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ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

2006

Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ετήσιο δελτίο
και τους ελεγκτές

1. Γενικά στοιχεία
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος έγινε σύμφωνα με την Απόφαση αριθμ. 7/372/15.02.2006
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους «Κανόνες Συμπεριφοράς των Εισηγμένων
Εταιριών».
Στο Ετήσιο Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία τα οποία
θεωρούνται απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής
κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της εταιρίας με την επωνυμία
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ».
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις
εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της εταιρίας ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, Τ.Κ. 621 21 τηλ.:
2321099220 και 2321099230, fax: 2321099270, e-mail: dromfin@otenet.gr, website:
www.dromeas.gr (υπεύθυνος κος Τσαγκαλίδης).

2. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν δελτίο είναι:
α) Ο κος Αθανάσιος Κων. Παπαπαναγιώτου, κάτοικος Σερρών
Πρόεδρος Δ.Σ. τηλ.: 2321099220 και 2321099230.
β) Ο κος Φαίδων Αλεξ. Τσαγκαλίδης κάτοικος Σερρών
Μέλος Δ.Σ. και Οικονομικός Δ/ντής τηλ.: 2321099220 και 2321099230.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του
περιεχομένου του παρόντος Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι:
•
•

•

Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτό είναι πλήρη και αληθή.
Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, απόκρυψη ή παράλειψη
των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων
και πληροφοριών στο Ετήσιο Δελτίο.
Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες οι οποίες θα
μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική της κατάσταση.
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3.

Ελεγκτές της εταιρίας

α)

Νομικός Έλεγχος
Ο Νομικός Έλεγχος καλύπτεται από τον δικηγόρο Νικόλαο Σιάρκο Νομικό Σύμβουλο της
Εταιρίας. Ο Νομικός Έλεγχος, έχοντας λάβει υπόψη τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία, που
παρασχέθηκαν από την εταιρία, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προέκυψε κατά τη γνώμη
του ουσιώδες στοιχείο το οποίο να συνιστά παράβαση διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, από
άποψη νομικής υπόστασης, λειτουργίας και εν γένει νομικής κατάστασης της εταιρίας.

β)

Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές
Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 1.1.2006
έως 31.12.2006 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής Αθανάσιος Δ. Τσάκλης της εταιρίας ΣΟΛ
Α.Ε. κάτοικος Θεσσαλονίκης, Γιαννιτσών 31 & Πατριάρχου Κυρίλλου (κτίριο Αλέξανδρος)
Τ.Κ. 54627 τηλ. 2310 544150-1, Α.Μ.ΣΟΕ 14951.
Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο συνημμένο παράρτημα κάτω από τους
δημοσιευμένους ισολογισμούς. Επιπροσθέτως ο Αθανάσιος Τσάκλης διαβεβαιώνει ότι δεν
υπήρξε διαφωνία μεταξύ της Διοίκησης της Εταιρίας και του ιδίου και ότι η Εταιρία διαθέτει
αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου.

γ)

Εσωτερικός Έλεγχος
Ο εσωτερικός οικονομικός έλεγχος διενεργείτε από τον οικονομολόγο Δημήτριο Μήντο,
κάτοικο Σερρών, τηλ. 23210 99220.
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ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

2006

Πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές
1.

Γενικές πληροφορίες

Η Εταιρία συμμετέχει κατά περίπτωση, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε
οποιασδήποτε μορφής οντότητα, σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης κατασκευής
έργων ή προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείτε με τις διατάξεις του νόμου
3310/2005, με οικονομικό αντικείμενο ή αντάλλαγμα ανώτερο του ενός εκατομμυρίου
(1.000.000,00) ευρώ και για τον λόγο αυτό υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 8 του
ν.3310/2005, ως και του Π.Δ/τος 82/1996, καθ’ο μέρος συνεχίζει να ισχύει.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την από 15.12.1994 έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων,
όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.
Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, εφόσον μέτοχος της "ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ" είναι Ελληνική
ανώνυμη εταιρία, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό
(1%), τότε οι αφ'ενός οι μετοχές της θα πρέπει να είναι ονομαστικές και ούτω καθ'εξής μέχρι
φυσικού προσώπου, αφ'ετέρου θα πρέπει να ενημερώνει την "ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ" για τα
στοιχεία των μετόχων της.
Από την υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου εξαιρούνται
εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, κατά την έννοια της διάταξης της
παρ.3 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 82/1996, οι ανώνυμες
εταιρίες-μέτοχοι της Εταιρίας μας που είναι εταιρίες με ανώνυμες μετοχές και που δεν τηρούν τις
από τις ως άνω διατάξεις υποχρεώσεις τους, στερούνται των δικαιωμάτων παραστάσεως και
ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας μας, καθώς και των κάθε είδους
περιουσιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχική ιδιότητα.

2.

Πληροφορίες για το κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ύψος των 10.242.400,00 € διαιρούμενο σε
17.360.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 € η κάθε μία και είναι
ολοσχερώς καταβεβλημένο.
Μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι κατέχουν ποσοστό του κεφαλαίου ανώτερο του 20% την
31/12/2006 είναι οι εξής:
•
•

Αθανάσιος Κων. Παπαπαναγιώτου
Ιωάννης Κων. Παπαπαναγιώτου

ποσοστό
ποσοστό

38,48
38,48
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3.

Συνολικά ίδια κεφάλαια

Τα ιδία κεφάλαια της εταιρίας, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί και διαμορφώνουν
την πιο κάτω σημειούμενη λογιστική αξία μετοχής την 31.12.2006:

Ιδία κεφάλαια της εταιρίας
•
•
•
•

Ποσά σε €

Αριθμός μετοχών
Ονομαστική αξία
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό από την έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο
• Λοιπά αποθεματικά
• Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Λογιστική αξία Μετοχής

17.360.000
0,59
10.242.400,00
19.723.625,27
6.882.110,36
36.848.135,63
2,122

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ
ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2006 ΜΕΧΡΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2006
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ €
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ΗΜ/ΝΙΑ

Ιαν-06
Φεβ-06
Μαρ-06
Απρ-06
Μαϊ-06
Ιουν-06
*

*
**

ΤΙΜΗ*

1,35
1,45
1,35
1,29
1,25
1,20

ΟΓΚΟΣ

ΑΞΙΑ ΣΕ €**

ΗΜ/ΝΙΑ

95.550
164.085
50.860
43.360
86.005
39.320

132.283
239.826
70.191
55.669
114.722
46.963

Ιουλ-06
Αυγ-06
Σεπ-06
Οκτ-06
Νοε-06
Δεκ-06

ΤΙΜΗ*

1,15
1,26
1,81
1,85
1,91
1,89

2006

ΟΓΚΟΣ

ΑΞΙΑ ΣΕ €**

15.575
62.062
1.467.825
1.968.448
787.564
1.450.102

17.617
74.238
2.521.280
3.913.532
1.489.753
2.966.188

Αφορά την τιμή κλεισίματος μετοχής της τελευταίας ημέρας του μήνα
Αφορά την αξία ανά μήνα υπολογισμένη με την ημερήσια τιμή επί τον ημερήσιο όγκο κλεισίματος μετοχής

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΣΕ €
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Με στοιχεία της 31/12/2006 του μετοχολογίου μας, η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας απεικονίζεται
όπως παρακάτω: (διάγραμμα 1)
α) Μέτοχοι

νομικά πρόσωπα

β) Μέτοχοι

φυσικά πρόσωπα

ποσοστό
κατοχής
ποσοστό
κατοχής

5,69%
94,31%

Η ανάλυση των νομικών προσώπων που κατέχουν το 5,69 % των μετοχών της εταιρείας ήταν:
(διάγραμμα 2)
ποσοστό
κατοχής
Χρηματιστηριακές εταιρίες
25,86%
ποσοστό
κατοχής
Εταιρίες επενδύσεων
45,53%
ποσοστό
κατοχής
Λοιπές ανώνυμες εταιρίες
28,61%

Τέλος, από το σύνολο των εν κυκλοφορία μετοχών η ιδιοκτησία της εταιρίας κατέχει ποσοστό
μετοχών 76,96% και το επενδυτικό κοινό κατέχει ποσοστό 23,04%.
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2006

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΡΟΜΕΑ (ΚΟ) vs ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ
(01/01/2006 - 10/04/2007)
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ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "DROMEAS"
ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν
από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "DROMEAS",
ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»
την 15/03/2007 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την κατάθεσή τους στο Χρηματιστήριο
Αξιών Αθηνών, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.dromeas.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον τύπο
συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα
γενικά οικονομικά στοιχεία της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της
Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης,
επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά
οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις κονδυλίων.
Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "DROMEAS"
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Ισολογισμός
Ποσά σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Άϋλα στοιχεία ενεργητικού
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις και λοιπά κυκλοφ/ντα στοιχεία
Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα
στην εύλογη αξία με μεταβολές στα κέρδη / ζημίες
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό Κεφάλαιο (17.360.000 μετ. αξίας € 0,59 έκαστη)
Υπέρ το Άρτιο
Αποθεματικά
Κέρδη / ζημίες εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα σε μετόχους
της Μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια τραπεζών
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/06

31/12/05

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/06

31/12/05

36.506.156,66
547.184,44
0,00
464.931,41
37.518.272,51

36.297.200,94
285.104,64
0,00
690.234.63
37.272.540,21

34.073.304,25
495.040,01
1.697.523,12
207.059,66
36.472.927,04

34.168.785,08
212.943,72
1.152.812,66
515.684,86
36.050.226,32

9.471.998,55
6.459.477,19

8.726.279,26
5.830.661,84

9.651.389,20
6.523.398,50

8.398.931,73
5.851.018,71

533.334,86

1.231.697,23

313.691,63

830.455,53

744.898,38
902.988,38
18.112.697,36

698.727,52
1.933.806,49
18.421.172,34

744.898,38
544.716,48
17.778.094,19

698.727,52
1.642.687,80
17.421.821,29

55.630.969,87

55.693.712,55

54.251.021,23

53.472.047,61

10.242.400,00
19.723.625,27
5.575.150,35
1.025.036,85

10.242.400,00
19.723.625,27
5.661.073,37
42.538,24

10.242.400,00
19.723.625,27
5.749.582,01
1.132.528,35

10.242.400,00
19.723.625,27
5.510.016,89
42.538,24

36.593.212,47
134.661,40
36.727.873,87

35.669.636,88
127.485,64
35.797.122,52

36.848.135,63
0,00
36.848.135,63

35.518.580,40
0,00
35.518.580,40

7.655.500,00
1.459.228,46
121.825,94
2.441.811,64
11.678.366,04

8.338.434,72
1.609.004,37
103.638,43
2.481.663,18
12.532.740,70

7.655.500,00
1.447.833,96
118.649,75
1.586.379,12
10.808.362,83

7.889.000,00
1.597.609,87
100.701,17
1.605.294,84
11.192.605,88

3.206.470,39
3.171.179,80
245.805,04
601.274,73
7.224.729,96

3.879.571,77
2.293.566,44
499.333,32
691.377,80
7.363.849,33

3.293.902,34
2.512.066,78
206.444,69
582.108,96
6.594.522,77

3.626.165,32
2.087.764,44
368.535,32
678.396,25
6.760.861,33

18.903.096,00
55.630.969,87

19.896.590,03
55.693.712,55

17.402.885,60
54.251.021,23

17.953.467,21
53.472.047,61
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Αποτελέσματα Χρήσης

Ποσά σε χιλ. €
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη / ζημίες
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργείας διαθέσεως
Κέρδη / ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Αποσβέσεις
Κέρδη / ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας
Κέρδη προ φόρων
Μείον φόροι
Κέρδη / ζημίες μετά από φόρους
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρείας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (Ευρώ/μετοχή)
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/06 1/1-31/12/05 1/1-31/12/06
18.854
16.433
18.494
-10.358
-9.451
-9.924
8.496
6.982
8.570
359
543
329
-2.013
-1.770
-1.926
-4.182
-4.159
-3.962
2.660
1.596
3.011

1/1-31/12/05
16.114
-9.182
6.932
519
-1.734
-4.132
1.585

-1.190
1.470

-1.011
585

-1.103
1.908

-940
645

-581
889
-147
742

-149
436
550
986

-551
1.357
-230
1.127

-116
529
408
937

746
-4
0,043

1.003
-17
0,058

1.127
0
0,065

937
0
0,054
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Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Αποδιδόμενα στους Μετόχους της Μητρικής
Μετοχικό
Κεφάλαιο
Ποσά σε χιλιάδες €
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ

Υπέρ το Άρτιο

Αποθεματικά
Εύλογης Αξίας

Λοιπά
Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις Νέον

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Σύνολο

10.242

19.724

3.426

2.314

392

125

36.223

0

0

0

0

987

0

987

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2005
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 31/12/2005
Έγκριση προτεινόμενων προς διανομή μερισμάτων χρήσης 2004

0

0

0

0

-1.909

0

-1.909

Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα ιδια κεφάλαια Μεταφορά σε αποθεματικά

0

0

-24

301

573

0

850

Δικαιώματα μειοψηφίας από την πρώτη ενοποίηση και την ενοποίηση
περιόδου

0

0

0

0

0

2

2

Καθαρό κέρδος / ζημία από αποτίμηση στην εύλογη αξία

0

0

-356

0

0

0

-356

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005

0
10.242

0
19.724

-380
3.046

301
2.615

-349
43

2
127

-426
35.797

Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2006, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ

10.242

19.724

3.046

2.615

43

127

35.797

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 31/12/2006

0

0

0

0

742

0

742

Φόρος Εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση

0

0

140

0

-65

0

75

0

0

-61

-327

366

0

-22

0

0

0

0

0

8

8

0
0
10.242

0
0
19.724

162
241
3.287

0
-327
2.288

-34
1.009
1.052

0
8
135

128
931
36.728

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/Ζημιά Περιόδου

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2006

Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα ιδια κεφάλαια Μεταφορά σε αποθεματικά
Δικαιώματα μειοψηφίας από την πρώτη ενοποίηση και την ενοποίηση
περιόδου
Καθαρό κέρδος / ζημία από αποτίμηση στην εύλογη αξία
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/Ζημιά Περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας
Αποδιδόμενα στους Μετόχους της Μητρικής
Μετοχικό
Κεφάλαιο
Ποσά σε χιλιάδες €
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ

Υπέρ το Άρτιο

Αποθεματικά
Εύλογης Αξίας

Αποτελέσματα
εις Νέον

Αποθεματικά

Σύνολο

10.242

19.724

3.426

2.466

392

36.250

0

0

0

0

937

937

0

0

0

0

-1.909

-1.909

0

0

0

-2

623

621

0

0

-380

0

0

-380

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2005
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 31/12/2005
Έγκριση προτεινόμενων προς διανομή μερισμάτων χρήσης 2004
Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα ιδια κεφάλαια Μεταφορά σε αποθεματικά
Καθαρό κέρδος / ζημία από αποτίμηση στην εύλογη αξία
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/Ζημιά Περιόδου

0

0

-380

-2

-349

-731

10.242

19.724

3.046

2.464

43

35.519

10.242

19.724

3.046

2.464

43

35.519

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 31/12/2006

0

0

0

0

1.127

1.127

Φόρος Εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση

0

0

140

0

-65

75

Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα ιδια κεφάλαια Μεταφορά σε αποθεματικά

0

0

-62

0

61

-1

0
0
10.242

0
0
19.724

162
240
3.286

0
0
2.464

-34
1.089
1.132

128
1.329
36.848

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005

Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2006, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2006

Καθαρό κέρδος / ζημία από αποτίμηση στην εύλογη αξία
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/Ζημιά Περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006
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Ταμειακές Ροές

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1-31/12/06
1/1-31/12/05

Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων
Κέρδη προ φόρων
Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτελ/τα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημίες) επενδ. δραστηριότητας
Κέρδος εκμ/σεως πριν από τις μεταβ. του Κεφ. Κίνησης
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση /(μείωση) υποχρ. (πλην Τραπεζών)
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα
Πληρωμές φόρων
Σύνολο εισροών/εκροών λειτουργικών δραστηριοτήτων
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Πωλήσεις / (αγορές) θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Μείωση/(αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
Σύνολο εισροών/εκροών επενδυτικών δραστηριοτήτων
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχ. Κεφαλ.
Πληρωμές τόκων
Πληρωμές μερισμάτων
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών/εκροών χρημ/κών δραστηριοτήτων
Αύξηση /(μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα
Διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου
Διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/06
1/1-31/12/05

889,0

436,0

1.357,0

529,0

1.190,0
18,0
0,0
581,0
-254,0
2.424,0
-746,0
68,0
-1.138,0
608,0
-63,0
-125,0
420,0

1.011,0
278,0
-24,0
149,0
-194,0
1.656,0
-1.488,0
838,0
1.002,0
2.008,0
0,0
-1.963,0
45,0

1.103,0
18,0
0,0
551,0
-257,0
2.772,0
-1.253,0
-157,0
-385,0
977,0
-62,0
-125,0
790,0

940,0
276,0
-24,0
116,0
-505,0
1.332,0
-1.245,0
907,0
744,0
1.738,0
0,0
-1.961,0
-223,0

-1.533,0
0,0
0,0
57,0
46,0
3,0
-1.427,0

-1.521,0
44,0
30,0
104,0
0,0
-530,0
-1.873,0

-1.161,0
0,0
-523,0
57,0
46,0
3,0
-1.578,0

-1.437,0
44,0
30,0
104,0
0,0
-411,0
-1.670,0

0,0
-481,0
-28,0
8.272,0
-7.787,0
-24,0
-1.031,0
1.934,0
903,0

0,0
-437,0
-1.910,0
23.390,0
-20.942,0
101,0
-1.727,0
3.661,0
1.934,0

0,0
-467,0
-28,0
7.772,0
-7.587,0
-310,0
-1.098,0
1.643,0
545,0

0,0
-424,0
-1.910,0
22.950,0
-20.462,0
154,0
-1.739,0
3.382,0
1.643,0
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία
1.1. Γενικές Πληροφορίες
Η εταιρεία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Εμπορίας και
Αντιπροσωπειών» με διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ» Α.Β.Ε.Ε.Α. ιδρύθηκε το έτος
1979 (ΦΕΚ 1474/15.5.1979) με διάρκεια μέχρι 31.12.2040 και έδρα τον Δήμο
Λευκώνα του Νομού Σερρών στη διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ. Σερρών Τ.Κ. 621 21, Τετράγωνο
9. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών που τηρείται στη Νομαρχία
Σερρών με αριθμό Μητρώου 11045/06/Β/86/10.
1.2. Φύση Δραστηριοτήτων
Η εταιρεία είναι βιομηχανική επιχείρηση πλήρως καθετοποιημένη με κύρια
δραστηριότητα την παραγωγή επίπλων και εξοπλισμού γραφείων. Παράγει και
προσφέρει τα παρακάτω προϊόντα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Γραφεία Διευθυντικά, προϊσταμένων, υπαλλήλων για διάφορες εργασίες,
κατηγορίες, μεγέθη και σχέδια
Καθίσματα γραφείων όλων των κατηγοριών και βαθμίδων
Αρχειοθήκες για όλες τις βαθμίδες και χρήσεις
Σταθερά διαχωριστικά χώρων μέχρι οροφής
Κινητά διαχωριστικά σε διάφορα ύψη
Κινητές αρχειοθήκες
Καθίσματα κοινόχρηστων χώρων
Εξοπλισμούς εμπορικών καταστημάτων ειδικής κατασκευής
Ειδικές κατασκευές εξοπλισμού μεγάλων έργων
Νεανικά έπιπλα σπιτιού
Ντουλάπες σπιτιού (νέο προϊόν)
Κουτιά επίπλων κουζίνας (νέο προϊόν)

1.3. Πληροφορίες σχετικές με τις κύριες εγκαταστάσεις της εταιρείας
Οι παραγωγικές και οι βασικές εγκαταστάσεις της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ βρίσκονται:
α) Στη Βιομηχανική Περιοχή Σερρών, σε ιδιόκτητα οικόπεδα εκτάσεως 118.036 τ.μ.
με στεγασμένη επιφάνεια εκτάσεως 39.795 τ.μ., (παραγωγική εγκατάσταση),
β) Στην Αθήνα σε οικόπεδα:
- στον Ασπρόπυργο έκταση 6.000 τ.μ. ανηγέρθησαν αποθήκες τ.μ. 3.500
- στην Λ. Μεσογείων 172 σε ιδιόκτητο οικόπεδο 560 τ.μ. δημιουργήθηκε έκθεση
– γραφεία 1.100 τ.μ. (βασικές εμπορικές εγκαταστάσεις).
Η μονάδα είναι καθετοποιημένη και λειτουργούν οι κάτωθι γραμμές παραγωγής:
• Κατεργασία ξύλου
• Μεταλλικών κατεργασιών
• Χύτευση αλουμινίου
• Βαφείου
• Πλαστικού και πολυουρεθάνης
• Ταπετσαριών
• Συσκευασίας
16
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2. Πρόσθετες Πληροφορίες και Επεξηγήσεις
2.1.

Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. "DROMEAS" της 31 Δεκεμβρίου 2006 (ημερομηνία μετάβασης αποτελεί η 1η
Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η
Δεκεμβρίου 2006, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός
από την αποτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε
τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και
είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
(ΔΠΧΠ).
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη
χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της
Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρμογή των
λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα.
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις είναι βασισμένες στις οικονομικές
καταστάσεις που καταρτίζει ο όμιλος σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο,
προσαρμοσμένες με τις κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές, προκειμένου να
εναρμονιστούν με τα ΔΠΧΠ.
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της
μητρικής καθώς και οι ενοποιημένες καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2006 (περίοδος
από 01/01 – 31/12/2006), είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη
σύνταξη των αντίστοιχων οικονομικών και ενοποιημένων καταστάσεων της χρήσεως
που έληξαν την 31.12.2005.

2.2.

Ενοποίηση

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονομικές
καταστάσεις της Μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών της. Οι θυγατρικές είναι
επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Οι θυγατρικές
ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που αποκτάται ο
έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος
έλεγχος δεν υφίσταται. Παρακάτω παρουσιάζονται οι θυγατρικές εταιρείες που
περιλήφθηκαν στην ενοποίηση μαζί µε τα σχετικά ποσοστά συμμετοχής καθώς και τη
δραστηριότητα κάθε θυγατρικής:
α) «ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ – ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ» με διακριτικό
τίτλο «ΚΕΜ ΑΒΕΕ» με ποσοστό 92,54%, η οποία ιδρύθηκε την 25/1/2002 (ΦΕΚ
711/30.1.2002) και β) DROMEAS BG EAD Βουλγαρίας με ποσοστό 100% που
ιδρύθηκε την 18/7/2003.
Η ΚΕΜ ΑΒΕΕ έχει έδρα τον Λευκώνα Σερρών και σκοπός της είναι η κατασκευή και
εμπορία καλουπιών έγχυσης μετάλλων και πλαστικών πάσης φύσεως και η παραγωγή
και εμπορία πάσης φύσεως μεταλλικών και πλαστικών συσκευών εξαρτημάτων ή
μερών.
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Η “DROMEAS BG” EAD. είναι εγκατεστημένη σε κεντρικό σημείο της Σόφιας,
πρωτεύουσας της Βουλγαρίας και ασχολείται με λιανικές πωλήσεις των προϊόντων
της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ στην περιοχή.

2.3.

Μετατροπή Ξένου Νομίσματος

Νόμισμα μέτρησης και αναφοράς: Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς του Ομίλου
από την 1 Ιανουαρίου 2002 είναι το Ευρώ, κατά συνέπεια οι ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το νόμισμα αποτίμησης της
μητρικής εταιρείας.
Συναλλαγές και υπόλοιπα: Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα μετατρέπονται σε Ευρώ
βάσει των ισοτιµιών που ισχύουν κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Οι
απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των
οικονοµικών καταστάσεων προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµεροµηνίας σύνταξης. Τα κέρδη και οι ζηµίες που
προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές (και από τη µετατροπή στοιχείων του
ενεργητικού και παθητικού εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα) αναγνωρίζονται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός όταν καταχωρούνται στην καθαρή θέση ως
αναγνωρισµένες αντισταθµίσεις ταµειακών ροών.
Εταιρίες του Οµίλου: Η μετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών
του Οµίλου οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόµισµα από την μητρική
γίνεται ως εξής:
- Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που
υπάρχουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
- Τα ίδια κεφάλαια μετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία
που προέκυψαν.
- Τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται µε τις μέσες ισοτιµίες περιόδου.
Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των
ιδίων κεφαλαίων και μεταφέρονται στ’ αποτελέσµατα µε την πώληση των
επιχειρήσεων αυτών.
Η υπεραξία και οι προσαρμογές των εύλογων αξιών που προκύπτουν από την
απόκτηση οικονομικών μονάδων εξωτερικού, μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της
ημερομηνίας ισολογισμού.
Διευκρινίζεται ότι εφ’ όσον η Βουλγαρία έχει καθορισμένη και σταθερή ισοτιμία με
το ευρώ (€) από ιδρύσεως της “DROMEAS BG” EAD (1€ = 1,9559 Λέβα), οι
ανωτέρω απαιτήσεις του ΔΛΠ 21 δεν εφαρμόστηκαν.
2.4.

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Τα ενσώματα πάγια, εκτός των παραγωγικών ακινήτων, αποτιμώνται στο κόστος
κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης. Το κόστος
18
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κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των
στοιχείων. Το κόστος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει κέρδη ή ζημίες από
αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου κατά την αγορά αυτών των στοιχείων
τα οποία είχαν καταχωρηθεί σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων.
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη
λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν
στον όμιλο μελλοντικά οικονομικά οφέλη και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί
αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν
πραγματοποιούνται.
Τα παραγωγικά ακίνητα (γήπεδα, κτίρια), αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, η
οποία προσδιορίζεται
από ανεξάρτητους εκτιμητές, μειωμένες κατά τις
μεταγενέστερα σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης. Τα ακίνητα
αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ούτως ώστε η αναπόσβεστες αξίες
να μην διαφέρουν από τις εύλογες αξίες κατά τις ημερομηνίες κλεισίματος του
ισολογισμού.
Τα παραγωγικά μηχανήματα και μεταφορικά μέσα αποτιμώνται στην εύλογη αξία
τους, η οποία προσδιορίζεται από ειδική επιτροπή Μηχανολόγων Μηχανικών
μειωμένες κατά τις μεταγενέστερα σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης.
Αυξήσεις στην λογιστική αξία των παραγωγικών ακινήτων που προκύπτουν από
αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων
κεφαλαίων, εκτός εάν αφορά σε αναστροφή μειωτικής αναπροσαρμογής
(υποτίμησης) συγκεκριμένου ακινήτου που είχε καταχωρηθεί στα έξοδα. Σε αυτή την
περίπτωση ισόποσο μέρος της αναπροσαρμογής καταχωρείται στα έσοδα.
Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή,
καταχωρούνται στα έξοδα αφού πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηματισμένο
αποθεματικό αναπροσαρμογής για το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο.
Η διαφορά μεταξύ των αποσβέσεων που διενεργούνται επί της αναπροσαρμοσμένης
αξίας των ακινήτων και οι οποίες καταχωρούνται στα έξοδα και των αποσβέσεων που
βασίζονται στο κόστος κτήσεώς τους, μεταφέρεται από το αποθεματικό
αναπροσαρμογής κατ’ ευθείαν στα κέρδη εις νέο.
Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που
λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα
αποτελέσματα. Για τα παραγωγικά ακίνητα που αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους,
το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την
πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση και παρακολούθηση, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και την
κατάσταση των κατηγοριών των παγίων, σε κάθε ετήσιο ισολογισμό.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία
τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα.
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Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων
παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει
ως εξής:
Κτίρια
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Αυτοκίνητα
Λοιπός εξοπλισμός

20-46
5-50
5-50
4-7

ΕΤΗ
ΕΤΗ
ΕΤΗ
ΕΤΗ

Τα παραγωγικά ακίνητα ή αυτά για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί η χρήση τους και
βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής, απεικονίζονται στο κόστος μειωμένα κατά
τις τυχόν ζημίες απομείωσης. Το κόστος περιλαμβάνει επαγγελματικές αμοιβές και
κόστος δανεισμού. Η απόσβεση αυτών των ακινήτων όπως και των υπολοίπων του
ομίλου αρχίζει όταν τα ακίνητα είναι έτοιμα για χρήση.

2.5.

Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού

Στα άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται παραχωρήσεις δικαιωμάτων
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, άδειες λογισμικού καθώς και έξοδα έρευνας και
ανάπτυξης.
Παραχωρήσεις
Δικαιωμάτων
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας:
Δικαιώματα
εκμετάλλευσης βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που παραχωρούνται στα πλαίσια
συμβάσεων, αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους, κατά την ημερομηνία
παραχώρησης τους, μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση την
υπολογιζόμενη διάρκεια χρήσης των δικαιωμάτων αυτών η οποία κυμαίνεται από 1
έως 5 χρόνια.
Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις
αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια
της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 1 έως 5 χρόνια.
Δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης: Οι δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη
και διατήρηση των εξόδων έρευνας καταχωρούνται ως έξοδα όταν γίνονται. Κόστη
που αναλαμβάνονται για προγράμματα ανάπτυξης, καταχωρούνται ως άϋλα
περιουσιακά στοιχεία όταν ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις: α) δημιουργείται ένα
συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, β) το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ή / και να πωληθεί, γ) υπάρχει διαθεσιμότητα κατάλληλων
τεχνικών, οικονομικών και άλλων πόρων για να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη και να
χρησιμοποιηθεί ή να πωληθεί το άϋλο περιουσιακό στοιχείο, δ) πιθανολογείται ότι το
δημιουργούμενο περιουσιακό στοιχείο θα αποφέρει μελλοντικά οικονομικά οφέλη
και ε) το κόστος ανάπτυξης μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα. Τέτοιες δαπάνες
περιλαμβάνουν αμοιβές προσωπικού και αναλογία γενικών εξόδων. Το
ιδιοπαραγόμενο λογισμικό αποσβένεται στην ωφέλιμη ζωή του η οποία κυμαίνεται
από 1-5 έτη.
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Απομείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρμονα ωφέλιμη ζωή και δεν
αποσβένονται υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους τουλάχιστον ετησίως.
Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση της
αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.
Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με
το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού
στοιχείου. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών ροών με
το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο.
Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία
μειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιμης.
Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά
την οποία προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί,
οπότε η ζημία απομείωσης μειώνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής.
Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η
αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της
αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας, στο βαθμό που η νέα
αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί
εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις.
Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το
περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε αναστροφή της ζημίας
απομείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής.
Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις
μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών.
2.7.

Αποθέματα

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσεως με την μέθοδο του μέσου
σταθμικού κόστους. Το κόστος των ετοίμων προϊόντων και των ημιτελών
αποθεμάτων περιλαμβάνει το κόστος των άμεσων υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος
και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος
κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις
τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους
δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει
περίπτωση. Το κόστος των αποθεμάτων περιλαμβάνει κέρδη και ζημιές που έχουν
προκύψει από αντιστάθμιση κινδύνων που συνδέονται με την αγορά των αποθεμάτων
και καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια ως αποθεματικό αντιστάθμισης ταμιακής ροής.
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2.8.

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία
περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση
δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία
Ισολογισμού.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων καταχωρούνται κατά την ημερομηνία της
εμπορικής συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που ο Όμιλος δεσμεύεται να
αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά καταχωρούνται στην
εύλογη αξία τους η οποία προσαυξάνεται με τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή
δαπάνες, με εξαίρεση όσον αφορά τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, τα
στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές
καταχωρούμενες στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα
στις ταμιακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και ο όμιλος έχει
μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η
ιδιοκτησία. Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες καταχωρούνται σε
αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή
χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως
απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα.
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι
διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές τους.
Γα τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση
τεχνικών αποτίμησης όπως προεξόφληση μελλοντικών ταμιακών ροών και μοντέλα
αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις και οι διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις,
μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού
επιτοκίου.
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές
ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία είναι απομειωμένα. Για τους συμμετοχικούς τίτλους που έχουν ταξινομηθεί
ως διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία τέτοια ένδειξη συνιστά η
σημαντική μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν
στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η
διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα
αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης των συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται
στα αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων.
2.9.

Εμπορικές Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και
μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Οι ζημιές απομείωσης
(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική
απόδειξη ότι ο όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με
βάση τους συμβατικούς όρους.
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2.10. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά τις
καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής
ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου.
2.11. Μετοχικό Κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Οι υποχρεωτικά εξαγοράσιμες
προνομιούχες μετοχές κατατάσσονται στις υποχρεώσεις.
Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού
φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα κόστη που
σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται
στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.
Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (εάν
συντρέχει περίπτωση) εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου,
μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από
πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο
εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια
κεφάλαια.
2.12. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης
που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που
ισχύουν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά
την οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της
προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος παρέχεται για τις προσωρινές διαφορές που
προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς, με εξαίρεση την περίπτωση
που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον όμιλο και είναι
πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον.
2.13. Φόρος Εισοδήματος
Ο Όμιλος υπόκειται σε διάφορους συντελεστές φόρου εισοδήματος ανάλογα με την
χώρα των εγκαταστάσεων του και συνεπώς απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό
της πρόβλεψης των φόρων. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τα
οποία ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Ο όμιλος αναγνωρίζει
υποχρεώσεις για αναμενόμενους φόρους από έλεγχο, βάσει εκτιμήσεων που
στηρίζονται σε προηγούμενους ελέγχους. Όταν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου
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είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά βαρύνει τον φόρο
εισοδήματος της περιόδου καταλογισμού.
2.14. Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε
χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες.
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές μετά την έξοδο από την
υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και
προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων
καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων
παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την
εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και τις μεταβολές που
προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της
προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από
ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβαλλόμενης πιστωτικής
μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το
μέσο σταθμικό επενδύσεων κρατικών ομολόγων.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση
τα ιστορικά δεδομένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της
σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο
μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος
προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση
που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο
υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας
καταχωρείται στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο
ωρίμανσης.
2.15. Επιχορηγήσεις
Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά
τα εξής κριτήρια: α) υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει
συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης και β)
πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην
εύλογη αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα έσοδα, με βάση την αρχή
του συσχετισμού των επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και
επιχορηγούν.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν σε στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται
συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του
παγίου στοιχείου του ενεργητικού.
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2.16. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, κόστη αναδιάρθρωσης και
αποζημιώσεις, καταχωρούνται όταν:
- Υπάρχει μία παρούσα νόμιμη ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων
του παρελθόντος,
- Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της δέσμευσης και,
- Το απαιτούμενα ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.
2.17. Δάνεια
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα µε τα τυχόν
άμεσα κόστη για την πραγματοποίηση της συναλλαγής.
Η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα
συναφθέντα δάνεια ισοδυναμούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και
συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρμογής της αξίας
στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές.
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της
αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια
της περιόδου των δανείων.
2.18. Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής
υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και λοιπών φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Τα
διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο διαγράφονται πλήρως.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει
τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της
απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται συνήθως
μετρητοίς ή μέσω πιστωτικών καρτών. Το αναγνωριζόμενο έσοδο σ’ αυτές τις
περιπτώσεις είναι το μικτό ποσό που εισπράττεται στο οποίο περιλαμβάνονται και οι
αμοιβές των πιστωτικών καρτών. Τα έξοδα των πιστωτικών καρτών στη συνέχεια,
βαρύνουν τα χρηματοοικονομικά έξοδα.
Σε περιπτώσεις εγγύησης επιστροφής χρημάτων για λιανικές πωλήσεις, οι επιστροφές
λογίζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ως μείωση των εσόδων, με βάση
στατιστικά στοιχεία.
Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της.
Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής
αναλογίας. Όταν υπάρχει ένδειξη για απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία
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αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των
αναμενόμενων μελλοντικών ταμιακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό
πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της
απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.
Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα
είσπραξής τους.

2.19. Μισθώσεις
Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας
διατηρούνται από τους εκμισθωτές ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.
Οι λοιπές μισθώσεις κατατάσσονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.
Εκμισθωτής: Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές μισθώσεις
καταχωρούνται ως έσοδα με βάση την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της
μίσθωσης.
Τα ποσά που οφείλονται από μισθωτές βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων
καταχωρούνται ως απαιτήσεις με ποσό ίσο με την καθαρή επένδυση στη μίσθωση. Τα
σχετικά έσοδα καταχωρούνται στα αποτελέσματα με τρόπο που να δίνει μια σταθερή,
διαχρονικά, απόδοση επί της εκάστοτε ανεξόφλητης καθαρής επένδυσης του ομίλου.
Οι εταιρείες του ομίλου δεν έχει έσοδα από εκμίσθωση περιουσιακών της στοιχείων.
Μισθωτής: Πληρωμές μισθωμάτων βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται
στα έξοδα με βάση την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης.
Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων
καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία του ομίλου αποτιμώμενα, κατά την σύναψη
της μίσθωσης, στην εύλογη αξία τους ή εφόσον είναι μικρότερη στην παρούσα αξία
των ελάχιστων πληρωτέων μισθωμάτων. Η σχετική υποχρέωση στον εκμισθωτή
καταχωρείται στον ισολογισμό ως υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση. Οι
μισθωτικές πληρωμές μερίζονται σε χρηματοοικονομικό έξοδο και σε καταβολή
υποχρέωσης με τρόπο που να δίνει σταθερό επιτόκιο στο εκάστοτε υπόλοιπο της
υποχρέωσης. Το χρηματοοικονομικό έξοδο καταχωρείται στα έξοδα εκτός εάν
σχετίζεται άμεσα με περιουσιακό στοιχείο.
Η εταιρεία και κατ’ επέκταση ο όμιλος, μισθώνει περιουσιακά στοιχεία (μεταφορικά
μέσα), όπου οι εκμισθωτές διατηρούν ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους
που απορρέουν από την κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων αυτών. Στις
περιπτώσεις αυτές, οι μισθώσεις ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι
πληρωμές μισθωμάτων για λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο στα
αποτελέσματα σε συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
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2.20. Διανομή Μερισμάτων
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής καταχωρείται ως
υποχρέωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται
από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2.21. Πληροφόρηση κατά Τομέα Δραστηριότητας
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται µία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και
λειτουργιών προκειμένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται
σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών
τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς
κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
2.22. Δομή του Ομίλου και μεταβολές εντός της χρήσης 2006
Εκτός από την μητρική εταιρεία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. "DROMEAS", ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ», στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται
με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης και οι κάτωθι θυγατρικές εταιρείες:
α) «ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ – ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ» με διακριτικό
τίτλο «ΚΕΜ ΑΒΕΕ», η οποία ιδρύθηκε την 25/1/2002 και έχει έδρα τον Λευκώνα
Σερρών και
β) «DROMEAS BG EAD» Βουλγαρίας, η οποία ιδρύθηκε την 18/7/2003 και έχει
έδρα την Σόφια πρωτεύουσας της Βουλγαρίας.
Η μητρική εταιρεία συμμετέχει στην πρώτη εκ των δύο θυγατρικών με ποσοστό
92,54%. Το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής κατά την 31/12/2005 ανερχόταν σε
90%. Η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής οφείλεται στην αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου της θυγατρικής κατά το ποσό των € 500.000,00 την οποία αύξηση κάλυψε
εξ’ ολοκλήρου η μητρική εταιρεία.
Το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής εταιρείας στην δεύτερη εκ των δύο θυγατρικών
ανέρχεται κατά την 31/12/2006, όπως και κατά την 31/12/205, σε 100%. Σημειώνεται
ότι κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσης πραγματοποιήθηκε αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας κατά το ποσό των € 23.500,00 την
οποία αύξηση κάλυψε εξ’ ολοκλήρου η μητρική εταιρεία και μετατροπή της από ΕΠΕ
σε ΑΕ.
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3.

Πληροφόρηση κατά Τομέα

3.1.

Επιχειρηματικοί και Γεωγραφικοί Τομείς Πληροφόρησης

Κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2006 οι δραστηριότητες του Ομίλου συνιστούν τρεις
επιχειρηματικούς τομείς, αυτόν της παραγωγής επίπλων και εξοπλισμού γραφείων
καθώς και εμπορίας, αυτόν της παραγωγής καλουπιών για κατασκευή μεταλλικών και
πλαστικών μερών και τέλος, αυτόν της εμπορίας επίπλων γραφείου στην περιοχή της
Βουλγαρίας.
Διευκρινίζεται ότι, οι ανωτέρω τρεις επιχειρηματικοί τομείς,
αντιπροσωπεύονται αντίστοιχα από την μητρική εταιρεία (ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ), από
την θυγατρική ΚΕΜ ΑΒΕΕ και από την θυγατρική DROMEAS ΜΠΓ. Συνεπώς, το
κύριο ενδιαφέρον χρηματοοικονομικής πληροφόρησης επικεντρώνεται στην ανά
προϊόν κατανομή της δραστηριότητας του Ομίλου.
Επιπλέον, ο Όμιλος σε επίπεδο γεωγραφικής δραστηριότητας, έχει επικεντρωθεί σε
τρεις κυρίως γεωγραφικές περιοχές:
α) Νοτιοανατολική Ευρώπη (με κύρια χώρα δραστηριότητας την Ελλάδα – έδρα του
Ομίλου),
β) Μέση Ανατολή
γ) Κύπρος
Τα αποτελέσματα κύκλου εργασιών (εσωτερικού και εξωτερικού) της μητρικής
εταιρείας κατά τις περιόδους που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2006, έχουν ως
εξής:
Ποσά σε χιλ. €
Πωλήσεις Εσωτερικού
Πωλήσεις Εξωτερικού
Σύνολο

2006

2005
14.094,17
4.399,55
18.493,72

12.924,33
3.189,38
16.113,71

Επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα κύκλου εργασιών της μητρικής εταιρείας ανά
κατηγορία προϊόντος, κατά τις περιόδους που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2005 και
2006, έχουν ως εξής:
Ποσά σε. χιλ €
Γραφεία
Συρταριέρες
Καθίσματα
Βιβλιοθήκες
Διαχωριστικά
Νεανικά έπιπλα Σπιτιού
Κουζίνες
Καλούπια
Σύνολο
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2006

2005
4.246,72
1.372,74
5.646,11
3.704,41
1.092,52
543,81
1.530,58
356,83
18.493,72

3.106,83
1.296,34
5.456,53
3.135,02
935,01
1.244,59
939,39
0,00
16.113,71

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

2006

Επιπλέον, τα αποτελέσματα κύκλου εργασιών των θυγατρικών της εταιρείας, ανά
κατηγορία δραστηριότητας, για τις περιόδους που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2005
και 2006, έχουν ως εξής:
Ποσά σε χιλ. €

2006
2005
ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε.
Καλούπια
529,30
444,84
Πλαστικά
293,78
325,36
Υπηρεσίες
126,40
8,09
Σύνολο
949,48
778,29
“DROMEAS BG” EAD (Βουλγαρία)
Πωλήσεις Επίπλων
1.226,03
970,40
Υπηρεσίες
79,25
83,34
Σύνολο
1.305,28
1.053,74
4. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
4.1. Ενσώματα Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού
Τα οικόπεδα, τα κτίρια και τα μηχανήματα αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία
μετάβασης στα ΔΠΧΠ (01/01/2004) στο τεκμαιρόμενο κόστος (deemed cost),
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 1. Ως «τεκμαιρόμενο» κόστος θεωρείται η
εύλογη αξία του παγίου εξοπλισμού κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ, η
οποία προσδιορίστηκε μετά από μελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιμητών.
Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των
παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού.
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία της εταιρείας και του ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ποσά σε €

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κτίρια

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητ/σεις
υπό εκτέλεση

4.412.000

15.447.333

10.099.448

583.050

1.621.835

5.935.557

0

1.865.818

569.342

29.745

1.465.534

0

4.412.000

13.581.515

9.530.106

553.305

156.301

5.935.557

0

5.182.900

616.191

55.962

180.253

0

0

0

0

0

0

5.170.543

0

536.108

331.636

20.738

71.763

0

4.412.000

18.228.307

9.814.661

588.529

264.791

765.014

Οικόπεδα

Κόστος κτήσης (ή τεκμαιρόμενο
κόστος κτήσης) κατά την 31/12/2005
προ αποσβέσεων
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
κατά την 31/12/2005
Λογιστική αξία την 31/12/2005
Προσθήκες
Πωλήσεις - μειώσεις
Αποσβέσεις χρήσης
Λογιστική αξία την 31/12/2006
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Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση: Το ποσό ύψους € 5.170.543, αφορά στο συμψηφιστικό υπόλοιπο των
προσθηκών, των μειώσεων και των μεταφορών ολοκληρωθέντων έργων σε λογαριασμούς παγίων.
Συγκεντρωτικά:
Κόστος κτήσης (ή τεκμαιρόμενο
κόστος κτήσης) κατά την 31/12/2006
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31/12/2006

4.412.000

20.630.233

10.715.639

639.012

1.802.088

0

0

2.401.926

900.978

50.483

1.537.297

0

4.412.000

18.228.307

9.814.661

588.529

264.791

765.014

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ποσά σε €

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Κτίρια

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητ/σεις
υπό εκτέλεση

4.531.000

16.295.333

11.651.445

586.629

1.643.487

5.628.154

0

1.901.943

625.188

29.745

1.481.971

0

4.531.000

14.393.390

11.026.257

556.884

161.516

5.628.154

0

5.220.697

621.498

56.473

197.579

0

0

0

0

0

0

4.863.140

0

554.975

369.537

20.738

78.903

0

4.531.000

19.059.112

11.278.218

592.619

280.192

765.014

Οικόπεδα

Κόστος κτήσης (ή τεκμαιρόμενο
κόστος κτήσης) κατά την 31/12/2005
προ αποσβέσεων
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
κατά την 31/12/2005
Λογιστική αξία την 31/12/2005
Προσθήκες
Πωλήσεις - μειώσεις
Αποσβέσεις χρήσης
Λογιστική αξία την 31/12/2006

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση: Το ποσό ύψους € 4.863.140, αφορά στο συμψηφιστικό υπόλοιπο των
προσθηκών, των μειώσεων και των μεταφορών ολοκληρωθέντων έργων σε λογαριασμούς παγίων.
Συγκεντρωτικά:
Κόστος κτήσης (ή τεκμαιρόμενο
κόστος κτήσης) κατά την 31/12/2006
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31/12/2006

4.531.000

21.516.030

12.272.943

643.102

1.841.066

0

0

2.456.918

994.725

50.483

1.560.874

0

4.531.000

19.059.112

11.278.218

592.619

280.192

765.014

4.2. Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού
Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού, περιλαμβάνουν:
α) παραχωρήσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα οποία αφορούν σε
άδειες παραγωγής και εκμεταλλεύσεως (LICENCES).
β) έξοδα ανάπτυξης – μελέτες που αφορούν στην εμπορική και τεχνική τεκμηρίωση
νέων προϊόντων.
γ) αγορασθέν λογισμικό (SOFTWARE).
Τα ανωτέρω άυλα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, αποτιμήθηκαν στο κόστος
κτήσης τους μείον τις αποσβέσεις, οι οποίες υπολογίζονται βάσει της ωφέλιμης ζωής
30
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αυτών.
Τα άυλα στοιχεία της εταιρείας και του ομίλου αναλύονται ως εξής:
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ποσά σε €

Κόστος κτήσης (ή τεκμαιρόμενο κόστος
κτήσης) κατά την 31/12/2005 προ αποσβέσεων
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις κατά την
31/12/2005

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Παραχωρήσεις
Δικαιωμάτων
Software
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας

Δαπάνες
Έρευνας
&
Ανάπτυξης

35.619

155.643

472.558

Λογιστική αξία την 31/12/2005
Προσθήκες
Πωλήσεις - μειώσεις
Αποσβέσεις χρήσης
Λογιστική αξία την 31/12/2006

29.377
6.242
0
0
1.400
4.842

141.848
13.795
200.529
0
33.905
180.419

279.651
192.907
223.997
0
107.125
309.779

Συγκεντρωτικά:
Κόστος κτήσης (ή τεκμαιρόμενο κόστος
κτήσης) κατά την 31/12/2006
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31/12/2006

35.619
30.777
4.842

356.172
175.753
180.419

696.555
386.776
309.779

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Παραχωρήσεις
Δικαιωμάτων
Software
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας

Δαπάνες
Έρευνας
&
Ανάπτυξης

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ποσά σε €

Κόστος κτήσης (ή τεκμαιρόμενο κόστος
κτήσης) κατά την 31/12/2005 προ αποσβέσεων
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις κατά την
31/12/2005
Λογιστική αξία την 31/12/2005
Προσθήκες
Πωλήσεις - μειώσεις
Αποσβέσεις χρήσης
Λογιστική αξία την 31/12/2006
Συγκεντρωτικά:
Κόστος κτήσης (ή τεκμαιρόμενο κόστος
κτήσης) κατά την 31/12/2006
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31/12/2006

35.619

258.329

472.558

29.377
6.242
0
0
1.400
4.842

172.373
85.956
204.108
0
57.501
232.563

279.651
192.907
223.997
0
107.125
309.779

35.619
30.777
4.842

462.437
229.874
232.563

696.555
386.776
309.779
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4.3. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής, οι επενδύσεις στις θυγατρικές εταιρείες,
έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές έχουν ως εξής:
Ποσά σε €
Υπόλοιπα έναρξης (31/12/2005)
Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου
Αποτίμηση
Υπόλοιπα λήξης (31/12/2006)

1.152.813
523.500
21.210
1.697.523

4.4. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Οι λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αφορούν σε
δοθείσες εγγυήσεις (ΔΕΗ, ενοίκια, κ.λ.π.).
Τα ανωτέρω κονδύλια αφορούν σε απαιτήσεις που πρόκειται να εισπραχθούν μετά το
τέλος της επόμενης χρήσης.
4.5. Αποθέματα
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Εμπορεύματα
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
Πρώτες Ύλες και Είδη Συσκευασίας
Αναλώσιμα Υλικά
Ανταλλακτικά
Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
31.12.2005
679.727
487.571
3.516.791
3.485.799
4.984.732
4.366.036
166.080
224.753
37.814
54.244
86.854
107.877
9.471.998

8.726.280

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2006
31.12.2005
679.216
486.548
3.849.080
3.321.660
4.847.687
4.217.847
156.644
216.520
33.370
48.480
85.392
107.877
9.651.389

8.398.932

4.6. Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις – Συναλλαγές με Συνδεδεμένα
Μέρη
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας
αναλύονται ως εξής:
ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πελάτες
Μεταχρονολογημένες Επιταγές
Σύνολο
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
31.12.2005
5.180.090
4.745.867
1.279.387
1.084.794
6.459.477

5.830.661

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2006
31.12.2005
4.770.224
5.263.164
1.080.794
1.260.234
6.523.398

5.851.018
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Προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο πιστωτικός κίνδυνος σε σχέση με τις απαιτήσεις
από πελάτες, διενεργήθηκε στην κλειόμενη χρήση πρόβλεψη ύψους € 81.290,28, η
οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοικήσεως, είναι αρκετή για να καλύψει
πιθανές απώλειες από μη είσπραξη απαιτήσεων. Αναφέρεται ότι το ποσό της
ανωτέρω πρόβλεψης, μείωσε ισόποσα το υπόλοιπο απαιτήσεων από πελάτες και
βάρυνε τα Αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης.
Σημειώνεται ότι ο Όμιλος έχει μεγάλο αριθμό πελατών τόσο στο εσωτερικό όσο και
στο εξωτερικό (διασπορά πιστωτικού κινδύνου). Ιδιαίτερα στο εσωτερικό, μέρος του
αριθμού πελατών αποτελείται από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,
περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο τον πιστωτικό κίνδυνο.
Αναφορικά με τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών αναφέρεται ότι, η
μητρική εταιρεία προμηθεύεται αγαθά από και διενεργεί πωλήσεις προϊόντων προς
συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε. και DROMEAS B.G. EAD, αντίστοιχα),
στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας της και για τους ειδικούς
επιχειρηματικούς λόγους για τους οποίους η μητρική σύστησε τις ως άνω
συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Παραθέτουμε την κατωτέρω ανάλυση:
Ποσά σε €
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006
0,00
0,00
0,00
0,00
507.841,35
152.022,18
26.340,89

α) Αφορά σε πωλήσεις προϊόντων της μητρικής εταιρείας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Α.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» προς την θυγατρική «ΔΡΟΜΕΑΣ BG EAD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ».
β) Αφορά σε αγορές προϊόντων της μητρικής εταιρείας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» από την θυγατρική «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.».
γ) Αφορά στο κατά την 31/12/06 υπόλοιπο απαιτήσεων της μητρικής εταιρείας
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» από την θυγατρική «ΔΡΟΜΕΑΣ
BG EAD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ». Οι απαιτήσεις προέρχονται από συναλλαγές συνήθους
εμπορικής φύσης.
δ) Αφορά στο κατά την 31/12/06 υπόλοιπο υποχρεώσεων της μητρικής εταιρείας
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» προς την θυγατρική «Κ.Ε.Μ.
Α.Β.Ε.Ε.». Οι υποχρεώσεις προέρχονται από συναλλαγές συνήθους εμπορικής φύσης.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006
969.542,16
924.708,91
191.549,76
185.911,96
360.841,35
0,00
26.340,89

ε) Αφορά:
1) σε εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αμοιβές
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σε αμοιβές συνεδριάσεων και παραστάσεων
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» συνολικού ποσού € 360.841,35.
2) σε αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» ποσού € 360.841,35 και σε
αμοιβές για παροχή υπηρεσιών (σχεδιασμού, μελέτης και επίβλεψης) προς μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.» ποσού € 147.000,00.
Συνολικό ποσό € 507.841,35.
στ) Αφορά στο κατά την 31/12/06 υπόλοιπο δανείου αρχικού κεφαλαίου €
156.220,00 το οποίο κατόπιν εγκρίσεως Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης χορηγήθηκε
σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής «Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε.».
ζ) Αφορά στο κατά την 31/12/06 υπόλοιπο υποχρεώσεων της μητρικής εταιρείας
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ» προς μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, σχετικά με αμοιβές συνεδριάσεων και παραστάσεων.
Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της μητρικής με τις συνδεμένες
επιχειρήσεις, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, έχουν ως εξής:
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟ:
1. ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε.
2. DROMEAS B.G. EAD

31.12.2006

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ:
1. ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε.
2. DROMEAS B.G. EAD

31.12.2006

0,00
191.549,76

185.911,96
0,00

31.12.2005
309.344,21
253.783,18
31.12.2005
0,00
0,00

Οι συναλλαγές της μητρικής με τις συνδεμένες επιχειρήσεις, σε σύγκριση με την
προηγούμενη χρήση, έχουν ως εξής:
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟ:
1. ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε.
2. DROMEAS B.G. EAD

01.01.2006
31.12.2006
924.708,91
0,00

01.01.2005
31.12.2005
624.950,06
0,00

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ:
1. ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε.
2. DROMEAS B.G. EAD

01.01.2006
31.12.2006
0,00
969.542,16

01.01.2005
31.12.2005
1.396,41
887.368,56

4.7. Λοιπές Απαιτήσεις Λοιπά Κυκλοφορούντα Στοιχεία
Οι λοιπές απαιτήσεις και τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού του
Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
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ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Χρεώστες Διάφοροι
Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών
Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα
Έξοδα Επομένων Χρήσεων
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
31.12.2005
430.413
1.132.931
0
1.667
0
0
102.921
97.100
533.334

1.231.698

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2006
31.12.2005
731.689
210.770
0
1.667
0,00
97.100
102.921
830.456

313.691

4.8. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού Αποτιμημένα στην Εύλογη Αξία
με Μεταβολές στα Κέρδη ή τις Ζημίες
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ
ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποτίμηση στην εύλογη αξία
Υπόλοιπο λήξης περιόδου

Ο ΟΜΙΛΟΣ / Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01.2006 - 31.12.2006
698.727
0
0
46.171

Ο ΟΜΙΛΟΣ / Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01.2005 – 31.12.2005
493.880
0
-64.457
269.304

744.898

698.727

Πρόκειται για τοποθετήσεις υψηλής ρευστότητας, σε μετοχές, κυρίως εταιρειών
εισηγμένων στο Χ. Α., με βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.
Το αποτέλεσμα των αποτιμήσεων στην εύλογη αξία αυτών επιβαρύνει θετικά ή
αρνητικά τα Αποτελέσματα των Χρήσεων και την Καθαρή Θέση της εταιρείας.

4.9. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Ταμειακών Διαθεσίμων
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του Ομίλου και της Εταιρείας
και τραπεζικές καταθέσεις, διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

Διαθέσιμα στο Ταμείο
Διαθέσιμα στις Τράπεζες
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
31.12.2005
165.676
233.591
737.312
1.700.215
902.988

1.933.806

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2006
31.12.2005
80.635
33.047
1.562.052
511.669
1.642.687

544.716
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4.10. Ίδια Κεφάλαια
α) Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 17.360.000 κοινές πλήρως
εξοφλημένες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,59 η κάθε μία. Το σύνολο του
μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 10.242.400,00. Οι μετοχές της
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "DROMEAS" είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών.
Αριθμός

Κοινές μετοχές (Ονομαστικές)

Ονομαστική
Αξία
Ευρώ
17.360.000
0,59

Συνολική Αξία
Ευρώ
10.242.400,00

Το υπέρ το άρτιο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας € 19.723.625,27 έχει προκύψει
από την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερης της ονομαστικής τους
αξίας (κατά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χ.Α.Α.).
β) Αποθεματικά
Τα αποθεματικά του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
31.12.2005
- Αποθεματικά Μετατροπής Ισολογισμού
Λοιπά Αποθεματικά
- Τακτικό Αποθεματικό
- Αφορολόγητα Αποθεματικά
- Διαφορές Ενοποίησης
- Διαφορές Λογιστικών εγγραφών
Ενοποίησης
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2006
31.12.2005

3.286.993

3.046.467

3.286.032

3.046.467

616.148
1.886.039

614.870
1.987.374

614.870
1.848.680

614.870
1.848.680

-214.030

-329

0

0

0,00

12.691

0

0

5.575.150

5.661.073

5.749.582

5.510.017

Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ν.
2190/1920.
γ) Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ

Προτεινόμενο Μέρισμα
Υπόλοιπο Κερδών / Ζημιών
Σύνολο
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
31.12.2005
0
0
1.052.037
42.538
1.052.037

42.538

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2006
31.12.2005
0
0
1.132.528
42.538
1.132.528

42.538
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Σχετικά με το ζήτημα της διανομής μερίσματος από τα αποτελέσματα της εταιρικής
χρήσης 01/01 – 31/12/2006, το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να προτείνει προς
την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την διανομή τελικού και συνολικού
(πρώτου και πρόσθετου) μερίσματος 0,05 Ευρώ ανά μετοχή.
δ) Δικαιώματα Μειοψηφίας
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
31.12.2005
134.661
127.486
134.661

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2006
31.12.2005
0
0

127.486

0

0

4.11. Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού
Ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία, την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης που έχει
αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω
συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής
μελέτης. Συγκεκριμένα, σχετική μελέτη αφορούσε στην διερεύνηση και υπολογισμό
των αναλογιστικών μεγεθών που απαιτούνται από τις προδιαγραφές που θέτουν τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π. 19) και είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν
στον Ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων κάθε επιχείρησης.
Η σχετική υποχρέωση του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύεται ως εξής:
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
31.12.2005

Αριθμός Ατόμων
- Μισθωτοί
- Ημερομίσθιοι
Σύνολο Εργαζομένων

121
177
298

102
184
286

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
31.12.2005

Υποχρεώσεις Ισολογισμού για:
- Συνταξιοδοτικές παροχές
Χρεώσεις στα Αποτελέσματα:
- Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2006
31.12.2005
104
157
261

96
167
263

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2006
31.12.2005

121.826

103.638

118.650

100.701

18.188

14.601

17.949

12.987

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται ώστε να
απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις.
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4.12. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις – Δάνεια
Παρακάτω, ακολουθεί Πίνακας με τα Δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας:
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Λοιπά Τραπεζικά Δάνεια
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
31.12.2005
7.655.500
8.338.435
7.655.500

8.338.435

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2006
31.12.2005
7.655.500
7.889.000
7.655.500

7.889.000

Τα ανωτέρω εικονιζόμενα ποσά της 31.12.2006, αφορούν στις δανειακές
υποχρεώσεις της μητρικής εταιρείας και του ομίλου, οι οποίες είναι πληρωτέες πέραν
της 31.12.2007. Οι δανειακές υποχρεώσεις των μακροπρόθεσμων δανείων οι οποίες
είναι πληρωτέες μέχρι την 31.12.2007, συμπεριλαμβανομένων και των αναλογούντων
μέχρι και την 31.12.2006 τόκων, περιλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις.
Οι μακροπρόθεσμες, πέραν της 31.12.2007, δανειακές υποχρεώσεις της μητρικής
εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
πληρωτέων μέχρι και την 31.12.2007, οι οποίες απεικονίζονται στο κονδύλι των
βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων, αναλύονται ως εξής:
α) Ομολογιακό δάνειο μη μετατρέψιμο σε μετοχές, ποσού € 2.000.000,00 από την
EFG EUROBANK, πλέον αναλογούντων τόκων έως την 31.12.2006, ποσού €
21.245,83.
β) Δάνειο ανεξόφλητου κεφαλαίου € 587.000,00 και αναλογούντων μέχρι την
31.12.2006 τόκων € 11.414,70 από την EFG EUROBANK.
γ) Δάνειο ανεξόφλητου κεφαλαίου € 1.000.000,00 από την ALPHA BANK.
δ) Δάνειο ανεξόφλητου κεφαλαίου € 1.500.000,00 και αναλογούντων μέχρι την
31.12.2006 τόκων € 35.000,00 από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
ε) Δάνειο ανεξόφλητου κεφαλαίου € 750.000,00 και αναλογούντων μέχρι την
31.12.2006, τόκων € 12.906,25 από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
στ) Ομολογιακό δάνειο μη μετατρέψιμο σε μετοχές, ποσού € 5.000.000,00 από την
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με υπόλοιπο την 31.12.2006, ποσού € 4.250.000.
Η εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για τους δεδουλευμένους τόκους εξυπηρέτησης
των ανωτέρω δανείων, επιβαρύνοντας απ’ ευθείας τα Αποτελέσματα Χρήσης κάθε
περιόδου.
Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρείας ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε.,
οι οποίες είναι πληρωτέες μέχρι και την 31.12.2007 και απεικονίζονται στο κονδύλι
των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων, αναλύονται ως εξής:
α) δάνειο ανεξόφλητου κεφαλαίου € 105.000,00 και αναλογούντων μέχρι την
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31.12.2006 τόκων € 1.100,75 από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
Τέλος, η θυγατρική DROMEAS BG EAD BΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, δεν έχει λάβει κανένα
τραπεζικό ή άλλο δάνειο.
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
31.12.2005
2.441.812
2.481.663

Έσοδα Επομένων Χρήσεων
Σύνολο

2.441.812

2.481.663

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2006
31.12.2005
1.586.379
1.605.295
1.586.379

1.605.295

Το ανωτέρω ποσό αφορά στο υπόλοιπο ληφθεισών επιχορηγήσεων, για επενδύσεις
που έγιναν.
4.13. Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προμηθευτές
Επιταγές Πληρωτέες
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
31.12.2005
1.997.590
2.010.748
1.208.880
1.868.824
3.206.470

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2006
31.12.2005
2.166.958
1.884.431
1.126.944
1.741.734

3.879.572

3.293.902

3.626.165

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα
Προκαταβολές Πελατών
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Μερίσματα Πληρωτέα
Πιστωτές Διάφοροι
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
31.12.2005
40.564
37.030
175.612
312.756
237.557
234.352
0
0
147.542
107.240
601.275

691.378

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2006
31.12.2005
40.564
37.030
175.612
312.714
222.993
221.545
0
0
142.940
107.107
582.109

678.396

4.14. Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια
Μακροπρ/μες Υποχρ Πληρ. Στην επομ. Χρήση
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
31.12.2005
553.012
100.802
2.618.168
2.192.764
3.171.180
2.293.566

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2006
31.12.2005
0
0
2.512.067
2.087.764
2.512.067
2.087.764

Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρείας ΚΕΜ,
πληρωτέες κατά την 31.12.2006, αναλύονται ως εξής:
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α) Δάνειο ανεξόφλητου κεφαλαίου € 400.000,00 και αναλογούντων μέχρι την
31.12.2006 τόκων € 3.012,27 από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
β) Δάνειο ανεξόφλητου κεφαλαίου € 150.000,00 από την ΕΤΕ.

4.15. Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις και Αναβαλλόμενοι Φόροι –
Υποχρεώσεις
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
31.12.2005

Βραχυπρόθεσμη Υποχρέωση
Τρέχουσες υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
Μακροπρόθεσμη Υποχρέωση
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2006
31.12.2005

245.805

499.333

206.445

368.535

1.459.228

1.609.004

1.447.834

1.597.610

Η εταιρεία καθώς και οι ενοποιούμενες θυγατρικές της, δεν έχουν ελεγχθεί από τις

Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2003 έως και 2006, με συνέπεια να υπάρχει το
ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα
εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει
οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.

4.16. Ανάλυση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας για την κλειόμενη και
προηγούμενη χρήση αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε χιλιάδες €
Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων
Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων
Έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
2006
2005
2.211
1.832
15.258
13.614
334
348
1.051
639
18.854
16.433

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2006
2005
985
778
16.334
14.418
329
287
846
631
18.494
16.114

Το κόστος πωλήσεων το οποίο απεικονίζεται στις συνημμένες Οικονομικές
Καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
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Ποσά σε χιλιάδες €
Δαπάνες μισθοδοσίας
Δαπάνες - αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Διάφορα λειτουργικά έξοδα
Προβλέψεις
Αναλώσεις και διαφορά αποθεμάτων
Ιδιοπαραγωγή
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
2006
2005
3.253
2.976
210
343
595
513
443
436
6
7
5.890
5.244
-39
-68
10.358
9.451

2006

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2006
2005
3.009
2.776
14
169
547
467
430
413
6
5
5.957
5.420
-39
-68
9.924
9.182

Τα έξοδα διοίκησης τα οποία απεικονίζονται στις συνημμένες Οικονομικές
Καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε χιλιάδες €
Δαπάνες μισθοδοσίας
Δαπάνες - αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη ενσωματωμένα στο
κόστος
Διάφορα λειτουργικά έξοδα
Προβλέψεις
Έκτακτα έξοδα
Λοιπά
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
2006
2005
667
589
682
391
173
154
32
286
93
14
66
2.013

1
263
272
42
58
1.770

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2006
2005
618
575
680
388
173
153
32
250
93
14
66
1.926

1
245
272
42
58
1.734

Τα έξοδα διάθεσης τα οποία απεικονίζονται στις συνημμένες Οικονομικές
Καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε χιλιάδες €
Δαπάνες μισθοδοσίας
Δαπάνες - αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη ενσωματωμένα στο
κόστος
Διάφορα λειτουργικά έξοδα
Λοιπά
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
2006
2005
1.314
1.226
238
16
669
797
7
1.954
0
4.182

9
2.063
48
4.159

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2006
2005
1.306
1.219
56
16
669
797
7
1.924
0
3.962

9
2.050
41
4.132

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα τα οποία απεικονίζονται στις συνημμένες Οικονομικές
Καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
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Ποσά σε χιλιάδες €
Τόκοι δανείων
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
Λοιπά
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
2005
2006
517
119
13
20
51
10
581
149

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2006
2005
488
87
13
20
50
9
551
116

Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι, η σημαντική διαφορά που παρατηρείται μεταξύ των
χρηματοοικονομικών εξόδων και συγκεκριμένα των τόκων δανείων, της κλειόμενης
με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, οφείλεται στο εξής γεγονός:
Κατά την αποπεράτωση των σημαντικών έργων υποδομής τα οποία είναι: α) οι
κτιριακές εγκαταστάσεις αποθηκών Ασπροπύργου Αττικής και β) το κτιριακό
εκθεσιακό συγκρότημα στην οδό Μεσογείων στην Αθήνα, η εταιρεία
κεφαλαιοποίησε, όπως είχε δικαίωμα, τους τόκους κατασκευαστικής περιόδου
μακροπρόθεσμων δανείων μέχρι την 31/12/2005, τα κεφάλαια των οποίων
χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των ταμειακών εκροών των ανωτέρω
επενδύσεων. Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής των έργων και από 1/1/2006, οι
τόκοι των συνεχιζόμενων μακροπρόθεσμων δανείων επιβαρύνουν τα αποτελέσματα
των ενδιάμεσων περιόδων και της χρήσης.
Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν και απεικονίζονται στις συνημμένες Οικονομικές
Καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε χιλιάδες €
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις ασώματων παγίων
Σύνολο
Εκ των ανωτέρω στην παραγωγή
αφορούν:

ΟΜΙΛΟΣ
2006
2005
1.024
916
166
95
1.190
1.011

799

747

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2006
2005
961
856
142
84
1.103
940

720

685

5. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων,
που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή στη λειτουργία της
εταιρείας και του ομίλου.
Η εταιρεία έχει νόμιμους τίτλους κυριότητας επί των παγίων περιουσιακών της
στοιχείων και δεν υπάρχουν εμπράγματα ή άλλα βάρη επί αυτών.
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6. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Υπεγράφη σύμβαση συνεργασίας με την Γερμανική Εταιρεία CORPORATE
EXPRESS, ύψους άνω των 4 εκατ. €, διάρκειας μέχρι τον Νοέμβριο του 2008, για
την προμήθεια επίπλων για τις αναγκες των εκθέσεων της Ευρώπης της Daimler
Crisler (Mercedes Benz).
Συμμετείχαμε στην κλαδική έκθεση επίπλων και εξαρτημάτων κουζίνας
INTERWOOD micro 2007 από 14-18/3/2007, με μεγάλη επιτυχία και σημαντικό
ενδιαφέρον για συνεργασίες με νέους αντιπροσώπους.
Η Παραγωγή εξαρτημάτων αλουμινίου για την MTU τέθηκε σε λειτουργία, και η
συνεργασία με την Daimler Crisler (Mercedes) βρίσκεται στην ολοκλήρωση της
αποδοχής των πρωτοτύπων, για να τεθεί σε λειτουργία η παραγωγή τους.

ΒΙ. ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ, 15 Μαρτίου 2007
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

H
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΦΑΙΔΩΝ Α.
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

Το παρών προσάρτημα, που αποτελείται από 42 σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται
στην Έκθεση Ελέγχου μου με ημερομηνία 20/03/2007 και αναφέρεται στις
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας "Παπαπαναγιώτου ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜΕΑΣ" της
περιόδου 1/1-31/12/2006.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20/03/2007
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΤΣΑΚΛΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14951
ΣΟΛ.Α.Ε.Ο.Ε
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ΕΚΘΕΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.-31.12.2006
(ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.-ΔΡΟΜΕΑΣ»)

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Ικανοποιητική θεωρείται η εξέλιξη των μεγεθών της χρονιάς που πέρασε.
Ο όμιλος παρουσίασε συνολικό κύκλο εργασιών ύψους 18,85 εκατ.€, σημειώνοντας
αύξηση της τάξεως του 14,73 % σε σχέση με τις πωλήσεις του προηγούμενου έτους,
2005, που είχαν ανέλθει στο ποσό των 16,43 εκατ.€ .
Τα κέρδη προ φόρων της χρήσης ανήλθαν για το 2006 σε 889 χιλ € έναντι 436 χιλ.
€ για το 2005 (αύξηση 103,9 %).
Αντίστοιχα ικανοποιητική είναι και η εξέλιξη των μεγεθών της μητρικής, που
παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών της τάξεως του 14,77 % , αφού από 16.114
χιλ € το 2005 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 18.494 χιλ €.
Τα κέρδη προ φόρων της ίδιας χρήσης ανήλθαν στο 1.357 χιλ € έναντι 529 χιλ € το
προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση κατά 156,52 %
Τα κέρδη EBITDA (προ φόρων, τόκων, χρηματοοικονομικών εξόδων καθώς και προ
αναβαλλόμενων φόρων) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν στο ποσό των 2.660.χιλ.
(ποσοστό 14,11.% επί πωλήσεων) έναντι 1.596 χιλ. € του 2005 (9,7 % επί
πωλήσεων), αυξημένα κατά 66,67%
Ο δείκτης οικονομικής διάρθρωσης ενοποιημένων Ιδίων Κεφαλαίων προς
ενοποιημένα ξένα κεφάλαια ήταν για μεν την διαχειριστική χρήση 2006 : 1,94 , για
δε τη διαχειριστική χρήση 2005 1,80 , και ο οποίος κρίνεται από τη Διοίκηση με
οικονομικούς και τεχνικούς όρους ιδιαίτερα ικανοποιητικός.
Ο δείκτης οικονομικής διάρθρωσης ενοποιημένων Ιδίων Κεφαλαίων προς
ενοποιημένα πάγια περιουσιακά στοιχεία ήταν για μεν την διαχειριστική χρήση 2006
: 0,991 , για δε τη διαχειριστική χρήση 2005: 0,978 , και ο οποίος κρίνεται από τη
Διοίκηση με οικονομικούς και τεχνικούς όρους ιδιαίτερα ικανοποιητικός αφού
βρίσκεται στη περιοχή της μονάδας (1).
Ο δείκτης γενικής ρευστότητας (Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) ήταν για μεν την διαχειριστική χρήση 2006 : 2,51 ,
για δε τη διαχειριστική χρήση 2005: 2,50, και ο οποίος και για τις δύο διαχειριστικές
χρήσεις κρίνεται από τη Διοίκηση με οικονομικούς και τεχνικούς όρους επίσης
ιδιαίτερα ικανοποιητικός.
Μετά την παρουσίαση των ως άνω βασικών αριθμοδεικτών αποδοτικότητας,
ρευστότητας και οικονομικής διάρθρωσης σας εκθέτουμε και τις εξής ενημερωτικές
πληροφορίες:
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Το 2006 ήταν μια χρονιά που ολοκληρώθηκαν οι πιο κάτω επενδυτικές δράσεις.
- μικρή επέκταση της μονάδας ξύλου και αγορά νέου εξοπλισμού για τις αυξημένες
ανάγκες της νέας παραγωγής προϊόντων εξ αλουμινίου, συνολικής δαπάνης 400 χιλ
€,
- το ερευνητικό πρόγραμμα ΠΑΒΕΤ Ανταγωνιστικότητα με τίτλο «Αντικατάσταση
χαλύβδινων εξαρτημάτων αυτ/του με χρησιμοποίηση Αλουμινίου» που εκτελέστηκε
σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης και την ‘ZASTAVA” Σερβίας,
ύψους 340 χιλ €,
- καθώς και οι αυξήσεις των Μετοχικών Κεφαλαίων των θυγατρικών μας ΚΕΜ
ΑΕΒΕ κατά 500 χιλ € και Δρομέας BG EAD Βουλγαρίας κατά 25 χιλ €.
Επίσης ολοκληρώθηκε η δημιουργία & λειτουργία καταστήματος στη Θεσ/νίκη
(οδός Γιαννιτσών) για τα νέα προϊόντα (έπιπλα κουζίνας-ντουλάπες σπιτιών).
Την χρονιά αυτή οι εξαγωγές μας αυξήθηκαν ικανοποιητικά, φτάνοντας στο 23,5%
του συνόλου των πωλήσεων έναντι 8,5% και 18,5% των δύο προηγουμένων ετών
αντίστοιχα.
Είναι σε εξέλιξη τα δύο νέα επενδυτικά προγράμματα στα πλαίσια του νέου
αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 ύψους 3.9 εκ € και 0.8 εκ € για την ΔΡΟΜΕΑΣ
ΑΒΕΕΑ και την θυγατρικής της ΚΕΜ ΑΒΕΕ αντίστοιχα, για τον εκσυγχρονισμό του
μηχανολογικού εξοπλισμού κυρίως για τις ανάγκες της νέας παραγωγής εξαρτημάτων
εξ αλουμινίου.ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
Τα θετικά δεδομένα και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, επέκτασης και
διεύρυνσης των δράσεών μας, που θα χαρακτηρίσουν τη νέα χρονιά κατά τομέα
δραστηριότητας, είναι:
Στον κλάδο επίπλων γραφείου, η εκτέλεση μέρους της μεγάλης σύμβασης (διάρκειας
21 μηνών) που υπεγράφη πρόσφατα με την διεθνή εταιρεία CORPORATE EXPRESS
και αφορά την προμήθεια εξοπλισμού επίπλων γραφείου σ όλες τις εκθέσεις της
Daimler Craisler (Mercedes) που είναι στην Ευρώπη, συνολικού έργου περίπου 4
εκατ. €, και η συνέχιση προμήθειας επίπλων, νέων τραπεζικών καταστημάτων τόσο
στο εξωτερικό (Βουλγαρία – Σερβία – Ρουμανία) όσο και στο εσωτερικό, για τις
μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, που με συμβάσεις έργων συνεργαζόμεθα .
Παράλληλα η αύξηση του δικτύου πωλήσεων
με την δημιουργία νέων
καταστημάτων-αντιπροσώπων σε περιοχές της χώρας όπου δεν υπάρχει παρουσία.
Στον κλάδο επίπλων – εξαρτημάτων κουζίνας, μετά τα ικανοποιητικά αποτελέσματα
της πρώτης χρονιάς λειτουργίας του, δίδεται έμφαση στην αύξηση του δικτύου
συνεργατών, που ήδη απαριθμεί 15 συνεργάτες, (κατασκευαστές και εμπόρους) και
με συμμετοχή στην κλαδική έκθεση Interwood 2007 , που πραγματοποιήθηκε την
περίοδο 14 -18/03/07, με μεγάλη επιτυχία.
Στον κλάδο αλουμινίου, η συνέχιση της συνεργασίας με τις εταιρίες MTU, που ήδη
είναι σε φάση παραγωγής και εκτελείται ετήσιο πρόγραμμα παραγγελιών της και της
Mercedes, που οι διαδικασίες ελέγχου των πρωτοτύπων, τοποθετούν την έναρξη της
παραγωγικής διαδικασίας τους στο 3ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
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Όλα τα πιο πάνω εντάσσονται στα πλαίσια του βασικού μας στόχου και της
κατεύθυνσής μας για συνεχή ανάπτυξη και παραγωγή νέων ανταγωνιστικών
προϊόντων τεχνολογίας τόσο για την εσωτερική όσο και για την εξωτερική αγορά.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως αυτές
οριοθετούνται από την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία, με στόχο την
διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ απαρτίζεται σήμερα από 6
εκτελεστικά και 3 με εκτελεστικά μέλη. Από τα μη εκτελεστικά μέλη τα 2 πληρούν
τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό τους ως ανεξαρτήτων.
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου και έχει ως αποστολή την διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων και την άμεση
συνεργασία της με τον εσωτερικό ελεγκτή , που είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης, οικονομολόγο κο Δημήτριο Μήντο.
ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχετικά με το ζήτημα της διανομής μερίσματος, η διοίκηση της μητρικής εταιρίας,
λαμβάνοντας υπόψη το τελικώς διαμορφωθέν αποτέλεσμα , κέρδη μετά από φόρους
1.127 χιλ €, αποφάσισε να προτείνει προς την τακτική γενική συνέλευση των
μετόχων τη διανομή μερίσματος για τη διαχειριστική χρήση 2006, ποσού 0,05 € ανά
μετοχή.
(Ακριβές αντίγραφο εκ του πρακτικού του Δ.Σ. της 15.3.2007)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
Η παρούσα Έκθεση, που αποτελείται από 3 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην
Έκθεση Ελέγχου μου με ημερομηνία 20/03/2006 και αναφέρεται στις οικονομικές
καταστάσεις της εταιρείας "Παπαπαναγιώτου ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜΕΑΣ" της περιόδου
1/1-31/12/2006.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20.03.2007
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΤΣΑΚΛΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14951
ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επεξηγηματική έκθεση προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της
εταιρείας ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίου και
Αντιπροσωπειών σύμφωνα με το άρθρο 11α του Ν.3371/2005.
Α) Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Σε ότι αφορά την διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σημειώνεται ότι:
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 10.242.400 ευρώ και διαιρείται σε
17.360.000 οινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 ευρώ εκάστη.
Σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 13/03/2007, η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας έχει
ως ακολούθως:

1)
2)
3)
4)

Μέτοχοι
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Θεσμικοί κάτω του 5%
Λοιποί μέτοχοι κάτω του 5%
Σύνολο

%
38,48%
38,48%
4,265%
18,775%
100 %

Όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές και αδιαίρετες και δεν
υπάρχουν ειδικές κατηγορίες μετοχών.
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την μετοχή, σύμφωνα με το
Καταστατικό της εταιρίας και τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, έχουν ως
ακολούθως:
Κάθε μετοχή της εταιρίας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας. Η κυριότητα του τίτλου
της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής των όρων
του καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών
Συνελεύσεων των μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σε αυτές οι μέτοχοι.
Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που
κατέχουν. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας σύμφωνα
με το Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
που απορρέουν από κάθε μετοχή ακολουθούν αυτή σε οποιοδήποτε καθολικό ή ειδικό
διάδοχο του μετόχου.
Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων
μετόχων.
Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης σε κάθε μελλοντική Αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρίας, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος ή έκδοσης ομολογιών
με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο
υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παρ. 5 του Κ.Ν.
2190/1920 και το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρίας.
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Δικαίωμα Μερίσματος
Το ελάχιστο μέρισμα που διατίθεται ετησίως στους μετόχους της Εταιρίας δεν μπορεί
να είναι μικρότερο του 35% των προ φόρων κερδών της, αφαιρουμένων των
εταιρικών βαρών, του τακτικού αποθεματικού και του αναλογούντος φόρου, όπως
προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1
του Ν. 876/79, ή μικρότερο του 6% επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,
αφαιρουμένου του αναλογούντος φόρου, όπως ακριβώς προβλέπεται από το άρθρο 45
παρ. 2 εδ. Β΄ του Κ.Ν. 2190/20. Από τους παραπάνω δύο τρόπους υπολογισμού του
ελάχιστου μερίσματος, διανέμεται το μεγαλύτερο κάθε φορά ποσό.
Η Εταιρία δύναται να μοιράσει προσωρινό μέρισμα με απόφαση του Διοικητικού της
Συμβουλίου εφόσον 20 τουλάχιστον ημέρες προηγουμένως έχει δημοσιεύσει σχετική
λογιστική κατάσταση. Το προσωρινό μέρισμα δεν μπορεί να υπερβεί το 50% των
καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.
Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στον κομιστή της εντός 2 μηνών από την
ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις. Ο τόπος και ο τρόπος καταβολής ανακοινώνεται με δημοσιεύσεις στον
τύπο.
Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μια πενταετία από τότε που κατέστησαν
απαιτητά, και δεν έχουν εμφανιστεί σε ειδικές μερίδες μετόχων στα βιβλία της
εταιρίας, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.
Δικαιώματα Ψήφου
Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου.
Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με
τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση, έξω δε από αυτή, μόνο στις περιπτώσεις
που ορίζει ο Νόμος.
Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας
είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου. Συγκύριοι μετοχής για να έχουν το
δικαίωμα ψήφου πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο
για τη μετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση.
Οι μέτοχοι για να ασκήσουν τα δικαιώματα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική
συνέλευση οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους. Σε ότι αφορά τη
διαδικασία κατάθεσης των μετοχών προκειμένου να συμμετέχει ο μέτοχος στις
Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον
κανονισμό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του συστήματος Άυλων Τίτλων του
Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως εκάστοτε ισχύει.
Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω θα μετέχουν στη Γενική
Συνέλευση μόνο με την άδειά της.
Δικαιώματα Προτίμησης
Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης σε κάθε περίπτωση Αύξησης του μετοχικού
Κεφαλαίου της Εταιρίας που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών
με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές. Έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το
νέο κεφάλαιο, ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως
μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.
Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920,
όπως ισχύουν, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να περιορίσει ή και να
καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης.
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Δικαίωμα στο Προϊόν της Έκθεσης
Σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη
εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. οι
εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις,
μέτοχοι ή όχι. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της
εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις
της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα
χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και
νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της
Εταιρίας. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές αποδίδουν τις εισφορές
των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής
περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο
μετοχικό κεφάλαιο.
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, μεταξύ άλλων:
• Έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της Έδρας της Εταιρίας, τον
έλεγχο της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 40, 40ε του Κ.Ν. 2190/1920.
• Μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων. Το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση
αυτή εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της αίτησης στον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να
αναφέρουν τα θέματα για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
• Μπορούν να ζητήσουν την αναβολή λήψης απόφασης από τακτική ή Έκτακτη
Γενική Συνέλευση για μία φορά και να οριστεί νέα Γενική Συνέλευση εντός
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της αναβολής.
• Μπορούν με αίτησή τους πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική
Συνέλευση να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να α) ανακοινώσει στη
Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία στα μέλη
του διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς
και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε
αιτία υπάρχουσα σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς, β) να παρέχει τις αιτούμενες
πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για
την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
• Μπορούν να ζητήσουν όπως η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της
ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης να γίνει με ονομαστική κλήση.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου:
• Μπορούν με αίτησή τους πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική
Συνέλευση να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να τους παρασχεθούν, κατά
την Γενική συνέλευση ή και πριν από αυτή, πληροφορίες σχετικά με την πορεία
των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του
ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, υποχρεούται, όμως, να αναγράψει τη
σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
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• έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της Έδρας της Εταιρίας, τον
έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται
πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η
χρηστή και συνετή διαχείριση.
Αιτούντες μέτοχοι που ασκούν τα ανωτέρω δικαιώματα οφείλουν να προσκομίσουν
στην Εταιρία σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ότι τηρούν
κατατεθειμένες τις μετοχές τους και οφείλουν να τις τηρούν κατατεθειμένες για τα
χρονικά διαστήματα που ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 και όχι μικρότερο των 30 ημερών
από την υποβολή της αίτησης.
Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική
Συνέλευση, τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, τις σχετικές εκθέσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας και το Ετήσιο Δελτίο της
Εταιρίας.
Β) Περιορισμοί στην μεταβίβαση / κατοχή μετοχών
Η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη και διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8β
του Κ.Ν. 2190/1920 και τις διατάξεις του νόμου περί μεταβιβάσεως των εις το
Χ.Α.Α. εισηγμένων ονομαστικών μετοχών και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού
της Εταιρίας τυχόν περιορισμοί στη μεταβίβασή τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει, τα ανεξάρτητα μη
εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας, δεν μπορούν να κατέχουν μετοχές της
Εταιρίας σε ποσοστό άνω του 0,5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του
ΠΔ51/92
Οι άμεσες και έμμεσες συμμετοχές προσώπων (φυσικών και νομικών) στο σύνολο
του μετοχικού κεφαλαίου και στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας κατά
την έννοια των διατάξεων του ΠΔ51/92, κατά την 13 Μαρτίου 2007, παρουσιάζονται
ακολούθως:

1)
2)

Μέτοχοι
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

%
38,48%
38,48%

Δεν υπάρχουν άλλοι μέτοχοι, που να κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό άνω του 5%
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τους οποίους να γνωρίζει η Εταιρία.
1. Δ) Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου
Δεν υπάρχουν μετοχές που να παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα
ελέγχου.
Ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου – Προθεσμίες άσκησης δικαιωμάτων
ψήφου
Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.
Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι
ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη
συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
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Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος
στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό
Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν 2396/96 ή βεβαίωση που να
αντιστοιχεί σε βεβαίωση του ΚΑΑ, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν
από την ημέρα για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να
αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
Οι αποδείξεις κατάθεσης των ως άνω βεβαιώσεων, καθώς και τα έγγραφα
νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία
τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής
Συνέλευσης.
Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα ανωτέρω, μπορούν να πάρουν μέρος στην
Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.
ΣΤ) Συμφωνίες Μετόχων για περιορισμούς στην μεταβίβαση μετοχών ή στην
άσκηση δικαιωμάτων ψήφου
Δεν υπάρχουν συμφωνίες μετόχων για περιορισμούς στην μεταβίβαση μετοχών ή
στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, που είναι γνωστές στην Εταιρία.
Ζ) Κανόνες διορισμού/αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης
Καταστατικού
Οι κανόνες για τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του διοικητικού
συμβουλίου καθώς και για την τροποποίηση του καταστατικού, δεν
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920.
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο
αποτελείται από πέντε έως εννέα (5-9) μέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική
Συνέλευση των μετόχων. Η διάρκεια της θητείας τους είναι έξι (6) έτη. Τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία του, μπορούν να επανεκλεγούν.
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρίας, αν, για οποιοδήποτε λόγο,
κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον
είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικατάσταση για το υπόλοιπο
της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για
έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του
συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η
εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση είναι η
μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί τροποποιήσεων του Καταστατικού.
Η) Αρμοδιότητα ΔΣ για την έκδοση νέων μετοχών ή για την αγορά ιδίων
μετοχών
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας και τις διατάξεις του άρθρου
13 του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ( η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις
δημοσιότητας του άρθρου 7 β ΚΝ 2190/20) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με
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έκδοση νέων μετοχών με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία
τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Στην περίπτωση
αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του μετοχικού
κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο
Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία από την Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή
του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τα ανωτέρω, δεν αποτελούν
τροποποίηση του Καταστατικού.
Η ως άνω εξουσία δεν έχει παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από την Γενική
Συνέλευση.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας, καθώς και των
συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5, με τη
μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως
αυτής. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο
αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των
υφιστάμενων μετοχών, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς
μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με απόφασή του, ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια, που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα
πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε
χρόνου εκδίδει μετοχές στους δικαιούχους, που άσκησαν το δικαίωμά τους,
αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρίας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του
κεφαλαίου. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τα ανωτέρω, δεν
αποτελούν τροποποίησης του Καταστατικού.
Δεν υφίσταται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας για τη
θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
16 του Κ.Ν. 2190/1920.
Θ) Σημαντικές συμφωνίες της Εταιρίας που ισχύουν / τροποποιούνται / λήγουν
σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης
Δεν υφίστανται συμφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ τροποποιούνται ή λήγουν σε
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρίας μετά από δημόσια πρόταση.
Ι) Συμφωνίες αποζημίωσης μελών Δ.Σ. ή προσωπικού σε περίπτωση
παραίτησης / απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό θητείας / απασχόλησης
λόγω δημόσιας πρότασης.Δεν υφίστανται συμφωνίες με μέλη του Δ.Σ. ή το προσωπικό, οι οποίες προβλέπουν
αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή
τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους απόλυσης εξαιτίας δημόσιας
πρότασης.

52

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

2006

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "DROMEAS" ΑΝΩΝΥΜΗ
BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "DROMEAS" ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» (η «Εταιρεία»), που αποτελούνται
από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2006 και τις
καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών
της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σημαντικών
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και
διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια,
που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή
και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών
εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων,
με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά
Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα
Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το
σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις
οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή
και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου
αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της
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εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που
έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική
κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, την
χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε
την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας,
εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 4.15 που παρατίθεται στο Προσάρτημα
των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι η
εταιρεία καθώς και οι ενοποιούμενες θυγατρικές της, δεν έχουν ελεγχθεί από τις
Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2003 έως και 2006, και κατά συνέπεια οι
φορολογικές τους υποχρεώσεις, για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές
Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν
στάδιο και, ως εκ’ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές
καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.
Θεσσαλονίκη, 20 Μαρτίου 2007
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αθανάσιος Δ. Τσάκλης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14951
Μέλος της ΣΟΛ α.ε.ο.ε.

54

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

2006

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία α΄ τριμήνου 2006
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Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία α΄ εξαμήνου 2006
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Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία γ΄ τριμήνου 2006
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Συναλλαγές με Συνδεδεμένες Εταιρίες (σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4, του Ν. 3016) *

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της ‘‘ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ DROMEAS ΑΒΕΕΑ’’, με τις
συνδεμένες επιχειρήσεις έχουν ως εξής:

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟ:
1. ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε.
2. DROMEAS B.G. ΜΕΠΕ

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ:
1. ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε.
2. DROMEAS B.G. ΜΕΠΕ

31.12.2006

31.12.2005

0,00

309.344,21

191.549,76

253.783,18

31.12.2006
185.911,96
0,00

31.12.2005
0,00
0,00

Οι αξίες των συναλλαγών της μητρικής με τις συνδεμένες εταιρείες αναλύονται ως εξής:

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟ:
1. ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε.
2. DROMEAS B.G. ΜΕΠΕ

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ:
1. ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε.
2. DROMEAS B.G. ΜΕΠΕ

01.01.2006
31.12.2006
924.708,91

01.01.2005
31.12.2005
624.950,06

0,00

0,00

01.01.2006
31.12.2006
0,00
969.542,16

01.01.2005
31.12.2005
1.396,41
887.368,56

* Περισσότερες πληροφορίες στο κεφ. 4.6 των οικονομικών καταστάσεων (σελ.3132)
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Πληροφορίες άρθρου 10ν.3401/2005
ΘΕΜΑ

ΤΟΠΟΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Τελετή απονομής βραβείων 3ου Διαγωνισμού
Βιομηχανικού Σχεδίου

www.ase.gr
www.dromeas.gr

08/12/2006

DROMEAS S.A. 3ος Διεθνής Διαγωνισμός
βιομηχανικού σχεδίου επίπλων γραφείου & σπιτιού

www.ase.gr
www.dromeas.gr

01/12/2006

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2006

www.ase.gr
www.dromeas.gr
www.ase.gr
www.dromeas.gr
www.ase.gr
www.dromeas.gr

27/11/2006

www.ase.gr
www.dromeas.gr
www.ase.gr
www.dromeas.gr

30/08/2006

Απονομή βραβείων 3ου Διεθνή Διαγωνισμού
βιομηχανικού σχεδίου επίπλων γραφείου & σπιτιού

www.ase.gr
www.dromeas.gr

08/06/2006

Νέες διευκρινήσεις-συμπληρώσεις επί των
δημοσιευθέντων συνοπτικών οικονομικών στοιχείων
και πληροφοριών της χρήσης που έληξε την 31/12/2005

www.ase.gr
www.dromeas.gr

30/05/2006

Μεγέθη της εταιρίας για το α΄ τρίμηνο 2006

www.ase.gr
www.dromeas.gr
www.ase.gr
www.dromeas.gr

25/05/2006

Διευκρινήσεις-συμπληρώσεις επί των δημοσιευθέντων
συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών
της χρήσης που έληξε την 31/12/2005

www.ase.gr
www.dromeas.gr

23/05/2006

Τροποποίηση του κονδυλίου του Παθητικού «Καθαρή
Θέση Μετόχων Εταιρίας»

www.ase.gr
www.dromeas.gr

03/05/2006

Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση

www.ase.gr
www.dromeas.gr
www.ase.gr
www.dromeas.gr
www.ase.gr
www.dromeas.gr

25/04/2006

www.ase.gr
www.dromeas.gr
www.ase.gr
www.dromeas.gr

18/01/2006

Γνωστοποίηση συναλλαγών
Βράβευση της εταιρίας στην ΔΕΘ
Αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2006
Συμμετοχή της εταιρίας στην διημερίδα 2-3/06/06 που
οργάνωσε η Διεύθυνση του Χρηματιστηρίου Αθηνών
στην Θεσσαλονίκη

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Αποτελέσματα έτους 2005
Διευκρινήσεις Οικονομικών Καταστάσεων α΄ εξαμήνου
2005
Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Ανακοίνωση σχετικά με τα δημοσιευθέντα στοιχεία και
πληροφορίες της περιόδου 01/01/2005 μέχρι 30/06/2005

18/10/2006
13/09/2006

08/06/2006

25/05/2006

31/03/2006
13/02/2006

13/01/2006
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Διαθεσιμότητα Οικονομικών Καταστάσεων
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας σε ενοποιημένη και μη βάση, η Έκθεση Διαχειρίσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή είναι καταχωρημένες
στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.dromeas.gr.
Αντίστοιχα, οι Οικονομικές Καταστάσεις της θυγατρικής Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε., η Έκθεση Διαχειρίσεως
του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή είναι
καταχωρημένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.kem-p.gr.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ, 621 21 ΣΕΡΡΕΣ,
Τηλ. : 23210-99220, 99230 & Φαξ : 23210 99270
e-mail: dromeas@dromeas.gr
www.dromeas.gr
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑ: ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 172, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 210-6525095 & 6525720 - ΕΜΜ.
ΜΠΕΝΑΚΗ 13-15, 210-3823607, 3829610 • ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Π. ΡΑΛΛΗ 250 ΝΙΚΑΙΑ, 2104973363 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 112, 2310-311601, 311680 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ & Λ. ΣΟΦΟΥ 1, 2310-555577, 555578 - ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 90 &
ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΓΩΝΙΑ, 2310-525827 • ΒΕΡΟΙΑ: ΠΙΕΡΙΩΝ 11, 23310-64438
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
• ΑΓΡΙΝΙΟ: ΚΑΛΕΡΓΗ 24 (ΤΕΡΜΑ), 26410-39459 • ΒΟΛΟΣ : ΑΘΗΝΩΝ 33, 2421088477 • ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΚΥΠΡΟΥ 101, 26650-28841 • ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΛΕΩΦ.
ΚΝΩΣΟΥ 262, 2810-210216 • ΚΑΒΑΛΑ: ΤΕΝΕΔΟΥ 4, 2510-600061, 600062 •
ΚΑΛΑΜΑΤΑ: ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 27210-28931 • ΚΕΡΚΥΡΑ: 2Ο ΧΛΜ. Ε.Ο.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, 26610-41505 • ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ:
ΣΟΥΗΔΙΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, 26710-28262 • ΚΟΖΑΝΗ: ΓΚΕΡΤΣΟΥ 16, 2461021116 • ΚΟΜΟΤΗΝΗ: ΔΕΛΦΩΝ 2, 25310-33646 • ΚΩΣ : 7ο ΧΛΜ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΚΩΣ – ΧΩΡΙΩΝ, 22420-68007 • ΛΑΜΙΑ: 2ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο ΛΑΜΙΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ, 2231027601, 54000 • ΛΑΡΙΣΑ: ΡΟΥΣΒΕΛΤ 57, 2410-621177 • ΛΙΒΑΔΕΙΑ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
32, 22610-81456 • ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ: ΑΕΡΟΠ. ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΛΗ 49, 22510-29292 •
ΠΑΤΡΑ: ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ 11Α ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΙΝΔΟΥ, 2610-622194 • ΡΕΘΥΜΝΟ
ΚΡΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 3, 28310-56902 • ΡΟΔΟΣ: ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΩΝ 73, 2241022272 • ΣΑΜΟΣ: ΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ & ΚΑΝΑΡΗ, 22730-81080 • ΣΠΑΡΤΗ:
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 118, 27310-29933 • ΧΑΛΚΙΔΑ: ΣΙΩΚΟΥ 4, 22210-77074 • ΧΑΝΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ: ΛΕΩΦ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 6 (ΠΡΩΗΝ Λ. ΣΟΥΔΑΣ), 28210-86005 • ΧΙΟΣ :
ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ 37, ΦΑΡΚΑΙΝΑ 22710-42070
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
• ΑΘΗΝΑ : ΠΑΡΜΕΝΙΔΟΥ 3, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 210-5749447, 5734230 – ΤΑΤΟΪΟΥ 105
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 210-2846226 - ΝΑΤΟ, ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 22990-69029 • ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ : ΛΑΣΙΘΙΟΥ 53, 28410-25435, 25999 • ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ : 9ο
ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ, 25210-66059 • ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ : ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΩΣΤΟΣ, 2810-250328 • ΚΑΒΑΛΑ : 11ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΡΑΜΑΣ
(ΦΙΛΙΠΠΟΙ) 2510-391018 • ΚΟΜΟΤΗΝΗ : ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 25310-38856 •
ΛΕΥΚΤΡΑ ΠΑΤΡΩΝ : ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 268, 2610-523419 • ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
: ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ, 26210-81213, 28269 • ΣΕΡΡΕΣ : 1ο ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 2321035350 - ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 8, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ 23210-20143
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
• ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – ΣΟΦΙΑ: BUSINESS PARK SOFIA, “Mladost”–4, bl.-1, ground floor
(beside Piraeus Bank), +359 29769720 • ΑΛΒΑΝΙΑ – ΤΙΡΑΝΑ: ALPHA GLINA –
VASILAKI GIANNI, +355 4241963
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