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ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "DROMEAS" 

 
ΑΝΩΝΥΜΘ BIOMHXANIΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ  

ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΕΙΩΝ 
 
 
 
 
 

Εξαμθνιαία Οικονομικι Ζκκεςθ για τθν περίοδο από 
1 Ιανουαρίου ζωσ 30 Ιουνίου 2017 

 
 
 
Θ παροφςα Εξαμθνιαία Οικονομικι Ζκκεςθ, ςυντάςςεται ςφμφωνα με το άρκρο 5 
του Ν.3556/2007 και τισ επ’ αυτοφ εκδοκείςεσ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ και είναι εκείνθ που εγκρίκθκε από το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ εταιρίασ «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "DROMEAS", 
ΑΝΩΝΥΜΘ BIOMHXANIΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΕΙΩΝ» ςτισ 
20/09/2017 και ζχει αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ  
www.dromeas.gr όπου και κα παραμείνει ςτθ διάκεςθ του επενδυτικοφ κοινοφ για 
χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον 5 ετϊν από τθν θμερομθνία τθσ ςυντάξεωσ και 
δθμοςιοποιιςεϊσ τθσ. 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

α) Δθλϊςεισ των Μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
β) Ζκκεςθ Επιςκόπθςθσ Ενδιάμεςθσ Οικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ  
γ) Εξαμθνιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
δ) Εξαμθνιαίεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 1 Ιανουαρίου ζωσ 30 
Ιουνίου 2017 
ε) Στοιχεία και Ρλθροφορίεσ περιόδου 
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Δθλϊςεισ των Μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου  
(ςφμφωνα με το άρκρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 
Δθλϊνεται με τθν παροφςα ότι, εξ' όςων γνωρίηουμε οι εξαμθνιαίεσ εταιρικζσ και 
ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εταιρίασ «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - 
"DROMEAS", ΑΝΩΝΥΜΘ BIOMHXANIΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΕΙΩΝ» για τθν περίοδο από 1θ Ιανουαρίου 2017 ζωσ τθν 30θ Ιουνίου 
2017, οι οποίεσ καταρτίςκθκαν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα Διεκνι Ρρότυπα 
Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, απεικονίηουν κατά τρόπο αλθκι τα ςτοιχεία του 
ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ, τθν κακαρι κζςθ και τα αποτελζςματα χριςεωσ 
του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ κακϊσ και των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται 
ςτθν ενοποίθςθ εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ 
παραγράφουσ 3 ζωσ 5 του άρκρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατά εξουςιοδότθςθ 
αποφάςεων του Δ.Σ. τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ.  
Δθλϊνεται επίςθσ ότι, εξ' όςων γνωρίηουμε θ εξαμθνιαία ζκκεςθ του διοικθτικοφ 
ςυμβουλίου απεικονίηει κατά τρόπο αλθκι τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου 5 του Ν.3556/2007 και 
των κατά εξουςιοδότθςθ αποφάςεων του Δ.Σ. τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ. 

ζρρεσ,  20 επτεμβρίου 2017  

Οι βεβαιοφντεσ  

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

   

   

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

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

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Α.Δ.Τ. Χ 470104 
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ΕΚΘΕΘ ΕΠΙΚΟΠΘΘ ΕΝΔΙΑΜΕΘ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ  
 

Προσ τουσ κ.κ. Μετόχουσ τισ Ανϊνυμθσ Εταιρίασ 
 

«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ Α.Β.Ε.Ε.Α. – «DROMEAS» ΑΝΩΝΤΜΘ BIOMHXANIΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΩΝ» 

 
 
Ειςαγωγι 
Επιςκοπιςαμε τθ ςυνθμμζνθ ςυνοπτικι εταιρικι και ενοποιθμζνθ κατάςταςθ 
χρθματοοικονομικισ κζςθσ τθσ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ Α.Β.Ε.Ε.Α. – «DROMEAS» 
ΑΝΩΝΤΜΘ BIOMHXANIΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΩΝ» (θ 
Εταιρία) και των κυγατρικϊν τθσ, τθσ 30θσ Ιουνίου 2017 και τισ ςχετικζσ ςυνοπτικζσ 
εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ καταςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, μεταβολϊν 
κακαρισ κζςθσ και ταμειακϊν ροϊν της εξάμθνθσ περιόδου που ζλθξε αυτιν τθν 
θμερομθνία, κακϊσ και τισ επιλεγμζνεσ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ, που ςυνκζτουν 
τθν ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ εξαμθνιαίασ οικονομικισ ζκκεςθσ του Ν.3556/2007. Θ Διοίκθςθ ζχει τθν 
ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και παρουςίαςθ αυτισ τθσ ενδιάμεςθσ ςυνοπτικισ 

χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ, ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα 
Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ και εφαρμόηονται ςτθν Ενδιάμεςθ Χρθματοοικονομικι Αναφορά (Διεκνζσ 
Λογιςτικό Ρρότυπο «ΔΛΡ» 34). Δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε ςυμπζραςμα 
επί αυτισ τθσ ενδιάμεςθσ ςυνοπτικισ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ με βάςθ 
τθν επιςκόπθςι μασ. 
 
 
Εφροσ Επιςκόπθςθσ 
Διενεργιςαμε τθν επιςκόπθςι μασ ςφμφωνα με το Διεκνζσ Ρρότυπο Επιςκόπθςθσ 
2410 «Επιςκόπθςθ ενδιάμεςθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ που 
διενεργείται από τον ανεξάρτθτο ελεγκτι τθσ οντότθτασ». Θ επιςκόπθςθ τθσ 
ενδιάμεςθσ οικονομικισ πλθροφόρθςθσ ςυνίςταται ςτθ διενζργεια διερευνθτικϊν 
ερωτθμάτων κυρίωσ προσ πρόςωπα που είναι υπεφκυνα για χρθματοοικονομικά και 
λογιςτικά κζματα και ςτθν εφαρμογι αναλυτικϊν και άλλων διαδικαςιϊν 
επιςκόπθςθσ. Το εφροσ της επιςκόπθςθσ είναι ουςιωδϊσ μικρότερο από αυτό του 
ελζγχου που διενεργείται ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Ελζγχου και ςυνεπϊσ, 
δεν μασ δίδει τθ δυνατότθτα να αποκτιςουμε τθ διαςφάλιςθ ότι ζχουν περιζλκει 
ςτθν αντίλθψι μασ όλα τα ςθμαντικά κζματα τα οποία κα μποροφςαν να 

εντοπιςτοφν ςε ζναν ζλεγχο. Κατά ςυνζπεια, με τθν παροφςα δεν διατυπϊνουμε 
γνϊμθ ελζγχου. 
 
 
υμπζραςμα 
Με βάςθ τθν διενεργθκείςα επιςκόπθςθ, δεν ζχει περιζλκει ςτθν αντίλθψι μασ 
οτιδιποτε κα μασ οδθγοφςε ςτο ςυμπζραςμα ότι θ ςυνθμμζνθ ενδιάμεςθ 
χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ δεν ζχει καταρτιςκεί, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, 
ςφμφωνα με το ΔΛΡ 34. 
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Αναφορά επί άλλων νομικϊν και κανονιςτικϊν κεμάτων 
Θ επιςκόπθςι μασ δεν εντόπιςε οποιαδιποτε αςυνζπεια ι αναντιςτοιχία των 
λοιπϊν ςτοιχείων τθσ προβλεπόμενθσ από το άρκρο 5 του Ν.3556/2007 
εξαμθνιαίασ οικονομικισ ζκκεςθσ, με τθ ςυνθμμζνθ ενδιάμεςθ ςυνοπτικι 
χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ. 
 
 

Θεςςαλονίκθ, 25 Σεπτεμβρίου 2017 
Ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ  

Ακανάςιοσ Δ. Τςάκλθσ 
Αρικμόσ Μθτρϊου ΣΟΕΛ 14951 

 
 

Μζλοσ τθσ 
METRON AUDITING A.E.  

Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ 
9ο χλμ. Θεςςαλονίκθσ – Θζρμθσ, Στ. Καηαντηίδθ 47 

Τ.Θ. Δ8112, Τ.Κ. 57001 Θζρμθ 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 158 
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ΕΞΑΜΘΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΘ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
τθσ εταιρείασ 

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

Επί των ενοποιθμζνων και εταιρικϊν Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ περιόδου 
από 1θ Ιανουαρίου ζωσ 30θ Ιουνίου 2017 

 
Στθ παροφςα ζκκεςθ περιγράφονται ςυνοπτικά χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ 
του ομίλου και τθσ εταιρείασ  «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "DROMEAS", 
ΑΝΩΝΥΜΘ BIOMHXANIΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΕΙΩΝ» για το 
πρϊτο εξάμθνο τθσ τρζχουςασ χριςθσ, ςθμαντικά γεγονότα που διαδραματίςκθκαν 
ςτθν περίοδο και θ επίδραςι τουσ ςτισ εξαμθνιαίεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, 
περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότθτεσ που οι εταιρείεσ του 
ομίλου ενδζχεται να αντιμετωπίςουν ςτο δεφτερο εξάμθνο τθσ χριςθσ και τζλοσ 
παρατίκενται οι ςθμαντικζσ ςυναλλαγζσ που πραγματοποιικθκαν μεταξφ του 
εκδότθ και των ςυνδεδεμζνων με αυτόν μερϊν. 
 
I. ΕΠΙΔΟΕΙ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΘ 

 
Κφκλοσ Εργαςιϊν 
Ο όμιλοσ ςθμείωςε ςτθν επιςκοποφμενθ περίοδο χριςθσ μείωςθ του κφκλου 
εργαςιϊν κατά 23,9% (4.238 χιλ € το πρϊτο εξάμθνο του 2017 ζναντι 5.571 χιλ € του 
2016 αντίςτοιχα), ενϊ και θ εταιρεία ςθμείωςε αντίςτοιχθ μείωςθ κατά 23,1% 
(4.113 χιλ € το πρϊτο εξάμθνο του 2017 ζναντι  5.350  χιλ € το 2016). 
 
Κόςτοσ Πωλθκζντων 
Το κόςτοσ πωλθκζντων του ομίλου ωσ ποςοςτό του κφκλου εργαςιϊν του, 
παράλλθλα με τθν μείωςθ των πωλιςεων, διαμορφϊκθκε ςτο τρζχον εξάμθνο του 
2017 ςτο 58,5%, ζναντι  του 51,3% αντίςτοιχου περςινοφ διαςτιματοσ. 
 
Κζρδθ / Ηθμιζσ Προ Φόρων 
Τα παραπάνω οδθγοφν ςε μια επιδείνωςθ των αποτελεςμάτων, παράλλθλα με τθν 
ραγδαία περαιτζρω επιδείνωςθ τθσ εςωτερικισ αγοράσ και των λειτουργικϊν / 
κεςμικϊν δυςχερειϊν. Θ μθτρικι εταιρεία, ςτο α’ εξάμθνο του 2017, ςε ςφγκριςθ 
με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2016, ςθμείωςε ηθμίεσ προ φόρων 988χιλ. € ζναντι  
528χιλ €. Τα αντίςτοιχα ιςχφουν και για τον όμιλο, όπου οι ηθμίεσ προ φόρων 
ανιλκαν ςτισ  936χιλ €, ζναντι 495 χιλ. € του πρϊτου εξαμινου του 2016. 
 
Κζρδθ / Ηθμίεσ Μετά Από Φόρουσ 
Οι ηθμίεσ τθσ μθτρικισ, μετά από φόρουσ (αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ 
υποχρεϊςεισ) ανιλκαν ςτισ  1.029χιλ. €, ενϊ οι ηθμίεσ του ομίλου μετά από φόρουσ 
αντιςτοίχωσ  980χιλ. €.  
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Δανειςμόσ 
 
Βαςικι επιδίωξθ τθσ Διοίκθςθσ αποτελεί θ κατά το δυνατόν μείωςθ των τραπεηικϊν 
κεφαλαίων δανειςμοφ αποςκοπϊντασ ςτθν περιςτολι του αντίςτοιχου 
χρθματοοικονομικοφ κόςτουσ του οποίου θ εξυπθρζτθςθ ζχει καταςτεί πολφ 
κοςτοβόρα αυτι τθν εποχι. 
Κατά το πρϊτο εξάμθνο του 2017, παρά τθν ραγδαία επιδείνωςθ τθσ εςωτερικισ 
αγοράσ, των δυςκολιϊν του κλάδου μασ, αλλά και τθσ χρθματαγοράσ, τα ςυνολικά 
μεγζκθ των χρθματοδοτιςεϊν μασ ςθμείωςαν μείωςθ ωσ προσ το κομμάτι του 
βραχυπρόκεςμου δανειςμοφ μασ αναλογικά και τθσ πτϊςθσ των πωλιςεων που 
ςθμειϊκθκε. Οι ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρίασ για τθν εξυπθρζτθςθ του 
κοινοπρακτικοφ ομολογιακοφ δανείου φψουσ 20,1 εκ €, κακϊσ και θ εξυπθρζτθςθ 
των Μ/Μ δανείων για τθν υλοποίθςθ Φ/Β Ράρκων από τθ μθτρικι και τθ κυγατρικι 
ΚΕΜ, καλφφκθκαν απολφτωσ. Επιπρόςκετα, εξυπθρετικθκαν οι τρζχουςεσ 
βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ. 
 
 
Αρικμοδείκτεσ 
 
Ο δείκτθσ οικονομικισ διάρκρωςθσ ενοποιθμζνων Ιδίων Κεφαλαίων προσ 
ενοποιθμζνα ξζνα κεφάλαια  είναι για μεν τθν επιςκοποφμενθ περίοδο του 2017  
0,74 για δε τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2016 0,81. Ο ανωτζρω δείκτθσ κρίνεται από 
τθ Διοίκθςθ με οικονομικοφσ και τεχνικοφσ όρουσ ιδιαίτερα ικανοποιθτικόσ  ςτθν 
παροφςα οικονομικι ςυγκυρία. 
 
Ο δείκτθσ οικονομικισ διάρκρωςθσ ενοποιθμζνων Ιδίων Κεφαλαίων προσ 
ενοποιθμζνα πάγια (ενςϊματα) περιουςιακά ςτοιχεία είναι για μεν τθν 
επιςκοποφμενθ περίοδο του 2017 0,68 για δε τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2016 0,67. 
Ο ανωτζρω δείκτθσ κρίνεται από τθ Διοίκθςθ με οικονομικοφσ και τεχνικοφσ όρουσ  
ικανοποιθτικόσ, ςτθν παροφςα οικονομικι ςυγκυρία. 
 
Ο δείκτθσ γενικισ ρευςτότθτασ (Σφνολο ενοποιθμζνου Κυκλοφοροφντοσ 
Ενεργθτικοφ προσ ενοποιθμζνεσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ)  είναι για μεν τθν 
επιςκοποφμενθ περίοδο του 2017 3,02 για δε τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2016 2,82. 
Ο ανωτζρω δείκτθσ κρίνεται από τθ Διοίκθςθ με οικονομικοφσ και τεχνικοφσ όρουσ 
ικανοποιθτικόσ, ςτθν παροφςα οικονομικι ςυγκυρία. 
 
 
ΙΙ. ΘΜΑΝΣΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΕΞΑΜΘΝΟΤ ΣΡΕΧΟΤΑ ΧΡΘΘ 
 
Στο πρϊτο εξάμθνο τθσ τρζχουςασ χριςθσ θ διοίκθςθ τθσ εταιρίασ κατόρκωςε με τισ 
ενζργειζσ τθσ να διατθριςει ςε ςθμαντικό ποςοςτό τθν αφξθςθ  του κφκλου 
εργαςιϊν θ οποία επιτεφχκθκε το 2016  χάριν τθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτάσ τθσ  
ενϊ  ςε κλαδικό επίπεδο ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ υπιρξε περαιτζρω επιδείνωςθ 
τθσ αγοράσ.  Συγκεκριμζνα θ εταιρεία υλοποιϊντασ παραγγελίεσ εξωτερικοφ και 
κφρια τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, του CERN, ενόσ μικροφ ζργου του Γερμανικοφ 
Στρατοφ και ενόσ ζργου τθσ κοινοπραξίασ THV Denys NV - Louis De Waelle NV ςτο 
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Βζλγιο αλλά και του ΟΤΕ , του αεροδρομίου Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ από το εςωτερικό 
και ςε ςυνδυαςμό και με τισ λοιπζσ πωλιςεισ τθσ λιανικισ τόςο ςτο εςωτερικό αλλά 
και ςτο εξωτερικό, κατόρκωςε ςε μία εξαιρετικά δφςκολθ για τθν Ελλθνικι 
επιχειρθματικότθτα περίοδο να διατθριςει ςε ςθμαντικό ποςοςτό τθν αφξθςθ των 
πωλιςεων που πζτυχε ςτο 2016. Το αποτζλεςμα βζβαια αυτό είναι απόρροια των 
ενεργειϊν τθσ Διοίκθςθσ επί ςειρά ετϊν  ενϊ θ προςπάκεια ςυνεχίηεται και 
εντείνεται αφοφ θ προοπτικι για ανάπτυξθ βρίςκεται κατά κφριο λόγο ςτισ αγορζσ 
του εξωτερικοφ. 
Θ εικόνα κα ιταν τουλάχιςτον εξίςου βελτιωμζνθ και για το 2017 δθλαδι οι 
πωλιςεισ κα ιταν ςτα ίδια τουλάχιςτον επίπεδα με αυτά του 2016 εφόςον δεν 
ςθμειωνόταν ςθμαντικι υςτζρθςθ ςτισ παραγγελίεσ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 
Συγκεκριμζνα και για λόγουσ μετακόμιςθσ και τακτοποίθςθσ των αποκθκϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ περιορίςτθκαν ςθμαντικά οι παραγγελίεσ που ουςιαςτικά 
κα κάλυπταν ςε μεγάλο ποςοςτό τθ μείωςθ των πωλιςεων που ςθμειϊκθκε ςτο 
εξάμθνο. Αναμζνεται ότι οι παραγγελίεσ που κακυςτζρθςαν να δοκοφν εντόσ του Αϋ 
εξαμινου κα ζρκουν μαηικά για να καλφψουν τισ ανάγκεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ εντόσ του Βϋ εξαμινου. Αντίςτοιχθ κακυςτζρθςθ ςθμειϊκθκε και ςτθν 
νζα ςυνεργαςία που ανακοινϊκθκε ςτισ 09/03/2017 με τθν πολυεκνικι εταιρεία 
Bisley και θ οποία επίςθσ κακυςτζρθςε για εςωτερικοφσ λόγουσ τθν καμπάνια τθσ 
για τθν προϊκθςθ των επίπλων που ςυμφωνικθκε να προμθκευτοφν από τον 
Δρομζα  βάςει τθσ ςφμβαςθσ που υπογράφθκε. 
 
Αναλυτικότερα, τα ςθμαντικά, ανακοινωμζνα γεγονότα του πρϊτου εξαμινου ζχουν 
ωσ εξισ:   
 

 Στισ 09/03/2017 ανακοινϊνεται θ ςυμφωνία ςυνεργαςίασ που υπζγραψε θ 
εταιρεία ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ ΔΟΜΕΑΣ με τθν εταιρεία BISLEY ςτο 
Νewport (Μεγάλθ Βρετανία) ςτισ 8 Μαρτίου, 2017. Θ εταιρεία BISLEY 
παράγει μεταλλικοφσ φοριαμοφσ αρχειοκζτθςθσ διαφόρων τφπων και 
χριςεων. Είναι καταξιωμζνθ παγκοςμίωσ και δραςτθριοποιείται ςε 
περιςςότερεσ από 50 χϊρεσ. Αυτι θ ςυμφωνία επιβεβαιϊνει τθν 
αναγνϊριςθ τθσ εταιρείασ ΔΟΜΕΑΣ ςε διεκνζσ επίπεδο και τθν περαιτζρω 
ενίςχυςθ των εξαγωγϊν τθσ εταιρείασ οι οποίεσ ξεπερνοφν το 60% τθσ 
παραγωγισ τθσ.  

 

 Στισ 27/04/2017 Θ Εταιρία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ ΑΒΕΕΑ» με τον διακριτικό 
τίτλο «ΔΡΟΜΕΑ ΑΒΕΕΑ» ανακοινϊνει το οικονομικό θμερολόγιο για τθν 
χριςθ 2017 ςφμφωνα με το άρκρο 4.1.4.3.1. του Κανονιςμοφ του Χ.Α. ωσ 
ακολοφκωσ: 

1. Ανακοίνωςθ οικονομικϊν καταςτάςεων ζτουσ 2016 ςτο Χ.Α. τθν 27θ 
Απριλίου 2017. 

2. Δθμοςίευςθ αποτελεςμάτων χριςθσ 2016 ςτον ιςτότοπο τθσ εταιρίασ 
μασ www.dromeas.gr τθν 27θ Απριλίου 2017. 

3. Ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων, Τρίτθ 30θ Μαίου 2017. 
4. Θ πρόταςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι θ μθ διανομι μερίςματοσ 

για τθ χριςθ 2016. 
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Θ Εταιρία διατθρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τισ παραπάνω 
θμερομθνίεσ, αφοφ ενθμερϊςει ζγκαιρα το επενδυτικό κοινό με 
τροποποίθςθ του παρόντοσ. 

 Τθν 25/05/2017 θ εταιρεία ανακοινϊνει ότι τθν Τρίτθ, 23 Μαΐου 2017, 
ολοκλθρϊκθκε θ τοποκζτθςθ ςτακερϊν και πτυςςόμενων διαχωριςτικϊν με 
γυαλί, ειδικϊν απαιτιςεων και ςχεδιαςμοφ, ςτουσ χϊρουσ του νζου 
δορυφορικοφ ςτακμοφ (STB) του Αεροδρομίου Ακθνϊν, Ελ. Βενιηζλοσ. Θ 
επιτυχισ ολοκλιρωςθ του Ζργου επιβεβαιϊνει, για ακόμα μια φορά, τθν 
δυνατότθτα τθσ εταιρίασ ΔΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ να ανταποκρικεί ςτα δεδομζνα 
απαιτιςεων ζργων υψθλϊν προδιαγραφϊν. 

 Στισ 26/06/2017 ο ΔΟΜΕΑΣ ανακοινϊνει ότι δωρίηει τα ζπιπλα που 
αποςφρει ςτα πλαίςια του ςυμβολαίου προμικειασ νζων επίπλων για τθν 
περίοδο 2015-2020. Θ διοργάνωςθ διανομισ των επίπλων γίνεται ςε 
ςυνεργαςία με το Ελλθνικό δίκτυο αλλθλεγγφθσ Allilonnet.gr (μθ 
κερδοςκοπικι εταιρία) θ οποία ιδρφκθκε το 2012 από τον κ. Άγγελο 
Ραγκράτθ. Θ πρϊτθ αποςτολι 130 τεμαχίων διαφόρων επίπλων (γραφείων, 
ςυρταριζρων κ.λ.π.) προσ τθν Ελλάδα πραγματοποιικθκε ςτισ 19/05/2017 με 
δωρεάν μεταφορά από τθν εταιρία TELETRANS. Το πρόγραμμα τθσ δωρεάν 
διάκεςθσ επίπλων που αποςφρει θ  Ευρωπαϊκι Επιτροπι κα ςυνεχίςει ζωσ 
το 2020, με προτεραιότθτα τα ςχολεία, νοςοκομεία και διμουσ ςε όλθ τθν 
επικράτεια τθσ Ελλάδασ με τθ ςυνεργαςία και ςυνδρομι τθσ Allilonnet 
κακϊσ επίςθσ και χορθγοφσ για τθ δωρεάν μεταφορά και διανομι των 
επίπλων.  

 
Στισ 27/04/2017 θ Δρομζασ δθμοςίευςε τα αποτελζςματα του ζτουσ 2016. 
Συγκεκριμζνα, ςτθν ετιςια ζκκεςθ του Δ.Σ. αναφζρεται ότι " 
Θ ςυνεχιηόμενθ οικονομικι κρίςθ ςτθ χϊρα από το 2009, θ οποία και επιδείνωςε τθ 
ηιτθςθ των προϊόντων επίπλου γενικά ςτθν εςωτερικι αγορά, ειδικότερα των 
επίπλων γραφείου, δεν ςθμείωςε ουςιαςτικι βελτίωςθ οφτε και το ζτοσ 2016. Οι 
πολιτικζσ εξελίξεισ ςυνεχίηουν να επιτείνουν τθν αναςφάλεια και τθ νευρικότθτα 
ςτθν εγχϊρια αγορά, κακϊσ και τα προβλιματα ρευςτότθτασ ςτον τραπεηικό τομζα. 
Μικρι πρόοδοσ ςθμειϊκθκε ςε ςχζςθ με το ζτοσ 2015 ςτο ζτοσ αυτό για τθν εικόνα 
τθσ χϊρασ αφοφ οι διαρκείσ αναβολζσ ολοκλιρωςθσ των αξιολογιςεων 1θσ και 2θσ 
δεν βοικθςαν ςτο να αναςτραφεί ςυνολικά το κλίμα και θ οικονομία να οδθγθκεί 
ςε ςτακεροποίθςθ και να προςβλζπει ςτθν άνοδο. Ιδιαίτερα ευαίςκθτοι ςτθν 
αναςφάλεια ςτθν οικονομία είναι πρϊτιςτα οι κλάδοι ειδϊν διαρκείασ ςυνολικά, 
προκαλϊντασ περαιτζρω μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν τουσ. Οι μόνεσ εταιρείεσ που 
κατορκϊνουν παρά το αρνθτικό κλίμα ςτθν εςωτερικι αγορά να αυξάνουν τισ 
πωλιςεισ και να βελτιϊνουν τα αποτελζςματά τουσ είναι αυτζσ που κατόρκωςαν να 
αυξιςουν τον εξαγωγικό τουσ προςανατολιςμό και μεταξφ αυτϊν ςυγκαταλζγεται 
και θ εταιρία μασ. Θ εταιρία μασ, αν και θ μόνθ ςε λειτουργία βιομθχανικι 
παραγωγικι μονάδα ςτον κλάδο ςτθ χϊρα, υφίςταται τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παρατεταμζνθσ φφεςθσ. Από το 2009 που ολοκλθρϊςαμε το τελευταίο ςχζδιο 
παραγωγικϊν επενδφςεων, ςτραφικαμε ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ δίνοντασ 
ζμφαςθ ςτθν Κεντρικι Ευρϊπθ. Ζτςι, ςε αυτό το διεκνζσ και εκνικό πλαίςιο, 
δεδομζνων των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν του κλάδου μασ, θ εταιρία κατόρκωςε τθ 
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χρονιά που μασ πζραςε να ςθμειϊςει ςθμαντικότατθ αφξθςθ των πωλιςεϊν τθσ με 
αντίςτοιχα κετικά αποτελζςματα προ τόκων, αποςβζςεων και φόρων, τα οποία 
επζτρεψαν τθν εξυπθρζτθςθ των υποχρεϊςεϊν τθσ ενϊ τθσ ζδωςαν τθ δυνατότθτα 
να αντιμετωπίηει με μεγαλφτερθ αιςιοδοξία το μζλλον. Αυτό ςε ςυνάρτθςθ με τισ 
προοπτικζσ που ανοίξανε μζςα από τθ ςυμμετοχι ςε μεγάλουσ διεκνείσ 
διαγωνιςμοφσ, οι οποίοι κατακυρϊκθκαν εντόσ του 2015, τουσ νζουσ διαγωνιςμοφσ 
που κατακυρϊκθκαν εντόσ του 2016 αλλά και μζςα από τθν ανάπτυξθ 
διεπιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν που κα διαμορφϊςουν ζνα δίκτυο μόνιμθσ και 
ςυνεχοφσ διάκεςθσ των προϊόντων τθσ ΔΟΜΕΑΣ ςτισ ϊριμεσ αγορζσ τθσ κεντρικισ 
Ευρϊπθσ και όχι μόνο, είναι πολφ ενκαρρυντικό ενϊ τα αποτελζςματα κα είναι 
ορατά ςτο άμεςο μζλλον." 

 

 Τθν 30/05/17 ϊρα 12θ μ. ςτα γραφεία τθσ ζδρασ τθσ εταιρίασ ςτθν ΒΙ.ΡΕ. 
Σερρϊν ςυνεκλικθ και ςυνεδρίαςε θ Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων 
τθσ Εταιρίασ με τθν Επωνυμία «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» και τον 
διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ.». Συγκεκριμζνα παραςτάκθκαν 11 
Mζτοχοι, κάτοχοι ςυνολικά 26.506.394 κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ 
Εταιρίασ, εκπροςωποφντεσ ποςοςτό 76,34 % (ποςοςτό απαρτίασ) του 
ςυνολικοφ μετοχικοφ κεφαλαίου αυτισ. Σφμφωνα με τα άρκρα 278 του 
Κανονιςμοφ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν, θ Εταιρία ενθμερϊνει ότι κατά τθν 
ωσ άνω Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ, ςυηθτικθκαν και λιφκθκαν 
αποφάςεισ ςχετικά με τα κατωτζρω κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ:  

 1. Οι παριςτάμενοι μζτοχοι, με ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό κεφάλαιο 
τθσ Εταιρίασ 76,34 % ιτοι μζτοχοι κάτοχοι 26.506.394 ςυνολικά μετοχϊν τθσ 
Εταιρίασ, αποφάςιςαν ομόφωνα τθν ζγκριςθ των ετιςιων οικονομικϊν 
καταςτάςεων (τθσ εταιρίασ και των ενοποιθμζνων), τθσ ζκκεςθσ διαχείριςθσ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και τθσ ζκκεςθσ ελζγχου του ορκωτοφ 
ελεγκτι – λογιςτι επ’ αυτϊν. Από το τελικϊσ διαμορφωκζν αποτζλεςμα τθσ 
χριςθσ 2016 δεν προκφπτει μζριςμα προσ διανομι.  

 2. Μετά τθν ζγκριςθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων (τθσ εταιρίασ 
και των ενοποιθμζνων) οι παριςτάμενοι μζτοχοι με ποςοςτό ςυμμετοχισ 
ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρίασ 76,34 % και κατόπιν ειδικισ 
ψθφοφορίασ, δι’ ονομαςτικισ κλιςεωσ ιτοι μζτοχοι κάτοχοι 26.506.394 
ςυνολικά μετοχϊν, απιλλαξαν ομόφωνα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου και τουσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ τθσ Εταιρίασ από κάκε ευκφνθ 
αποηθμιϊςεωσ για τα πεπραγμζνα τθσ χριςθσ 1.1.2016 ζωσ 31.12.2016. 

  3. Οι παριςτάμενοι μζτοχοι με ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό κεφάλαιο 
τθσ Εταιρίασ 76,34 %, ιτοι μζτοχοι κάτοχοι 26.506.394 ςυνολικά μετοχϊν τθσ 
Εταιρίασ, αποφάςιςαν να ανατεκεί ο ζλεγχοσ τθσ τρζχουςασ χριςθσ 2017 ςε 
τακτικό εκλεκτι, ςυγκεκριμζνα ςτον Ακανάςιο Τςάκλθ του Δθμθτρίου με 
Αρικμό Μθτρϊου τθσ ΣΟΕΛ 14951 και αναπλθρωματικό ελεγκτι τον 
Δθμιτριο Γ. Ρλαςταρά με Αρικμό Μθτρϊου τθσ ΣΟΕΛ 27771 τθσ Ελεγκτικισ 
εταιρίασ METRON AUDITING ΑΕ. Ρεραιτζρω εξουςιοδοτικθκε το Δ.Σ. όπωσ 
ςυνάψει τθν απαιτοφμενθ από τα ιςχφοντα Ελεγκτικά Ρρότυπα Σφμβαςθ 
ανάκεςθσ ελεγκτικοφ ζργου εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ. 
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  4. Οι παριςτάμενοι μζτοχοι με ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό κεφάλαιο 
τθσ Εταιρίασ 76,34 %, ιτοι μζτοχοι κάτοχοι 26.506.394 ςυνολικά μετοχϊν τθσ 
Εταιρίασ, αποφάςιςαν ομόφωνα θ Επιτροπι Ελζγχου, μετά πλζον και τισ 
ρυκμίςεισ από τισ διατάξεισ του αρ.44 Ν. 4449/2017, να αποτελείται από μθ 
εκτελεςτικά μζλθ του Δ.Σ., ιτοι από τουσ εξισ: Γρθγόριο ΗΑΩΤΙΑΔΘ, 
Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ και Ακανάςιο ΚΑΛΑΦΑΤΘ και Δθμιτριο ΡΕΤΑΛΑ, 
μζλθ τθσ Επιτροπισ.  

 5. Οι παριςτάμενοι μζτοχοι με ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό κεφάλαιο 
τθσ Εταιρίασ 76,34 %, ιτοι μζτοχοι κάτοχοι 26.506.394 ςυνολικά μετοχϊν τθσ 
Εταιρίασ, ενζκριναν ομόφωνα, ςφμφωνα με το άρκρο 24 του ν. 2190/1920, 
τισ αμοιβζσ, παροχζσ και αποηθμιϊςεισ παραςτάςεων, που χορθγικθκαν 
προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου από 1.1.2016 ζωσ 31.12.2016.  

 6. Οι παριςτάμενοι μζτοχοι με ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό κεφάλαιο 
τθσ Εταιρίασ 76,34 %, ιτοι μζτοχοι κάτοχοι 26.506.394 ςυνολικά μετοχϊν τθσ 
Εταιρίασ, ενζκριναν ομόφωνα, ςφμφωνα με το άρκρο 24 του ν. 2190/1920, 
τισ προχπολογιηόμενεσ αμοιβζσ, παροχζσ και αποηθμιϊςεισ παραςτάςεων, 
που κα χορθγθκοφν προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου από 1.1.2017 
ζωσ 31.12.2017. Επίςθσ αποφαςίςκθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 5 του ν. 
3016/2002 περί εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, ο κακοριςμόσ τθσ αποηθμιϊςεωσ 
των μθ εκτελεςτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για το ζτοσ 2017 
για τον χρόνο που διακζτουν ςτισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
και τθν εν γζνει εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ και εξουςιοδοτικθκε το 
Δ.Σ. να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω.  

 7. Οι παριςτάμενοι μζτοχοι με ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό κεφάλαιο 
τθσ Εταιρίασ 76,34 %, ιτοι μζτοχοι κάτοχοι 26.506.394 ςυνολικά μετοχϊν τθσ 
Εταιρίασ, ενζκριναν ομόφωνα, ςφμφωνα με το άρκρο 23 του ν. 2190/1920 
τθν από 5-1-2017 τροποποιθτικι ςφμβαςθ, με τθν οποία ο Ρρόεδροσ του 
Δ.Σ. παραχωρεί ςτθν εταιρία δικαιϊματα εκμετάλλευςθσ διπλωμάτων 
ευρεςιτεχνίασ και ςχεδίων και υποδειγμάτων.  

 

ΙΙΙ. ΚΤΡΙΟΣΕΡΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΣΘΣΕ ΓΙΑ ΣΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΘ 
ΧΡΘΘ.       
 
Προμθκευτζσ 
Οι εμπορικζσ ςυμφωνίεσ των εταιρειϊν του Ομίλου γίνονται με αξιόπιςτουσ, 
δόκιμουσ και ςθμαντικοφσ οίκουσ τόςο του εξωτερικοφ όςο και του εςωτερικοφ. 
Από αυτοφσ οι προμθκευτζσ του εξωτερικοφ, είναι κυρίωσ κορυφαίεσ εταιρείεσ 
παραγωγισ, τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ, ενϊ οι προμθκευτζσ του εςωτερικοφ είναι 
εταιρείεσ που προμθκεφουν πρϊτεσ φλεσ και αναλϊςιμα. 
 
Ρικανοί κίνδυνοι που μπορεί να απορρζουν από τισ εμπορικζσ ςυνζργειεσ του 
Ομίλου και των εταιρειϊν του είναι θ κακυςτζρθςθ ςτθν προμικεια εξοπλιςμοφ και 
θ κακυςτζρθςθ από τουσ διάφορουσ προμθκευτζσ που κα ζχουν ςαν αντίκτυπο τθν 
γενικότερθ κακυςτζρθςθ των αναλθφκζντων ζργων και τθν επιβολι από τον κφριο 
του ζργου ρθτρϊν, ι τθν δυςαρζςκεια του πελάτθ. 
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Για τθν ελαχιςτοποίθςθ τζτοιων κινδφνων, θ Διοίκθςθ και θ αρμόδια Δ/νςθ 
Ρρομθκειϊν τθσ εταιρείασ, μετά τα τελευταία μάλιςτα οικονομικά προβλιματα που 
εμφανίςκθκαν ςτθν αγορά, ςυνεχίηει τθν on-going αυςτθρι επαναξιολόγθςθ των 
προμθκευτϊν, ενϊ παράλλθλα επαναδιαπραγματεφεται τουσ όρουσ και χρόνουσ 
εξόφλθςθσ των λογαριαςμϊν, εκμεταλλευόμενθ τόςο τθν  πιςτολθπτικι ικανότθτα 
τθσ εταιρείασ όςο και τθν καλι τθσ φιμθ ςτθν αγορά, προςπακϊντασ επί πλζον να 
διαςφαλιςκεί ζναντι προμθκευτϊν, με ζκδοςθ εγγυθτικϊν επιςτολϊν. Ραράλλθλα, 
όπου είναι εφικτό, φροντίηει να μθν υπάρχει ςθμαντικι εξάρτθςθ από τουσ 
προμθκευτζσ, ζτςι ϊςτε κανζνασ προμθκευτισ να μθν προμθκεφει υλικά ςε 
ποςοςτό μεγαλφτερο του 10% των αγορϊν τουσ, ςτισ εταιρείεσ του Ομίλου. 
 
Πελάτεσ 
Λόγω τθσ μεγάλθσ διαςποράσ που παρουςιάηει θ πελατειακι βάςθ των εταιρειϊν 
του ομίλου δεν υφίςτανται κίνδυνοι εξάρτθςθσ από μερίδα πελατϊν κακϊσ κανζνασ 
πελάτθσ του ομίλου δεν απορροφά πάνω από 5% του κφκλου εργαςιϊν τουσ. 
 
Θ πελατειακι βάςθ των εταιρειϊν του ομίλου αφορά ζνα μεγάλο εφροσ 
επιχειριςεων ςε όλθ τθν Ελλάδα. Οι εταιρείεσ του ομίλου ςτοχεφουν ςτθν 
ικανοποίθςθ μεγαλφτερου πλικουσ επιχειριςεων (πελατϊν) μζςα από τθ ςυνεχϊσ 
εμπλουτιηόμενθ γκάμα των προϊόντων που διακζτουν, επιδιϊκοντασ ταυτόχρονα 
ςτθν άμεςθ ικανοποίθςθ των αναγκϊν τουσ και ςτθν αφξθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ 
τουσ, μζςα από διάφορεσ διαδικαςίεσ και παροχζσ. 
 
Στον εςωτερικό τομζα με τουσ πελάτεσ-αντιπροςϊπουσ τθσ θ μθτρικι εταιρεία 
ςυνεργάηεται βάςει ςυγκεκριμζνου πλαφόν ςυνεργαςίασ για τον κακζνα και για τισ 
νζεσ ςυνεργαςίεσ ηθτά εγγυθτικζσ επιςτολζσ τραπεηϊν που καλφπτουν τα πλαφόν 
τθσ πίςτωςθσ. 
 
Ράντωσ ενϊ θ κρίςθ ςτθν αγορά ςυνεχίςκθκε επιδεινοφμενθ, μζχρι ςιμερα οι 
επιςφάλειεσ που ζχουν δθμιουργθκεί από πελάτεσ τθσ εταιρείασ κυρίωσ από 
ςφραγιςμζνεσ επιταγζσ είναι πολφ μικροφ ποςοφ και ποςοςτοφ του ςυνόλου των 
πωλιςεων, και ζχουν γίνει αντίςτοιχεσ προβλζψεισ. Από τθν άλλθ μεριά βεβαίωσ 
κακυςτεριςεισ ςτισ ειςπράξεισ παρουςιάηονται κατά κφριο λόγω ςτουσ πελάτεσ μασ 
διμουσ  και οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ οι οποίεσ όμωσ μζχρι ςιμερα 
υποχρεϊςεισ των τακτοποιοφνται με αρκετζσ βζβαια κακυςτεριςεισ.    
 
 
 
Αςφαλιςτικόσ Κίνδυνοσ 
Οι δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρείασ αντιμετωπίηουν κινδφνουσ που μπορεί να 
προκφψουν από αρνθτικά γεγονότα, όπωσ μεταξφ άλλων, ατυχιματα, ηθμιζσ ςε 
εξοπλιςμό από φωτιά, ςειςμό, ηθμίεσ μεταφερομζνων ειδϊν πρϊτων υλϊν κατά τισ 
ειςαγωγζσ ι ετοίμων προϊόντων κατά τισ πωλιςεισ. 
 
Πλα τα παραπάνω πολφ πικανόν να προκαλζςουν κακυςτεριςεισ και ςτθ 
δυςμενζςτερθ περίπτωςθ διακοπι εργαςιϊν. Τυχόν τζτοιεσ εξελίξεισ κα 
δυςχζραιναν τθν οικονομικι κζςθ και τα αποτελζςματα τθσ εταιρείασ. 
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Για τθν αντιμετϊπιςθ των προαναφερκζντων κινδφνων, θ Διοίκθςθ προβαίνει ςτθν 
αςφάλιςθ κατά των κινδφνων αυτϊν με τθν κάλυψθ των εγκαταςτάςεων και 
διακινιςεων, ςε αναγνωριςμζνουσ Αςφαλιςτικοφσ Οίκουσ, ωσ επίςθσ και κάλυψθ 
απϊλειασ κερδϊν, αλλά και αυτιν του ςειςμοφ. 
 
Δανειςμόσ 
Στον χρθματοπιςτωτικό τομζα ο Πμιλοσ ςυνεργάηεται με Ελλθνικζσ και ξζνεσ 
Τράπεηεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα. Τα εγκεκριμζνα όρια 
χρθματοδοτιςεων και εγγυιςεων, διαςφαλίηουν τθν εταιρεία και τισ κυγατρικζσ τθσ 
με τα απαιτοφμενα κεφάλαια κίνθςθσ και οι ικανοποιθτικοί όροι ςυνεργαςίασ και 
τιμολόγθςθσ των διαφόρων τραπεηικϊν εργαςιϊν βοθκοφν ςτον περιοριςμό του 
χρθματοοικονομικοφ κόςτουσ των εταιριϊν του Ομίλου. 
 
Θ Διοίκθςθ τθσ εταιρείασ φροντίηει όςο είναι δυνατόν για τθν αυτοχρθματοδότθςθ 
των ζργων και τθν προςφυγι τθσ ςτον δανειςμό ςτο μικρότερο δυνατόν βακμό. 
Ραράλλθλα θ πολιτικι των εταιρειϊν του ομίλου, είναι να διατθρεί το ςφνολο των 
δανείων τουσ ςε Ευρϊ με μεταβλθτό επιτόκιο, προσ αποφυγι ςυναλλαγματικοφ 
κινδφνου. Επίςθσ θ εταιρεία ερευνά ςυςτθματικά τα χορθγθτικά προϊόντα του 
τραπεηικοφ ςυςτιματοσ για τθν εξεφρεςθ λφςεων δανειςμοφ με το δυνατόν 
χαμθλότερο κόςτοσ χριματοσ. Θ διαμόρφωςθ του χρθματοοικονομικοφ κόςτουσ 
ςτο πρϊτο εξάμθνο τθσ χριςθσ, επθρεάςτθκε από τθν πορεία των επιτοκίων 
δανειςμοφ και τισ αποφάςεισ των διοικιςεων των Τραπεηϊν για τα κόςτθ των 
SPREADS που χρεϊνουν ςτισ πελάτιδζσ τουσ εταιρείεσ,  
 
Θ εταιρεία δεν χρθςιμοποιεί χρθματοοικονομικά παράγωγα. Ο κίνδυνοσ μεταβολισ 
των επιτοκίων αφορά κυρίωσ: α)ςτα μεςομακροπρόκεςμα δάνεια τα οποία 
βαςίηονται ςτθν βάςθ του επιτοκίου EURIBOR ςτθ μεταβολι αυτοφ αφοφ το 
περικϊριο είναι ςυμφωνθμζνο-ςτακερό και β) ςτα βραχυπρόκεςμα δάνεια ςτθ 
μεταβολι του επιτοκίου Euribor αλλά και ςε πικανι μεταβολι του περικωρίου 
λόγω αλλαγισ ςυνκθκϊν αγοράσ . 
 
Προςωπικό 
Θ Διοίκθςθ των εταιρειϊν του Ομίλου ςτθρίηεται ςε ζμπειρα και ικανά ςτελζχθ που 
ζχουν πλιρθ γνϊςθ και εμπειρία του αντικειμζνου των εταιρειϊν και των ςυνκθκϊν 
τθσ αγοράσ, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν εφρυκμθ λειτουργία και περαιτζρω ανάπτυξθ 
των εταιρειϊν. Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ βρίςκονται ςε πλιρθ επικοινωνία και 
αρμονικι ςυνεργαςία μεταξφ τουσ κακϊσ και μεταξφ τθσ Διοίκθςθσ και των 
Διευκφνςεων τθσ εταιρείασ. 
 
Ενδεικτικό παράδειγμα των ανωτζρω το γεγονόσ ότι με ςυναίνεςθ όλου του 
προςωπικοφ υπεγράφθςαν ςυμβάςεισ μειωμζνθσ απαςχόλθςθσ κατά 50%, με 
αντίςτοιχεσ μειϊςεισ των αποδοχϊν τουσ, προκειμζνου να αποφευχκοφν απολφςεισ 
πλεονάηοντοσ προςωπικοφ, λόγω μείωςθσ των πωλιςεων. Εάν ενδεχόμενα οι 
ςχζςεισ των ςτελεχϊν με τθ Διοίκθςθ και τισ Διευκφνςεισ διαταραχκοφν, τότε 
πικανόν να διαταραχκεί πρόςκαιρα και θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ εταιρείασ και του 
Ομίλου. 



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

 
 

 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεςη για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου ζωσ 30 Ιουνίου 2017 

14 

 
Θ ςθμερινι οργανωτικι δομι τθσ εταιρείασ επιτρζπει τθν άμεςθ ςυμπλιρωςθ 
κάποιων ςτελεχϊν, ςτθν περίπτωςθ ξαφνικισ αποχϊρθςισ τουσ, χωρίσ ςθμαντικζσ 
επιπτϊςεισ ςτθν ομαλι πορεία των εργαςιϊν τθσ. Οι ςχζςεισ των διοικοφντων με το 
προςωπικό τθσ εταιρείασ είναι άριςτεσ και δεν παρουςιάηονται εργαςιακά 
προβλιματα. 
 
Θ εξζλιξθ του αρικμοφ του προςωπικοφ για τα ζτθ 2017 και 2016 παρουςίαςε τθν 
πιο κάτω πορεία: 
 

  ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

  30/6/2015 30/6/2016 30/6/2017 30/6/2016 

Μιςκωτοί (κατά τθν παρατικζμενθ θμερομθνία) 52 52 50 49 

Θμερομίςκιοι (κατά τθν παρατικζμενθ θμερομθνία) 149 148 140 139 

Σφνολο 201 200 190 188 

 
Προοπτικζσ 
Ππωσ προαναφζρκθκε, ςτθν επιςκοποφμενθ περίοδο θ διοίκθςθ τθσ εταιρίασ 
εξαιτίασ τθσ επιδείνωςθσ ςε κλαδικό επίπεδο ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, γεγονόσ 
που καταγράφθκε ωσ περαιτζρω μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν του κλάδου ςτο 
πρϊτο εξάμθνο του 2017, αναμζνεται να κατορκϊςει να αναςτρζψει τελείωσ τθν 
πορεία των πωλιςεϊν τθσ. Αναμζνεται ςθμαντικι αφξθςθ του κφκλου εργαςιϊν  
για το Βϋ εξάμθνο τόςο με τθν αναμενόμενθ ανάλθψθ νζων ζργων από 
διαγωνιςμοφσ του εξωτερικοφ και του εςωτερικοφ όςο και από τθν επανάκαμψθ 
των παραγγελιϊν από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τθν ζναρξθ των παραγγελιϊν 
από τθ Bisley οι οποίεσ όπωσ προαναφζρκθκε κακυςτζρθςαν για εςωτερικοφσ 
λόγουσ των πελατϊν. Θ αναςτροφι που αναμζνεται ςτο Βϋ εξάμθνο είναι απόρροια 
μιασ μακρόπνοθσ προςπάκειασ ςυγκροτθμζνθσ αναηιτθςθσ εναλλακτικϊν διόδων 
προϊκθςθσ των προϊόντων ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό. Συγκεκριμζνα, όπωσ 
προκφπτει και από τισ προαναφερόμενεσ ανακοινϊςεισ τθσ εταιρίασ, ο κφκλοσ 
εργαςιϊν του τρζχοντοσ ζτουσ αναμζνεται να ςτθριχκεί κφρια ςτθν εκτζλεςθ του 
ζργου τθσ Ευρωπαϊκισ επιτροπισ το οποίο και εξελίχκθκε ςτο Αϋ εξάμθνο με   
ρυκμοφσ ςθμαντικά κάτω του αναμενομζνου . Ραράλλθλα εκτελοφνται παραγγελίεσ 
από τισ υπογραφείςεσ τριετείσ ςυμβάςεισ ςυνεργαςίασ με το CERN κακϊσ και με 
τον OTE-COSMOTE. Ικανοποιθτικά εξελίςςονται α) θ κίνθςθ  των πωλιςεων του 
ςυνεργάτθ μασ DROMEAS ALBANIA  και β) οι  ενζργειεσ τθσ εταιρείασ για διεφρυνςθ 
τθσ πελατειακισ τθσ βάςθσ με ανάπτυξθ πελατολογίου ςτο εξωτερικό (Bisley, 
Βρυξζλλεσ) από τισ οποίεσ αναμζνονται ακόμθ και άμεςα αποτελζςματα εντόσ του 
ζτουσ, γ) ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ ςθμαντικοφ φψουσ ςτο εςωτερικό και 
εξωτερικό. Τα ςτοιχεία αυτά και μόνο μασ κακιςτοφν αιςιόδοξουσ για το τρζχον ζτοσ 
και αναμζνουμε οι πωλιςεισ μασ να κλείςουν ςε ικανοποιθτικό επίπεδο ςε 
ςφγκριςθ με το προθγοφμενο ζτοσ.    
 
 
 
IV. ΘΜΑΝΣΙΚΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕ ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΘ 
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Οι εμπορικζσ ςυναλλαγζσ τθσ εταιρείασ με τα ςυνδεδεμζνα με αυτι μζρθ, ςτθν 
διάρκεια του Αϋ εξαμινου του 2017, ζχουν πραγματοποιθκεί υπό τουσ ςυνικεισ 
όρουσ τθσ αγοράσ και αφοροφν ςε ςυναλλαγζσ ςυνικουσ εμπορικισ και 
επιχειρθματικισ φφςθσ. 
 
Οι ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρείασ με τα ςυνδεδεμζνα με αυτι μζρθ κατά τθν ζννοια του 
Δ.Λ.Ρ. 24, απεικονίηονται ςτον κατωτζρω πίνακα και αναλφονται εκτενζςτερα ςτθν 
εξαμθνιαία οικονομικι ζκκεςθ. 
 

Ποςά ςε € ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΙΑ 

 
30/6/2017 30/6/2017 

α) Ζςοδα 0 0 

β) Ζξοδα 18.402 215.333 

γ) Απαιτιςεισ 0 367.388 

δ) Υποχρεϊςεισ 5.418 166.033 

ε) Συναλλαγζσ και αμοιβζσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν και μελϊν τθσ Διοίκθςθσ 27.789 14.100 

ςτ) Απαιτιςεισ από διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ 75.201 0 

η) Υποχρεϊςεισ προσ διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ 22.744 22.744 

 
 
V. ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ 
 
Οι πάςθσ φφςεωσ επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ και οι αποφάςεισ δικαςτικϊν 
ι διαιτθτικϊν οργάνων, δεν ενδζχεται να ζχουν επίπτωςθ ςτθν οικονομικι 
κατάςταςθ ι λειτουργία των εταιρειϊν του ομίλου. 
 
Θ μθτρικι εταιρία δεν ζχει ελεγχκεί από τισ Φορολογικζσ Αρχζσ για τισ 
διαχειριςτικζσ χριςεισ 2009 και 2010. 
Από τισ λοιπζσ εταιρείεσ του ομίλου, θ κυγατρικι «ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε.» ζχει περαιϊςει τισ 
φορολογικζσ τθσ υποχρεϊςεισ για τισ οικονομικζσ χριςεισ από ενάρξεωσ μζχρι και 
τθν 31/12/2006 ςφμφωνα με τον Ν.3697/2008 και ζχει ελεγχκεί με τακτικό 
φορολογικό ζλεγχο και για τθ χριςθ 2007. Θ κυγατρικι εμπορικι επιχείρθςθ 
«DROMEAS BG EAD» ζχει ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ από το 2008 ζωσ και τθν 
κλειόμενθ 2013. 
 
Για τισ χριςεισ από 2011 ζωσ και 2015, θ μθτρικι εταιρία και θ κυγατρικι «ΚΕΜ 
Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίεσ υπόκεινται ςε φορολογικό ζλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτι ι 
ελεγκτικό γραφείο ςφμφωνα με τθν παρ.5 του άρκρου 82 του Ν. 2238/1994, και  το 
άρκρο 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013 όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το Ν.4262/2014, 
ζλαβαν Ριςτοποιθτικό Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ χωρίσ να προκφψουν ουςιϊδεισ 
διαφορζσ (δθλαδι με Σφμφωνθ Γνϊμθ). 
 
Σε φορολογικό ζλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτι ι ελεγκτικό γραφείο, υπόκειται και θ 
χριςθ 2016, ο οποίοσ ζλεγχοσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ. Ομοίωσ, ςε φορολογικό ζλεγχο 
από Νόμιμο Ελεγκτι ι ελεγκτικό γραφείο, υπόκειται και θ τρζχουςα χριςθ 2017. 
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Για τισ ωσ άνω ανζλεγκτεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ, ζχει ςχθματιςκεί πρόβλεψθ 
ςυνολικοφ φψουσ € 103.352,77. 
 

(Ακριβζσ αντίγραφο εκ του πρακτικοφ του Δ.Σ. τισ  20.9.2017) 

 

Ο ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Κ. ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
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1. υνοπτικι Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ  
 

Ποςά ςε € θμ. Ο ΟΜΙΛΟ Θ ΕΣΑΙΡΙΑ 

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ 
 

30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016 

Μθ κυκλοφοροφντα τοιχεία Ενεργθτικοφ 
     Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 7.1. 37.910.362,77 38.492.547,12 34.161.885,10 34.619.675,47 

Άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ 7.2. 676.891,52 829.469,02 674.206,86 826.017,36 

Επενδφςεισ ςε Θυγατρικζσ Επιχειριςεισ 7.3. 0,00 0,00 3.233.600,76 3.233.600,76 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 7.14. 639.212,63 639.212,63 531.656,80 531.656,80 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 7.4. 77.419,48 75.419,48 50.504,32 48.504,32 

 
 39.303.886,39 40.036.648,24 38.651.853,83 39.259.454,71 

Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό 
 

    Αποκζματα 7.5. 14.391.316,21 14.200.733,49 14.067.389,45 13.882.574,61 

Ρελάτεσ και λοιπζσ εμπορικζσ απαιτιςεισ 7.6. 4.261.307,67 5.783.806,48 4.437.561,27 5.982.048,98 

Λοιπζσ απαιτιςεισ  7.7. 1.573.850,75 1.090.821,39 1.336.329,31 835.706,54 

Χρθμ/κά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων 7.7. 203.907,81 203.907,81 203.907,81 203.907,81 

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 7.8. 1.123.766,42 1.231.496,43 966.863,97 1.066.816,09 

  
21.554.148,86 22.510.765,60 21.012.051,81 21.971.054,03 

      φνολο Ενεργθτικοφ 
 

60.858.035,25 62.547.413,84 59.663.905,64 61.230.508,74 

      ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 
     Κδια κεφάλαια αποδιδόμενα ςτουσ μετόχουσ 
     Μετοχικό Κεφάλαιο (34.720.000 μετοχζσ αξίασ € 0,31 ζκαςτθ) 7.9. 10.763.200,00 10.763.200,00 10.763.200,00 10.763.200,00 

Υπζρ το Άρτιο 7.9. 19.202.825,27 19.202.825,27 19.202.825,27 19.202.825,27 

Αποκεματικά 7.9. 4.006.538,09 4.069.979,64 4.140.605,82 4.204.047,37 

Κζρδθ / ηθμίεσ εισ νζον  (8.290.010,78) (7.347.148,74) (8.030.276,79) (7.064.460,55) 

φνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα ςε μετόχουσ  

    τθσ Μθτρικισ  25.682.552,58 26.688.856,18 26.076.354,30 27.105.612,09 

Δικαιϊματα μειοψθφίασ 7.9. 174.503,87 167.480,83 0,00 0,00 

φνολο ιδίων κεφαλαίων  
 

25.857.056,45 26.856.337,01 26.076.354,30 27.105.612,09 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 
     Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 
     Δάνεια τραπεηϊν 7.11. 21.977.300,00 23.291.700,00 21.790.000,00 23.085.000,00 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 7.14. 3.319.029,73 3.274.969,66 3.086.212,19 3.045.408,06 

Υποχρεϊςεισ παροχϊν αποχϊρθςθσ προςωπικοφ 7.10. 227.275,46 227.275,46 222.686,31 222.686,31 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 7.12. 2.349.169,15 2.453.292,24 1.552.033,92 1.644.385,35 

φνολο μακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων 

 

27.872.774,33 29.247.237,36 26.650.932,41 27.997.479,72 

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 

     Ρρομθκευτζσ και ςυναφείσ υποχρεϊςεισ 7.13. 1.917.731,52 2.101.197,84 1.994.417,03 2.100.818,18 

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 7.11. 4.150.184,78 3.325.194,28 4.014.534,63 3.131.826,50 

Τρζχουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 7.14. 203.474,46 426.182,88 201.664,71 424.854,07 

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 7.13. 856.813,71 591.264,47 726.002,56 469.918,18 

φνολο βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων 
 

7.128.204,47 6.443.839,47 6.936.618,93 6.127.416,93 

      φνολο υποχρεϊςεων 
 

35.000.978,80 35.691.076,83 33.587.551,34 34.124.896,65 

φνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεϊςεων 
 

60.858.035,25 62.547.413,84 59.663.905,64 61.230.508,74 

 
Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων. 
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2. υνοπτικι Κατάςταςθ υνολικϊν Εςόδων  

 

ΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΑ 
ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. € 
1/1-

30/6/17 
1/1-

30/6/16 
1/1-

30/6/17 
1/1-

30/6/16 

Κφκλοσ εργαςιϊν (πωλιςεισ) 4.238 5.571 4.113 5.350 

Κόςτοσ πωλιςεων (2.481) (2.861) (2.488) (2.775) 

Μικτά κζρδθ / (ηθμίεσ) 1.757 2.710 1.625 2.575 

Άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ 91 94 91 94 

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ (472) (605) (465) (583) 

Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ (968) (1.189) (967) (1.189) 

Κζρδθ / (ηθμίεσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν αποτελεςμάτων και 
αποςβζςεων 408 1.010 284 897 

Αποςβζςεισ (753) (804) (694) (741) 

Αποτελζςματα Εκμετάλλευςθσ (345) 206 (410) 156 

Χρθματοοικονομικά ζςοδα 0 0 0 0 

Χρθματοοικονομικά ζξοδα (591) (701) (578) (684) 

Κζρδθ / ηθμίεσ από ςυγγενείσ επιχειριςεισ 0 0 0 0 

Κζρδθ / (ηθμίεσ) προ φόρων (936) (495) (988) (528) 

Μείον διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου προθγοφμενων χριςεων 0 0 0 0 

Μείον / πλζον φόροι (44) (83) (41) (78) 

Κζρδθ / (ηθμίεσ) μετά από φόρουσ (α) (980) (578) (1.029) (606) 

Κατανζμονται ςε: 
    Μετόχουσ Εταιρείασ (982,0) (579,0) (1.029,0) (606,0) 

Δικαιϊματα Μειοψθφίασ 2,0 1,0 0,0 0,0 

Κζρδθ / (ηθμίεσ) μετά από φόρουσ ανά μετοχι - βαςικά (ςε €) (0,0283) (0,0167) (0,0296) (0,0175) 

     Λοιπά ςυνολικά ζςοδα 
    Αποτίμθςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων (β) 0 0 0 0 

Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ (α+β) (980) (578) (1.029) (606) 

Κατανζμονται ςε: 
    Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ (982,0) (579,0) (1.029,0) (606,0) 

Δικαιϊματα Μειοψθφίασ 2,0 1,0 0,0 0,0 
 
Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων. 
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 3. υνοπτικι Κατάςταςθ Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου 
 

 
   

Αποδιδόμενα ςτουσ Μετόχουσ τθσ Μθτρικισ 
    

Ποςά ςε χιλιάδεσ € 
 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο  

Τπζρ το 
Άρτιο  

Αποκεματικά 
 

Αποτελζςματα 
εισ Νζον  

Δικαιϊματα 
Μειοψθφίασ  

φνολο 

Τπόλοιπα κατά τθ 1θ Ιανουαρίου 2016 

 
10.763 

 
19.203 

 
4.198 

 
(7.401) 

 
163 

 
26.926 

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

            Κακαρά Αποτελζςματα Ρεριόδου 01/01 - 30/6/2016 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(578) 

 
0 

 
(578) 

Φόροσ Ειςοδιματοσ προσ και από τθν κακαρι κζςθ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

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

 
0 

 
0 

 
(67) 

 
67 

 
0 

 
0 

Δικαιϊματα μειοψθφίασ από τθν πρϊτθ ενοποίθςθ και 
τθν ενοποίθςθ περιόδου 

 
0 

 
0 

 
(2) 

 
6 

 
4 

 
8 

υνολικι μεταβολι περιόδου 

 
0 

 
0 

 
(69) 

 
(505) 

 
4 

 
(570) 

Τπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά τθν 30 Ιουνίου 2016 

 
10.763 

 
19.203 

 
4.129 

 
(7.906) 

 
167 

 
26.356 

 
            Τπόλοιπα κατά τθ 1θ Ιανουαρίου 2016 

 
10.763 

 
19.203 

 
4.070 

 
(7.347) 

 
167 

 
26.856 

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

            Κακαρά Αποτελζςματα Ρεριόδου 01/01 - 30/6/2016 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(980) 

 
0 

 
(980) 

Φόροσ Ειςοδιματοσ προσ και από τθν κακαρι κζςθ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

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

 
0 

 
0 

 
(63) 

 
63 

 
0 

 
0 

Δικαιϊματα μειοψθφίασ από τθν πρϊτθ ενοποίθςθ και 
τθν ενοποίθςθ περιόδου 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(26) 

 
7 

 
(19) 

υνολικι μεταβολι περιόδου 

 
0 

 
0 

 
(63) 

 
(943) 

 
7 

 
(999) 

Τπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά τθν 30 Ιουνίου 2016 

 
10.763 

 
19.203 

 
4.007 

 
(8.290) 

 
174 

 
25.857 

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

 
   

Αποδιδόμενα ςτουσ Μετόχουσ τθσ Μθτρικισ 
  

Ποςά ςε χιλιάδεσ € 
 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο  

Τπζρ το 
Άρτιο  

Αποκεματικά 
 

Αποτελζςματα 
εισ Νζον  

φνολο 

Τπόλοιπα κατά τθ 1θ Ιανουαρίου 2016 

 
10.763 

 
19.203 

 
4.337 

 
(7.129) 

 
27.174 

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

          Κακαρά Αποτελζςματα Ρεριόδου 01/01 - 30/6/2016 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(606) 

 
(606) 

Φόροσ Ειςοδιματοσ προσ και από τθν κακαρι κζςθ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

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

 
0 

 
0 

 
(67) 

 
67 

 
0 

υνολικι μεταβολι περιόδου 

 
0 

 
0 

 
(67) 

 
(539) 

 
(606) 

Τπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά τθν 30 Ιουνίου 2016 

 
10.763 

 
19.203 

 
4.270 

 
(7.668) 

 
26.568 

 
          Τπόλοιπα κατά τθ 1θ Ιανουαρίου 2017 

 
10.763 

 
19.203 

 
4.203 

 
(7.064) 

 
27.105 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/6/2017 

          Κακαρά Αποτελζςματα Ρεριόδου 01/01 - 30/6/2017 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(1.029) 

 
(1.029) 

Φόροσ Ειςοδιματοσ προσ και από τθν κακαρι κζςθ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

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

 
0 

 
0 

 
(63) 

 
63 

 
0 

υνολικι μεταβολι περιόδου 

 
0 

 
0 

 
(63) 

 
(966) 

 
(1.029) 

Τπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά τθν 30 Ιουνίου 2017 

 
10.763 

 
19.203 

 
4.140 

 
(8.030) 

 
26.076 

 
Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων. 
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5. Σαμειακζσ Ροζσ  
 

 
Ο ΟΜΙΛΟ 

 
Θ ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποςά ςε χιλιάδεσ € 
1/1-

30/6/17 
 

1/1-
30/6/16 

 

1/1-
30/6/17 

 

1/1-
30/6/16 

Λειτουργικζσ Δραςτθριότθτεσ 
       Κζρδθ/(ηθμίεσ) προ φόρων (ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) (936) 

 
(495) 

 
(988) 

 
(528) 

Πλζον / Μείον προςαρμογζσ για: 
       Αποςβζςεισ 753 

 
804 

 
694 

 
741 

Ρροβλζψεισ 0 
 

54 
 

0 
 

0 

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ 0 
 

0 
 

0 
 

0 

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 592 
 

701 
 

578 
 

684 

Αποτελ/τα (ζςοδα, ζξοδα, κζρδθ, ηθμίεσ) επενδ. δραςτθριότθτασ 21 
 

2 
 

0 
 

12 
Ρλζον/μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογαριαςμϊν 
κεφαλαίου κίνθςθσ ι που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ: 

       Μείωςθ/(αφξθςθ) αποκεμάτων (191) 
 

(910) 
 

(185) 
 

(923) 

Μείωςθ/(αφξθςθ) απαιτιςεων 909 
 

(1.536) 
 

934 
 

(1.327) 

Αφξθςθ /(μείωςθ)  υποχρ. (πλθν δανειακϊν) (210) 
 

1.058 
 

(131) 
 

979 

Μείον: 
       Καταβεβλθμζνοι φόροι 0 

 
0 

 
0 

 
0 

Σφνολο ειςροών/εκροών από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (α) 938 
 

(322) 
 

902 
 

(362) 

Επενδυτικζσ Δραςτθριότθτεσ 
       Αγορά ενςϊματων, άυλων παγίων ςτοιχείων και λοιπϊν 

επενδφςεων (117) 
 

(51) 
 

(142) 
 

(87) 

Ειςπράξεισ από πωλιςεισ ενςϊματων και άυλων παγίων 0 
 

0 
 

0 
 

0 

Ειςπράξεισ από πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων 0 
 

0 
 

0 
 

0 

Τόκοι ειςπραχκζντεσ 0 
 

0 
 

0 
 

0 

Μερίςματα ειςπραχκζντα 0 
 

0 
 

0 
 

0 

Μείωςθ/(αφξθςθ) λοιπϊν μακροπρόκεςμων απαιτιςεων 0 
 

0 
 

0 
 

0 

Σφνολο ειςροών/εκροών από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ (β) (117) 
 

(51) 
 

(142) 
 

(87) 

Χρθματοδοτικζσ Δραςτθριότθτεσ 
       Ειςπράξεισ από αφξθςθ Μετοχ. Κεφαλ. 0 

 
0 

 
0 

 
0 

Μερίςματα πλθρωκζντα 0 
 

0 
 

0 
 

0 

Ειςπράξεισ από εκδοκζντα / αναλθφκζντα δάνεια 2.979 
 

4.479 
 

2.979 
 

4.479 

Εξοφλιςεισ δανείων (3.873) 
 

(3.395) 
 

(3.804) 
 

(3.318) 

Εξοφλιςεισ υποχρ. χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων (χρεολφςια) (35) 
 

(32) 
 

(35) 
 

(32) 

Σφνολο ειςροών/εκροών από χρθμ/κζσ δραςτθριότθτεσ (γ) (929) 
 

1.052 
 

(860) 
 

1.129 

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και  (108) 
 

679 
 

(100) 
 

680 

ιςοδφναμα τθσ χριςθσ (α)+(β)+(γ) 
       Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ χριςθσ 1.231 

 
978 

 
1.066 

 
816 

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ χριςθσ 1.123 
 

1.657 
 

966 
 

1.496 

 
Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των ενδιάμεςων ςυνοπτικϊν οικονομικϊν 
καταςτάςεων.
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6. Πρόςκετεσ Πλθροφορίεσ και Επεξθγιςεισ 
 

6.1.   Γενικζσ Πλθροφορίεσ 
 
Οι ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ περιόδου από 1θ Ιανουαρίου 2017 ζωσ 
30θ Ιουνίου 2017, περιλαμβάνουν τισ ενδιάμεςεσ εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 
τθσ «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εταιρία Εμπορίασ και 
Αντιπροςωπειϊν» και τισ ενδιάμεςεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 
εταιρίασ και των κυγατρικϊν τθσ, και ζχουν εγκρικεί προσ δθμοςίευςθ από το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ εταιρίασ ςτισ 20/09/2017. 
  
Θ εταιρία «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εταιρία Εμπορίασ και 
Αντιπροςωπειϊν» με διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΕΑΣ» Α.Β.Ε.Ε.Α. ιδρφκθκε το ζτοσ 1979 
(ΦΕΚ 1474/15.5.1979) με διάρκεια μζχρι 31.12.2040 και ζδρα τον Διμο Λευκϊνα 
του Νομοφ Σερρϊν ςτθ διεφκυνςθ ΒΙ.ΡΕ. Σερρϊν Τ.Κ. 621 21, Τετράγωνο 9.  Είναι 
εγγεγραμμζνθ ςτο Μθτρϊο Ανωνφμων Εταιριϊν που τθρείται ςτθ Νομαρχία Σερρϊν 
με αρικμό Μθτρϊου 11045/06/Β/86/10 και ο αρικμόσ Μθτρϊου ΓΕΜΘ είναι 
114048152000. 
 
Φφςθ Δραςτθριοτιτων 
 
Θ εταιρία είναι βιομθχανικι επιχείρθςθ πλιρωσ κακετοποιθμζνθ με κφρια 
δραςτθριότθτα τθν παραγωγι επίπλων και εξοπλιςμοφ γραφείων. Ραράγει και 
προςφζρει τα παρακάτω προϊόντα: 
 

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

 Κακίςματα γραφείων όλων των κατθγοριϊν και βακμίδων 

 Αρχειοκικεσ για όλεσ τισ βακμίδεσ και χριςεισ 

 Στακερά διαχωριςτικά χϊρων μζχρι οροφισ 

 Κινθτά διαχωριςτικά ςε διάφορα φψθ 

 Κινθτζσ αρχειοκικεσ 

 Κακίςματα κοινόχρθςτων χϊρων 

 Εξοπλιςμοφσ εμπορικϊν καταςτθμάτων ειδικισ καταςκευισ 

 Ειδικζσ καταςκευζσ εξοπλιςμοφ μεγάλων ζργων 

 Νεανικά ζπιπλα ςπιτιοφ 

 Ντουλάπεσ ςπιτιοφ 

 Κουτιά επίπλων κουηίνασ 
 
Ρλθροφοριακά ςθμειϊνεται ότι, θ εταιρία με τθν απόφαςθ τθσ ζκτακτθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ τθσ 3/11/2010, περιζλαβε ςτο ςκοπό τθσ τθν παραγωγι και 
εκμετάλλευςθ θλεκτρικισ ενζργειασ από μετατροπι θλιακισ ι αιολικισ ενζργειασ ι  
από άλλεσ ανανεϊςιμεσ πθγζσ και τθν καταςκευι, εμπορία και εγκατάςταςθ 
ςυςτθμάτων ι εξαρτθμάτων για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από αιολικι 
ενζργεια ι από άλλεσ ανανεϊςιμεσ πθγζσ, ωσ και τθν παροχι υπθρεςιϊν 
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οικονομικοτεχνικϊν μελετϊν, ςχεδιαςμοφ και υποςτιριξθσ τζτοιων ζργων, 
δραςτθριότθτεσ τισ οποίεσ μελετάει να αναπτφξει ςτο μζλλον. 
Το ζργο του φωτοβολταϊκοφ πάρκου παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, 
ολοκλθρϊκθκε και τζκθκε ςε λειτουργία ςτα τζλθ του 2ου τριμινου του 2013. 
 

Πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τισ κφριεσ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρίασ 
 
Οι παραγωγικζσ και οι βαςικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ ΔΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ βρίςκονται: 
α) Στθ Βιομθχανικι Ρεριοχι Σερρϊν, ςε ιδιόκτθτα οικόπεδα εκτάςεωσ 118.036 τ.μ. 

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

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

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

 Κατεργαςία ξφλου 

 Μεταλλικϊν κατεργαςιϊν 

 Χφτευςθ αλουμινίου 

 Βαφείου 

 Ρλαςτικοφ και πολυουρεκάνθσ 

 Ταπετςαριϊν 

 Συςκευαςίασ 

 Φωτοβολταϊκϊν 
 
6.2. Πλαίςιο Κατάρτιςθσ Οικονομικϊν Καταςτάςεων – Λογιςτικζσ αρχζσ  
 
Οι ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - 
DROMEAS» τθσ 30θσ Ιουνίου 2017, που καλφπτουν περίοδο από τθν 1θ  Ιανουαρίου 
ζωσ και τθν 30θ Ιουνίου 2017, ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τα Διεκνι Ρρότυπα 
Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ (ΔΡΧΡ) και ειδικότερα ςφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 
34 περί ενδιάμεςων καταςτάςεων. Επίςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τθν αρχι 
του ιςτορικοφ κόςτουσ, εκτόσ από τθν αποτίμθςθ ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων 
ενεργθτικοφ και πακθτικοφ ςε τρζχουςεσ αξίεσ, τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ 
δραςτθριότθτάσ (going concern) και είναι ςφμφωνεσ με τα Διεκνι Ρρότυπα 
Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ (ΔΡΧΡ), όπωσ αυτά ζχουν εκδοκεί από τθν 
Επιτροπι Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (IASB), κακϊσ και τισ ερμθνείεσ τουσ, που 
ζχουν εκδοκεί από τθν Επιτροπι Ερμθνείασ Ρροτφπων (I.F.R.I.C.) τθσ IASB και που 
ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
 
Θ ςφνταξθ οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα ΔΡΧΡ (ι IFRS) απαιτεί τθ 
χριςθ εκτιμιςεων και κρίςθσ κατά τθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν τθσ 
Εταιρίασ. Σθμαντικζσ παραδοχζσ από τθν διοίκθςθ για τθν εφαρμογι των 
λογιςτικϊν μεκόδων τθσ εταιρίασ ζχουν επιςθμανκεί όπου κρίνεται κατάλλθλα. 
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Οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι βαςιςμζνεσ ςτισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ που καταρτίηει ο όμιλοσ ςφμφωνα με τον Ελλθνικό Εμπορικό Νόμο, 
προςαρμοςμζνεσ με τισ κατάλλθλεσ εξωλογιςτικζσ εγγραφζσ, προκειμζνου να 
εναρμονιςτοφν με τα ΔΡΧΡ. 
 
Οι λογιςτικζσ αρχζσ βάςει των οποίων ςυντάχκθκαν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 
μθτρικισ κακϊσ και οι ενοποιθμζνεσ καταςτάςεισ, είναι ςυνεπείσ με αυτζσ που 
χρθςιμοποιικθκαν για τθ ςφνταξθ των αντίςτοιχων οικονομικϊν και ενοποιθμζνων 
καταςτάςεων τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν 31/12/2016. 
 
 
Νζα Πρότυπα, Διερμθνείεσ, Ανακεωριςεισ και Σροποποιιςεισ υφιςτάμενων 
Προτφπων τα οποία ζχουν τεκεί ςε ιςχφ και ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ 

Συγκεκριμζνα νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ ζχουν 
εκδοκεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν 
1.1.2017 ι μεταγενζςτερα. Θ εκτίμθςθ τθσ  Εταιρείασ ςχετικά με τθν επίδραςθ από 
τθν εφαρμογι αυτϊν των νζων προτφπων, τροποποιιςεων και διερμθνειϊν 
παρατίκεται παρακάτω. 
 
Πρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικά για τθν τρζχουςα οικονομικι χριςθ 
 
Δεν υπάρχουν νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ που να είναι 
υποχρεωτικά για λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν 1.1.2017. 
 
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά Μζςα» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που 
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2018) 
 
Τον Ιοφλιο του 2014, το IASB προζβθ ςτθν τελικι ζκδοςθ του ΔΡΧΑ 9. Το ΔΡΧΑ 9 
αντικακιςτά τισ πρόνοιεσ του ΔΛΡ 39 που αφοροφν ςτθν ταξινόμθςθ και 
επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και 
χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων και ςυμπεριλαμβάνει επίςθσ ζνα μοντζλο 
αναμενόμενων πιςτωτικϊν ηθμιϊν το οποίο αντικακιςτά το μοντζλο των 
πραγματοποιθμζνων πιςτωτικϊν ηθμιϊν που εφαρμόηεται ςιμερα. Το ΔΡΧΑ 9 
κακιερϊνει μία προςζγγιςθ τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ βαςιηόμενθ ςε αρχζσ και 
αντιμετωπίηει αςυνζπειεσ και αδυναμίεσ ςτο τρζχων μοντζλο του ΔΛΡ 39. Θ 
Εταιρεία βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ του ΔΡΧΑ 9 ςτισ 
οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ. 
 
 
ΔΠΧΑ 15 «Ζςοδα από Συμβάςεισ με Πελάτεσ» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ 
που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2018) 
 
Τον Μάιο του 2014, εκδόκθκε από το IASB ζνα νεο πρότυπο, το ΔΡΧΑ 15. Το εν 
λόγω Ρρότυπο είναι πλιρωσ εναρμονιςμζνο με τισ απαιτιςεισ που αφοροφν ςτθν 
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αναγνϊριςθ των εςόδων ςφμφωνα με τισ αρχζσ τόςο των ΔΡΧΑ όςο και των 
Αμερικανικϊν Γενικά Ραραδεκτϊν Λογιςτικϊν Αρχϊν (US GAAP). Οι βαςικζσ αρχζσ 
ςτισ οποίεσ βαςίηεται το εν λόγω Ρρότυπο είναι ςυνεπείσ με ςθμαντικό μζροσ τθσ 
τρζχουςασ πρακτικισ. Το νζο Ρρότυπο αναμζνεται να βελτιϊςει τθ 
χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ, κακιερϊνοντασ ζνα πιο ιςχυρό πλαίςιο για τθν 
επίλυςθ κεμάτων που προκφπτουν, ενιςχφοντασ τθ ςυγκριςιμότθτα μεταξφ κλάδων 
και κεφαλαιαγορϊν, παρζχοντασ πρόςκετεσ γνωςτοποιιςεισ και διευκρινίηοντασ 
τον λογιςτικό χειριςμό του κόςτουσ των ςυμβάςεων. Το νζο Ρρότυπο ζρχεται να 
αντικαταςτιςει το ΔΛΡ 18 «Ζςοδα», το ΔΛΡ 11 «Καταςκευαςτικζσ Συμβάςεισ», 
κακϊσ και οριςμζνεσ Διερμθνείεσ που ςχετίηονται με τα ζςοδα. Ο Πμιλοσ εξετάηει 
ιδθ τθν επίπτωςθ όλων των παραπάνω ςτισ Οικονομικζσ του Καταςτάςεισ. Τα 
ανωτζρω ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με θμερομθνία ζναρξθσ 
ιςχφοσ τθν 01/01/2018. 
 
 
ΔΠΧΑ 16 «Μιςκώςεισ» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι 
μετά τθν 01/01/2019) 
 
Το ΔΡΧΑ 16 εκδόκθκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικακιςτά το ΔΛΡ 17. Σκοπόσ 
του προτφπου είναι να εξαςφαλίςει ότι οι μιςκωτζσ και οι εκμιςκωτζσ παρζχουν 
χριςιμθ πλθροφόρθςθ που παρουςιάηει εφλογα τθν ουςία των ςυναλλαγϊν που 
αφοροφν μιςκϊςεισ. Το ΔΡΧΑ 16 ειςάγει ζνα ενιαίο μοντζλο για το λογιςτικό 
χειριςμό από τθν πλευρά του μιςκωτι, το οποίο απαιτεί ο μιςκωτισ να αναγνωρίηει 
περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ για όλεσ τισ ςυμβάςεισ μιςκϊςεων με 
διάρκεια άνω των 12 μθνϊν, εκτόσ εάν το υποκείμενο περιουςιακό ςτοιχείο είναι 
μθ ςθμαντικισ αξίασ. Σχετικά με το λογιςτικό χειριςμό από τθν πλευρά του 
εκμιςκωτι, το ΔΡΧΑ 16 ενςωματϊνει ουςιαςτικά τισ απαιτιςεισ του ΔΛΡ 17. 
Επομζνωσ, ο εκμιςκωτισ ςυνεχίηει να κατθγοριοποιεί τισ ςυμβάςεισ μιςκϊςεων ςε 
λειτουργικζσ και χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ, και να ακολουκεί διαφορετικό 
λογιςτικό χειριςμό για κάκε τφπο ςφμβαςθσ. Θ Εταιρεία βρίςκεται ςτθ διαδικαςία 
εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ του ΔΡΧΑ 16 ςτισ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ. Το 
πρότυπο δεν ζχει υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
 
ΔΠΧΑ 17 «Αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ 
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2021) 
 
Το ΔΡΧΑ 17 εκδόκθκε τον Μάιο του 2017 και αντικακιςτά το ΔΡΧΑ 4. Το ΔΡΧΑ 17 
κακιερϊνει τισ αρχζσ για τθν αναγνϊριςθ, επιμζτρθςθ και παρουςίαςθ των 
αςφαλιςτιριων ςυμβολαίων που βρίςκονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του προτφπου 
κακϊσ και τισ ςχετικζσ γνωςτοποιιςεισ. Σκοπόσ του προτφπου είναι να διαςφαλίςει 
ότι μία οντότθτα παρζχει ςχετικζσ πλθροφορίεσ οι οποίεσ να παρουςιάηουν τθν 
εφλογθ εικόνα ςχετικά με αυτά τα ςυμβόλαια. Το νζο πρότυπο επιλφει τα 
προβλιματα ςυγκριςιμότθτασ που είχε δθμιουργιςει το ΔΡΧΑ 4 κακϊσ απαιτεί όλα 
τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια να λογιςτικοποιοφνται με τρόπο ςυνεπι. Οι 
αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ κα επιμετρϊνται ςε τρζχουςεσ αξίεσ και όχι ςε ιςτορικό 
κόςτοσ. Το πρότυπο δεν ζχει υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
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Τροποποίθςθ ςτο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμθςθ και Επιμζτρθςθ Συναλλαγών Πλθρωμισ 
βαςιηόμενων ςε Συμμετοχικοφσ Τίτλουσ» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που 
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2018) 
 
Σκοπόσ τθσ εν λόγω τροποποίθςθσ είναι να παράςχει διευκρινίςεισ ςχετικά με τον 
λογιςτικό χειριςμό ςυγκεκριμζνων τφπων ςυναλλαγϊν πλθρωμισ βαςιηόμενων ςε 
ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ τροποποίθςθ ειςάγει τισ απαιτιςεισ 
ςχετικά με τον λογιςτικό χειριςμό τθσ επίδραςθσ των προχποκζςεων κατοχφρωςθσ 
και μθ κατοχφρωςθσ ςτθν επιμζτρθςθ των πλθρωμϊν βαςιηόμενων ςε 
ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ που διακανονίηονται με μετρθτά, τον λογιςτικό χειριςμό των 
ςυναλλαγϊν πλθρωμϊν βαςιηόμενων ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ που φζρουν ζνα 
χαρακτθριςτικό διακανονιςμοφ ςε ςυμψθφιςτικι βάςθ για υποχρζωςθ 
παρακράτθςθσ φόρου, κακϊσ και μία τροποποίθςθ ςτουσ όρουσ και προχποκζςεισ 
μίασ πλθρωμισ βαςιηόμενθσ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ, θ οποία μεταβάλλει τθν 
ταξινόμθςθ τθσ ςυναλλαγισ από διακανονιηόμενθ με μετρθτά ςε διακανονιηόμενθ 
με ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ. Ο Πμιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των παραπάνω 
ςτισ Οικονομικζσ του Καταςτάςεισ, αν και δεν αναμζνεται να ζχουν καμία. Τα 
ανωτζρω δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
 
 
Τροποποιιςεισ ςτο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωςτοποιιςεων» (εφαρμόηεται για 
ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2017) 
 
Σκοπόσ των εν λόγω τροποποιιςεων είναι να καταςτεί εφικτό για τουσ χριςτεσ των 
οικονομικϊν καταςτάςεων να αξιολογοφν τισ μεταβολζσ ςτισ υποχρεϊςεισ που 
προκφπτουν από χρθματοοικονομικζσ δραςτθριότθτεσ. Οι τροποποιιςεισ απαιτοφν 
από τισ οικονομικζσ οντότθτεσ να παρζχουν γνωςτοποιιςεισ, οι οποίεσ κα 
κακιςτοφν εφικτό ςτουσ επενδυτζσ να αξιολογοφν τισ μεταβολζσ ςτισ υποχρεϊςεισ 
που προκφπτουν από χρθματοοικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των μεταβολϊν που προκφπτουν από ταμειακζσ ροζσ, κακϊσ και των μθ ταμειακϊν 
μεταβολϊν. Ο Πμιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των παραπάνω ςτισ 
Οικονομικζσ του Καταςτάςεισ, αν και δεν αναμζνεται να ζχουν καμία. Τα ανωτζρω 
δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
 
 
Τροποποίθςθ ςτο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμθςθ και Επιμζτρθςθ Συναλλαγών Πλθρωμισ 
βαςιηόμενων ςε Συμμετοχικοφσ Τίτλουσ» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που 
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2018) 
 
Θ τροποποίθςθ παρζχει διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν βάςθ επιμζτρθςθσ όςον 
αφορά παροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν και διακανονίηονται ςε 
μετρθτά και τον λογιςτικό χειριςμό ςχετικά με τροποποιιςεισ ςε όρουσ που 
μεταβάλλουν μία παροχι που διακανονίηεται ςε μετρθτά ςε παροχι που 
διακανονίηεται ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ. Επιπλζον ειςάγουν μία εξαίρεςθ όςον 
αφορά τισ αρχζσ του ΔΡΧΑ 2 με βάςθ τθν οποία μία παροχι κα πρζπει να 
αντιμετωπίηεται ςαν να επρόκειτο να διακανονιςτεί εξ ολοκλιρου ςε 
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ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ, ςτισ περιπτϊςεισ όπου ο εργοδότθσ υποχρεοφται να 
παρακρατά ζνα ποςό προσ κάλυψθ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων των 
εργαηομζνων που προκφπτουν από παροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των 
μετοχϊν και να το αποδίδει ςτισ φορολογικζσ αρχζσ. Οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν 
υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
 
 
Τροποποιιςεισ ςτο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογι του ΔΠΧΑ 9 Χρθματοοικονομικά Μζςα ςε 
ςυνδυαςμό με το ΔΠΧΑ 4 Αςφαλιςτικζσ Συμβάςεισ» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ 
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2018) 
 
Σκοπόσ των εν λόγω τροποποιιςεων είναι να προςδιοριςτεί ο χειριςμόσ των 
προςωρινϊν λογιςτικϊν επιδράςεων λόγω τθσ διαφορετικισ θμερομθνίασ ζναρξθσ 
ιςχφοσ του ΔΡΧΑ 9 Χρθματοοικονομικά Μζςα και του υπό ζκδοςθ Ρροτφπου για τισ 
αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ. Οι τροποποιιςεισ ςτισ υφιςτάμενεσ απαιτιςεισ του ΔΡΧΑ 
4 επιτρζπουν ςτισ οικονομικζσ οντότθτεσ των οποίων οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ 
ςυνδζονται με αςφάλιςθ να αναβάλλουν τθν εφαρμογι του ΔΡΧΑ 9 ζωσ το 2021 
(«προςωρινι απαλλαγι»), και επιτρζπουν ςε όλουσ τουσ εκδότεσ αςφαλιςτικϊν 
ςυμβάςεων να αναγνωρίςουν ςτα λοιπά ςυνολικά ζςοδα, αντί ςτα κζρδθ ι ςτισ 
ηθμιζσ, τθ μεταβλθτότθτα που ενδζχεται να προκφψει από τθν εφαρμογι του ΔΡΧΑ 
9 πριν τθν ζκδοςθ του νζου Ρροτφπου για τισ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ 
(«προςζγγιςθ επικάλυψθσ»). Ο Πμιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των 
παραπάνω ςτισ Οικονομικζσ του Καταςτάςεισ, αν και δεν αναμζνεται να ζχουν 
καμία. Οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
 
 
Τροποποιιςεισ ςτο ΔΛΠ 40 «Μεταφορζσ επενδυτικών ακινιτων» (εφαρμόηεται 
ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2018) 
 
Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν ότι προκειμζνου να μπορεί να πραγματοποιθκεί 
μεταφορά προσ ι από τα επενδυτικά ακίνθτα κα πρζπει να ζχει πραγματοποιθκεί 
αλλαγι ςτθ χριςθ. Ρροκειμζνου να κεωρθκεί ότι ζχει επζλκει αλλαγι ςτθν χριςθ 
ενόσ ακινιτου, κα πρζπει να αξιολογθκεί κατά πόςο το ακίνθτο πλθροί τον οριςμό 
και θ αλλαγι ςτθ χριςθ να μπορεί να τεκμθριωκεί. Οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν 
υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
 
 
ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγζσ ςε Ξζνο Νόμιςμα και Προκαταβλθτζο Αντάλλαγμα» 
(εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2018) 
 
Θ Διερμθνεία παρζχει κακοδιγθςθ ςχετικά με πωσ προςδιορίηεται θ θμερομθνία 
τθσ ςυναλλαγισ όταν εφαρμόηεται το πρότυπο που αφορά τισ ςυναλλαγζσ ςε ξζνο 
νόμιςμα, ΔΛΡ 21. Θ Διερμθνεία ζχει εφαρμογι όταν μία οντότθτα είτε καταβάλει, 
είτε ειςπράττει προκαταβολικά τίμθμα για ςυμβάςεισ που εκφράηονται ςε ξζνο 
νόμιςμα. Θ Διερμθνεία δεν ζχει υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
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ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότθτα ςχετικά με Χειριςμοφσ Φόρου Ειςοδιματοσ» 
(εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2019) 
 
Θ Διερμθνεία παρζχει επεξθγιςεισ ωσ προσ τθν αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ του 
τρζχοντοσ και αναβαλλόμενου φόρου ειςοδιματοσ όταν υπάρχει αβεβαιότθτα 
ςχετικά με τθν φορολογικι αντιμετϊπιςθ κάποιων ςτοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Ρ 23 ζχει 
εφαρμογι ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ λογιςτικοποίθςθσ του φόρου ειςοδιματοσ όταν 
υπάρχει τζτοια αβεβαιότθτα, ςυμπεριλαμβανομζνου του φορολογθτζου 
κζρδουσ/ηθμιάσ, τθσ φορολογικισ βάςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και 
υποχρεϊςεων, τα φορολογικά κζρδθ και φορολογικζσ ηθμιζσ και τουσ 
φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ. Θ Διερμθνεία δεν ζχει υιοκετθκεί ακόμθ από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
 
Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ των ΔΠΧΑ – Κφκλοσ 2014-2016 (εφαρμόηεται για ετιςιεσ 
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2017 και 01/01/2018) 
 
Τον Δεκζμβριο του 2016, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ «Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ των 
ΔΡΧΑ – Κφκλοσ 2014-2016», θ οποία αποτελείται από μία ςειρά τροποποιιςεων ςε 
οριςμζνα Ρρότυπα και αποτελεί μζροσ του προγράμματοσ για τισ ετιςιεσ 
βελτιϊςεισ ςτα ΔΡΧΑ. Οι τροποποιιςεισ που περιλαμβάνονται ςτον κφκλο αυτόν 
είναι οι εξισ: ΔΡΧΑ 12: Αποςαφινιςθ του πεδίου εφαρμογισ του Ρροτφπου, ΔΡΧΑ 
1: Διαγραφι των βραχυπρόκεςμων εξαιρζςεων για τουσ υιοκετοφντεσ για πρϊτθ 
φορά τα ΔΡΧΑ, ΔΛΡ 28: Επιμζτρθςθ μίασ ςυγγενοφσ ι μίασ κοινοπραξίασ ςτθν 
εφλογθ αξία. Οι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν 
τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2017 όςον αφορά ςτο ΔΡΧΑ 12, και τθν ι μετά τθν 1θ 
Ιανουαρίου 2018 όςον αφορά ςτα ΔΡΧΑ 1 και ΔΛΡ 28. Ο Πμιλοσ κα εξετάςει τθν 
επίπτωςθ όλων των παραπάνω ςτισ Οικονομικζσ του Καταςτάςεισ, αν και δεν 
αναμζνεται να ζχουν καμία. Τα ανωτζρω δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ. 
 
 
6.3. Ενοποίθςθ 
 
Οι ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αποτελοφνται από τισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ τθσ μθτρικισ και των κυγατρικϊν εταιρειϊν τθσ. Οι κυγατρικζσ είναι 
επιχειριςεισ πάνω ςτισ οποίεσ αςκείται ζλεγχοσ από τθν μθτρικι.  Οι κυγατρικζσ 
ενοποιοφνται πλιρωσ (ολικι ενοποίθςθ) από τθν θμερομθνία που αποκτάται ο 
ζλεγχοσ επ’ αυτϊν και παφουν να ενοποιοφνται από τθν θμερομθνία που τζτοιοσ 
ζλεγχοσ δεν υφίςταται.  Ραρακάτω παρουςιάηονται οι κυγατρικζσ εταιρείεσ που 
περιλιφκθκαν ςτθν ενοποίθςθ μαηί µε τα ςχετικά ποςοςτά ςυμμετοχισ κακϊσ και 
τθ δραςτθριότθτα κάκε κυγατρικισ: 
 
α) «ΚΑΛΟΥΡΙΑ ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ – ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ» με διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Μ. 
Α.Β.Ε.Ε.» με ποςοςτό 92,54%, θ οποία ιδρφκθκε τθν 25.1.2002 (ΦΕΚ 711/30.1.2002) 
και 
β) «DROMEAS BG E.A.D»  Βουλγαρίασ με ποςοςτό 100% που ιδρφκθκε τθν 
18.7.2003. 
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Θ «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» ζχει ζδρα τον Λευκϊνα Σερρϊν και ςκοπόσ τθσ είναι θ 
καταςκευι και εμπορία καλουπιϊν ζγχυςθσ μετάλλων και πλαςτικϊν πάςθσ 
φφςεωσ και θ παραγωγι και εμπορία πάςθσ φφςεωσ μεταλλικϊν και πλαςτικϊν 
ςυςκευϊν εξαρτθμάτων ι μερϊν, κακϊσ επίςθσ και θ παραγωγι θλεκτρικισ 
ενζργειασ (φωτοβολταϊκό πάρκο). 
 
Θ «DROMEAS BG E.A.D» είναι εγκατεςτθμζνθ ςε κεντρικό ςθμείο τθσ Σόφιασ, 
πρωτεφουςασ τθσ Βουλγαρίασ και αςχολείται με λιανικζσ πωλιςεισ των προϊόντων 
τθσ «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – DROMEAS» ςτθν περιοχι. 
 
 
6.4. Πλθροφόρθςθ κατά γεωγραφικό Σομζα 
 
Θ ζδρα του ομίλου είναι θ Ελλάδα. Ο όμιλοσ δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι και 
εμπορία επίπλων και εξοπλιςμοφ γραφείων κακϊσ και λοιπϊν επίπλων και ςτθν 
παραγωγι καλουπιϊν για καταςκευι μεταλλικϊν και πλαςτικϊν μερϊν. Οι 
ανωτζρω επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ υλοποιοφνται από τθν μθτρικι εταιρεία 
«ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – DROMEAS», από τθν κυγατρικι «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» 
και από τθν κυγατρικι «DROMEAS BG E.A.D». Συγκεκριμζνα, θ παραγωγι και 
εμπορία επίπλων και εξοπλιςμοφ γραφείων κακϊσ και λοιπϊν επίπλων 
πραγματοποιείται από τθν μθτρικι εταιρεία, ενϊ θ κυγατρικι «DROMEAS BG 
E.A.D» δραςτθριοποιείται μόνο ςτθν εμπορία και ειδικότερα ςτθν εμπορία επίπλων 
και εξοπλιςμοφ γραφείων κακϊσ και λοιπϊν επίπλων τα οποία προμθκεφεται 
αποκλειςτικά από τθν μθτρικι «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – DROMEAS». Στθν 
παραγωγι και εμπορία καλουπιϊν για καταςκευι μεταλλικϊν και πλαςτικϊν 
μερϊν, δραςτθριοποιείται θ κυγατρικι «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.», τθσ οποίασ ςχεδόν 
αποκλειςτικόσ πελάτθσ είναι θ μθτρικι εταιρεία «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – 
DROMEAS». 
Θ παραγωγι και πϊλθςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ από τθν μθτρικι εταιρία και τθν 
κυγατρικι «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.», αποτελεί μία νζα δράςθ για τον όμιλο και 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ πωλιςεισ προσ το εςωτερικό. 
 
Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν και τα ανωτζρω, ςθμειϊνεται ειδικότερα ότι, τόςο θ μθτρικι 
εταιρεία «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – DROMEAS», όςο και ο όμιλοσ ςαν ςφνολο, 
ςε επίπεδο γεωγραφικισ δραςτθριότθτασ, ζχει επικεντρωκεί ςε τρεισ κυρίωσ 
γεωγραφικζσ περιοχζσ: 
 
α)  Ελλάδα, 
β)  Βαλκανικζσ χϊρεσ εκτόσ Ελλάδοσ και τρίτεσ χϊρεσ και ςυγκεκριμζνα Βουλγαρία, 
ουμανία, Αλβανία, Σερβία, αλλά και Τουρκία και Θνωμζνα Αραβικά Εμιράτα 
(Άμπου Ντάμπι), Κατάρ, 
γ)  Χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ πλθν των Βαλκανικϊν και ςυγκεκριμζνα 
Γερμανία, Αυςτρία, Γαλλία, Ιταλία, Βζλγιο, Λουξεμβοφργο, Ιςπανία και Κφπροσ. 
 
Συνεπϊσ, το κφριο ενδιαφζρον χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ για τθν 
Διοίκθςθ τθσ εταιρείασ και του ομίλου, επικεντρϊνεται ςτθν γεωγραφικι  κατανομι 
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τθσ δραςτθριότθτασ, και ωσ εκ τοφτου αυτι είναι και θ πλθροφόρθςθ που θ 
Διοίκθςθ κρίνει ότι πρζπει να παράςχει ςτο επενδυτικό κοινό. 
 
Σθμειϊνεται ότι, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, οι επιμζρουσ τομείσ δραςτθριότθτασ 
πικανόν να μθν πλθροφν τθν προχπόκεςθ του ποςοςτοφ 10% επί του ςυνόλου των 
πωλιςεων ι επί του ςυνόλου των περιουςιακϊν ςτοιχείων. Θ Διοίκθςθ όμωσ ζκρινε 
ότι ο ςυγκεκριμζνοσ διαχωριςμόσ των τομζων είναι ο πιο ενδεδειγμζνοσ, κακϊσ 
πρϊτον ςυνάδει με τθ χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ που θ ίδια προςλαμβάνει 
και χρθςιμοποιεί και κατά δεφτερον θ εξζλιξθ των πωλιςεων τθσ εταιρείασ και του 
ομίλου ςτισ επόμενεσ διαχειριςτικζσ περιόδουσ αναμζνεται να είναι τζτοια που κα 
επιβάλει το ςυγκεκριμζνο διαχωριςμό τομζων δραςτθριότθτασ. 
 
 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΣΑΙΡΙΑ ΚΑΣΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 1/1-30/6/17 

(Ροςά ςε χιλ. €) ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ 

ΕΝΩΘ ΤΝΟΛΑ 

Κφκλοσ εργαςιϊν (πωλιςεισ) 1.617 303 2.193 4.113 

Κόςτοσ πωλιςεων 978 183 1.327 2.488 

Μικτά κζρδθ / (ηθμίεσ) 639 120 866 1.625 

Άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ 70 3 19 91 

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 183 34 248 465 

Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ 380 71 516 967 

Κζρδθ / (ηθμίεσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν 
αποτελεςμάτων και αποςβζςεων 146 17 122 284 

Αποςβζςεισ 273 51 370 694 

Κζρδθ / (ηθμίεσ) προ φόρων και χρθματοδοτικϊν 
αποτελεςμάτων (127) (34) (248) (410) 

Χρθματοοικονομικά ζξοδα 227 43 308 578 

Κζρδθ προ φόρων (354) (77) (557) (988) 

 
 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΣΑΙΡΙΑ ΚΑΣΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 1/1-30/6/16 

(Ροςά ςε χιλ. €) ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ 

ΕΝΩΘ ΤΝΟΛΑ 

Κφκλοσ εργαςιϊν (πωλιςεισ) 2.081 663 2.606 5.350 

Κόςτοσ πωλιςεων 1.079 344 1.352 2.775 

Μικτά κζρδθ / (ηθμίεσ) 1.002 319 1.254 2.575 

Άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ 73 4 17 94 

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 227 72 284 583 

Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ 462 147 579 1.189 

Κζρδθ / (ηθμίεσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν 
αποτελεςμάτων και αποςβζςεων 385 104 408 897 

Αποςβζςεισ 288 92 361 741 

Κζρδθ / (ηθμίεσ) προ φόρων και χρθματοδοτικϊν 
αποτελεςμάτων 96,73 12,02 47,25 156,00 

Χρθματοοικονομικά ζξοδα 266 85 333 684 

Κζρδθ προ φόρων (169) (73) (286) (528) 
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΚΑΣΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 1/1-30/6/17 

(Ροςά ςε χιλ. €) ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ 

ΕΝΩΘ ΤΝΟΛΑ 

Κφκλοσ εργαςιϊν 1.723 322 2.193 4.238 

Κόςτοσ πωλιςεων 1.009 189 1.284 2.481 

Μικτά κζρδθ / ηθμίεσ 714 133 909 1.757 

Άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ 38 7 47 91 

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 192 36 244 472 

Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ 394 74 501 968 

Κζρδθ / ηθμίεσ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν 
αποτελεςμάτων και αποςβζςεων 166 31 210,61 408 

Αποςβζςεισ 306 57 390 753 

Κζρδθ / ηθμίεσ προ φόρων και χρθματοδοτικϊν 
αποτελεςμάτων (140) (26) (179) (345) 

Ζξοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ 240 45 306 591 

Κζρδθ προ φόρων (380) (71) (485) (936) 

 
 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΚΑΣΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 1/1-30/6/16 

(Ροςά ςε χιλ. €) ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ 

ΕΝΩΘ ΤΝΟΛΑ 

Κφκλοσ εργαςιϊν 2.309 656 2.606 5.571 

Κόςτοσ πωλιςεων 1.186 337 1.338 2.861 

Μικτά κζρδθ / ηθμίεσ 1.123 319 1.268 2.710 

Άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ 41 11 42 94 

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 251 71 283 605 

Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ 493 140 556 1.189 

Κζρδθ / ηθμίεσ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν 
αποτελεςμάτων και αποςβζςεων 421 118 470,59 1.010 

Αποςβζςεισ 333 95 376 804 

Κζρδθ / ηθμίεσ προ φόρων και χρθματοδοτικϊν 
αποτελεςμάτων 87,72 23,79 94,49 206,00 

Ζξοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ 291 83 328 701 

Κζρδθ προ φόρων (203) (59) (233) (495) 

 
 
 

ΕΣΑΙΡΙΑ 30/6/17 ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ 

ΕΝΩΘ ΤΝΟΛΑ 

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 13.431 2.517 18.215 34.162 
Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία 
ενεργθτικοφ 1.765 331 2.394 4.490 

Λοιπό ενεργθτικό 8.261 1.548 11.203 21.012 

Σφνολο ενεργθτικοφ 23.457 4.395 31.812 59.664 

Σφνολο υποχρεϊςεων 13.205 2.474 17.908 33.587 

 
 

ΕΣΑΙΡΙΑ 30/6/16 ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ 

ΕΝΩΘ ΤΝΟΛΑ 

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 13.669 4.355 17.117 35.141 

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία 1.827 582 2.288 4.697 



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

 
 

 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεςη για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου ζωσ 30 Ιουνίου 2017 

33 

ενεργθτικοφ 

Λοιπό ενεργθτικό 8.891 2.833 11.134 22.857 

Σφνολο ενεργθτικοφ 24.387 7.769 30.539 62.695 

Σφνολο υποχρεϊςεων 14.052 4.477 17.598 36.127 

 
 
 

ΟΜΙΛΟ 30/6/17 ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ 

ΕΝΩΘ ΤΝΟΛΑ 

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 14.904 2.793 20.213 37.910 
Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία 
ενεργθτικοφ 548 103 743 1.394 

Λοιπό ενεργθτικό 8.474 1.588 11.492 21.554 

Σφνολο ενεργθτικοφ 23.926 4.483 32.449 60.858 

Σφνολο υποχρεϊςεων 13.760 2.578 18.662 35.001 

 
 

ΟΜΙΛΟ 30/6/16 ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ 

ΕΝΩΘ ΤΝΟΛΑ 

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 15.204 4.844 19.039 39.087 
Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία 
ενεργθτικοφ 625 199 783 1.607 

Λοιπό ενεργθτικό 9.101 2.899 11.397 23.397 

Σφνολο ενεργθτικοφ 24.930 7.942 31.219 64.091 

Σφνολο υποχρεϊςεων 14.678 4.676 18.381 37.735 

 
 
6.5.       Τφιςτάμενα εμπράγματα βάρθ 
 
Για το ςφνολο των χρθματοδοτικϊν πιςτϊςεων από τισ τράπεηεσ θ εταιρία ζχει 
παραχωριςει προςωπικζσ εγγυιςεισ του Ρροζδρου και Δ/ντοσ Συμβοφλου 
Ακαναςίου Ραπαπαναγιϊτου, κακϊσ και Αϋ & B’ προςθμειϊςεισ  ςτο ακίνθτο τθσ 
εταιρίασ ςτον Χολαργό (λεωφ. Μεςογείων 172), και βάρθ Αϋ Σειράσ επί των παγίων 
εγκαταςτάςεων τθσ εταιρίασ ςτθν ΒΙ.ΡΕ. Σερρϊν,  επί των εγκαταςτάςεων logistics 
ςτον Αςπρόπυργο και επί πλζον ςτο κατάςτθμα ιδιοκτθςίασ τθσ ΑΕ ςτθν 
Θεςςαλονίκθ επί τθσ οδοφ Μελενίκου, αλλά και ςτο κατάςτθμα- ζκκεςθ ςτθν Σόφια 
Βουλγαρίασ, ιδιοκτθςίασ τθσ κυγατρικισ DROMEAS BG. 
 
 
6.6.       Επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ 
 
 Δεν υπάρχουν επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ δικαςτικϊν ι διοικθτικϊν 
οργάνων, που ενδζχεται να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ 
τθσ εταιρίασ και του ομίλου. 
 
 
6.7.  Ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ – Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ - Προβλζψεισ 
 
Θ μθτρικι εταιρία δεν ζχει ελεγχκεί από τισ Φορολογικζσ Αρχζσ για τισ 
διαχειριςτικζσ χριςεισ 2009 και 2010. 
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Από τισ λοιπζσ εταιρείεσ του ομίλου, θ κυγατρικι «ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε.» ζχει περαιϊςει τισ 
φορολογικζσ τθσ υποχρεϊςεισ για τισ οικονομικζσ χριςεισ από ενάρξεωσ μζχρι και 
τθν 31/12/2006 ςφμφωνα με τον Ν.3697/2008 και ζχει ελεγχκεί με τακτικό 
φορολογικό ζλεγχο και για τθ χριςθ 2007. Θ κυγατρικι εμπορικι επιχείρθςθ 
«DROMEAS BG EAD» ζχει ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ από το 2008 ζωσ και τθν 
κλειόμενθ περίοδο. 
 
Για τισ χριςεισ από 2011 ζωσ και 2015, θ μθτρικι εταιρία και θ κυγατρικι «ΚΕΜ 
Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίεσ υπόκεινται ςε φορολογικό ζλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτι ι 
ελεγκτικό γραφείο, ςφμφωνα με τθν παρ.5 του άρκρου 82 του Ν. 2238/1994 και  το 
άρκρο 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013 όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το Ν.4262/2014, 
ζλαβαν Ριςτοποιθτικό Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ χωρίσ να προκφψουν ουςιϊδεισ 
διαφορζσ (δθλαδι με Σφμφωνθ Γνϊμθ). 
 
Σε φορολογικό ζλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτι ι ελεγκτικό γραφείο, υπόκειται και θ 
χριςθ 2016, ο οποίοσ ζλεγχοσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ. Ομοίωσ, ςε φορολογικό ζλεγχο 
από Νόμιμο Ελεγκτι ι ελεγκτικό γραφείο, υπόκειται και θ τρζχουςα χριςθ 2017. 
 
Για τισ ωσ άνω ανζλεγκτεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ, ζχει ςχθματιςκεί πρόβλεψθ 
ςυνολικοφ φψουσ € 103.352,77. 
 
 
7. θμειϊςεισ ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 
 
7.1. Ενςϊματα Πάγια τοιχεία του Ενεργθτικοφ 
 
Τα οικόπεδα, τα κτίρια και τα μθχανιματα αποτιμικθκαν κατά τθν θμερομθνία 
μετάβαςθσ ςτα ΔΡΧΡ (01/01/2004) ςτο «τεκμαιρόμενο» κόςτοσ (deemed cost), 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΔΡΧΡ 1. Ωσ «τεκμαιρόμενο» κόςτοσ κεωρείται θ 
εφλογθ αξία του παγίου εξοπλιςμοφ κατά τθν θμερομθνία μετάβαςθσ ςτα ΔΡΧΡ, θ 
οποία προςδιορίςτθκε μετά από μελζτθ ανεξάρτθτου οίκου εκτιμθτϊν. 
Αναφορικά με υποκικεσ, προςθμειϊςεισ, ι οποιαδιποτε άλλα βάρθ, επί των 
παγίων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ ζναντι δανειςμοφ, βλζπε ανωτζρω υπό 6.5. 
παράγραφο. 
Τα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία τθσ εταιρίασ και του ομίλου αναλφονται ωσ εξισ: 
 
 

ΕΝΩΜΑΣΕ ΑΚΙΝΘΣΟΠΟΙΘΕΙ Θ ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποςά ςε € Οικόπεδα Κτίρια 
Μθχ/κόσ 

εξοπλιςμόσ 
Μεταφορικά 

μζςα 

Ζπιπλα & 
λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ 

Ακινθτ/ςεισ 
υπό 

εκτζλεςθ φνολα 

Λογιςτικι αξία τθν 31/12/2015 4.412.000 15.581.087 14.711.311 399.873 58.551 516.985 37.444.778 

Ρροςκικεσ 1/1-31/12/2016 0 1.787 58.994 3.000 9.778 95.328 168.887 
Ρωλιςεισ - μειϊςεισ 1/1-
31/12/2016 0 0 1.557 2.835 0 0 4.392 

Αποςβζςεισ 1/1-31/12/2016 0 560.516 621.943 24.706 17.462 0 1.224.627 

Λογιςτικι αξία τθν 31/12/2016 4.412.000 15.022.358 14.146.805 375.332 50.867 612.313 34.619.675 

Ρροςκικεσ 1/1-30/6/2017 0 3.000 116.100 0 5.024 17.798 141.922 
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Ρωλιςεισ - μειϊςεισ 1/1-
30/6/2017 0 0 0 0 0 0 0 

Αποςβζςεισ 1/1-30/6/2017 0 258.542 322.350 12.342 6.478 0 599.712 

Λογιςτικι αξία τθν 30/6/2017 4.412.000 14.766.816 13.940.555 362.990 49.413 630.111 34.161.885 

      

 

 Ακινθτοποιιςεισ υπό εκτζλεςθ: Το ποςό αφξθςθσ  φψουσ € 17.798 αφορά ςτο ςυμψθφιςτικό υπόλοιπο των προςκθκϊν, των μειϊςεων και 
των μεταφορϊν ολοκλθρωκζντων ζργων ςε λογαριαςμοφσ παγίων. 

        Συγκεντρωτικά: 
     

 

 Κόςτοσ κτιςθσ (ι τεκμαιρόμενο 
κόςτοσ κτιςθσ) κατά τθν 
30/6/2017 4.412.000 23.006.831 20.314.718 683.898 2.087.755 630.111 51.135.313 
Μείον: Συςςωρευμζνεσ 
Αποςβζςεισ  0 8.240.015 6.374.163 320.908 2.038.342 0 16.973.428 

Λογιςτικι αξία τθν 30/6/2017 4.412.000 14.766.816 13.940.555 362.990 49.413 630.111 34.161.885 

 
 

ΕΝΩΜΑΣΕ ΑΚΙΝΘΣΟΠΟΙΘΕΙ Ο ΟΜΙΛΟ 

Ποςά ςε € Οικόπεδα Κτίρια 
Μθχ/κόσ 

εξοπλιςμόσ 
Μεταφορικά 

μζςα 

Ζπιπλα & 
λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ 

Ακινθτ/ςεισ 
υπό 

εκτζλεςθ φνολα 

Λογιςτικι αξία τθν 31/12/2015 4.694.491 17.481.968 16.503.460 409.076 70.642 549.458 39.709.095 

Ρροςκικεσ 1/1-31/12/2016 0 1.787 84.777 3.000 9.778 69.545 168.887 
Ρωλιςεισ - μειϊςεισ 1/1-
31/12/2016 0 0 1.557 2.835 0 0 4.392 

Αποςβζςεισ 1/1-31/12/2016 0 642.859 685.472 30.909 18.803 0 1.378.043 

Λογιςτικι αξία τθν 31/12/2015 4.694.491 16.840.896 15.901.208 378.332 61.617 619.003 38.495.547 

Ρροςκικεσ 1/1-30/6/2017 0 3.000 90.864 0 5.024 17.798 116.686 
Ρωλιςεισ - μειϊςεισ 1/1-
30/6/2017 0 0 0 0 0 0 0 

Αποςβζςεισ 1/1-30/6/2017 0 299.683 379.588 15.342 7.257 0 701.870 

Λογιςτικι αξία τθν 30/6/2017 4.694.491 16.544.213 15.612.484 362.990 59.384 636.801 37.910.363 

      

 

 Ακινθτοποιιςεισ υπό εκτζλεςθ: Το ποςό αφξθςθσ φψουσ € 17.798 αφορά ςτο ςυμψθφιςτικό υπόλοιπο των προςκθκϊν, των μειϊςεων και 
των μεταφορϊν ολοκλθρωκζντων ζργων ςε λογαριαςμοφσ παγίων. 

        Συγκεντρωτικά: 
     

 

 Κόςτοσ κτιςθσ (ι τεκμαιρόμενο 
κόςτοσ κτιςθσ) κατά τθν 
30/6/2017 4.694.491 25.441.769 22.692.829 716.583 2.154.117 636.801 56.336.590 
Μείον: Συςςωρευμζνεσ 
Αποςβζςεισ  0 8.897.556 7.080.345 353.593 2.094.733 0 18.426.227 

Λογιςτικι αξία τθν 30/6/2017 4.694.491 16.544.213 15.612.484 362.990 59.384 636.801 37.910.363 

 
 
 
7.2. Άυλα τοιχεία Ενεργθτικοφ 
 
Τα άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ, περιλαμβάνουν: 
 
α) παραχωριςεισ δικαιωμάτων βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ, τα οποία αφοροφν ςε 
άδειεσ παραγωγισ και εκμεταλλεφςεωσ (LICENCES).   
β)  ζξοδα ανάπτυξθσ – μελζτεσ που αφοροφν ςτθν εμπορικι και τεχνικι τεκμθρίωςθ 

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

ΑΩΜΑΣΕ ΑΚΙΝΘΣΟΠΟΙΘΕΙ Θ ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποςά ςε € 

Παραχωριςεισ 
Δικαιωμάτων 
Βιομθχανικισ 
Ιδιοκτθςίασ Software 

Δαπάνεσ 
Ζρευνασ & 
Ανάπτυξθσ φνολα 

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

Ρροςκικεσ 1/1/2016-31/12/2016 0 12.920 89.217 102.137 
Ρωλιςεισ - μειϊςεισ 1/1/2016-
31/12/2016 0 0 0 0 

Αποςβζςεισ 1/1/2016-31/12/2016 492 44.819 244.068 289.379 

Λογιςτικι αξία τθν 31/12/2016 728 146.986 678.303 826.017 

Ρροςκικεσ 1/1/2016-30/6/2017 0 0 0 0 
Ρωλιςεισ - μειϊςεισ 1/1/2016-
30/6/2017 0 0 0 0 

Αποςβζςεισ 1/1/2016-30/6/2017 198 23.763 127.849 151.810 

Λογιςτικι αξία τθν 30/6/2017 530 123.223 550.454 674.207 

     Συγκεντρωτικά: 
    Κόςτοσ κτιςθσ κατά τθν 30/6/2017 128.079 714.843 3.877.087 4.720.009 

Μείον: Συςςωρευμζνεσ Αποςβζςεισ  127.549 591.620 3.326.633 4.045.802 

Λογιςτικι αξία τθν 30/6/2017 530 123.223 550.454 674.207 

 
 

ΑΩΜΑΣΕ ΑΚΙΝΘΣΟΠΟΙΘΕΙ Ο ΟΜΙΛΟ 

Ποςά ςε € 

Παραχωριςεισ 
Δικαιωμάτων 
Βιομθχανικισ 
Ιδιοκτθςίασ Software 

Δαπάνεσ 
Ζρευνασ & 
Ανάπτυξθσ φνολα 

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

Ρροςκικεσ 1/1/2016-31/12/2016 0 12.920 89.217 102.137 
Ρωλιςεισ - μειϊςεισ 1/1/2016-
31/12/2016 0 0 0 0 

Αποςβζςεισ 1/1/2016-31/12/2016 492 46.352 244.068 290.912 

Λογιςτικι αξία τθν 31/12/2016 728 150.438 678.303 829.469 

Ρροςκικεσ 1/1/2016-30/6/2017 0 0 0 0 
Ρωλιςεισ - μειϊςεισ 1/1/2016-
30/6/2017 0 0 0 0 
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Αποςβζςεισ 1/1/2016-30/6/2017 198 24.530 127.849 152.577 

Λογιςτικι αξία τθν 30/6/2017 530 125.908 550.454 676.892 

     Συγκεντρωτικά: 
    Κόςτοσ κτιςθσ κατά τθν 30/6/2017 128.079 722.513 3.877.087 4.727.679 

Μείον: Συςςωρευμζνεσ Αποςβζςεισ  127.549 596.605 3.326.633 4.050.787 

Λογιςτικι αξία τθν 30/6/2017 530 125.908 550.454 676.892 

 
 
 
7.3. Επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ 
 
Στισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ μθτρικισ, οι επενδφςεισ ςτισ κυγατρικζσ εταιρείεσ, 
απεικονίηονται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ των ςυμμετοχϊν,  απομειοφμενο (το κόςτοσ 
κτιςεωσ των ςυμμετοχϊν) μόνο ςε περιπτϊςεισ μείωςθσ τθσ αξίασ αυτϊν και 
αναςτροφισ αυτϊν ζωσ το φψοσ τθσ αξίασ κτιςεωσ των ςυμμετοχϊν. Διευκρινίηεται 
ότι, ςε κυγατρικι θ οποία κατζχει ακίνθτα, αυτά τα ακίνθτα ζχουν εκτιμθκεί ςτθν 
εφλογθ αξία. Οι επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ ζχουν ωσ εξισ: 
 

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

ΤΝΟΛΟ 

Τπόλοιπα κατά τθν 31/12/2016 1.393.177 1.840.424 3.233.601 
Αυξιςεισ Μετοχικοφ Κεφαλαίου 0 0 0 

Τπόλοιπα κατά τθν 30/6/2017 1.393.177 1.840.424 3.233.601 

 
 
7.4. Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ 
 
Οι λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ αφοροφν κατά ποςό € 531.657 
ςε αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και κατά ποςό € 50.504 ςε δοκείςεσ 
εγγυιςεισ (ΔΕΘ, ενοίκια, κ.λ.π.). 
Αντιςτοίχωσ, οι λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ του ομίλου αφοροφν κατά 
ποςό € 639.213 ςε αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και κατά ποςό € 77.419 
ςε δοκείςεσ εγγυιςεισ (ΔΕΘ, ενοίκια, κ.λ.π.). 
 
 
7.5. Αποκζματα 
 
Τα αποκζματα του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ αναλφονται ωσ εξισ: 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ 

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ   Θ ΕΣΑΙΡΙΑ 

 30/6/2017   31/12/2016   30/6/2017   31/12/2016 

Εμπορεφματα 748.869  740.238  748.869  740.238 

Ρροϊόντα ζτοιμα και θμιτελι 7.648.310  7.399.244  7.648.310  7.399.244 

Ρρϊτεσ Φλεσ Ανταλλακτικά – Αναλϊςιμα 5.567.928  5.755.661  5.245.460  5.438.964 
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Υλικά και Είδθ Συςκευαςίασ 

Ρροκαταβολζσ για Αγορζσ Αποκεμάτων 426.209  305.591  424.750  304.129 

φνολο 14.391.316  14.200.734  14.067.389  13.882.575 

Ο όμιλοσ λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για να ελαχιςτοποιιςει τον κίνδυνο 
και τισ ενδεχόμενεσ ηθμιζσ λόγω απϊλειασ αποκεμάτων από φυςικζσ καταςτροφζσ, 
κλοπζσ, κλπ. Ραράλλθλα, θ Διοίκθςθ επανεξετάηει ςυνεχϊσ τθν κακαρι 
ρευςτοποιιςιμθ αξία των αποκεμάτων και όποτε κρίνει απαραίτθτο, ςχθματίηει 
κατάλλθλεσ προβλζψεισ ϊςτε θ αξία τουσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ να 
ταυτίηεται με τθν πραγματικι. 
Σφμφωνα με τθν κρίςθ και τισ εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ τθσ εταιρίασ, κατά τθν 
ςφνταξθ των εξαμθνιαίων οικονομικϊν καταςτάςεων, δεν ςυνζτρεξε λόγοσ και δεν 
διενεργικθκε οποιαδιποτε υποτίμθςθ τθσ αξίασ των αποκεμάτων. 
 
 
7.6. Πελάτεσ και Λοιπζσ Εμπορικζσ Απαιτιςεισ – Προβλζψεισ – Γνωςτοποιιςεισ 

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

ΠΕΛΑΣΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ 

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ   Θ ΕΣΑΙΡΙΑ 

       30/6/2017   31/12/2016        30/6/2017   31/12/2016 

Ρελάτεσ   4.588.058  6.119.898  4.761.930  6.315.760 

(-) Ρρόβλεψθ για επιςφάλειεσ (613.832)  (613.832)  (611.452)  (611.452) 

Μεταχρονολογθμζνεσ Επιταγζσ 287.082  277.740  287.082  277.241 

φνολο 4.261.308  5.783.806  4.437.560  5.982.049 

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

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΘ 
ΧΡΘΘ 

ΠΟΟ ΠΡΟΒΛΕΨΘ 

2006 81.451,86 

2010 20.000,00 

2011 22.380,00 

2012 180.000,00 

2013 50.000,00 

2014 80.000,00 

2015 50.0000,00 

2016 130.000,00 

ΤΝΟΛΟ 613.831,86 

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

Πλεσ οι παραπάνω απαιτιςεισ είναι βραχυπρόκεςμεσ και δεν απαιτείται 
προεξόφλθςι τουσ κατά τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ. 
 
Αναφορικά με τισ ςυναλλαγζσ μεταξφ ςυνδεδεμζνων μερϊν αναφζρεται ότι, θ 
μθτρικι εταιρία προμθκεφεται αγακά από και διενεργεί πωλιςεισ προϊόντων προσ 
ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ («Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» και «DROMEAS B.G. EAD», 
αντίςτοιχα), ςτα πλαίςια τθσ ςυνικουσ επιχειρθματικισ λειτουργίασ τθσ και για 
τουσ ειδικοφσ επιχειρθματικοφσ λόγουσ για τουσ οποίουσ θ μθτρικι ςφςτθςε τισ ωσ 
άνω ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ. 
 
Ραρακζτουμε τθν κατωτζρω ανάλυςθ: 
 

Ποςά ςε € ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΙΑ 

 
30/6/2017 30/6/2017 

α) Ζςοδα 0 0 

β) Ζξοδα 18.402 215.333 

γ) Απαιτιςεισ 0 367.388 

δ) Υποχρεϊςεισ 5.418 166.033 

ε) Συναλλαγζσ και αμοιβζσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν και μελϊν τθσ Διοίκθςθσ 27.789 14.100 

ςτ) Απαιτιςεισ από διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ 75.201 0 

η) Υποχρεϊςεισ προσ διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ 22.744 22.744 

 
 
β) Αφορά ςε:  

1) αγορζσ προϊόντων τθσ μθτρικισ εταιρίασ «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – 
ΔΟΜΕΑΣ» από τθν κυγατρικι «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» ποςοφ € 196.931 
2) ςε εκδοκζντα παραςτατικά (Αποδείξεισ Ραροχισ Υπθρεςιϊν) ςυνολικισ 
αξίασ € 18.402 του Κων/νου Ραπαπαναγιϊτου, ςτα πλαίςια παροχισ 
υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με εγκεκριμζνθ από τθν Γενικι Συνζλευςθ ςφμβαςθ. 
Σφνολο για τθν εταιρία € 215.333 και για τον όμιλο € 18.402. 

 
γ) Αφορά για τθν εταιρία: 
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1) ςτο κατά τθν 30/6/2017 υπόλοιπο απαιτιςεων τθσ μθτρικισ εταιρίασ 
«ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΟΜΕΑΣ» από τθν κυγατρικι «ΔΟΜΕΑΣ BG 
EAD - ΒΟΥΛΓΑΙΑΣ» ποςοφ € 333.858. Οι απαιτιςεισ προζρχονται από 
ςυναλλαγζσ ςυνικουσ εμπορικισ φφςθσ, και 
2) ςτο κατά τθν 30/6/2017 υπόλοιπο απαιτιςεων τθσ μθτρικισ εταιρίασ 
«ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΟΜΕΑΣ» από τθν κυγατρικι «Κ.Ε.Μ. 
Α.Β.Ε.Ε.» ποςοφ € 33.530. Οι απαιτιςεισ προζρχονται από ςυναλλαγζσ 
ςυνικουσ εμπορικισ φφςθσ, 

 
δ) Αφορά για τθν εταιρία και τον όμιλο, ςε υποχρζωςθ ποςοφ € 5.418 προσ τον κο 

Κων/νο Ραπαπαναγιϊτου, ςτα πλαίςια τθσ υπό β.2. προαναφερκείςασ 
ςφμβαςθσ, πλζον (μόνο για τθν εταιρία), το κατά τθν 30/6/2017 υπόλοιπο 
υποχρζωςθσ προσ τθν «Κ.Ε.Μ.  Α.Β.Ε.Ε.» ποςοφ € 160.615, προερχόμενο από 
ςυνικεισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ. 

 
ε) Αφορά:  
            1) για τθν εταιρία, ςε εγκεκριμζνεσ από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των 
μετόχων αμοιβζσ μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και ςε αμοιβζσ ςυνεδριάςεων 
και παραςτάςεων των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ μθτρικισ 
«ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΟΜΕΑΣ» ςυνολικοφ ποςοφ € 14.100,  
    2) για τον όμιλο, ςτισ ανωτζρω περιγραφείςεσ αμοιβζσ των μελϊν του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ μθτρικισ, ςυνολικοφ ποςοφ € 14.100 και ςε αμοιβζσ 
για παροχι υπθρεςιϊν (ςχεδιαςμοφ, μελζτθσ και επίβλεψθσ) προσ μζλοσ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ κυγατρικισ «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» ποςοφ € 13.689. Συνολικό 
ποςό € 37.577. 
 
 
ςτ) Αφορά ςε απαίτθςθ τθσ κυγατρικισ «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» από μζλοσ του Διοικθτικοφ 
τθσ Συμβουλίου ςυνολικοφ ποςοφ € 75.201, που αφορά ςτο κατά τθν 30/6/2017 
υπόλοιπο δανείου το οποίο κατόπιν εγκρίςεωσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 
χορθγικθκε ςε μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ κυγατρικισ «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.», 
κακϊσ και ςε ρευςτά διακζςιμα που κατά τθν 30/6/2017 βρίςκονταν εισ χείρασ του 
μζλουσ του Δ.Σ. τθσ ανωτζρω κυγατρικισ, προσ διαχείριςθ και αντιμετϊπιςθ 
τρεχουςϊν αναγκϊν. 
 
η)  Αφορά ςτο κατά τθν 30/6/2017 υπόλοιπο υποχρεϊςεων τθσ μθτρικισ εταιρίασ  
«ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΟΜΕΑΣ» προσ μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, ςχετικά με αμοιβζσ ςυνεδριάςεων και παραςτάςεων. 
 
 
7.7. Λοιπζσ Απαιτιςεισ και Λοιπά Κυκλοφοροφντα τοιχεία 
 
Οι λοιπζσ απαιτιςεισ και τα λοιπά κυκλοφοροφντα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ του 
Ομίλου και τθσ Εταιρίασ αναλφονται ωσ εξισ: 
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ΛΟΙΠΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 
        

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ  Θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2017  31/12/2016  30/6/2017  31/12/2016 

Χρεϊςτεσ Διάφοροι 590.845  532.118  353.323  278.427 

Ζςοδα Χριςεωσ Ειςπρακτζα 268.497  268.497  268.497  268.497 

Ζξοδα Επομζνων Χριςεων 714.509  290.206  714.509  288.783 

φνολο 1.573.851  1.090.821  1.336.329  835.707 

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

ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ε ΕΤΛΟΓΘ ΑΞΙΑ ΜΕΩ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 
        

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ  Θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2017  31/12/2016  30/6/2017  31/12/2016 

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθμ/κά ςτοιχεία 203.908  203.908  203.908  203.908 

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

ΣΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΚΑΙ ΙΟΔΤΝΑΜΑ 

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ  Θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 
    

30/6/2017 
 

     
31/12/2016 

 
     

30/6/2017 
 

     
31/12/2016 

Διακζςιμα ςτο Ταμείο 720.522  694.581  624.410  600.217 
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Διακζςιμα ςτισ Τράπεηεσ 403.244  536.915  342.454  466.599 

φνολο 1.123.766  1.231.496  966.864  1.066.816 

 
 
7.9. Κδια Κεφάλαια 
 
α) Μετοχικό Κεφάλαιο 
Κατά τθν 30/6/2017, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρίασ αποτελείται από 
34.720.000 κοινζσ πλιρωσ εξοφλθμζνεσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ € 0,31 θ κάκε 
μία και το ςφνολο του μετοχικοφ κεφαλαίου ανζρχεται ςε € 10.763.200,00. Οι 
μετοχζσ τθσ «ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΟΜΕΑΣ» είναι ειςθγμζνεσ ςτο 
Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. 
 

Κατάςταςθ κατά τθν 
30/6/2017 

Αρικμόσ 
 

Ονομαςτικι 
Αξία Ευρϊ 

Συνολικι Αξία 
Ευρϊ 

Κοινζσ μετοχζσ (Ονομαςτικζσ) 34.720.000 0,31 10.763.200 

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

ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΑ 

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ   Θ ΕΣΑΙΡΙΑ 

    30/6/2017      31/12/2016      30/6/2017      31/12/2016 

- Αποκεματικό Μετατροπισ Ιςολογιςμοφ 1.681.667  1.745.108  1.678.399  1.741.840 

Λοιπά Αποκεματικά        

- Τακτικό Αποκεματικό 690.985  690.985  682.493  682.493 

- Λοιπά Αποκεματικά 1.850.247  1.850.247  1.779.714  1.779.714 

- Διαφορζσ Ενοποίθςθσ (216.361)  (216.361)  0  0 

φνολο 4.006.538  4.069.980  4.140.606  4.204.047 

 
Το τακτικό αποκεματικό ςχθματίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ν. 
2190/1920. 
 
 
γ) Τπόλοιπο Κερδϊν εισ Νζο – Διανομι Μεριςμάτων 
 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΗΘΜΙΩΝ ΕΙ ΝΕΟ 

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ  Θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2017  31/12/2016  30/6/2017  31/12/2016 

Υπόλοιπο Κερδϊν / Ηθμιϊν (8.290.011)  (7.347.149)  (8.030.277)  (7.064.461) 
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Θ διανομι μεριςμάτων ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ αναγνωρίηεται ωσ υποχρζωςθ 
ςτισ ατομικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθν θμερομθνία κατά τθν 
οποία θ διανομι εγκρίνεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων. 

Tο τελικϊσ διαμορφωκζν αποτζλεςμα τθσ χριςθσ 2016 ιταν ηθμιογόνο και ωσ εκ 
τοφτου δεν τίκεται κζμα διανομισ μερίςματοσ. 

 

δ) Δικαιϊματα Μειοψθφίασ 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΕΙΟΨΘΦΙΑ 

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ  Θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2017  31/12/2016  30/6/2017  31/12/2016 

Δικαιϊματα Μειοψθφίασ 174.504  167.481  0  0 

 
 
7.10. Απαςχολοφμενο προςωπικό και υποχρεϊςεισ παροχϊν αποχϊρθςθσ 
προςωπικοφ - προβλζψεισ 
 

 Ο ΟΜΙΛΟ  Θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2017  30/6/2016  30/6/2017  30/6/2016 

Αρικμόσ Ατόμων        

- Μιςκωτοί 52  52  50  49 

- Θμερομίςκιοι 149  148  140  139 

φνολο Εργαηομζνων 201  200  190  188 

        

 Ο ΟΜΙΛΟ  Θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2017  31/12/2016  30/6/2017  31/12/2016 

Τποχρεϊςεισ Ιςολογιςμοφ για:        

- Συνταξιοδοτικζσ παροχζσ 227.275  227.275  222.686  222.686 

 
Οι προβλζψεισ επανεξετάηονται ςτο τζλοσ κάκε διαχειριςτικισ χριςθσ και 
προςαρμόηονται ανάλογα ϊςτε να απεικονίηουν τισ καλφτερεσ δυνατζσ εκτιμιςεισ.  
 
 
7.11.  Δανειακζσ Τποχρεϊςεισ 
 

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ  Θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕ  - ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ ΔΑΝΕΙΑΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

 30/6/2017  31/12/2016  30/6/2017  31/12/2016 

Μακροπρ/μα Δάνεια 21.977.300  23.291.700  21.790.000  23.085.000 

 
Βραχυπρόκεςμα Τραπεηικά 
Δάνεια 3.336.257  3.091.172  3.239.504  2.936.701 
Μακροπρ/μεσ υποχρ πλθρ. 
ςτθν επομ. χριςθ 813.927  234.022  775.031  195.125 



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

 
 

 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεςη για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου ζωσ 30 Ιουνίου 2017 

44 

Σφνολο βραχ/μων δανείων 4.150.184  3.325.194  4.014.535  3.131.826 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 26.127.484  26.616.894  25.804.535  26.216.826 

 
Τα ανωτζρω απεικονιηόμενα ποςά τθσ 30/6/2017, αφοροφν ςτισ δανειακζσ 
υποχρεϊςεισ τθσ μθτρικισ εταιρίασ και του ομίλου. 
Οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ οι οποίεσ είναι πλθρωτζεσ πζραν τθσ 30/6/2018 
απεικονίηονται ςτο κονδφλι των μακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων, ενϊ οι δανειακζσ 
υποχρεϊςεισ οι οποίεσ είναι πλθρωτζεσ μζχρι και τθν 30/6/2018 (βραχυπρόκεςμεσ 
και μακροπρόκεςμεσ), απεικονίηονται ςτο κονδφλι των βραχυπρόκεςμων 
δανειακϊν υποχρεϊςεων.  
 
Ρλθροφοριακά ςθμειϊνεται ότι, θ κυγατρικι εταιρεία «DROMEAS BG EAD», δεν 
ζχει δανειακζσ υποχρεϊςεισ. 
 
 
7.12.    Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ 
 

ΛΟΙΠΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ  Θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2017  31/12/2016  30/6/2017  31/12/2016 
Ρρόβλεψθ επιβάρυνςθσ μελλοντικοφ 
φορολογικοφ ελζγχου 157.322 

 
157.322  103.353  103.353 

Λοιπζσ προβλζψεισ  0  0  0  0 

Υποχρεϊςεισ leasing 30.056  64.863  30.056  64.863 

Ζςοδα Επομζνων Χριςεων 2.161.791  2.231.107  1.418.625  1.476.169 

φνολο 2.349.169  2.453.292  1.552.034  1.644.385 

 
α) Σχετικά με τθν πρόβλεψθ επιβάρυνςθσ μελλοντικοφ φορολογικοφ ελζγχου, βλζπε 
ανωτζρω υπό 6.7. παράγραφο. 
β) Τα ζςοδα επομζνων χριςεων αφοροφν ςτο υπόλοιπο λθφκειςϊν 
επιχορθγιςεων, για επενδφςεισ που ζγιναν. 
 
 
7.13. Προμθκευτζσ και Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ 
 

ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΕ ΚΑΙ ΤΝΑΦΕΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ  Θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2017  31/12/2016  30/6/2017  31/12/2016 

Ρρομθκευτζσ  1.516.919  1.730.226  1.629.264  1.739.050 

Επιταγζσ Ρλθρωτζεσ 400.813  370.972  365.153  361.768 

φνολο 1.917.732  2.101.198  1.994.417  2.100.818 

 
ΛΟΙΠΕ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ  Θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2017  31/12/2016  30/6/2017  31/12/2016 

Ζξοδα Χριςεωσ Δουλευμζνα 50.000  86.066  50.000  86.066 
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Ρροκαταβολζσ Ρελατϊν 311.316  156.827  306.499  152.010 

Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί 257.989  103.865  247.100  102.236 

Ριςτωτζσ Διάφοροι 237.509  244.506  122.403  129.606 

φνολο 856.814  591.264  726.002  469.918 

 
Πλεσ οι παραπάνω υποχρεϊςεισ είναι βραχυπρόκεςμεσ και δεν απαιτείται 
προεξόφλθςι τουσ κατά τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ. 
 
7.14. Σρζχουςεσ Φορολογικζσ Τποχρεϊςεισ και Αναβαλλόμενοι Φόροι  
 
Οι τρζχουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρίασ και του ομίλου αναλφονται ωσ 
εξισ: 
 

ΣΡΕΧΟΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ - ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΤΠΟΧΡΕΩΘ 

 

Ποςά ςε € Ο ΟΜΙΛΟ   Θ ΕΣΑΙΡΙΑ 

 30/6/2017   31/12/2016   30/6/2017   31/12/2016 

Βραχυπρόκεςμθ Τποχρζωςθ        

Φ.Ρ.Α. 107.055  165.257  107.055  165.257 

Φ.Μ.Υ. 1.575  3.510  1.575  3.510 

Φόροι-τζλθ αμοιβϊν τρίτων 4.402  14.287  3.006  12.957 

Φόροσ ειςοδιματοσ φορολογθτζων κερδϊν 0  0  0  0 

Λοιποί φόροι-τζλθ 90.442  243.129  90.029  243.130 

Φόροι – τζλθ προθγοφμενων χριςεων 0  0  0  0 

        

φνολο 203.474  426.183  201.665  424.854 

Μακροπρόκεςμθ Τποχρζωςθ        

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 3.319.030  3.274.970  3.086.212  3.045.408 

 
Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ υπολογίηεται επί των προςωρινϊν διαφορϊν 
μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ και τθσ φορολογικισ βάςθσ των περιουςιακϊν 
ςτοιχείων και των υποχρεϊςεων, με τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ που 
αναμζνονται να εφαρμοςτοφν ςτθν περίοδο κατά τθν οποία κα τακτοποιθκεί θ 
απαίτθςθ ι θ υποχρζωςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ 
(και φορολογικοφσ νόμουσ) που ζχουν κεςπιςτεί μζχρι τθν θμερομθνία του 
ιςολογιςμοφ. 
Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ ςυμψθφίηονται με τισ αναβαλλόμενεσ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ, όταν υπάρχει ζνα νόμιμο αςκθτό δικαίωμα για 
ςυμψθφιςμό και υπόκεινται και οι δφο ςτθν ίδια φορολογικι αρχι. 
Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ περιόδου προζκυψε ωσ εξισ. 
 

 
Θ ΕΣΑΙΡΙΑ Ο ΟΜΙΛΟ 

Ποςά ςε €  1/1 - 30/6/17 1/1 - 30/6/17 

Αναβαλλόμενοσ φόροσ από: 
  Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 113.170 113.348 

Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία (5.733.076) (6.194.152) 

Απαιτιςεισ από πελάτεσ 115.213 115.903 
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Επιχορθγιςεισ παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων (242.300) (331.915) 

Υποχρεϊςεισ Leasing 0 0 

Ρροβλζψεισ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ (32.142) (32.142) 

 
(5.779.135) (6.328.958) 

Φορολογικι απαίτθςθ από αποτελζςματα προθγοφμενων χριςεων & προςαρμογζσ 3.224.580 3.649.141 

Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ τθσ 
30/6/17 (2.554.555) (2.679.817) 

   Αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ 31/12/2016 531.657 639.213 
Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ 
31/12/2016 (3.045.408) (3.274.970) 

Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ τθσ 
30/6/17 (2.513.751) (2.635.757) 

   Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ ςτθν Κατάςταςθ υνολικϊν Εςόδων τθσ 
30/6/17 (40.804) (44.060) 

 
 
7.15. Ανάλυςθ Αποτελεςμάτων Περιόδου 
 
Ο κφκλοσ εργαςιϊν του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ για τθν τρζχουςα και προθγοφμενθ 
περίοδο αναλφεται ωσ εξισ:  
 

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ               

  ΟΜΙΛΟ   ΕΣΑΙΡΙΑ 

 Ποςά ςε € 
1/1 – 

30/6/2017 
  

1/1 – 
30/6/2016 

  
1/1 – 

30/6/2017 
  

1/1 – 
30/6/2016 

Ζςοδα από πωλιςεισ εμπορευμάτων 54.342   131.057   35.527   3.774 

Ζςοδα από πωλιςεισ προϊόντων 3.966.606   5.037.382   3.860.221   4.943.092 

Ζςοδα από πωλιςεισ λοιπϊν 
αποκεμάτων 

11.044   13.258   11.044   13.258 

Ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν 206.578   389.396   206.578   389.396 

 ΤΝΟΛΟ 4.238.570   5.571.093   4.113.370   5.349.520 

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

ΚΟΣΟ ΠΩΛΘΘΕΝΣΩΝ               

  ΟΜΙΛΟ   ΕΣΑΙΡΙΑ 

 Ποςά ςε € 
1/1 – 

30/6/2017 
  

1/1 – 
30/6/2016 

  
1/1 – 

30/6/2017 
  

1/1 – 
30/6/2016 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΘ              

Δαπάνεσ μιςκοδοςίασ 535.615   567.427   497.361   529.942 

Δαπάνεσ - αμοιβζσ τρίτων 19.497   22.215   2.025   2.817 

Ραροχζσ τρίτων 115.193   138.500   95.927   116.301 

Φόροι και τζλθ ενςωματωμζνα ςτο 
κόςτοσ 

0   0   0   0 

Διάφορα λειτουργικά ζξοδα 194.694   253.125   186.418   242.116 

Ρροβλζψεισ 0   0   0   0 
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Αποςβζςεισ παγίων περιεχόμενεσ ςτο 
κόςτοσ 

  0  0  0 

Κόςτθ ανάλωςθσ 1.619.477   1.879.646   1.709.174   1.883.700 

Ιδιοπαραγωγι (3.000)   0   (3.000)   0 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΠΩΛΘΘΕΝΣΩΝ 2.481.476   2.860.913   2.487.905   2.774.876 

 
Τα λοιπά ζςοδα αναλφονται ωσ εξισ: 
 

ΛΟΙΠΑ ΕΟΔΑ               

  ΟΜΙΛΟ   ΕΣΑΙΡΙΑ 

 Ποςά ςε € 
1/1 – 

30/6/2017 
  

1/1 – 
30/6/2016 

  
1/1 – 

30/6/2017 
  

1/1 – 
30/6/2016 

Λοιπά Οργανικά Ζςοδα 89.931   94.164   89.931   94.164 

Ζςοδα προθγοφμενων χριςεων 341   0   341   0 

Ζκτακτα ζςοδα 1.150   0   1.050   0 

ΤΝΟΛΟ 91.422   94.164   91.322   94.164 

 
Τα ζξοδα διοίκθςθσ, διάκεςθσ και χρθματοοικονομικά, τα οποία απεικονίηονται ςτισ 
ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, αναλφονται ωσ εξισ: 
 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΘΘ, ΔΙΑΘΕΘ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

  ΟΜΙΛΟ   ΕΣΑΙΡΙΑ 

 Ποςά ςε € 
1/1 – 

30/6/2017 
  

1/1 – 
30/6/2016 

  
1/1 – 

30/6/2017 
  

1/1 – 
30/6/2016 

                

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΘΘ              

Δαπάνεσ μιςκοδοςίασ 101.918   120.283   101.918   108.595 

Δαπάνεσ - αμοιβζσ τρίτων 132.028   188.618   131.738   183.312 

Ραροχζσ τρίτων 28.242   32.463   26.397   32.003 

Φόροι και τζλθ ενςωματωμζνα ςτο κόςτοσ 10.043   13.221   6.213   8.993 

Διάφορα λειτουργικά ζξοδα 189.603   246.483   189.581   246.224 

Ρροβλζψεισ 0   0   0   0 

Λοιπά 10.618   3.561   9.370   3.534 

ΤΝΟΛΟ 472.452   604.629   465.217   582.661 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΘ           

Δαπάνεσ μιςκοδοςίασ 216.067   230.221   216.067   230.221 

Δαπάνεσ - αμοιβζσ τρίτων 35   48   35   48 

Ραροχζσ τρίτων 217.130   263.248   217.130   263.248 

Φόροι και τζλθ ενςωματωμζνα ςτο κόςτοσ 10.073   14.579   10.073   14.579 

Διάφορα λειτουργικά ζξοδα 524.522   681.238   524.522   681.238 

ΤΝΟΛΟ 967.827   1.189.334   967.827   1.189.334 

            

ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΟΣΘ (ΕΞΟΔΑ-
ΕΟΔΑ) 

591.523   701.426   578.218   683.693 
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Οι αποςβζςεισ που λογίςκθκαν και απεικονίηονται ςτισ ςυνθμμζνεσ Οικονομικζσ 
Καταςτάςεισ αναλφονται ωσ εξισ: 

  ΟΜΙΛΟ   ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 Ποςά ςε € 
1/1 – 

30/6/2017 
  

1/1 – 
30/6/2016 

  
1/1 – 

30/6/2017 
  

1/1 – 
30/6/2016 

Αποςβζςεισ ενςϊματων παγίων 669.733   716.948   599.713   643.416 

Αποςβζςεισ αςϊματων παγίων 152.577   156.208   151.810   155.441 

Αποςβζςεισ επιχορθγιςεων (69.316)   (69.316)   (57.545)   (57.545) 

ΤΝΟΛΟ 752.994   803.840   693.978   741.312 

 
 
7.16.  Κζρδθ / ηθμίεσ ανά μετοχι 
 
Τα κζρδθ / ηθμίεσ ανά μετοχι υπολογίςτθκαν με βάςθ το μζςο ςτακμιςμζνο αρικμό 
των μετοχϊν ςε κυκλοφορία, ο οποίοσ ανζρχεται ςε 34.720.000 μετοχζσ, επί του 
ςυνόλου των μετοχϊν τθσ εταιρίασ και ζχουν ωσ εξισ: 

 

ΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΑ 
ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. € 
1/1-

30/6/17 
1/1-

30/6/16 
1/1-

30/6/17 
1/1-

30/6/16 

Κζρδθ / (ηθμίεσ) προ φόρων (936) (495) (988) (528) 

Μείον διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου προθγοφμενων χριςεων 0 0 0 0 

Μείον / πλζον φόροι (44) (83) (41) (78) 

Κζρδθ / (ηθμίεσ) μετά από φόρουσ (α) (980) (578) (1.029) (606) 

Κατανζμονται ςε: 
    Μετόχουσ Εταιρείασ (982,0) (579,0) (1.029,0) (606,0) 

Δικαιϊματα Μειοψθφίασ 2,0 1,0 0,0 0,0 

Κζρδθ / (ηθμίεσ) μετά από φόρουσ ανά μετοχι - βαςικά (ςε €) (0,0283) (0,0167) (0,0296) (0,0175) 

 
 
8. Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία τθσ Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ  

 
Θ εταιρεία, ςτισ επόμενεσ θμζρεσ και πριν το τζλοσ του Σεπτεμβρίου, κα 
ανακοινϊςει ςτο χρθματιςτιριο τθν ανάλθψθ δφο νζων ςθμαντικϊν ςυμβάςεων 
ζργων του Γερμανικοφ Στρατοφ ςυνολικοφ φψουσ 2.600 χιλ. €. 
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενζςτερα των οικονομικϊν καταςτάςεων γεγονότα, τα 
οποία να αφοροφν είτε ςτον Πμιλο είτε ςτθν Εταιρία για τα οποία επιβάλλεται 
αναφορά από τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ρ.Χ.Ρ.). 
 

ΒΙ. ΡΕ ΣΕΩΝ, 20 Σεπτεμβρίου 2017 
Ο  

ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ.  και 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

ΤΟ 
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Ο  
ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΘΙΟΥ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΘΣ Δ. ΘΕΟΔΩΟΣ  
ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΘΣ 

 


