτών έως το ύψος της αξίας κτήσεως των συμμετοχών. Διευκρινίζεται 
ότι, σε θυγατρική η οποία κατέχει ακίνητα, αυτά τα ακίνητα έχουν εκτιμηθεί στην 
εύλογη αξία. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές έχουν ως εξής: 
 

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

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα κατά την 31/12/2012 1.393.177 1.840.424 3.233.601 
Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0 0 
Υπόλοιπα κατά την 30/6/2013 1.393.177 1.840.424 3.233.601 
 
 
7.4. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις της εταιρίας αφορούν κατά ποσό € 531.657 
σε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και κατά ποσό € 70.378 σε δοθείσες 
εγγυήσεις (ΔΕΗ, ενοίκια, κ.λ.π.), σύνολο € 602.035. 
Αντιστοίχως, οι λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις του ομίλου αφορούν κατά 
ποσό € 700.733 σε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και κατά ποσό € 
103.197 σε δοθείσες εγγυήσεις (ΔΕΗ, ενοίκια, κ.λ.π.), σύνολο 803.930. 
 
 
7.5. Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30/6/2013   31/12/2012   30/6/2013   31/12/2012 
Εμπορεύματα 838.773  625.897  802.133  589.535 
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 7.045.205  6.763.040  7.045.205  6.763.040 
Πρώτες Ύλες Ανταλλακτικά – Αναλώσιμα 
Υλικά και Είδη Συσκευασίας 5.125.450  5.162.895  5.025.107  5.063.569 
Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων 557.133  278.211  524.240  246.752 

Σύνολο 13.566.561  12.830.043  13.396.685  12.662.896 
 
 
7.6. Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις – Προβλέψεις – Γνωστοποιήσεις 

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

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
       30/6/2013        31/12/2012        30/6/2013        31/12/2012 
Πελάτες   3.747.980  3.135.730  3.871.995  3.467.319 
(-) Πρόβλεψη για επισφάλειες (353.832)  (303.832)  (351.452)  (301.452) 
Μεταχρονολογημένες Επιταγές 254.543  330.528  254.543  329.976 

Σύνολο 3.648.691  3.162.426  3.775.086  3.495.843 
 
Προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο πιστωτικός κίνδυνος σε σχέση με τις απαιτήσεις 
από πελάτες, διενεργήθηκε κατά τη 31/12/2006 πρόβλεψη ύψους € 81.451,86  κατά 
την 30/6/2010 συμπληρωματική πρόβλεψη ποσού € 20.000,00, κατά την 30/6/2011 
συμπληρωματική πρόβλεψη ποσού € 20.000,00 , κατά την 31/12/2011 
συμπληρωματική πρόβλεψη ποσού € 2.380,00 , κατά το κλείσιμο της διαχειριστικής 
χρήσης 2012 συμπληρωματική πρόβλεψη ποσού € 180.000,00 και κατά την 
30/6/2013 συμπληρωματική πρόβλεψη ποσού € 50.000,00. Το συνολικό ποσό της 
διενεργηθείσας πρόβλεψης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοικήσεως, είναι 
αρκετό για να καλύψει πιθανές απώλειες από μη είσπραξη απαιτήσεων.  
Αναφέρεται ότι το ποσό της ανωτέρω πρόβλεψης, μείωσε ισόποσα το υπόλοιπο 
απαιτήσεων από πελάτες, μόνον για την εμφάνιση του Ισολογισμού και βάρυνε τα 
Αποτελέσματα των χρήσεων και των περιόδων που έληξαν την 31/12/2006, την 
31/12/2010, την 31/12/2011, την 31/12/2012 και την 30/6/2013 αντίστοιχα. 
 
Σημειώνεται ότι ο Όμιλος έχει μεγάλο αριθμό πελατών τόσο στο εσωτερικό όσο και 
στο εξωτερικό (διασπορά πιστωτικού κινδύνου).  

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται 
προεξόφλησή τους κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
 
Αναφορικά με τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών αναφέρεται ότι, η 
μητρική εταιρία προμηθεύεται αγαθά από και διενεργεί πωλήσεις προϊόντων προς 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις («Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» και «DROMEAS B.G. EAD», 
αντίστοιχα), στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας της και για 
τους ειδικούς επιχειρηματικούς λόγους για τους οποίους η μητρική σύστησε τις ως 
άνω συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 
 
Παραθέτουμε την κατωτέρω ανάλυση: 
Ποσά σε € ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30/6/2013 30/6/2013 
α) Έσοδα - 26.026 
β) Έξοδα 7.800 385.464 
γ) Απαιτήσεις 59.834 421.558 
δ) Υποχρεώσεις 1.895 60.056 
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 36.968 24.433 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 81.716 - 
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 2.966 2.966 
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α) Αφορά σε πωλήσεις προϊόντων της μητρικής εταιρίας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Α.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» προς την θυγατρική «ΔΡΟΜΕΑΣ BG EAD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ». 
 
β) Αφορά για την εταιρία σε:  

1) αγορές προϊόντων της μητρικής εταιρίας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – 
ΔΡΟΜΕΑΣ» από την θυγατρική «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» ποσού € 377.664, 
2) σε εκδοθέντα παραστατικά (Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών) συνολικής 
αξίας € 7.800, του Κων/νου Παπαπαναγιώτου, στα πλαίσια παροχής 
υπηρεσιών, σύμφωνα με εγκεκριμένη από την Γενική Συνέλευση σύμβαση. 

Σύνολο € 385.464. 
Και για τον όμιλο στα ανωτέρω περιγραφέντα παραστατικά του Κων/νου 
Παπαπαναγιώτου. 
 
γ) Αφορά: 

1) για την εταιρία, στο κατά την 30/6/2013 υπόλοιπο απαιτήσεων της μητρικής 
εταιρίας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» από την θυγατρική 
«ΔΡΟΜΕΑΣ BG EAD - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ» ποσού € 361.724. Οι απαιτήσεις 
προέρχονται από συναλλαγές συνήθους εμπορικής φύσης, και 
2) για την εταιρία και τον όμιλο, σε απαίτηση ποσού € 59.834 από την κα 
Μούρτζιου Αικατερίνη, λόγω προκαταβολών στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών 
ολοκλήρωσης κατασκευής του 2ου ορόφου των γραφείων στις εγκαταστάσεις 
της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, σύμφωνα με εγκεκριμένη από την Γενική Συνέλευση 
σύμβαση. 

Σύνολο για την εταιρία € 421.558 και για τον όμιλο € 59.834. 
 
δ) Αφορά:  

1) για την εταιρία, στο κατά την 30/6/2013 υπόλοιπο υποχρεώσεων της 
μητρικής εταιρίας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» προς την 
θυγατρική «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» ποσού € 58.161. Οι υποχρεώσεις προέρχονται από 
συναλλαγές συνήθους εμπορικής φύσης, και 
2) για την εταιρία και τον όμιλο, σε υποχρέωση ποσού € 1.895 προς τον κο 
Κων/νο Παπαπαναγιώτου, στα πλαίσια της υπό β.3. προαναφερθείσας 
σύμβασης. 

Σύνολο για την εταιρία € 60.056 και για τον όμιλο € 1.895. 
 
ε) Αφορά:  
    1) για την εταιρία, σε εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σε αμοιβές συνεδριάσεων 
και παραστάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής 
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» συνολικού ποσού € 24.433. 
    2) για τον όμιλο, σε αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής 
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» ποσού € 24.433 και σε αμοιβές για 
παροχή υπηρεσιών (σχεδιασμού, μελέτης και επίβλεψης) προς μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» ποσού € 12.535. Συνολικό 
ποσό € 36.968. 
 



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

 
 

 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 

41 

στ) Αφορά σε απαίτηση της θυγατρικής «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» από μέλος του Διοικητικού 
της Συμβουλίου συνολικού ποσού € 81.716, που αφορά στο κατά την 30/6/2013 
υπόλοιπο δανείου το οποίο κατόπιν εγκρίσεως Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
χορηγήθηκε σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.», 
καθώς και σε ρευστά διαθέσιμα που κατά την 30/6/2013 βρίσκονταν εις χείρας του 
μέλους του Δ.Σ. της ανωτέρω θυγατρικής, προς διαχείριση και αντιμετώπιση 
τρεχουσών αναγκών. 
 
ζ)  Αφορά στο κατά την 30/6/2013 υπόλοιπο υποχρεώσεων της μητρικής εταιρίας  
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» προς μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, σχετικά με αμοιβές συνεδριάσεων και παραστάσεων. 
 
 
Οι συναλλαγές της μητρικής με τις συνδεμένες επιχειρήσεις, σε σύγκριση με την 
προηγούμενη χρήση, έχουν ως εξής: 
 
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟ: 1/1- 30/6/2013 1/1-30/6/2012 
1. ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε. 377.664 123.369 
2. DROMEAS B.G. E.A.D. 0 0 
 
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: 1/1- 30/6/2013 1/1- 30/6/2012 
1. ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε. 0 0 
2. DROMEAS B.G. Ε.Α.D. 26.026 31.866 
 
 
7.7. Λοιπές Απαιτήσεις και Λοιπά Κυκλοφορούντα Στοιχεία 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις και τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού του 
Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
        

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2013  31/12/2012  30/6/2013  31/12/2012 
Χρεώστες Διάφοροι 490.280  332.918  230.631  153.431 
Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα 113.684  107.267  113.684  107.267 
Έξοδα Επομένων Χρήσεων 309.045  297.039  295.974  290.844 
Διαθέσιμα προς πώληση χρημ/κά στοιχεία 175.078  145.020  175.078  145.020 

Σύνολο 1.088.087  882.244  815.367  696.562 
 
Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις κατά χρεωστών είναι βραχυπρόθεσμες και δεν 
απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Αφορούν δε 
σε απαιτήσεις από το προσωπικό λόγω προκαταβολών, απαιτήσεις κατά του 
δημοσίου για παρακρατημένους φόρους και επιχορηγήσεις και απαιτήσεις από 
προμηθευτές – πιστωτές. Τα εισπρακτέα έσοδα αφορούν σε επιδοτήσεις του ΟΑΕΔ 
και τα έξοδα επομένων χρήσεων αφορούν σε προπληρωθέντα ασφάλιστρα, 
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διαφημιστικές και λοιπές δαπάνες.  
 
Η υπολειπόμενη αξία των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 
αφορά: 
(α) ποσό € 145.020 στην αξία της συμμετοχής της μητρικής εταιρίας στην 
Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, στης οποίας το συνεταιριστικό κεφάλαιο 
συμμετέχει με ποσοστό 0,8%, 
(β) ποσό € 10.000 στην αξία μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, 
(γ) ποσό € 10.000 στην αξία μετοχών της Τράπεζας Αττικής και  
(δ) ποσό € 10.058 στην αξία μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς. 
 
 
7.8. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Ταμειακών Διαθεσίμων 
 
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του Ομίλου και της Εταιρίας 
και τραπεζικές καταθέσεις, διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 
 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
    

30/6/2013 
 

     
31/12/2012 

 
     

30/6/2013 
 

     
31/12/2012 

Διαθέσιμα στο Ταμείο 481.346  619.314  389.864  526.828 
Διαθέσιμα στις Τράπεζες 325.188  1.513.015  305.787  1.485.540 

Σύνολο 806.534  2.132.329  695.661  2.012.368 
 
 
7.9. Ίδια Κεφάλαια 
 
α) Μετοχικό Κεφάλαιο 
Κατά την 30/6/2013, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αποτελείται από 
34.720.000 κοινές πλήρως εξοφλημένες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,31 η κάθε 
μία και το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 10.763.200,00. Οι 
μετοχές της «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών. 
 
Κατάσταση κατά την 

30/6/2013 
Αριθμός 

 
Ονομαστική 
Αξία Ευρώ 

Συνολική Αξία 
Ευρώ 

Κοινές μετοχές (Ονομαστικές) 34.720.000 0,31 10.763.200 

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

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

    30/6/2013      31/12/2012      30/6/2013      31/12/2012 
- Αποθεματικό Μετατροπής Ισολογισμού 2.297.576  2.373.208  2.294.308  2.369.940 
Λοιπά Αποθεματικά        
- Τακτικό Αποθεματικό 683.771  683.771  682.493  682.493 
- Λοιπά Αποθεματικά 1.850.246  1.850.246  1.779.714  1.779.714 
- Διαφορές Ενοποίησης (214.025)  (214.025)  0  0 

Σύνολο 4.617.568  4.693.200  4.756.515  4.832.147 
 
Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 
2190/1920. 
 
γ) Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο – Διανομή Μερισμάτων 
 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ 

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2013  31/12/2012  30/6/2013  31/12/2012 

Υπόλοιπο Κερδών / Ζημιών (3.606.472)  (3.242.375)  (3.410.807)  (2.851.722) 

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

Tο τελικώς διαμορφωθέν αποτέλεσμα της χρήσης 2012 ήταν ζημιογόνο και ως εκ 
τούτου δεν τίθεται θέμα διανομής μερίσματος. 

 
δ) Δικαιώματα Μειοψηφίας 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2013  31/12/2012  30/6/2013  31/12/2012 

Δικαιώματα Μειοψηφίας 135.907  114.716  0  0 
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7.10. Απασχολούμενο προσωπικό και υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης 
προσωπικού - προβλέψεις 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2013  30/6/2012  30/6/2013  30/6/2012 

Αριθμός Ατόμων        

- Μισθωτοί 62  63  58  58 
- Ημερομίσθιοι 167  137  127  128 

Σύνολο Εργαζομένων 198  200  185  186 

        

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2013  30/6/2012  30/6/2013  30/6/2012 

Υποχρεώσεις Ισολογισμού για:        

- Συνταξιοδοτικές παροχές 227.275  227.275  222.686  222.686 
 
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης και 
προσαρμόζονται ανάλογα ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις.  
 
 
7.11.  Δανειακές Υποχρεώσεις 
 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ  ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
        

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2013  31/12/2012  30/6/2013  31/12/2012 

Λοιπά Τραπεζικά Δάνεια 10.729.000  6.639.000  10.289.000  6.568.000 

 
Τα ανωτέρω απεικονιζόμενα ποσά της 30/6/2013, αφορούν στις δανειακές 
υποχρεώσεις της μητρικής εταιρίας και του ομίλου, οι οποίες είναι πληρωτέες 
πέραν της 30/6/2014. Οι δανειακές υποχρεώσεις των μακροπρόθεσμων δανείων οι 
οποίες είναι πληρωτέες μέχρι την 30/6/2014, περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό στο 
κονδύλι των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. 
 
Οι μακροπρόθεσμες, πέραν της 30/6/2014, δανειακές υποχρεώσεις της μητρικής 
εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 
πληρωτέων μέχρι και την 30/6/2014, οι οποίες απεικονίζονται στο κονδύλι των 
βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων, αναλύονται ως εξής (ποσά σε Ευρώ): 
 

ΔΑΝΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

Ομολογιακό μη μετατρέψιμο σε μετοχές EUROBANK 581.250 
Ομολογιακό μη μετατρέψιμο σε μετοχές ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4.834.239 
Μακροπρόθεσμο Δάνειο (ΕΡΓΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.030.132 
Μακροπρόθεσμο Δάνειο ΕΜΠΟΡΙΚΗ 825.088 
Μακροπρόθεσμο Δάνειο ΕΤΕ 826.069 
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Μακροπρόθεσμο Δάνειο EUROBANK 1.200.000 
Μακροπρόθεσμο Δάνειο MARFIN BANK 1.122.528 

ΣΥΝΟΛΟ  10.419.306 
 
 
Εκ του ανωτέρω συνολικού ποσού € 10.419.306, ποσό € 10.289.000 απεικονίζεται 
στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της εταιρίας, ενώ ποσό € 130.306 το 
οποίο είναι πληρωτέο μέχρι και την 30/6/2014, περιλαμβάνεται στις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας. 
Πληροφοριακά και συμπληρωματικά της σχετικής αναφοράς στην Έκθεση 
διαχείρισης της Διοικήσεως η οποία παρατίθεται στην παρούσα, σημειώνεται ότι, 
κατόπιν της υπογραφής της σύμβασης του Κοινοπρακτικού δανείου, επετεύχθη 
«περίοδος χάριτος» δύο ετών και ως εκ τούτου το ποσό των μακροπρόθεσμων 
δανειακών υποχρεώσεων πληρωτέων εντός του επομένου χρόνου (12μήνου), 
αφορά αποκλειστικά στα δάνεια που δεν συμμετέχουν στο κοινοπρακτικό και 
κυρίως στο δάνειο που λήφθηκε για την ολοκλήρωση του έργου του 
Φωτοβολταϊκού πάρκου. 
 
Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρίας «ΚΕΜ 
Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίες είναι πληρωτέες πέραν της 30/6/2014 ανέρχονται σε € 440.000 
και οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της οι οποίες είναι πληρωτέες 
μέχρι και την 30/6/2014 απεικονίζονται στο κονδύλι των βραχυπρόθεσμων 
δανειακών υποχρεώσεων και ανέρχονται σε € 54.245 και αναλύονται ως εξής: 
 

ΔΑΝΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

Μακροπρόθεσμο Δάνειο ΕΜΠΟΡΙΚΗ 76.245 
Μακροπρόθεσμο Δάνειο ALPHA BANK 30.000 
Μακροπρόθεσμο Δάνειο ΠΕΙΡΑΙΩΣ 388.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 494.245 
 
Η θυγατρική εταιρία «DROMEAS BG EAD», δεν έχει μακροπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις. 
 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30/6/2013   31/12/2012   30/6/2013   31/12/2012 
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια 12.911.373  12.545.742  12.551.373  12.159.588 
Μακροπρ/μες υποχρ πληρ. στην επομ. χρήση 184.551  2.969.236  130.306  2.911.217 

Σύνολο 13.095.924  15.514.978  12.681.679  15.070.805 
 
 
Τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια που έχουν λάβει η μητρική εταιρία και η 
θυγατρική της «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.», έχουν ως εξής: 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

Μητρική ΕΜΠΟΡΙΚΗ 500.994 
Μητρική ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1.250.000 
Μητρική ΕΜΠΟΡΙΚΗ 159.767 
Μητρική EUROBANK 2.927.831 
Μητρική EUROBANK 76.484 
Μητρική ΕΜΠΟΡΙΚΗ 685.716 
Μητρική ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1.778.546 
Μητρική EUROBANK 294.679 
Μητρική ΑΤΤΙΚΗΣ 1.636.728 
Μητρική ΑΤΤΙΚΗΣ 41.783 
Μητρική ΑΤΤΙΚΗΣ 84.340 
Μητρική ΠΕΙΡΑΙΩΣ 705.242 
Μητρική ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ 122.745 
Μητρική ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ 127.548 
Μητρική ALPHA BANK 1.601.094 
Μητρική ALPHA BANK 557.876 

 ΣΥΝΟΛΟ 12.551.373 
 
   

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 230.000 
Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε. ALPHA BANK 130.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 360.000 
   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.911.373 
 
Τα ανωτέρω δάνεια χρησιμοποιούνται ως κεφάλαιο κίνησης. 
 
Η θυγατρική εταιρία «DROMEAS BG EAD», δεν έχει βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις. 
 
 
7.12.    Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2013  31/12/2012  30/6/2013  31/12/2012 
Πρόβλεψη επιβάρυνσης μελλοντικού 
φορολογικού ελέγχου 103.353  103.353  103.353  103.353 

Έσοδα Επομένων Χρήσεων 2.716.626  2.787.779  1.879.287  1.938.668 
Σύνολο 2.819.979  2.891.132  1.982.640  2.042.021 

 
α) Σχετικά με την πρόβλεψη επιβάρυνσης μελλοντικού φορολογικού ελέγχου, βλέπε 
ανωτέρω υπό 6.7. παράγραφο. 
β) Τα έσοδα επομένων χρήσεων αφορούν στο υπόλοιπο ληφθεισών 



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

 
 

 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 

47 

επιχορηγήσεων, για επενδύσεις που έγιναν. 
 
 
7.13. Προμηθευτές και Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2013  31/12/2012  30/6/2013  31/12/2012 

Προμηθευτές  1.730.615  1.151.840  1.511.832  1.198.371 
Επιταγές Πληρωτέες 243.145  277.909  204.199  249.979 

Σύνολο 1.973.760  1.429.749  1.716.031  1.448.350 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2013  31/12/2012  30/6/2013  31/12/2012 

Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα 50.000  37.425  50.000  37.425 
Προκαταβολές Πελατών 131.878  105.369  131.878  103.196 
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 65.920  93.801  65.240  91.360 
Πιστωτές Διάφοροι 122.198  146.605  113.983  138.681 

Σύνολο 369.996  383.200  361.101  370.662 
 
Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται 
προεξόφλησή τους κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
 
 
7.14. Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις και Αναβαλλόμενοι Φόροι  
 
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας και του ομίλου αναλύονται ως 
εξής: 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2013  31/12/2012  30/6/2013  31/12/2012 

Σύνολο 54.125  77.565  47.193  75.886 

 
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. 
 
 



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

 
 

 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 

48 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:           ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Ποσά σε € Η ΕΤΑΙΡΙΑ  Ο ΟΜΙΛΟΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2011 2.016.867  2.140.224 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση περιόδου  1/1/2012 – 31/12/2012 336.171  371.285 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2012 2.353.038  2.511.509 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση περιόδου  1/1/2013 – 30/6/2013 97.196  109.546 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 30/6/2013 2.450.234  2.621.055 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:           ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Ποσά σε € Η ΕΤΑΙΡΙΑ  Ο ΟΜΙΛΟΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2011 531.657  684.204 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση περιόδου  1/1/2012 – 31/12/2012 0  16.529 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2012 531.657  700.733 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση περιόδου  1/1/2012 – 30/6/2013 0  0 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 30/6/2013 531.657  700.733 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:           ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Ποσά σε € Η ΕΤΑΙΡΙΑ  Ο ΟΜΙΛΟΣ 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση περιόδου 1/1/2013 – 30/6/2013 97.196  109.546 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση περιόδου 1/1/2013 – 30/6/2013 0  0 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση στην κατάσταση συνολικών 
εσόδων της 30/6/2013 97.196  109.546 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ 
Ποσά σε €  1/1 - 30/6/13 1/1 - 30/6/13 
Αναβαλλόμενος φόρος από:   
Άυλα περιουσιακά στοιχεία (6.630) (6.397) 
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (4.697.486) (5.090.736) 
Απαιτήσεις από πελάτες 21.177 21.177 
Επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων (113.846) (169.706) 
Υποχρεώσεις Leasing 0 0 
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (28.817) (28.817) 

 (4.825.602) (5.274.479) 
Φορολογική απαίτηση από αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων & προσαρμογές 2.907.025 3.354.156 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 
30/6/13 (1.918.577) (1.920.323) 

   
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 31/12/2012 531.657 700.733 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
31/12/2012 (2.353.038) (2.511.510) 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 
31/12/2012 (1.821.381) (1.810.777) 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της 
30/6/13 (97.196) (109.546) 
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Στον ανωτέρω Πίνακα 4, η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση της Κατάστασης 
Οικονομικής Θέσης κατά την 30/6/2013, απεικονίζεται συμψηφισμένη. Δηλαδή, επί 
της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της εταιρίας 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. Συμψηφιστικά τα δύο ανωτέρω ποσά για 
την εταιρία ισούνται με: 2.450.234 - 531.657 = 1.918.577  και για τον όμιλο ισούνται 
με:  2.621.055 – 700.733 = 1.920.323. 
 
 
 
7.15. Ανάλυση Αποτελεσμάτων Περιόδου 
 
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρίας για την τρέχουσα και προηγούμενη 
περίοδο αναλύεται ως εξής:  
 
 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ               

  ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
1/1 – 

30/6/2013 
  

1/1 – 
30/6/2012 

  
1/1 – 

30/6/2013 
  

1/1 – 
30/6/2012 

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων 569.422   353.118   522.914   302.763 

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων 3.767.396   3.761.918   3.603.206   3.788.371 
Έσοδα από πωλήσεις λοιπών 
αποθεμάτων 

30.003   22.872   30.003   22.872 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 346.239   479.923   346.239   479.923 

 ΣΥΝΟΛΟ 4.713.060   4.617.831   4.502.362   4.593.929 

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

  ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1/1 – 
30/6/2013 

  
1/1 – 

30/6/2012 
  

1/1 – 
30/6/2013 

  
1/1 – 

30/6/2012 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ               

Δαπάνες μισθοδοσίας 641.853   774.988   594.171   717.237 

Δαπάνες - αμοιβές τρίτων 15.679   17.695   1.913   3.093 

Παροχές τρίτων 182.800   168.777   158.417   146.107 
Φόροι και τέλη ενσωματωμένα στο 
κόστος 

0   0   0   0 

Διάφορα λειτουργικά έξοδα 147.782   93.808   137.142   93.227 

Προβλέψεις 0   0   0   0 
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ΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.083.632   1.777.149   1.307.063   1.813.299 

                

ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (76.850)   (104.600)   (76.850)   (104.600) 

                

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 1.994.896   2.727.817   2.121.856   2.668.363 

 
Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής: 
 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ               

  ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1/1 – 
30/6/2013 

  
1/1 – 

30/6/2012 
  

1/1 – 
30/6/2013 

  
1/1 – 

30/6/2012 

Λοιπά Οργανικά Έσοδα 13.949   129.650   12.372   129.650 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0   10.206   0   2.048 

Έκτακτα κέρδη 0   0   0   0 

ΣΥΝΟΛΟ 13.949   139.856   12.372   131.698 

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

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

  ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1/1 – 
30/6/2013 

  
1/1 – 

30/6/2012 
  

1/1 – 
30/6/2013 

  
1/1 – 

30/6/2012 

                

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ               

Δαπάνες μισθοδοσίας 138.026   156.671   121.756   117.580 

Δαπάνες - αμοιβές τρίτων 148.516   230.697   124.491   201.210 

Παροχές τρίτων 46.252   42.723   43.593   40.205 

Φόροι και τέλη ενσωματωμένα στο κόστος 19.374   9.317   18.136   8.079 

Διάφορα λειτουργικά έξοδα 147.041   134.205   139.469   124.204 

Προβλέψεις 50.000   0   50.000   0 

Λοιπά 10.406   5.932   10.366   33 

ΣΥΝΟΛΟ 559.615   579.545   507.811   491.311 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ               

Δαπάνες μισθοδοσίας 258.124   282.193   258.124   282.193 

Δαπάνες - αμοιβές τρίτων 33   53   33   53 

Παροχές τρίτων 358.576   330.712   358.576   330.712 

Φόροι και τέλη ενσωματωμένα στο κόστος 29.402   13.097   29.402   13.097 

Διάφορα λειτουργικά έξοδα 387.883   294.516   385.874   291.707 

ΣΥΝΟΛΟ 1.034.018   920.571   1.032.009   917.762 

                

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 736.549   674.339   725.216   653.967 
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Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν και απεικονίζονται στις συνημμένες Οικονομικές 
Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ               

  ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1/1 – 
30/6/2013 

  
1/1 – 

30/6/2012 
  

1/1 – 
30/6/2013 

  
1/1 – 

30/6/2012 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 647.085   630.899   579.556   561.792 

Αποσβέσεις ασώματων παγίων 145.185   157.931   145.185   157.931 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (71.153)   (81.022)   (59.381)   (69.250) 

ΣΥΝΟΛΟ 721.117   707.808   665.360   650.473 

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ. € 
1/1-

30/6/13 
1/1-

30/6/12 
1/4-

30/6/13 
1/4-

30/6/12 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (319) (852) (347) (532) 
Μείον διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 0 0 0 0 
Μείον / πλέον φόροι (109) (152) (39) (56) 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (428) (1.004) (386) (588) 
     
Κατανέμονται σε:     
Μετόχους Εταιρείας (436,0) (1.000,9) (388,0) (585,9) 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 8,0 (3,1) 2,0 (2,1) 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0126) (0,0288) (0,0112) (0,0169) 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Ποσά σε χιλ. € 
1/1-

30/6/13 
1/1-

30/6/12 
1/4-

30/6/13 
1/4-

30/6/12 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (538) (656) (413) (417) 
Μείον διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 0 0 0 0 
Μείον / πλέον φόροι (97) (132) (34) (46) 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (635) (788) (447) (463) 
     
Κατανέμονται σε:     
Μετόχους Εταιρείας (635,0) (788,0) (447,0) (463,0) 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,0 0,0 0,0 0,0 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0183) (0,0227) (0,0129) (0,0133) 
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8. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης  
 
Την 1η Αυγούστου 2013 έκλεισε η αναχρηματοδότηση των προηγούμενων 
υπολοίπων των δανείων μας (άληκτων μακροπροθέσμων και βραχυπροθέσμων) με 
την χορήγηση από τις Τράπεζες του κοινού Κοινοπρακτικού ενυπόθηκου 
Ομολογιακού Δανείου των 20,153 εκ € διάρκειας 7 ετών. Με τους ίδιους όρους του 
κοινοπρακτικού αυτού δανείου αναχρηματοδότησε και η πρώην ΜΑΡΦΙΝ ΒΑΝΚ το 
βραχυπρόθεσμο υπόλοιπό της εξ € 1,121 εκ €. Έτσι το σύνολο σχεδόν των 
χρηματοδοτικών υπολοίπων της εταιρείας είναι Μ/Μ μορφής, 
συμπεριλαμβανομένων πέραν των ως άνω αναφερθέντων, και το υπόλοιπο του 10 
ετούς δανείου ύψους 1 εκ € με το οποίο χρηματοδοτήθηκε το Φ/Β πάρκο ισχύος 1 
ΜW. 
 
 

ΒΙ. ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ, 20 Αυγούστου 2013 
 

Ο  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  και 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 

ΤΟ 
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

H  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΕΙΡΗΝΗ  
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

  
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 
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9.  Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 
 


