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Βεβαιώνεται ότι οι παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι 
εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Α.Β.Ε.Ε.Α. - "DROMEAS", ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» την 25/11/2008 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την 
κατάθεσή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και 
την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.dromeas.gr όπου και θα 
παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
5 ετών από την ημερομηνία σύνταξης και δημοσιοποίησής τους. Επισημαίνεται ότι τα 
δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν 
στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την 
ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας 
και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης. 
 
Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "DROMEAS" 
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1. Ενδιάμεση Κατάσταση Ισολογισμού 
 

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/09/2008  31/12/2007  30/09/2008  31/12/2007 
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού        
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 39.017.190,47  37.676.245,38  36.178.438,91  35.103.060,50 
Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 1.210.453,36  1.284.975,20  1.190.927,41  1.253.495,23 
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 0,00  0,00  1.811.578,47  1.720.346,85 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 996.385,05  784.003,14  567.203,84  568.552,13 
 41.224.028,88  39.745.223,72  39.748.148,63  38.645.454,71 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό        
Αποθέματα 10.470.274,52  10.508.236,34  10.324.671,33  10.322.330,17 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.939.967,27  6.052.210,89  5.961.911,56  6.077.677,63 
Λοιπές απαιτήσεις και λοιπά κυκλοφ/ντα στοιχεία Ενεργητικού 876.436,07  602.535,18  668.977,48  371.960,68 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην        
εύλογη αξία  62.918,74  226.922,94  62.918,74  226.922,94 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 856.745,06  1.919.823,69  688.235,88  1.706.143,19 
 18.206.341,66  19.309.729,04  17.706.714,99  18.705.034,61 
        
Σύνολο Ενεργητικού 59.430.370,54  59.054.952,76  57.454.863,62  57.350.489,32 
        
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους        
Μετοχικό Κεφάλαιο (34.720.000 μετοχές αξίας € 0,31 έκαστη) 10.763.200,00  10.763.200,00  10.763.200,00  10.763.200,00 
Υπέρ το Άρτιο 19.202.825,27  19.202.825,27  19.202.825,27  19.202.825,27 
Αποθεματικά 5.657.389,28  5.631.346,79  5.796.281,45  5.803.471,74 
Κέρδη / ζημίες εις νέον 569.896,79  1.661.895,96  370.088,59  1.411.651,76 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα σε μετόχους        
της Μητρικής 36.193.311,34  37.259.268,03  36.132.395,30  37.181.148,78 
Δικαιώματα μειοψηφίας 136.522,16  127.850,14  0,00  0,00 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  36.329.833,50  37.387.118,17  36.132.395,30  37.181.148,78 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        
Δάνεια τραπεζών 10.676.900,00  10.454.000,00  10.616.900,00  10.454.000,00 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.869.038,07  1.670.030,84  1.840.356,41  1.641.349,18 
Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού 168.645,95  148.944,74  164.619,24  144.918,03 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.553.708,91  2.672.358,20  1.702.192,59  1.837.861,52 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 15.268.292,93  14.945.333,78  14.324.068,24  14.078.128,73 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 2.696.779,62  3.205.776,86  2.641.608,82  3.199.564,55 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.916.513,62  2.575.371,08  3.225.069,76  2.020.632,82 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 429.120,50  268.067,88  398.468,40  225.462,61 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 789.830,38  673.284,99  733.253,10  645.551,83 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 7.832.244,12  6.722.500,81  6.998.400,08  6.091.211,81 
        
Σύνολο υποχρεώσεων 23.100.537,05  21.667.834,59  21.322.468,32  20.169.340,54 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 59.430.370,54  59.054.952,76  57.454.863,62  57.350.489,32 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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2. Αποτελέσματα Χρήσης 
 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 1/1-30/9/08  1/1-30/9/07  1/7-30/9/08  1/7-30/9/07 
Κύκλος εργασιών 13.524  13.525  4.046  4.523 
Κόστος πωλήσεων 6.916  7.160  2.150  2.226 
Μικτά κέρδη / ζημίες 6.608  6.365  1.896  2.297 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 415  50  65  23 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.710  1.399  506  489 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 3.324  2.645  1.075  972 
Κέρδη / ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 1.989  2.371  380  859 
Αποσβέσεις 945  973  249  340 
Κέρδη / ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 1.044  1.398  131  519 
Έξοδα χρηματοοικονομικής, επενδυτικής λειτουργίας 809  420  250  244 
Κέρδη προ φόρων 235  978  (119)  275 
Μείον διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων 
χρήσεων (342)  0  (38)  0 
Μείον φόροι 15  (217)  28  (47) 
Κέρδη / ζημίες μετά από φόρους (92)  761  (129)  228 
        
Κατανέμονται σε:        
Μετόχους Εταιρείας (101)  759  (127)  226 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 9  2  (2)  2 
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (Ευρώ/μετοχή) (0,0029)   0,0219  (0,0037)   0,0065 

 
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 1/1-30/9/08  1/1-30/9/07  1/7-30/9/08  1/7-30/9/07 
Κύκλος εργασιών 13.346  13.709  3.976  4.809 
Κόστος πωλήσεων 6.967  7.584  2.167  2.632 
Μικτά κέρδη / ζημίες 6.379  6.125  1.809  2.177 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 551  155  74  24 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.579  1.339  464  434 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 3.176  2.534  1.023  936 
Κέρδη / ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 2.175  2.407  396  831 
Αποσβέσεις 899  925  243  323 
Κέρδη / ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 1.276  1.482  153  508 
Έξοδα χρηματοοικονομικής, επενδυτικής λειτουργίας 774  370  239  216 
Κέρδη προ φόρων 502  1.112  (86)  292 
Μείον διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων 
χρήσεων (342)  0  (38)  0 
Μείον φόροι (199)  (264)  18  (59) 
Κέρδη / ζημίες μετά από φόρους (39)  848  (106)  233 
        
Κατανέμονται σε:        
Μετόχους Εταιρείας (39)  848  (106)  233 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 0  0  0  0 
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (Ευρώ/μετοχή) (0,0011)   0,0244  (0,0031)   0,0067 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 



 
 

 
 

3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων – ο Όμιλος 
 

    Αποδιδόμενα στους Μετόχους της Μητρικής     

Ποσά σε χιλιάδες €  Μετοχικό 
Κεφάλαιο  Υπέρ το 

Άρτιο  Αποθεματικά  Αποτελέσματα 
εις Νέον  Δικαιώματα 

Μειοψηφίας  Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2007  10.242  19.724  5.575  1.481  135  37.157 
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/09/2007             
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 30/09/2007  0  0  0  761  0  761 
Έγκριση προτεινόμενων προς διανομή μερισμάτων χρήσης 2006  0  0  0  (868)  0  (868) 
Φόρος Εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση  0  0  148  (43)  0  105 
Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα ίδια κεφάλαια - Μεταφορά 
σε αποθεματικά  521  (521)  (49)  62  0  13 
Δικαιώματα μειοψηφίας από την πρώτη ενοποίηση και την ενοποίηση περιόδου  0  0  0  0  (1)  (1) 
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/Ζημιά Περιόδου  521  (521)  99  (88)  (1)  10 
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2007  10.763  19.203  5.674  1.393  134  37.167 
Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2008  10.763  19.203  5.631  1.662  128  37.387 
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/09/2008             
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 30/09/2008  0  0  0  (92)  0  (92) 
Έγκριση προτεινόμενων προς διανομή μερισμάτων χρήσης 2007  0  0  0  (694)  0  (694) 
Φόρος Εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση  0  0  0  (234)  0  (234) 
Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα ιδια κεφάλαια - Μεταφορά 
σε αποθεματικά  0  0  26  (63)  0  (37) 
Δικαιώματα μειοψηφίας από την πρώτη ενοποίηση και την ενοποίηση περιόδου  0  0  0  (9)  9  0 
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/Ζημιά Περιόδου  0  0  26  (1.092)  9  (1.057) 
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2008  10.763  19.203  5.657  570  137  36.330 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων – η Εταιρεία 
 
 
    Αποδιδόμενα στους Μετόχους της Μητρικής   

Ποσά σε χιλιάδες €  Μετοχικό 
Κεφάλαιο  Υπέρ το 

Άρτιο  Αποθεματικά  Αποτελέσματα 
εις Νέον  Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2007  10.242  19.724  5.749  1.133  36.848 
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/09/2007           
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 30/09/2007  0  0  0  848  848 
Έγκριση προτεινόμενων προς διανομή μερισμάτων χρήσης 2006  0  0  0  (868)  (868) 
Φόρος Εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση  0  0  146  (1)  145 
Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα ιδια κεφάλαια - 
Μεταφορά σε αποθεματικά  521  (521)  (49)  49  0 
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/Ζημιά Περιόδου  0  0  97  28  125 
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2007  10.242  19.724  5.846  1.161  36.973 
Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2008  10.763  19.203  5.803  1.412  37.181 
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/09/2008           
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 30/09/2008  0  0  0  (39)  (39) 
Έγκριση προτεινόμενων προς διανομή μερισμάτων χρήσης 2007  0  0  0  (694)  (694) 
Φόρος Εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση  0  0  0  (234)  (234) 
Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα ιδια κεφάλαια - 
Μεταφορά σε αποθεματικά  0  0  (7)  (75)  (82) 
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/Ζημιά Περιόδου  0  0  (7)  (1.042)  (1.049) 
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2008  10.763  19.203  5.796  370  36.132 

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

Ποσά σε χιλιάδες € 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 1/1-30/9/08 1/1-30/9/07 1/1-30/9/08 1/1-30/9/07 
Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων     
Κέρδη προ φόρων 235 978 502 1.112 
Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:     
Αποσβέσεις 945 973 899 925 
Προβλέψεις 38 20 38 20 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 691 590 655 558 
Αποτελ/τα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημίες) επενδ. δραστηριότ. 106 (145) 21 (524) 
Κέρδος εκμ/σεως πριν από τις μεταβ. του Κεφ. Κίνησης 2.015 2.416 2.115 2.091 
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων 38 (1.454) (2) (652) 
Μείωση/(αύξηση) απαιτ. από πελ. και λοιπούς λογ/μούς (162) 1.235 (181) 274 
Αύξηση /(μείωση) τρεχουσών υποχρ. (πλην Τραπεζών) (326) (244) (599) (320) 
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια  εκμετάλλευση 1.565 1.953 1.333 1.393 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα (84) (37) (83) (37) 
Πληρωμές φόρων (261) (204) (261) (205) 
Σύνολο εισροών/εκροών λειτουργικών δραστηριοτήτων 1.220 1.712 989 1.151 
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων     
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (2.334) (1.488) (2.018) (1.376) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 0 0 0 0 
Πωλήσεις/(Αγορές) θυγατρικών 0 0 0 0 
Εισπράξεις από την πώληση επενδυτικών τίτλων 0 612 0 612 
Τόκοι εισπραχθέντες 0 40 0 40 
Μερίσματα εισπραχθέντα 0 14 0 121 
Μείωση/(αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (212) (366) (90) (184) 
Σύνολο εισροών/εκροών επενδυτικών δραστηριοτήτων (2.546) (1.188) (2.108) (787) 
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων     
Πληρωμές τόκων (581) (462) (552) (441) 
Πληρωμές μερισμάτων (694) (868) (694) (868) 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 6.141 7.402 5.750 7.102 
Εξοφλήσεις δανείων (4.603) (5.689) (4.402) (5.187) 
Σύνολο εισροών/εκροών χρημ/κών δραστηριοτήτων 263 383 102 606 
Αύξηση /(μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα (1.063) 907 (1.018) 970 
Διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου 1.920 903 1.706 545 
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών 0 0 0 0 
Διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου 857 1.810 688 1.515 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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6. Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων 
 
6.1. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - 
DROMEAS» της 30ης Σεπτεμβρίου 2008, που καλύπτουν την περίοδο από την 1η  
Ιανουαρίου έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2008, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή 
του ιστορικού κόστους εκτός από την αποτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της 
δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και ειδικότερα σύμφωνες με το 
Δ.Λ.Π. 34 περί ενδιάμεσων καταστάσεων. 
 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη 
χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της 
Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρμογή των 
λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. 
 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις είναι βασισμένες στις οικονομικές 
καταστάσεις που καταρτίζει ο όμιλος σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο, 
προσαρμοσμένες με τις κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές, προκειμένου να 
εναρμονιστούν με τα ΔΠΧΠ. 
 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της 
μητρικής καθώς και οι ενοποιημένες καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των αντίστοιχων οικονομικών και ενοποιημένων 
καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31/12/2007. 
 
6.2. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 
 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία θα 
εφαρμοστούν για τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1

η 
Ιανουαρίου 2008 ή 

μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση αυτών των νέων 
προτύπων και ερμηνειών έχει ως εξής: 
 
ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων – Τροποποιημένο 
 
Η τροποποίηση του προτύπου απαιτεί όπως στην κατάσταση μεταβολής των ιδίων 
κεφαλαίων περιλαμβάνονται μόνο οι συναλλαγές με τους μετόχους. Γίνεται εισαγωγή 
μιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήματος και τα μερίσματα προς τους 
μετόχους θα εμφανίζονται μόνο στην κατάσταση μεταβολής των ιδίων κεφαλαίων ή 
στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. Το ΔΛΠ 1 ισχύει για χρήσεις 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2009. 
 
ΔΠΧΠ 2, παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών «όροι εξάσκησης και 
ακύρωσης» - Τροποποιημένο 
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Η τροποποίηση του προτύπου διευκρινίζει δύο θέματα: Τον ορισμό της 
«προϋπόθεσης κατοχύρωσης», με την εισαγωγή του όρου «μη-προϋπόθεση 
κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή απόδοσης. Επίσης 
διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. Το ΔΠΧΠ 2 
ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2009. 
 
ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες 
Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Το ΔΠΧΠ 3 θα έχει εφαρμογή στις συνενώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν σε 
αυτές τις περιόδους και το πεδίο εφαρμογής του έχει τροποποιηθεί για να 
περιλαμβάνει συνενώσεις επιχειρήσεων που τελούν υπό κοινό έλεγχο και συνενώσεις 
χωρίς καταβολή τιμήματος. Το ΔΠΧΠ3 και το ΔΛΠ 27, μεταξύ άλλων, απαιτούν 
μεγαλύτερη χρήση της εύλογης αξίας μέσω της κατάστασης λογαριασμού 
αποτελεσμάτων και την ενδυνάμωση της οικονομικής κατάστασης της αναφερόμενης 
οντότητας. Επιπλέον αυτά τα πρότυπα εισάγουν τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) να 
γίνεται επανυπολογισμός του μεριδίου συμμετοχής όταν ο έλεγχος ανακτάται ή 
χάνεται, β) να αναγνωρίζεται άμεσα στα ίδια κεφάλαια η επίδραση όλων των 
συναλλαγών μεταξύ ελεγχόμενων και μη ελεγχόμενων μερών, όταν ο έλεγχος δεν 
έχει χαθεί, και γ) εστιάζεται στο τι έχει δοθεί στον πωλητή ως τίμημα παρά στο ποσό 
της δαπάνης για την απόκτηση. Η τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 3 και στο ΔΛΠ 27 
ισχύουν για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου του 2009. 
 
ΔΠΧΠ 8 Λειτουργικοί Τομείς  
 
Το ΔΠΧΠ 8 διατηρεί τον γενικό σκοπό του ΔΛΠ 14. Απαιτεί οι οικονομικές 
οντότητες των οποίων οι μετοχές ή οι ομολογίες είναι δημόσια διαπραγματεύσιμες, 
καθώς και οι οικονομικές οντότητες που είναι στη διαδικασία έκδοσης μετοχών ή 
ομολογιών, να παρουσιάζουν οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα. Εάν οι 
επεξηγηματικές σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων περιέχουν τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας εντός του πεδίου 
εφαρμογής του ΔΠΧΠ 8, όπως επίσης και τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής 
εταιρείας, οι οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα απαιτούνται μόνο για τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Το ΔΠΧΠ 8 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2009. 
 
ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού (τροποποίηση) 
 
Στην τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού», η προηγουμένως 
θεωρούμενη βασική μέθοδος της αναγνώρισης του κόστους δανεισμού στα 
αποτελέσματα, έχει εξαλειφθεί. Αντιθέτως, κόστος δανεισμού το οποίο είναι άμεσα 
αποδιδόμενο στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός επιλέξιμου στοιχείου του 
ενεργητικού, όπως αυτό καθορίζεται από το ΔΛΠ 23, θα πρέπει να αποτελεί μέρος 
του κόστους αυτού του στοιχείου. Η τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 23 είναι 
υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους οι οποίες αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2009. 
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ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1 Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο ( puttable 
μέσο) 
 
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα 
διαθέσιμα από τον κάτοχο και υποχρεώσεις που ανακύπτουν από την ρευστοποίηση 
μίας οντότητας καταταχθούν ως ίδια κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα 
κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών 
αναφορικά με τα  puttable μέσα που κατατάσσονται ως ίδια κεφάλαια. 
Τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 32 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου του 2009. 

ΔΛΠ  39  Χρηματοπιστωτικά  Μέσα:  Αναγνώριση  και  Επιμέτρηση:  Κατάλληλα  
Μέσα Αντιστάθμισης (τροποποίηση Ιούλιος 2008) 
 
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 39, επιτρέπει σε μία οντότητα να προσδιορίσει ως 
αντισταθμιζόμενο στοιχείο ένα τμήμα της μεταβολής της εύλογης αξίας ή της 
διακύμανσης της ταμιακής ροής ενός χρηματοοικονομικού μέσου. Μία οντότητα 
μπορεί να προσδιορίσει τις μεταβολές στην εύλογη αξία ή στις ταμιακές ροές που 
συνδέονται με έναν μονομερή κίνδυνο ως το αντισταθμιζόμενο στοιχείο, σε μία 
αποτελεσματική σχέση αντιστάθμισης. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι η τροποποίηση 
αυτή θα επηρεάσει τις οικονομικές του καταστάσεις. Η τροποποιημένη έκδοση του 
ΔΛΠ 39 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου του 2009. 
 
ΔΛΠ   39   και   ΔΠΧΠ   7   Χρηματοπιστωτικά   Μέσα:   Αναγνώριση   &   
Επιμέτρηση   και Γνωστοποιήσεις:    Επαναταξινόμηση    Χρηματοοικονομικών    
Μέσων   (τροποποίηση Οκτώβριος 2008) 
 
Η τροποποίηση επιτρέπει σε μία οντότητα να επαναταξινομήσει μη – παράγωγα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία (εκτός αυτών που έχουν αναγνωριστεί στην εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση) από την κατηγορία της 
εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων, σε ιδιαίτερες μόνο περιστάσεις. Επιπλέον, 
επιτρέπει την επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, 
ταξινομημένου ως διαθέσιμο για πώληση, το οποίο θα πληρούσε τον ορισμό των 
δανείων και των απαιτήσεων (εάν δεν είχε χαρακτηρισθεί ως διαθέσιμο για πώληση), 
από την κατηγορία των διαθέσιμων προς πώληση στην κατηγορία των δανείων και 
απαιτήσεων, εάν η εταιρεία έχει την πρόθεση να διατηρήσει το χρηματοοικονομικό 
περιουσιακό στοιχείο για το προσεχές μέλλον ή μέχρι τη λήξη. Η τροποποιημένη 
έκδοση του ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 7 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιουλίου του 2008. 
 
ΔΕΕΧΠ 11 ΔΠΧΠ 2- Συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή 
επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου  
 
Αυτή η Διερμηνεία εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Μαρτίου 2007. Η ΔΕΕΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι 
συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών θα πρέπει να 
θεωρούνται πληρωμές με μετρητά ή με συμμετοχικούς τίτλους στις οικονομικές 
καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή είναι μία σημαντική διάκριση καθώς υπάρχουν 
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σημαντικές διαφορές στους απαιτούμενους λογιστικούς χειρισμούς. Για παράδειγμα, 
οι πληρωμές με μετρητά αποτιμώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ημερομηνία 
ισολογισμού. Αντιθέτως, στις πληρωμές με συμμετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία 
προσδιορίζεται κατά την ημερομηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο 
που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. Η Διερμηνεία δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΕΕΧΠ 12 Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών  
 
Αυτή η Διερμηνεία εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Η ΔΕΕΧΠ 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό 
χειρισμό συμφωνιών στις οποίες (i) μία οντότητα του δημοσίου τομέα (ο 
«παραχωρητής») χορηγεί συμβάσεις για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών σε 
επιτηδευματίες του ιδιωτικού τομέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) 
αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδομής από τον 
διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση). 
 
ΔΕΕΧΠ 13 Προγράμματα αφοσίωσης πελατών  
 
Η ΔΕΕΧΠ εξέδωσε μια διερμηνεία η οποία σχετίζεται με την εφαρμογή των όσων 
ορίζει το ΔΛΠ 18 για την αναγνώριση των εσόδων. Η ΔΕΕΧΠ 13 «Προγράμματα 
αφοσίωσης πελατών» διευκρινίζει ότι όταν οι επιχειρήσεις παρέχουν ανταλλάγματα 
επιβράβευσης (π.χ. πόντους) ως μέρος μια συναλλαγής πώλησης και οι πελάτες 
μπορούν να εξαργυρώσουν αυτά τα ανταλλάγματα στο μέλλον για τη λήψη δωρεάν ή 
με έκπτωση αγαθών ή υπηρεσιών, θα πρέπει να εφαρμόζεται η παράγραφος 13 του 
ΔΛΠ 18. Αυτή απαιτεί τα ανταλλάγματα επιβράβευσης να χειρίζονται λογιστικά ως 
ένα ξεχωριστό στοιχείο της συναλλαγής πώλησης και ένα μέρος του αντιτίμου το 
οποίο εισπράχθηκε ή της απαίτησης η οποία αναγνωρίστηκε να κατανέμεται στα 
ανταλλάγματα επιβράβευσης. Ο χρόνος αναγνώρισης αυτού του στοιχείου του 
εσόδου αναβάλλεται έως ότου η επιχείρηση ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της που 
συνδέονται με τα ανταλλάγματα επιβράβευσης, είτε παρέχοντας τα ανταλλάγματα 
αυτά άμεσα είτε μεταβιβάζοντας την υποχρέωση σε κάποιο τρίτο μέρος. Η εφαρμογή 
της ΔΕΕΧΠ 13 είναι υποχρεωτική για περιόδους οι οποίες αρχίζουν την ή μετά την 1

η 

Ιουλίου 2008. 
 
ΔΕΕΧΠ 14 – Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισμένων παροχών, ελάχιστο 
απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους. 
 
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές 
μετά την έξοδο από την υπηρεσία και άλλα μακροχρόνια προγράμματα 
καθορισμένων παροχών προς τους εργαζομένους. Η διερμηνεία διασαφηνίζει πότε 
οικονομικά οφέλη με την μορφή επιστροφών από το πρόγραμμα ή μειώσεων 
μελλοντικών εισφορών στο πρόγραμμα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιμα, πως η 
ύπαρξη ελάχιστου απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου ενδεχομένως θα 
επηρέαζε τα διαθέσιμα οικονομικά οφέλη με τη μορφή μειώσεων μελλοντικών 
εισφορών και πότε η ύπαρξη ελάχιστου απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου θα 
δημιουργούσε υποχρέωση. Εφόσον ο όμιλος δεν έχει τέτοια προγράμματα παροχών 
για τους εργαζόμενου, η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον όμιλο. 
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ΔΕΕΧΠ 15 Συμφωνίες κατασκευής ακινήτων (Real Estate) 
 
Η Επιτροπή Διερμηνειών εξέδωσε την Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 15 «Συμφωνίες Κατασκευής 
Ακινήτων (Real Estate)». Η έκδοση αυτής της Διερμηνείας προέρχεται από την 
ανάγκη να τυποποιηθεί η λογιστική πρακτική μεταξύ των κατασκευαστών ακινήτων 
για τις «εκτός σχεδίου» πωλήσεις διαμερισμάτων ή κατοικιών (πωλήσεις προτού η 
κατασκευή διαμερισμάτων ή κατοικιών έχει ολοκληρωθεί). Μέχρι τώρα, υπήρχαν 
σημαντικές διαφορές στον τρόπο λογιστικής αντιμετώπισης τέτοιων πωλήσεων από 
κατασκευαστές ακινήτων, με κάποιους να αναγνωρίζουν έσοδα μόνο όταν η 
ολοκληρωμένη μονάδα παραδίδονταν στον αγοραστή και κάποιους άλλους να 
αναγνωρίζουν τα έσοδα βάσει της εξέλιξης της κατασκευής, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 
11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις». Η Διερμηνεία θα το καταστήσει δυσκολότερο να 
ισχυριστεί κανείς ότι αυτός ο τύπος συμβάσεων εμπίπτει στις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 11. 
Υπογραμμίζει ότι ένα χαρακτηριστικό των συμβάσεων κατασκευής είναι η 
δυνατότητα του αγοραστή να διευκρινίσει σημαντικά δομικά στοιχεία του σχεδίου 
και πριν και κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας κατασκευής. Επομένως, φαίνεται 
πιθανό ότι αυτή η Διερμηνεία θα απαιτήσει αλλαγές στις πολιτικές αναγνώρισης 
εσόδων για μερικούς κατασκευαστές ακινήτων. Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 15 ισχύει για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά από την 1η Ιανουαρίου 2009, ενώ η νωρίτερη 
εφαρμογή της επιτρέπεται. 
 
 
ΔΕΕΧΠ 16 Αντισταθμίσεις καθαρής επένδυσης σε επιχειρηματική δραστηριότητα 
του εξωτερικού 
 
Η Επιτροπή Διερμηνειών εξέδωσε την Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 16 «Αντισταθμίσεις Καθαρής 
Επένδυσης σε Επιχειρηματική Δραστηριότητα του Εξωτερικού». Η Διερμηνεία 
διευκρινίζει ορισμένα ζητήματα για τη λογιστική αντιμετώπιση αντισταθμίσεων 
συναλλαγματικού κινδύνου καθαρής επένδυσης σε επιχειρηματική δραστηριότητα 
του εξωτερικού (όπως οι θυγατρικές και οι συγγενείς επιχειρήσεις των οποίων οι 
δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε νόμισμα διαφορετικό του λειτουργικού 
νομίσματος της αναφέρουσας επιχείρησης). Τα βασικά θέματα που εξετάζονται είναι: 

• Ο τύπος κινδύνου που μπορεί να περιγράψει αυτή τη μορφή λογιστικής 
αντισταθμίσεων, και 
• που μέσα στον όμιλο το μέσο που αντισταθμίζει αυτό τον κίνδυνο μπορεί να 

κατέχεται. Σχετικά με το πρώτο ζήτημα, η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 16 καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι οι κίνδυνοι μετατροπής σχετικοί με τις συναλλαγματικές διαφορές 
μεταξύ του νομίσματος λειτουργίας μιας 
αλλοδαπής επιχείρησης και του νομίσματος παρουσίασης της αναφέρουσας 
επιχείρησης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης. Αυτό 
το συμπέρασμα είναι βασισμένο στην άποψη ότι η μετατροπή συναλλάγματος μόνο 
για τους σκοπούς παρουσίασης δεν αντιπροσωπεύει έναν οικονομικό κίνδυνο. Ο 
οικονομικός κίνδυνος αφορά την έκθεση του νομίσματος λειτουργίας μεταξύ της 
μητρικής ή του επενδυτή και της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εξωτερικού. 
Σχετικά με το δεύτερο ζήτημα, η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 16 διευκρινίζει ότι το μέσο 
αντιστάθμισης μπορεί να κατέχεται από οποιαδήποτε θυγατρική ή μητρική επιχείρηση 
μέσα στον όμιλο ανεξάρτητα από το λειτουργικό νόμισμα της επιχείρησης. Η 
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 16 ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά από την 1η 
Οκτωβρίου 2008, ενώ η νωρίτερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Εντούτοις, λόγω της 



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

 
 

 
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την  Περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 

14 

δυσκολίας που θα αντιμετώπιζαν οι επιχειρήσεις στην προετοιμασία των επαρκών 
πληροφοριών από την έναρξη της σχέσης αντιστάθμισης, δεν απαιτείται η 
αναδρομική εφαρμογή της. 
 
 
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 Τομέα 
 
Κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2008 οι δραστηριότητες του Ομίλου συνιστούν τρεις 
επιχειρηματικούς τομείς, αυτόν της παραγωγής και εμπορίας επίπλων και εξοπλισμού 
γραφείων καθώς και λοιπών επίπλων, αυτόν της παραγωγής καλουπιών για 
κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών μερών και τέλος, αυτόν της εμπορίας επίπλων 
γραφείου στην περιοχή της Βουλγαρίας. Διευκρινίζεται ότι, οι ανωτέρω τρεις 
επιχειρηματικοί τομείς, αντιπροσωπεύονται αντίστοιχα από την μητρική εταιρεία 
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – DROMEAS», από την θυγατρική «Κ.Ε.Μ. 
Α.Β.Ε.Ε.» και από την θυγατρική «DROMEAS BG E.A.D». Συνεπώς, το κύριο 
ενδιαφέρον χρηματοοικονομικής πληροφόρησης επικεντρώνεται στην ανά προϊόν 
κατανομή της δραστηριότητας του Ομίλου. 
 
Επιπλέον, ο Όμιλος σε επίπεδο γεωγραφικής δραστηριότητας, έχει επικεντρωθεί σε 
τρεις κυρίως γεωγραφικές περιοχές: 
α)  Νοτιοανατολική Ευρώπη (με κύρια χώρα δραστηριότητας την Ελλάδα – έδρα του 

Ομίλου), 
β)  Κύπρος  
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Τα σύνολα κύκλου εργασιών της μητρικής εταιρείας ανά κατηγορία προϊόντος, κατά 
τις περιόδους που έληξαν την 30 Σεπτεμβρίου 2008 και 2007, έχουν ως εξής: 
 

Ποσά σε. χιλ € 01.01 - 30.09.2008 01.01 - 30.09.2007 
Γραφεία 2.424,74 3.796,53 
Συρταριέρες 871,47 1.141,21 
Καθίσματα  3.732,80 3.658,03 
Βιβλιοθήκες 2.997,81 2.364,92 
Διαχωριστικά 859,85 487,53 
Διάφορα Ειδικά 392,02 382,65 
Νεανικά έπιπλα Σπιτιού 258,73 1.259,81 
Κουζίνες 965,21 159,06 
Χυτά 345,20 29,29 
Υπηρεσίες 497,93 430,11 
Σύνολο 13.345,76 13.709,14 

 
Επιπλέον, τα σύνολα κύκλου εργασιών των θυγατρικών της εταιρείας, ανά κατηγορία 
δραστηριότητας, για τις περιόδους που έληξαν την 30 Σεπτεμβρίου 2008 και 2007, 
έχουν ως εξής: 
 

Ποσά σε χιλ. € 01.01 - 30.09.2008 01.01. – 30.09.2007 
ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε. 

Καλούπια 500,33 304,17 
Πλαστικά 325,03 220,87 
Υπηρεσίες 3,54 0,00 
Σύνολο 828,90 525,05 

DROMEAS BG Ε.Α.D (Βουλγαρία) 
Πωλήσεις Επίπλων 433,07 463,73 
Υπηρεσίες 1,00 14,32 
Σύνολο 434,07 478,04 
 
 
6.5. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 
 
Δεν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις ή άλλα βάρη επί των παγίων στοιχείων τόσο 
της μητρικής όσο και των θυγατρικών εταιρειών. 
 
 
6.6.  Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
 
 Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών 
οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση 
της εταιρείας και του ομίλου. 
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6.7.  Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Η μητρική εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις 
διαχειριστικές χρήσεις 2006 έως και 2007, καθώς και για το εννεάμηνο του 2008. Η 
θυγατρική «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.», μετά την 30.9.2008 και μέχρι την σύνταξη της 
παρούσης, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου  3697/2008 περαίωσε 
τις χρήσεις 2003, 2004, 2005 και 2006 για τις πάσης φύσεως φορολογικές της 
υποχρεώσεις. Ο συνολικός φόρος περαίωσης ανήλθε στο ποσό των ευρώ 19.854. 
Τέλος, η θυγατρική «DROMEAS BG E.A.D» δεν έχει ελεγχθεί για τις διαχειριστικές 
χρήσεις από 2003 έως και 2007 καθώς και για το εννεάμηνο του 2008. Κατά 
συνέπεια, οι φορολογικές υποχρεώσεις των εταιρειών για τις ανέλεγκτες χρήσεις και 
την περίοδο, δεν έχουν καταστεί οριστικές. Για τις ανωτέρω ανέλεγκτες χρήσεις, 
εκτιμήθηκε ότι δεν παρίσταται ανάγκη διενέργειας προβλέψεως για επιπρόσθετους 
φόρους. 
 
Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2008 είχε ολοκληρωθεί ο τακτικός 
φορολογικός έλεγχος των διαχειριστικών χρήσεων 2003, 2004 και 2005 της μητρικής 
εταιρείας και παραδόθηκαν στην εταιρεία τα φύλλα ελέγχου και οι  επιβαρύνσεις 
φόρων, τις οποίες η Διοίκηση της εταιρείας μας δεν έκανε αποδεκτές, διότι οι 
αιτιάσεις των επιβαρύνσεων στο μεγαλύτερο μέρος τους ήσαν λανθασμένες, 
αναιτιολόγητες και σε αντίθεση με την Διοικητική πρακτική και τους ειδικούς 
φορολογικούς νόμους που ισχύουν.   
 
Επί αυτών των φύλλων ελέγχου η εταιρεία υπέβαλε κατά την 11.4.2008 αίτημα για 
την διοικητική επίλυση της διαφοράς φόρων, βάσει του άρθρου 70 του Ν. 2238/94, 
και κατόπιν παραστάσεων ενώπιον της ειδικής  επιτροπή  η εταιρεία μας 
συμβιβάσθηκε στα τρία εκ των τεσσάρων φορολογικών αντικειμένων, δηλαδή στην 
φορολογία εισοδήματος, χαρτόσημο αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και 
Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, από τον οποίο συμβιβασμό, βάσει των 
λογιστικών κανόνων της περιοδικής κατανομής, επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα του 
εννεαμήνου με το συνολικό ποσό των € 342.116,50 , ενώ εμφάνισε ως έσοδο από 
προβλέψεις για διαφορές από φορολογικό έλεγχο χρήσεων 2003-2005 το ποσό της 
προβλέψεως που είχε διενεργηθεί κατά την 31.12.2007 και ανερχόταν στο ποσό των € 
250.000,00 συνολικά . 
 
Για το τελευταίο είδος της φορολογίας, το οποίο αφορά σε φόρους αμοιβών τρίτων 
για τις διαχειριστικές χρήσεις 2004 και 2005,  η εταιρεία προσέφυγε στα διοικητικά 
δικαστήρια, για φόρους που προσδιόρισε ο φορολογικός έλεγχος συνολικής αξίας € 
263.951,81 ( Χρήση 2004 : € 153.218,69  και Χρήση 2005 : € 110.733,12) .  Επί 
αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας αμφισβητεί το μεγαλύτερο μέρος 
αυτών και αποδέχεται, στηριζόμενη σε αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και 
στην ειδική συνδυασμένη νομολογία την οποία αναπτύξαμε στα έγγραφα των 
προσφυγών μας, μόνο την επιβάρυνση του ποσού των € 18.352,77 (δηλαδή  για το 
2004 :€ 8.445,02 και για το 2005: €  9.907,75), για την οποία εκτιμώμενη επιβάρυνση 
διενεργήθηκε ήδη ισόποση πρόβλεψη € 18.352,77 ,  εφαρμόζοντας τις τεκμηριωμένες 
εκτιμήσεις και αποτιμήσεις, και σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 10, 12 και 37 και τις 
γνωστοποιήσεις αυτών . 
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Τέλος στα υπόλοιπα είδη φορολογίας (Φ.Π.Α., Παρακρατούμενοι φόροι διάφοροι , 
Χαρτόσημο κλπ) , η εταιρεία δεν υπέστη καμία πρόσθετη επιβάρυνση. 
 
 
6.8.    Ενσώματα Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού 
 
Κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ (01/01/2004), τα οικόπεδα, τα κτίρια 
και τα μηχανήματα αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ΔΠΧΠ 1. Για τα παραγωγικά ακίνητα χρησιμοποιείται η μέθοδος της 
αναπροσαρμογής, ενώ για τα μηχανήματα και τα λοιπά ενσώματα πάγια 
χρησιμοποιείται η μέθοδος του κόστους. Η αξία των οικοπέδων και κτιρίων της 
εταιρείας προσδιορίστηκε μετά από μελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιμητών, ενώ ως 
«τεκμαιρόμενο» κόστος θεωρείται η εύλογη αξία του παγίου εξοπλισμού κατά την 
ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ. Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή 
οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι 
δανεισμού. 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία της εταιρείας και του ομίλου αναλύονται ως εξής: 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχ/κός 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητ/σεις 
υπό 

εκτέλεση Σύνολα 
Λογιστική αξία την 31/12/2006 4.412.000 18.228.308 9.814.661 588.529 264.791 765.014 34.073.303 
Προσθήκες 1/1/2007-31/12/2007 0 471.751 1.897.716 76.906 93.525 0 2.539.898 
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2007-
31/12/2007 0 0 34.409 0 0 325.082 359.491 
Αποσβέσεις 1/1/2007-31/12/2007 0 572.639 463.463 25.041 89.506 0 1.150.649 
Λογιστική αξία την 31/12/2007 4.412.000 18.127.420 11.214.505 640.394 268.810 439.932 35.103.061 
Προσθήκες 1/1/2008-30/9/2008 0 108.567 803.017 5.741 33.557 929.745 1.880.627 
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2008-30/9/2008 0 0 0 45.413 0 0 45.413 
Αποσβέσεις 1/1/2008-30/9/2008 0 356.429 312.986 20.610 69.812 0 759.837 
Λογιστική αξία την 30/9/2008 4.412.000 17.879.558 11.704.536 580.112 232.555 1.369.677 36.178.438 
        
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση: Το ποσό αύξησης ύψους € 929.745 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 30/9/2008 4.412.000 21.210.552 13.378.873 676.246 1.928.439 1.369.677 42.975.787 
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  0 3.330.994 1.674.337 96.134 1.695.884 0 6.797.349 
Λογιστική αξία την 30/6/2008 4.412.000 17.879.558 11.704.536 580.112 232.555 1.369.677 36.178.438 
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ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Ποσά σε € Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχ/κός 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητ/σεις 
υπό 

εκτέλεση Σύνολα 

Λογιστική αξία την 31/12/2006 4.531.000 19.059.112 11.278.218 592.619 280.192 765.014 36.506.155 

Προσθήκες 1/1/2007-31/12/2007 158.622 471.751 1.943.719 76.906 93.713 0 2.744.711 
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2007-
31/12/2007 0 0 34.409 1.534 1.023 322.328 359.294 

Αποσβέσεις 1/1/2007-31/12/2007 0 591.506 504.524 25.041 94.257 0 1.215.328 

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

Προσθήκες 1/1/2008-30/9/2008 0 108.567 1.118.947 34.721 36.625 899.044 2.197.905 

Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2008-30/9/2008 0 0 0 45.413 0 0 45.413 

Αποσβέσεις 1/1/2008-30/9/2008 0 370.579 347.037 21.171 72.758 0 811.545 

Λογιστική αξία την 30/6/2008 4.689.622 18.677.345 13.454.914 611.087 242.492 1.341.730 39.017.191 

        
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση: Το ποσό μείωσης ύψους € 899.044 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 30/9/2008 4.689.622 22.096.349 15.297.930 707.782 1.969.649 1.341.730 46.103.063 

Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  0 3.419.004 1.843.016 96.695 1.727.157 0 7.085.872 

Λογιστική αξία την 30/9/2008 4.689.622 18.677.345 13.454.914 611.087 242.492 1.341.730 39.017.191 
 
 
6.9. Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού 
 
Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού, περιλαμβάνουν: 
 
α) παραχωρήσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα οποία αφορούν σε 
άδειες παραγωγής και εκμεταλλεύσεως (LICENCES).   
 
β)  έξοδα ανάπτυξης – μελέτες που αφορούν στην εμπορική και τεχνική τεκμηρίωση 

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

Ποσά σε € 

Παραχωρήσεις 
Δικαιωμάτων 
Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας Software 

Δαπάνες 
Έρευνας 

& 
Ανάπτυξης Σύνολα 

Λογιστική αξία την 31/12/2006 4.842 180.419 309.779 495.040 
Προσθήκες 1/1/2007-31/12/2007 90.000 92.566 760.164 942.730 
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2007-
31/12/2007 0 0 0 0 
Αποσβέσεις 1/1/2007-31/12/2007 19.400 53.849 111.027 184.276 
Λογιστική αξία την 31/12/2007 75.442 219.136 958.916 1.253.494 
Προσθήκες 1/1/2008-30/9/2008 0 28.110 155.117 183.227 
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2008-30/9/2008 0 0 0 0 
Αποσβέσεις 1/1/2008-30/9/2008 14.550 56.279 174.965 245.794 
Λογιστική αξία την 30/9/2008 60.892 190.967 939.068 1.190.927 
     
Συγκεντρωτικά:     
Κόστος κτήσης κατά την 30/9/2008 125.619 476.847 1.611.836 2.214.302 
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  64.727 285.880 672.768 1.023.375 
Λογιστική αξία την 30/9/2008 60.892 190.967 939.068 1.190.927 

 
 
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Ποσά σε € 

Παραχωρήσεις 
Δικαιωμάτων 
Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας Software 

Δαπάνες 
Έρευνας 

& 
Ανάπτυξης Σύνολα 

Λογιστική αξία την 31/12/2006 4.842 232.563 309.779 547.184 
Προσθήκες 1/1/2007-31/12/2007 90.000 92.566 760.164 942.730 
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2007-
31/12/2007 0 1533 0 1.533 
Αποσβέσεις 1/1/2007-31/12/2007 19.400 72.980 111.027 203.407 
Λογιστική αξία την 31/12/2007 75.442 250.616 958.916 1.284.974 
Προσθήκες 1/1/2008-30/9/2008 0 26.575 155.117 181.692 
Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2008-30/9/2008 0 0 0 0 
Αποσβέσεις 1/1/2008-30/9/2008 14.550 66.699 174.965 256.214 
Λογιστική αξία την 30/9/2008 60.892 210.492 939.068 1.210.452 
     
Συγκεντρωτικά:     
Κόστος κτήσης κατά την 30/9/2008 125.619 580.578 1.611.836 2.318.033 
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  64.727 370.086 672.768 1.107.581 
Λογιστική αξία την 30/9/2008 60.892 210.492 939.068 1.210.452 
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6.10.  Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις και Αναβαλλόμενοι Φόροι 
 
Ο φόρος εισοδήματος της ενδιάμεσης περιόδου έχει υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση 
χρησιμοποιώντας τον συντελεστή που θα ισχύει για όλη την διαχειριστική χρήση 
2008 ο οποίος είναι 25%. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες 
φορολογικές υποχρεώσεις, όταν υπάρχει ένα νόμιμο ασκητό δικαίωμα για 
συμψηφισμό και υπόκεινται και οι δύο στην ίδια φορολογική αρχή. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:           ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ο ΟΜΙΛΟΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2006 1.447.834  1.459.228 
Αναμόρφωση λόγω αλλαγής φορολογικού συντελεστή (199.701)  (202.193) 
Αναβαλ. φορολ. υποχρέωση υπεραξίας εκτίμησης ακινήτου 40.418  40.418 
Αναβαλ. φορολ. υποχρέωση από φορολόγηση ΔΛΠ μερίσματος 2006 36.231  36.231 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση χρήσης 316.567  336.347 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2007 1.641.349  1.670.031 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση περιόδου 1/1/2008 – 30/9/2008 199.007  199.007 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 30/9/2008 1.840.356  1.869.038 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:           ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ο ΟΜΙΛΟΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2006 103.036  327.779 
Αναμόρφωση λόγω αλλαγής φορολογικού συντελεστή (14.212)  (56.633) 
Αναβαλ. φορολ. απαίτηση από φορολόγηση ΔΛΠ μερίσματος 2006 393.609  393.609 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση χρήσης 0  0 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2007 482.433  664.755 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση περιόδου 1/1/2008 – 30/9/2008 0  213.730 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 30/9/2008 482.433  878.485 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:           ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ο ΟΜΙΛΟΣ 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση περιόδου 1/1/2008 – 30/9/2008 199.007  199.007 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση περιόδου 1/1/2008 – 30/9/2008 0  213.730 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση / απαίτηση στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων της 30/9/2008 199.007  14.723 
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 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ 
Ποσά σε €  1/1 - 30/9/08 1/1 - 30/9/08 
Αναβαλλόμενος φόρος από:   
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 118.160 121.088 
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (2.520.391) (2.472.376) 
Υποχρεώσεις Leasing 12.705 12.705 
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (27.709) (27.709) 

 (2.417.235) (2.366.292) 
Φορολογική απαίτηση από σωρευμένες φορολογικές ζημίες μέχρι 31/12/2007 851.873 1.098.371 
Φορολογική απαίτηση από φορολογικές ζημίες περιόδου 1/1/2008 - 30/9/2008 207.439 277.368 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Ισολογισμού της 30/9/2008 (1.357.923) (990.553) 

   
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Ισολογισμού 31/12/2007 482.433 664.755 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Ισολογισμού 31/12/2007 (1.641.349) (1.670.031) 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Ισολογισμού της 31/12/2007 (1.158.916) (1.005.276) 
   
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση στην κατάσταση Αποτελεσμάτων της 
30/6/2008 (199.007) 14.723 

 
6.11.  Δανειακές Υποχρεώσεις 
 
Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της μητρικής εταιρείας αναλύονται ως 
εξής: 
 
α) Ομολογιακό δάνειο μη μετατρέψιμο σε μετοχές, ανεξόφλητου κεφαλαίου € 
1.872.730,00 από την EFG EUROBANK, πλέον αναλογούντων τόκων έως την 
30/9/2008, ποσού € 2.756,24. 
 
β) Ομολογιακό δάνειο μη μετατρέψιμο σε μετοχές, ανεξόφλητου κεφαλαίου € 
1.500.000,00 από την EFG EUROBANK, πλέον αναλογούντων τόκων έως την 
30/9/2008, ποσού € 21.058,29. 
 
γ) Δάνειο ανεξόφλητου κεφαλαίου € 1.000.000,00 από την ALPHA BANK, πλέον 
αναλογούντων τόκων  έως την 30/9/2008, ποσού € 17.059,97. 
 
δ) Δάνειο ανεξόφλητου κεφαλαίου € 800.000,00 και αναλογούντων μέχρι την 
30/9/2008 τόκων € 2.862,24 από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. 
 
ε) Δάνειο ανεξόφλητου κεφαλαίου € 2.000.000,00 από την ΕΤΕ, πλέον 
αναλογούντων τόκων  έως την 30/9/2008, ποσού € 33.002,61. 
 
στ) Ομολογιακό δάνειο μη μετατρέψιμο σε μετοχές, ανεξόφλητου κεφαλαίου € 
3.500.000,00 από την Τράπεζα Πειραιώς, πλέον αναλογούντων τόκων  έως την 
30/9/2008, ποσού € 58.657,08. 
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ζ) Ομολογιακό δάνειο μη μετατρέψιμο σε μετοχές, ανεξόφλητου κεφαλαίου € 
3.000.000,00 από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, πλέον αναλογούντων τόκων  έως την 
30/9/2008, ποσού € 33.843,33. 
 
Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρείας «Κ.Ε.Μ. 
Α.Β.Ε.Ε.», αναλύονται ως εξής: 
 
α) Δάνειο ανεξόφλητου κεφαλαίου € 190.357,44 και αναλογούντων μέχρι την 
30/9/2008 τόκων € 1.250,70 από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. 
 
β) Δάνειο ανεξόφλητου κεφαλαίου € 100.000,00 και αναλογούντων μέχρι την 
30/9/2008 τόκων € 2.501,20 από την ALPHA BANK. 
 
Επίσης, η θυγατρική εταιρεία «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.», έχει συνάψει τα εξής 
βραχυπρόθεσμα δάνεια: 
 
α) Δάνειο ανεξόφλητου κεφαλαίου € 150.000,00 και αναλογούντων μέχρι την 
30/9/2008 τόκων  € 3.284,53 από την Ε.Τ.Ε. 
 
β) Δάνειο ανεξόφλητου κεφαλαίου € 100.000,00 και αναλογούντων μέχρι την 
30/9/2008 τόκων  € 896,39 από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
γ) Δάνειο ανεξόφλητου κεφαλαίου € 200.000,00 και αναλογούντων μέχρι την 
30/9/2008 τόκων € 3.153,60 από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. 
 
Τέλος, η θυγατρική «DROMEAS BG Ε.Α.D.», δεν έχει λάβει κανένα τραπεζικό ή 
άλλο δάνειο. 
 
Η εταιρεία και οι θυγατρικές της, σχηματίζουν προβλέψεις για τους δεδουλευμένους 
τόκους εξυπηρέτησης των ανωτέρω δανείων, επιβαρύνοντας απ’ ευθείας τα 
Αποτελέσματα Χρήσης κάθε περιόδου. Οι δανειακές υποχρεώσεις των 
μακροπρόθεσμων δανείων οι οποίες είναι πληρωτέες μέχρι την 30/9/2009, 
συμπεριλαμβανομένων και των αναλογούντων μέχρι και την 30/9/2008 τόκων, 
απεικονίζονται στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. 
 
6.12. Απασχολούμενο προσωπικό και υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30.9.2008   30.9.2007   30.9.2008   30.9.2007 
Αριθμός Ατόμων           
- Μισθωτοί 100  108  92  102 
- Ημερομίσθιοι 170  180  140  157 
Σύνολο Εργαζομένων 270  288  232  259 
        
 Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30.9.2008   30.9.2007   30.9.2008   30.9.2007 
Υποχρεώσεις Ισολογισμού για:          
- Συνταξιοδοτικές παροχές 168.646  141.527  164.619  138.351 
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Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται ώστε να 
απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις. 
 
6.13. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
Αναφορικά με τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών αναφέρεται ότι, η 
μητρική εταιρεία προμηθεύεται αγαθά από και διενεργεί πωλήσεις προϊόντων προς 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις («Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» και «DROMEAS B.G. EAD», 
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. Η μητρική εταιρεία και ο όμιλος δεν συμμετείχαν σε 
καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για 
των όμιλο ή τις εταιρείες και τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν, και δεν 
αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον. Καμία από τις 
συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες. 
 
Παραθέτουμε την κατωτέρω ανάλυση: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  30/09/2008 30/09/2008 
α) Έσοδα 0 267.503 
β) Έξοδα 0 816.863 
γ) Απαιτήσεις 0 149.268 
δ) Υποχρεώσεις 0 0 
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 
Διοίκησης 234.023 171.923 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 159.868 0 
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 25.737 25.737 

 
α) Αφορά σε πωλήσεις προϊόντων της μητρικής εταιρείας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» προς την θυγατρική «DROMEAS BG Ε.Α.D.». 
 
β) Αφορά σε αγορές προϊόντων της μητρικής εταιρείας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» από την θυγατρική «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.». 
 
γ) Αφορά στα κατά την 30/9/2008 υπόλοιπα απαιτήσεων της μητρικής εταιρείας 
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» από: i) την θυγατρική 
«DROMEAS BG Ε.Α.D.» € 121.320 και ii) την θυγατρική «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» € 
27.948. Οι απαιτήσεις προέρχονται από συναλλαγές συνήθους εμπορικής φύσης. 
 
ε) Αφορά:  
    1) 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 € 171.923. 
    2) σε αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής 
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» ποσού € 171.923 και σε αμοιβές 
για παροχή υπηρεσιών (σχεδιασμού, μελέτης και επίβλεψης) προς μέλη του 
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Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» ποσού € 62.100. 
Συνολικό ποσό € 234.023. 
 
στ) Αφορά: 

1) κατά ποσό € 148.163 στο κατά την 30/9/2008 υπόλοιπο δανείου αρχικού 
κεφαλαίου € 156.220,00 το οποίο κατόπιν εγκρίσεως Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης χορηγήθηκε σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής 
«Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» και 

2) κατά ποσό € 11.705 σε ρευστά διαθέσιμα που κατά την 30/9/2008 βρίσκονταν 
εις χείρας μελών του Δ.Σ. της ανωτέρω θυγατρικής, προς διαχείριση και 
αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών. 

 
ζ)  Αφορά στο κατά την 30/9/2008 υπόλοιπο υποχρεώσεων της μητρικής εταιρείας  
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» προς μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, σχετικά με αμοιβές συνεδριάσεων και παραστάσεων. 
 
 
6.14.   Κέρδη ανά μετοχή 
 
Τα κέρδη 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 εταιρείας και έχουν ως εξής: 
 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 1/1-30/9/08  1/1-30/9/07  1/7-30/9/08  1/7-30/9/07 
Κέρδη προ φόρων 235  978  (119)  275 
Μείον διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων 
χρήσεων (342)  0  (38)  0 
Μείον φόροι 15  (217)  28  (47) 
Κέρδη / ζημίες μετά από φόρους (92)  761  (129)  228 
        
Κατανέμονται σε:        
Μετόχους Εταιρείας (101)  759  (127)  226 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 9  2  (2)  2 
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (Ευρώ/μετοχή) (0,0029)   0,0219  (0,0037)   0,0065 

 
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 1/1-30/9/08  1/1-30/9/07  1/7-30/9/08  1/7-30/9/07 
Κέρδη προ φόρων 502  1.112  (86)  292 
Μείον διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων 
χρήσεων (342)  0  (38)  0 
Μείον φόροι (199)  (264)  18  (59) 
Κέρδη / ζημίες μετά από φόρους (39)  848  (106)  233 
        
Κατανέμονται σε:        
Μετόχους Εταιρείας (39)  848  (106)  233 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 0  0  0  0 
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (Ευρώ/μετοχή) (0,0011)   0,0244  (0,0031)   0,0067 
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6.15.     Διανομή μερισμάτων 
 
Η διανομή μερίσματος στους μετόχους της μητρικής εταιρείας, αναγνωρίζεται ως 
υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία αυτές 
εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
Η διοίκηση της μητρικής εταιρείας, σχετικά με το ζήτημα της διανομής μερίσματος 
από τα Αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 01/01 – 31/12/2007, λαμβάνοντας υπόψη 
το τελικώς διαμορφωθέν αποτέλεσμα της χρήσεως το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 
€ 1.082.257 , καθώς και το υπόλοιπο εις νέο της προηγουμένης χρήσεως, αποφάσισε 
να προτείνει προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος 
€ 0,02 ανά μετοχή και συνολικά τη διανομή ποσού € 694.400,00 για τη διαχειριστική 
χρήση 2007, πρόταση την οποία ενέκρινε ομόφωνα η τακτική γενική συνέλευση των 
μετόχων της 12/5/2008. 

 

6.16.    Λογιστικές Μέθοδοι 
Η εταιρεία συμμορφούμενη με την εγκύκλιο Νο 34/24.01.2008 της επιτροπής 
κεφαλαιαγοράς επαναπροσδιόρισε τα "κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων" και τα "κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων" για το εννεάμηνο 2007 όπως είχαν 
δημοσιευθεί στα στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Τα αρχικά 
δημοσιευμένα ποσά που αφορούσαν την περίοδο 01.01-30.09.2007, ήταν € 1.568 χιλ. 
και 2.611 χιλ. για τον όμιλο και € 1.670 χιλ. και 2.649 χιλ. για την εταιρεία 
αντίστοιχα και εκείνα της περιόδου 01.07-30.09.2007, ήταν € 491 χιλ. και 855 χιλ. για 
τον όμιλο και € 497 χιλ. και 838 χιλ. για την εταιρεία αντίστοιχα. 
 
Ο επαναπροσδιορισμός αυτός, δεν προκάλεσε ουδεμία μεταβολή στον κύκλο 
εργασιών, τα αποτελέσματα μετά φόρων και στην καθαρή θέση των μετόχων των 
περιόδων που αναφέρονται ανωτέρω.  
 
 
6.17.      Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 
Η θυγατρική εταιρεία «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.», εκμεταλλευόμενη τις διατάξεις του Νόμου  
3697/2008, περαίωσε τις διαχειριστικές χρήσεις 2003, 2004, 2005 και 2006 για τις 
πάσης φύσεως φορολογικές της υποχρεώσεις. Ο συνολικός φόρος περαίωσης ανήλθε 
στο ποσό των ευρώ 19.854, ποσό το οποίο θα βαρύνει τα αποτελέσματα του Δ’ 
τριμήνου καθώς και τα ετήσια αποτελέσματα τόσο της θυγατρικής εταιρείας όσο και 
του ομίλου. 
Συνεχίζεται η καλή, σε σχέση με τις τρέχουσες διεθνείς οικονομικές συγκυρίες, 
πορεία των πωλήσεων σε όλους τους κλάδους παραγωγής (έπιπλα, γραφείου, 
εξαρτήματα κουζίνας) και πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των 
οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε στον όμιλο είτε στην 
εταιρεία για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.). 
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ΒΙ. ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ, 25 Νοεμβρίου 2008 

 
Ο  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
ΚΑΙ  

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

H  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΦΑΙΔΩΝ Α. ΕΙΡΗΝΗ  
 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

  
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 

 


