
Σα παρακάτω ςτοιχεία και πλθροφορίεσ, που προκφπτουν από τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτοχεφουν ςε μία γενικι ενθμζρωςθ για τθν οικονομικι κατάςταςθ και τα αποτελζςματα τθσ "ΚΑΛΟΤΠΙΑ - ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ

ΜΕΣΑΛΛΟΤ - ΠΛΑΣΙΚΟΤ Α.Β.Ε.Ε. - Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.". υνιςτοφμε επομζνωσ ςτον αναγνϊςτθ, πριν προβεί ςε οποιαδιποτε είδουσ επενδυτικι επιλογι ι άλλθ ςυναλλαγι με τον εκδότθ, να ανατρζξει ςτθ διεφκυνςθ

διαδικτφου τθσ εταιρείασ, όπου αναρτϊνται οι οικονομικζσ καταςτάςεισ κακϊσ και θ ζκκεςθ ελζγχου του Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι.

Αρμόδια Τπηρεςία - Νομαρχία: ΕΡΡΩΝ

Διεφθυνςη διαδικτφου: www.kem-p.gr

Ημερομηνία Ζγκριςησ των Ετήςιων Οικονομικών Καταςτάςεων: 16 Απριλίου 2018

φνθεςη Διοικητικοφ υμβουλίου: Πρόεδροσ & Δ/νων υμβουλοσ: Αθανάςιοσ Κ.Παπαπαναγιώτου

Μζλθ: Κωνςταντίνοσ Ακ. Παπαπαναγιϊτου, Δθμιτριοσ Α. Πεταλάσ, Αλζξανδροσ Φ.Σςαγκαλίδθσ, Διονφςιοσ Α. Παντοφςασ

Νόμιμοσ Ελεγκτήσ: Ακανάςιοσ Δ. Σςάκλθσ

Ελεγκτική Εταιρεία: METRON AUDITING A.E.

Σφποσ Ζκθεςησ Ελζγχου Ελεγκτή: Με φμφωνθ Γνϊμθ

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 31-12-17 31-12-16 1/1-31/12/17 1/1-31/12/16

Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 2,677.0 2,769.5 φνολο ιδίων κεφαλαίων ζναρξθσ χριςθσ (1/1/17 και 1/1/16 αντίςτοιχα) 2,246.4 2,190.9

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 1.9 3.4 υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ 25.9 55.5

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 134.5 134.5 Αφξθςθ / (μείωςθ) Μετοχικοφ Κεφαλαίου 0.0 0.0

Αποκζματα 307.9 331.3 Διανεμθκζντα μερίςματα 0.0 0.0

Απαιτιςεισ από πελάτεσ 134.4 238.0 Λοιπζσ μεταβολζσ 0.0 0.0

Λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 285.3 353.7 φνολο ιδίων κεφαλαίων λιξθσ χριςθσ (31/12/17 και 31/12/16 αντίςτοιχα) 2,272.3 2,246.4

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 3,541.0 3,830.4

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο (78.600 μετοχζσ των 25,00 €) 1,965.0 1,965.0

Λοιπά ςτοιχεία κακαρισ κζςθσ 307.3 281.4

φνολο κακαρισ κζςθσ μετόχων εταιρείασ (α) 2,272.3 2,246.4 1/1-31/12/17 1/1-31/12/16

Δικαιϊματα μειοψθφίασ (β) 0.0 0.0 Λειτουργικζσ Δραςτηριότητεσ

φνολο κακαρισ κζςθσ (γ) = (α) + (β) 2,272.3 2,246.4 Κζρδθ/(ηθμίεσ) προ φόρων (ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) 32.4 64.3

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 134.6 206.7 Πλέον / μείον προςαρμογέσ για:

Αναβαλλόμενεσ Μακρ/ςμεσ Φορολογικζσ Τποχρεϊςεισ 236.0 229.6 Αποςβζςεισ 70.6 73.0

Προβλζψεισ / Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 736.0 759.5 Προβλζψεισ 0.0 0.0

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 61.5 193.4 υναλλαγματικζσ διαφορζσ 0.0 0.0

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 100.6 194.8 Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 26.8 33.2

φνολο υποχρεϊςεων (δ) 1,268.7 1,584.0 Αποτελ/τα (ζςοδα, ζξοδα, κζρδθ, ηθμίεσ) επενδ. δραςτθριότθτασ 0.0 0.0

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ (γ) + (δ) 3,541.0 3,830.4 Πλζον/μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογαριαςμϊν κεφαλαίου 

κίνθςθσ ι που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ:

Μείωςθ/(αφξθςθ) αποκεμάτων 23.3 6.1

Μείωςθ/(αφξθςθ) απαιτιςεων 104.8 42.0

Αφξθςθ /(μείωςθ)  υποχρεϊςεων (πλθν δανειακϊν) (94.2) (57.3)

1/1-31/12/17 1/1-31/12/16 Μείον:

Κφκλοσ εργαςιϊν 499.0 590.4 Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα 0.0 0.0

Μικτά κζρδθ / (ηθμίεσ) 152.6 199.1 Καταβεβλθμζνοι φόροι 0.8 0.8

Κζρδθ / (ηθμίεσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν Σφνολο ειςροών/εκροών από λειτουργικζσ δραςτηριότητεσ (α) 164.5 162.1

αποτελεςμάτων 59.1 97.5 Επενδυτικζσ Δραςτηριότητεσ

Κζρδθ / (ηθμίεσ) προ φόρων 32.4 64.3 Απόκτθςθ κυγατρικϊν, ςυγγενϊν, κοινοπραξιϊν και λοιπϊν επενδ. 0.0 0.0

Κζρδθ / (ηθμίεσ) μετά από φόρουσ (Α) 25.9 55.5 Αγορά ενςϊματων και άυλων παγίων ςτοιχείων 0.0 0.0

Κατανζμονται ςε: Μετόχουσ εταιρείασ 25.9 55.5 Ειςπράξεισ από πωλιςεισ ενςϊματων και άυλων παγίων 0.0 0.0

Σόκοι ειςπραχκζντεσ 0.0 0.0

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ (Β) 0.0 0.0 Μερίςματα ειςπραχκζντα 0.0 0.0

υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ (Α) + (Β) 25.9 55.5 Μείωςθ/(αφξθςθ) λοιπϊν μακροπρόκεςμων απαιτιςεων 0.0 5.0

Κατανζμονται ςε: Μετόχουσ εταιρείασ 25.9 55.5 Σφνολο ειςροών/εκροών από επενδυτικζσ δραςτηριότητεσ (β) 0.0 5.0

Χρηματοδοτικζσ Δραςτηριότητεσ

Κζρδθ / (ηθμίεσ) μετά από φόρουσ ανά μετοχι - βαςικά (ςε €) 0,3294 0,7059 Ειςπράξεισ από αφξθςθ Μετοχικοφ Κεφαλαίου 0.0 0.0

Προτεινόμενο μζριςμα ανά μετοχι (ςε €) 0.0000 0.0000 Ειςπράξεισ από εκδοκζντα / αναλθφκζντα δάνεια 0.0 0.0

Κζρδθ / (ηθμίεσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν Εξοφλιςεισ δανείων (231.2) (151.6)

αποτελεςμάτων και ςυνολικϊν αποςβζςεων 129.8 170.5 Εξοφλιςεισ υποχρ. χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων (χρεολφςια) 0.0 0.0

Μερίςματα πλθρωκζντα 0.0 0.0

Πρόςθετα ςτοιχεία και πληροφορίεσ: Σφνολο ειςροών/εκροών χρημ/κών δραςτηριοτήτων (γ) (231.2) (151.6)

Καθαρή αφξηςη/(μείωςη) ςτα ταμειακά διαθζςιμα και 

1. Ζχουν τθρθκεί οι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ του Ιςολογιςμοφ τθσ 31/12/2016 ιςοδφναμα τησ χρήςησ (α)+(β)+(γ) (66.7) 15.5

2. Ο αρικμόσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ ςτθν εταιρεία είναι: Σαμειακά διαθζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξησ χρήςησ 164.1 148.6

31-12-17 31-12-16 Σαμειακά διαθζςιμα και ιςοδφναμα λήξησ χρήςησ 97.4 164.1

Μιςκωτοί (κατά τθν παρατικζμενθ θμερομθνία) 1 1

Ημερομίςκιοι (κατά τθν παρατικζμενθ θμερομθνία) 8 8

φνολο 9 9

3. Αναφορικά με τα εμπράγματα βάρθ επί παγίων ςτοιχείων, παραπζμπουμε ςτθν ετιςια οικονομικι ζκκεςθ. 7. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε. περιλαμβάνονται με τθν μζκοδο τθσ πλιρουσ ενοποίθςθσ 

4. Δεν υπάρχουν επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ δικαςτικϊν ι διοικθτικϊν οργάνων, που ενδζχεται     ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του ομίλου ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ Α.Β.Ε.Ε.Α. - DROMEAS, 

    να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ εταιρείασ.     που ζχει ζδρα ςτθν Ελλάδα και κατζχει ποςοςτό ςυμμετοχισ 92,54%   επί τθσ εταιρείασ Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.

5. Σα ποςά των αγορϊν και πωλιςεων ςωρευτικά από τθν ζναρξθ τθσ οικονομικισ χριςθσ και τα 8. Δεν υπάρχουν ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ, μετοχζσ τθσ εταιρείασ που να κατζχονται από τθν ίδια.

    υπόλοιπα των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων ςτθ λιξθ τθσ τρζχουςασ οικονομικισ χριςθσ, που ζχουν 9. Οι προβλζψεισ που ζχει ςχθματίςει θ εταιρεία αφοροφν: (i) ςε αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ λόγω  εξόδου 

    προκφψει από ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ, όπωσ αυτά ορίηονται από το ΔΛΠ 24, ζχουν ωσ    από τθν εργαςία για ςυνταξιοδότθςθ οι οποίεσ κατά τθν 31/12/17 ανζρχονταν ςε ποςό € 4.589,15 και

    εξισ (ςε χιλ. €):    (ii) ςε προβλζψεισ επιςφαλϊν απαιτιςεων οι οποίεσ κατά τθν 31/12/17 ανζρχονταν ςε ποςό € 2.380,00.

31-12-17 10. Δεν υπάρχουν άλλα ςθμαντικά γεγονότα μεταγενζςτερα τθσ 31/12/2017 τα οποία κα ζπρεπε να

α) Ζςοδα 289.2      κοινοποιθκοφν ι να διαφοροποιιςουν τα κονδφλια των δθμοςιευμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων.

β) Ζξοδα 0.0 11. Δεν ζχει επζλκει διακοπι εκμετάλλευςθσ κλάδου τθσ εταιρείασ.

γ) Απαιτιςεισ 71.7

δ) Τποχρεϊςεισ 0.0

ε) υναλλαγζσ και αμοιβζσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν και μελϊν τθσ Διοίκθςθσ 27.9

ςτ) Απαιτιςεισ από διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ 75.8

η) Τποχρεϊςεισ προσ διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ 0.0

6. Σα κζρδθ / ηθμίεσ ανά μετοχι υπολογίςτθκαν με βάςθ τον αρικμό των μετοχϊν ςε κυκλοφορία κατά 

    το τζλοσ τθσ κλειόμενθσ χριςθσ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ..& ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΕΝΑ ΜΕΛΟ Ο ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΑΘ. Κ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕΣΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΔΗ

Α.Δ.Σ.  ΑM 430530 Α.Δ.Σ.  ΑΕ 373475 ΛΟΓΙΣΗ Αϋ ΣΑΞΕΩ Αρ. Αδείασ 65724

ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ

Ποςά εκφραςμζνα ςε χιλιάδεσ ευρώ

ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΕΡΡΩΝ - ΔΗΜΟ ΛΕΤΚΩΝΑ ΕΡΡΩΝ

Ποςά εκφραςμζνα ςε χιλιάδεσ ευρώ Ποςά εκφραςμζνα ςε χιλιάδεσ ευρώ

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποςά εκφραςμζνα ςε χιλιάδεσ ευρώ

ΚΑΛΟΤΠΙΑ - ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑΛΛΟΤ - ΠΛΑΣΙΚΟΤ Α.Β.Ε.Ε.
Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε

Αρ. Μ.Α.Ε. 50951 / 59 / Β / 02 / 02   -   ΓΕΜΗ 113634752000

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ  ΣΗ ΧΡΗΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2017 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017

(δημοςιευμζνα βάςει του Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήςεισ που ςυντάςςουν ετήςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ενοποιημζνεσ και μη, κατά τα ΔΛΠ) 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

http://www.kem-p.gr/

