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ΕΚΘΕΣΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.-31.12.2005 
(ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.-

ΔΡΟΜΕΑΣ») 
 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 

Το 2005 που μας πέρασε, χαρακτηρίσθηκε από μια γενικότερη κάμψη στην 
οικονομία, ως έτος μεταολυμπιακής περιόδου. 

Την χρονιά αυτή ο όμιλος παρουσίασε συνολικό κύκλο εργασιών ύψους € 16,4 
εκατ., σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 27,9 % σε σχέση με τις πωλήσεις του 
προηγούμενου έτους, 2004, που είχαν ανέλθει στο ποσό των € 22,75 εκατ . 
Η οργανική όμως εξέλιξη των πωλήσεων της φετινής χρονιάς 2005, σε σχέση με 
την περσινή, για να γίνει άμεσα και ξεκάθαρα συγκρίσιμη θα πρέπει να συγκριθεί 
χωρίς τον όγκο των πωλήσεων, προς την οργανωτική επιτροπή Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004, (που αποτέλεσε ένα μεμονωμένο γεγονός), ύψους € 10,5 εκατ. 
Έτσι η πραγματική οργανική εξέλιξη των πωλήσεων του 2005 σε σχέση με αυτές 
του 2004 είναι € 16,4 εκατ. έναντι € 12,25 εκατ., ήτοι αυξημένες σε ποσοστό 34,10 
% 

Τα καθαρά κέρδη της χρήσης ανήλθαν για το 2005 σε € 986 χιλ. (ποσοστό 6% 

των πωλήσεων), έναντι € 3.512 χιλ. για το 2004 (ποσοστό 15,43 % των 

πωλήσεων). 

 

Τα κέρδη EBITDA (προ φόρων, τόκων, χρηματοοικονομικών εξόδων καθώς 
και προ αναβαλλόμενων φόρων) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν στο ποσό των  
€ 1.596.χιλ. (ποσοστό 9,7.% επί πωλήσεων) έναντι € 7.370 χιλ. του 2004 (32,4 % 
επί πωλήσεων) . 

 
Η κάμψη αυτή των κερδών οφείλεται σε παράγοντες που αφορούν: 

 
α) Στην ύπαρξη βεβαίως, την προηγούμενη χρονιά, των επί πλέον πωλήσεων προς 
την Ολυμπιακή Επιτροπή. 
 

β) Στην ανάγκη κάλυψης των μεγαλύτερων σταθερών εξόδων, που έχει 
δημιουργήσει η εταιρία, με τον μεγάλο βαθμό παγιοποίησής της, για την επίτευξη 
της μέγιστης καθετοποίησης παραγωγής που επιδιώκει σ’ όλους τους τομείς 
παραγωγής της, αφού την τελευταία 5ετία 1999-2004 τα πάγια της εταιρίας 
αυξήθηκαν κατά € 34 εκατ. 
 



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

 
 

 
Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2005 

5 

γ) Στις αυξημένες επενδύσεις σε δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης προς νέους 
τομείς προϊόντων και παραγωγής, δαπάνες που σύμφωνα με τα προσφάτως 
θεσμοθετηθέντα Δ.Λ.Π. επηρεάζουν εξ ολοκλήρου τους λογαριασμούς 
αποτελεσμάτων της χρήσης και όχι τους λογαριασμούς εξόδων πολυετούς 
απόσβεσης στους οποίους σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που ισχύουν στην 
χώρα μας σημαντικό μέρος Θα απεικονίζονταν. 

 

Ο δείκτης οικονομικής διάρθρωσης ενοποιημένων Ιδίων Κεφαλαίων προς 
ενοποιημένα ξένα κεφάλαια  ήταν για μεν την διαχειριστική χρήση 2005 :  1,80 , 
για δε τη διαχειριστική χρήση 2004 1,88 , 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 
2005 :  0,960 , για δε τη διαχειριστική χρήση 2004:   0,999 , 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 2005 :  2,50   
, για δε τη διαχειριστική χρήση 2004:   2,26  , 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: 
   

Στο 2005 η ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ολοκλήρωσε ένα σημαντικό επενδυτικό 
πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 2003, ύψους 5,5 εκατ. € και αφορούσε: 

 
Α)   Στην ολοκλήρωση ιδιόκτητου κτιρίου στην Λεωφόρο Μεσογείων 172 - 
Χολαργός επιφάνειας 1.200 τ.μ., εκθέσεως – γραφείων. 
Β)   στην ολοκλήρωση ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων επιφάνειας 6.000 τ.μ. 
στο Ασπρόπυργο Αττικής. 
Γ)   Στην αποπεράτωση 3 μικρότερων επενδυτικών προγραμμάτων (Μονάδα 
Καύσης Απορριμμάτων – Εφοδιαστική Αλυσίδα – Περιβαλλοντικά 
Προγράμματα). 

 
Την ίδια χρονιά υπεγράφη η συμφωνία με τις διεθνείς γερμανικές εταιρίες 
Mercedes & MTU για σχεδιασμό – δημιουργία καλουπιών, μέσω της θυγατρικής 
εταιρίας ΚΕΜ ΑΒΕΕ - μονάδας παραγωγής καλουπιών - και την εν συνεχεία 
παραγωγή χυτών εξαρτημάτων εξ αλουμινίου για τις ανάγκες των προϊόντων των 
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δύο γερμανικών εταιριών, συμφωνία με μεγάλη στρατηγική  σημασία για το 
μέλλον του ομίλου. Ήδη, αναμένεται η έναρξη της  παραγωγής για την  MTU, ενώ 
η συνεργασία με την Mercedes ευρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της α΄ φάσης 
(κατασκευή καλουπιών) και θα ακολουθήσει η  παραγωγή των  εξαρτημάτων 
εντός του β΄ εξαμήνου του τρέχοντος έτους. 
 

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 ολοκλήρωση αφ’ ενός μεγάλης σύμβασης με 
δημόσιο οργανισμό (ΙΚΑ) ύψους 3 εκατ. €, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της οποίας 
για το τρέχον έτος είναι άνω του 65% 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 (4 τον αριθμό). 

Στον κλάδο επίπλων – εξαρτημάτων κουζίνας, μετά τα ικανοποιητικά 
αποτελέσματα της πρώτης χρονιάς λειτουργίας του, δίδεται έμφαση στην αύξηση 
του δικτύου συνεργατών, με συμμετοχή και στην κλαδική έκθεση Interwood, τον 
επόμενο μήνα. 

Στον κλάδο αλουμινίου, η συνέχιση της συνεργασίας με τις εταιρίες MTU και 
Mercedes, που μπαίνει σε φάση παραγωγής από το β΄ εξάμηνο του τρέχοντος 
έτους. 
Στην υποδομή,  με τα δύο νέα επενδυτικά προγράμματα ύψους 4,7 εκατ. € που 
είναι προγραμματισμένα (ένα για τη μητρική και ένα για τη θυγατρική) σύμφωνα 
με τον αναπτυξιακό Νόμο 399/2004 και θα αφορούν επεκτάσεις και βελτιώσεις 
παραγωγικών εγκαταστάσεων. 
 

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 
οροθετούνται 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. 
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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 προς διάθεση , το 
οποίο, μετά τον υπολογισμό του τακτικού αποθεματικού , ανέρχεται στο ποσό των  
€ 42.538,24  € , αποφάσισε να προτείνει προς την τακτική γενική συνέλευση των 
μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη διαχειριστική χρήση 2005, και την 
διατήρηση του ποσού αυτού στα Ίδια κεφάλαια της εταιρίας, λόγω του αμελητέου 
ποσού το οποίο προκύπτει από τη διανομή του υποχρεωτικού κατά τον Κ.Ν. 
2190/20 μερίσματος (35% του προς διάθεση ποσού), και το οποίο προς 
πληροφόρησή σας αναφέρεται ότι ανέρχεται στο ποσό των € 0,0025 ανά μετοχή , 
ή € 0,025 ανά 10 μετοχές. 

 
Επεξηγηματικά αναλύονται και αναφέρονται τα ακόλουθα οικονομικά στοιχεία 
της μητρικής εταιρίας σχετικά με τα προς διάθεση αποτελέσματα : 
 

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της διαχειριστικής χρήσης 1.1.-31.12.2005 
σύμφωνα με την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. ,ανήλθαν στο ποσό των € 937.179,44 € , 
τα οποία μετά τον συμψηφισμό , σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20 του κονδυλίου 
«Ζημίες εις νέον» € 892.402,34, και την αφαίρεση του υποχρεωτικού 
σχηματισθέντος τακτικού αποθεματικού  ποσού  € 2.238,86 , απομένουν προς 
διάθεση € 42.538,24 . 

 
(Ακριβές αντίγραφο εκ του πρακτικού του Δ.Σ. της 20.3.2006) 

Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    Κ. 

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
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ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 
Η παρούσα Έκθεση, που αποτελείται από 5 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται 
στην Έκθεση Ελέγχου μου με ημερομηνία 29/03/2006 και αναφέρεται στις 
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας "Παπαπαναγιώτου ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜΕΑΣ" 
της περιόδου 1/1-31/12/2005. 

 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   29.03.2006 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΤΣΑΚΛΗΣ 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14951 

ΣΟΛ.Α.Ε.Ο.Ε. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας 
 
 

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "DROMEAS" ΑΝΩΝΥΜΗ 
BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 

 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 
«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "DROMEAS" ΑΝΩΝΥΜΗ 
BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ», της 
εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των 
οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική μας ευθύνη 
περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. 
 
Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το 
σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει με 
εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από 
ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε 
δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης 
περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των 
εκτιμήσεων της διοίκησης της εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των 
δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τη συμφωνία του περιεχομένου 
της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. 
Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη 
διαμόρφωση της γνώμης μας. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν 
ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της Εταιρείας και την ενοποιημένη οικονομική 
θέση του Ομίλου (του οποίου η Εταιρεία τυγχάνει μητρική), κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2005 και τα αποτελέσματα των εργασιών της και του Ομίλου, καθώς και 
τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας και του 
Ομίλου, της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου 
συμφωνεί με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις. 
 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου: 
 
 
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 5.14 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 2005, 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 
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στάδιο και, ως εκ’ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές 
καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 
 

Θεσσαλονίκη, 29 Μαρτίου 2005 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  

 
 
 

Αθανάσιος Δ. Τσάκλης 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14951 
Μέλος της ΣΟΛ α.ε.ο.ε. 
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Ισολογισμός 
        
Ποσά σε χιλιάδες €        
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/05  31/12/04  31/12/05  31/12/04 
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού        
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 36.297.200,94  35.892.010,92  34.168.785,08  33.730.248,20 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 285.104,64  180.080,54  212.943,72  154.390,57 
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 0.00  0,00  1.152.812,66  1.130.967,63 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 690.234.63  160.094,07  515.684,86  126.869,11 
 37.272.540,21  36.232.185,53  36.050.226,32  35.142.475,51 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό        
Αποθέματα 8.726.279,26  7.238.187,53  8.398.931,73  7.154.245,26 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.830.661,84  6.947.527,59  5.851.018,71  6.887.774,04 
Λοιπές απαιτήσεις και λοιπά κυκλοφ/ντα στοιχεία 
Ενεργητικού 1.231.697,23  953.377,77  830.455,53  700.717,76 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
αποτιμώμενα στην        
εύλογη αξία με μεταβολές στα κέρδη / ζημίες 698.727,52  493.879,95  698.727,52  493.879,95 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.933.806,49  3.661.661,25  1.642.687,80  3.381.655,85 
 18.421.172,34  19.294.634,09  17.421.821,29  18.618.272,86 
        
Σύνολο Ενεργητικού 55.693.712,55  55.526.819,62  53.472.047,61  53.760.748,37 
        
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους        
Μετοχικό Κεφάλαιο 10.242.400,00  10.242.400,00  10.242.400,00  10.242.400,00 
Υπέρ το Άρτιο 19.723.625,27  19.723.625,27  19.723.625,27  19.723.625,27 
Αποθεματικά 5.661.073,37  5.739.947,53  5.510.016,89  5.891.903,10 
Κέρδη / ζημίες εις νέον 42.538,24  391.894,33  42.538,24  391.894,33 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα σε 
μετόχους        
της Μητρικής 35.669.636,88  36.097.867,13     
Δικαιώματα μειοψηφίας 127.485,64  125.379,02     
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  35.797.122,52  36.223.246,15  35.518.580,40  36.249.822,70 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        
Δάνεια τραπεζών 8.338.434,72  6.339.241,23  7.889.000,00  5.798.000,00 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.609.004,37  2.494.797,55  1.597.609,87  2.417.217,14 
Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού 103.638,43  89.037,58  100.701,17  87.714,06 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.481.663,18  1.796.630,12  1.605.294,84  899.325,95 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 12.532.740,70  10.719.706,48  11.192.605,88  9.202.257,15 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 3.879.571,77  3.118.892,93  3.626.165,32  3.061.094,23 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.293.566,44  1.867.341,24  2.087.764,44  1.712.065,35 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 499.333,32  2.220.606,91  368.535,32  2.173.338,82 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 691.377,80  1.377.025,91  678.396,25  1.362.170,12 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 7.363.849,33  8.583.866,99  6.760.861,33  8.308.668,52 
        
Σύνολο υποχρεώσεων 19.896.590,03  19.303.573,47  17.953.467,21  17.510.925,67 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 55.693.712,55  55.526.819,62  53.472.047,61  53.760.748,37 
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Αποτελέσματα Χρήσης 

1/1-31/12/05 1/1-31/12/04 1/1-31/12/05 1/1-31/12/04
Κύκλος εργασιών 16.433 22.754 16.114 22.494
Κόστος πωλήσεων -9.451 -9.421 -9.182 -9.379
Μικτά κέρδη 6.982 13.333 6.932 13.115
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 543 329 519 307
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -1.770 -1.775 -1.734 -1.738
Έξοδα λειτουργείας διαθέσεως -4.159 -4.517 -4.132 -4.493
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών 1.596 7.370 1.585 7.191
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Αποσβέσεις -1.011 -1.863 -940 -1.819
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών 585 5.507 645 5.372
αποτελεσμάτων
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας -149 -283 -116 -243
Κέρδη προ φόρων 436 5.224 529 5.129
Μείον φόροι 550 -1.712 408 -1.646
Κέρδη μετά από φόρους 986 3.512 937 3.483

Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρείας 1.003 3.489 937 3.483
Δικαιώματα Μειοψηφίας -17 23 0 0
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (λεπτά/μετοχή) 0,058 0,200 0,054 0,200

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Μετοχικό 
Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Τακτικό 

Αποθεματικό

Αποθεματικά 
Εύλογης 
Αξίας

Λοιπά 
Αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις Νέον

Δικαιώματα 
Μειοψηφίας Σύνολο

Ποσά σε χιλιάδες €
Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2004, σύμφωνα με τις 
προηγούμενες λογιστικές αρχές 10.242 19.724 -207 0 2.300 10 0 32.069
Προσαρμογές Μετάβασης στα ΔΠΧΠ 0 0 704 2.921 -728 -1.823 0 1.074

Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2004, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 10.242 19.724 497 2.921 1.572 -1.813 0 33.143

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2004

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 31/12/2004 5.224

Έγκριση προτεινόμενων προς διανομή μερισμάτων χρήσης 2003 -278

Προτεινόμενα μερίσματα χρήσης 2004 1.909

Φόρος Εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση
-1.822

Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα ιδια κεφάλαια - 
Μεταφορά σε αποθεματικά 116 -23 129 -397
Δικαιώματα μειοψηφίας από την πρώτη ενοποίηση και την 
ενοποίηση περιόδου 125

Καθαρό κέρδος / ζημία από αποτίμηση στην εύλογη αξία 528 -2.431
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/Ζημιά Περιόδου 0 0 116 505 129 2.205 125 3.080
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2004 10.242 19.724 613 3.426 1.701 392 125 36.223
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύμφωνα με τις 
προηγούμενες λογιστικές αρχές 10.242 19.724 -37 0 3.941 -24 243 34.089
Προσαρμογές Μετάβασης στα ΔΠΧΠ 0 0 650 3.426 -2.240 416 -118 2.134

Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2005, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 10.242 19.724 613 3.426 1.701 392 125 36.223

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2005

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 31/12/2005 437

Έγκριση προτεινόμενων προς διανομή μερισμάτων χρήσης 2004 -1.909

Φόρος Εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση 550
Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα ιδια κεφάλαια - 
Μεταφορά σε αποθεματικά 2 -24 299 573
Δικαιώματα μειοψηφίας από την πρώτη ενοποίηση και την 
ενοποίηση περιόδου 2

Καθαρό κέρδος / ζημία από αποτίμηση στην εύλογη αξία -356
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/Ζημιά Περιόδου 0 0 2 -380 299 -349 2 -426
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2005 10.242 19.724 615 3.046 2.000 43 127 35.797

Αποδιδόμενα στους Μετόχους της Μητρικής
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας

Μετοχικό 
Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Τακτικό 

Αποθεματικό

Αποθεματικά 
Εύλογης 
Αξίας

Λοιπά 
Αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις Νέον Σύνολο

Ποσά σε χιλιάδες €
Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2004, σύμφωνα με τις 
προηγούμενες λογιστικές αρχές 10.242 19.724 -207 0 2.300 10 32.069
Προσαρμογές Μετάβασης στα ΔΠΧΠ 0 0 704 2.921 -728 -1.823 1.074

Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2004, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 10.242 19.724 497 2.921 1.572 -1.813 33.143

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2004

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 31/12/2004 5.129

Έγκριση προτεινόμενων προς διανομή μερισμάτων χρήσης 2003 -278

Προτεινόμενα μερίσματα χρήσης 2004 1.909

Φόρος Εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση -1.737
Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα ιδια κεφάλαια - 
Μεταφορά σε αποθεματικά 116 281 -397

Καθαρό κέρδος / ζημία από αποτίμηση στην εύλογη αξία 505 -2.421
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/Ζημιά Περιόδου 0 0 116 505 281 2.205 3.107
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2004 10.242 19.724 613 3.426 1.853 392 36.250
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύμφωνα με τις 
προηγούμενες λογιστικές αρχές 10.242 19.724 -38 0 3.068 0 32.996
Προσαρμογές Μετάβασης στα ΔΠΧΠ 0 0 651 3.426 -1.215 392 3.254

Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2005, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 10.242 19.724 613 3.426 1.853 392 36.250

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2005

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 31/12/2005 529

Έγκριση προτεινόμενων προς διανομή μερισμάτων χρήσης 2004 -1.909

Φόρος Εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση 408
Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα ιδια κεφάλαια - 
Μεταφορά σε αποθεματικά 2 -4 622

Καθαρό κέρδος / ζημία από αποτίμηση στην εύλογη αξία -380
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/Ζημιά Περιόδου 0 0 2 -380 -4 -350 -732
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 10.242 19.724 615 3.046 1.849 42 35.518

Αποδιδόμενα στους Μετόχους της Μητρικής
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Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2005 
 

Ταμειακές Ροές 
1/1-31/12/05 1/1-31/12/04 1/1-31/12/05 1/1-31/12/04

Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων
Κέρδη προ φόρων 436,0 5.224,0 529,0 5.129,0
Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:
Αποσβέσεις 1.011,0 1.863,0 940,0 1.819,0
Προβλέψεις 278,0 278,0 276,0 277,0
Συναλλαγματικές διαφορές -24,0 9,0 -24,0 9,0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 149,0 283,0 116,0 243,0
Αποτελ/τα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημίες) επενδ. δραστηριότητας -194,0 -467,0 -505,0 -1.442,0
Κέρδος εκμ/σεως πριν από τις μεταβ. του Κεφ. Κίνησης 1.656,0 7.190,0 1.332,0 6.035,0
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων -1.488,0 -2.402,0 -1.245,0 -2.318,0
Μείωση/(αύξηση) απαιτ. από πελ. και λοιπούς λογ/μούς 838,0 -2.542,0 907,0 -2.230,0
Αύξηση /(μείωση)  υποχρ. (πλην Τραπεζών) 1.002,0 4.597,0 744,0 3.575,0
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια  εκμετάλλευση 2.008,0 6.843,0 1.738,0 5.062,0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα 0,0 0,0 0,0 0,0
Πληρωμές φόρων -1.963,0 -119,0 -1.961,0 -114,0
Σύνολο εισροών/εκροών λειτουργικών δραστηριοτήτων 45,0 6.724,0 -223,0 4.948,0
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων  περιουσιακών στοιχείων -1.521,0 -7.147,0 -1.437,0 -4.915,0
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων  παγίων 44,0 0,0 44,0 0,0
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοιν/ξιων και λοιπών επενδ. 0,0 0,0 0,0 0,0
Εισπράξεις από την πώληση επενδυτικών τίτλων 30,0 0,0 30,0 0,0
Τόκοι εισπραχθέντες 104,0 88,0 104,0 88,0
Μερίσματα εισπραχθέντα 0,0 0,0 0,0 0,0
Μείωση/(αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων -530,0 1.284,0 -411,0 187,0
Σύνολο εισροών/εκροών επενδυτικών δραστηριοτήτων -1.873,0 -5.775,0 -1.670,0 -4.640,0
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχ. Κεφαλ. 0,0 0,0 0,0 0,0
Πληρωμές τόκων -437,0 -383,0 -424,0 -343,0
Πληρωμές μερισμάτων -1.910,0 -277,0 -1.910,0 -277,0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 23.390,0 13.727,0 22.950,0 11.793,0
Εξοφλήσεις δανείων -20.942,0 -15.189,0 -20.462,0 -12.934,0
Σύνολο εισροών/εκροών χρημ/κών δραστηριοτήτων 101,0 -2.122,0 154,0 -1.761,0
Αύξηση /(μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα -1.727,0 -1.173,0 -1.739,0 -1.453,0
Διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου 3.661,0 4.835,0 3.382,0 4.835,0
Διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου 1.934,0 3.662,0 1.643,0 3.382,0

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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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 
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2. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - 
"DROMEAS". την 31 Δεκεμβρίου 2005 (ημερομηνία μετάβασης αποτελεί η 1η 
Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η 
Δεκεμβρίου 2005, 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). 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις καλύπτονται από το ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρμογή των 
ΔΠΧΠ», γιατί αποτελούν τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται και 
δημοσιοποιούνται πάνω σε αυτή την βάση. 
 
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 2005 (περίοδος 
από 01/01 – 31/12/2005), είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
σύνταξη των αντίστοιχων οικονομικών και ενοποιημένων καταστάσεων του 
εννεαμήνου του 2005 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται. Η ανάγνωση των οικονομικών και ενοποιημένων καταστάσεων της 
31 Δεκεμβρίου 2005 (περίοδος από 01/01 – 31/12/2005), θα πρέπει να γίνεται σε 
συνδυασμό με αυτές του εννεαμήνου 2005 ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη πιο 
ολοκληρωμένη πληροφόρηση. 
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3. Βασικές Λογιστικές Αρχές 
 
Οι λογιστικές αρχές οι οποίες εφαρμόζονται συστηματικά από τον Όμιλο και βάσει 
τις οποίες συντάσσονται οι επισυναπτόμενες οικονομικές καταστάσεις είναι οι 
ακόλουθες: 
 
3.1. 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: 
 
«ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ – ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ» και διακριτικό τίτλο 
«ΚΕΜ ΑΒΕΕ» με ποσοστό 90%, η οποία ιδρύθηκε την 25.1.2002 (ΦΕΚ 
711/30.1.2002) και β) DROMEAS ΜΠΓ ΙΕΠΕ 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. 
 
Η “DROMEAS BG” L.T.D. είναι εγκατεστημένη σε κεντρικό σημείο της Σόφιας, 
πρωτεύουσας της Βουλγαρίας και ασχολείται με λιανικές πωλήσεις των προϊόντων 
της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ στην περιοχή. 
 
 
3.2. 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 
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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” L.T.D (1€ = 1,9559 Λέβα), οι 
ανωτέρω απαιτήσεις του ΔΛΠ 21 δεν εφαρμόστηκαν. 
 
3.3. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 
 
Τα ενσώματα πάγια, εκτός των παραγωγικών ακινήτων, αποτιμώνται στο κόστος 
κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης. Το κόστος 
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 
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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. 
 
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 20-46 ΕΤΗ 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 5-50 ΕΤΗ 
Αυτοκίνητα 5-50 ΕΤΗ 
Λοιπός εξοπλισμός 4-7 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. 

 
3.4. Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού 
 
Στα άϋλα 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 
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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 άυλα 
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 άυλο 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. 
 
3.5. Απομείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού 
 
Τα άϋλα 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. 
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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. 
 
3.6. 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. 
 
3.7. 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. 
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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. 
 
3.8. 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. 
 
3.9. 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. 
 
3.10. 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. 
 
3.11. 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.  
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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. 
 
3.12. 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 
είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά βαρύνει τον φόρο 
εισοδήματος της περιόδου καταλογισμού. 
 
3.13. 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 
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καταχωρείται στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο 
ωρίμανσης. 
 
3.14. 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. 
 
3.15. 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. 
 
 
3.16. 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. 
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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 
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. 
 
3.17. 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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3.18. 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. 
 
3.19. 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. 
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4. Πληροφόρηση κατά Τομέα 
 
4.1. Επιχειρηματικοί και Γεωγραφικοί Τομείς Πληροφόρησης 
 
Κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2005 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 2004 και 2005, έχουν ως 
εξής: 
 

Ποσά σε χιλ. € 2005 2004 
Πωλήσεις Εσωτερικού 12.924,33 19.489,48 
Πωλήσεις Εξωτερικού 3.189,38 3.004,48 
Σύνολο 16.113,71 22.493,96 
 
Επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα κύκλου εργασιών της μητρικής εταιρείας ανά 
κατηγορία προϊόντος, κατά τις περιόδους που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2004 και 
2005, έχουν ως εξής: 
 

Ποσά σε. χιλ € 2005 2004 
Γραφεία 2.562,03 3.404,30 
Συρταριέρες 1.069,02 1.697,09 
Καθίσματα  4.499,69 5.154,51 
Βιβλιοθήκες 2.585,27 1.990,30 
Διαχωριστικά 771,05 1.335,09 
Διάφορα Ειδικά 2.825,65 1.581,96 
Νεανικά έπιπλα Σπιτιού 1.026,34 6.790,66 
Κουζίνες 774,66 540,04 
Σύνολο 16.113,71 22.493,96 
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Επιπλέον, τα αποτελέσματα κύκλου εργασιών των θυγατρικών της εταιρείας, ανά 
κατηγορία δραστηριότητας, για τις περιόδους που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2004 
και 2005, έχουν ως εξής: 
 

Ποσά σε χιλ. € 2005 2004 
ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε. 

Καλούπια 444,84 677,50 
Πλαστικά 325,36 109,17 
Υπηρεσίες 8,09 5,00 
Σύνολο 778,29 791,67 

“DROMEAS BG” L.T.D (Βουλγαρία) 
Πωλήσεις Επίπλων 970,40 469,86 
Υπηρεσίες 83,34 57,77 
Σύνολο 1.053,74 527,63 
 
 
5. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
5.1. Ενσώματα Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού 
 
Τα οικόπεδα, τα κτίρια και τα μηχανήματα αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία 
μετάβασης στα ΔΠΧΠ (01/01/2004) στο (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. 
 
5.2. Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού 
 
Τα άϋλα στοιχεία ενεργητικού, περιλαμβάνουν: 
 
α) παραχωρήσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα οποία αφορούν σε 
άδειες παραγωγής και εκμεταλλεύσεως (LICENCES).   
 
β)  έξοδα ανάπτυξης – μελέτες που αφορούν στην εμπορική και τεχνική τεκμηρίωση 

νέων προϊόντων. 
γ) αγορασθέν λογισμικό. 
 
Τα ανωτέρω άϋλα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, αποτιμήθηκαν στο κόστος 
κτήσης τους μείον τις αποσβέσεις, οι οποίες υπολογίζονται βάσει της ωφέλιμης ζωής 
αυτών. 
 
5.3. 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 
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τέλος της επόμενης χρήσης. 
 
5.4. Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.12.2005   31.12.2004   31.12.2005   31.12.2004 
Εμπορεύματα 487.570,61  299.945,61  486.548,06  299.434,34 
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 3.485.798,71  2.693.206,65  3.321.659,84  2.656.967,52 
Πρώτες Ύλες και Είδη Συσκευασίας 4.366.036,28  3.927.094,01  4.217.847,04  3.898.233,17 
Αναλώσιμα Υλικά 224.752,87  172.839,15  216.520,00  161.317,08 
Ανταλλακτικά  54.244,00  53.920,62  48.480,00  47.111,66 
Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων 107.876,79  91.181,49  107.876,79  91.181,49 

Σύνολο 8.726.279,26   7.238.187,53   8.398.931,73   7.154.245,26 
 
5.5 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις – Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων 
Επιχειρήσεων 

 
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας 
αναλύονται ως εξής: 
 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.12.2005   31.12.2004   31.12.2005   31.12.2004 
Πελάτες   4.745.867,40  6.002.179,58  4.770.224,27  5.957.257,75 
Μεταχρονολογημένες Επιταγές 1.084.794,44  945.348,01  1.080.794,44  930.516,29 

Σύνολο 5.830.661,84   6.947.527,59   5.851.018,71   6.887.774,04 
 
Προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο πιστωτικός κίνδυνος σε σχέση με τις απαιτήσεις 
από πελάτες, διενεργήθηκε στην κλειόμενη χρήση πρόβλεψη ύψους € 82.515,00, 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 γνωστοποιήσεις ενδοεταιρικών συναλλαγών και υπολοίπων 
παρατίθεται η κατωτέρω ανάλυση: 
 
Η μητρική εταιρεία προμηθεύεται αγαθά από και διενεργεί πωλήσεις προϊόντων προς 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε. και DROMEAS B.G. Μ.Ε.Π.Ε, 
αντίστοιχα), στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας της και για τους 
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ειδικούς επιχειρηματικούς λόγους για τους οποίους η μητρική σύστησε τις ως άνω 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 
 
Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της ‘‘ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ DROMEAS ΑΒΕΕΑ’’, 
με τις συνδεμένες επιχειρήσεις έχουν ως εξής: 
 
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟ: 

31.12.2005 31.12.2004 

1. ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε. 309.344,21 0,00 
2. DROMEAS B.G. ΜΕΠΕ  253.783,18 61.365,49 
 
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: 

31.12.2005 31.12.2004 

1. ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε. 0,00 29.269,05 
2. DROMEAS B.G. ΜΕΠΕ  0,00 0,00 
 
 
Οι αξίες των συναλλαγών της μητρικής με τις συνδεμένες εταιρείες αναλύονται ως 
εξής: 
 
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟ: 01.01.2005 

31.12.2005 
01.01.2004 
31.12.2004 

1. ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε. 624.950,06 728.803,06 
2. DROMEAS B.G. ΜΕΠΕ  0,00 0,00 
 
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣ: 

01.01.2005 
31.12.2005 

01.01.2004 
31.12.2004 

1. ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε. 1.396,41 0,00 
2. DROMEAS B.G. ΜΕΠΕ  887.368,56 330.055,86 
 
 
5.6. Λοιπές Απαιτήσεις Λοιπά Κυκλοφορούντα Στοιχεία 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις και τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού του 
Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

        
 Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.12.2005   31.12.2004   31.12.2005   31.12.2004 
Χρεώστες Διάφοροι 1.132.930,65  951.139,65  731.688,95  698.479,64 
Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών 1.666,62  1.666,62  1.666,62  1.666,62 
Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα 0,00  571,50  0,00  571,50 
Έξοδα Επομένων Χρήσεων 97.099,96  0,00  97.099,96  0,00 

Σύνολο 1.231.697,23   953.377,77   830.455,53   700.717,76 
 
5.7.  Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού Αποτιμημένα στην Εύλογη Αξία 

με Μεταβολές στα Κέρδη ή τις Ζημίες 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 

ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 01.01.2005 - 31.12.2005   01.01.2005 – 31.12.2005 
Αξία κτήσης 1.212.286,88  1.212.286,88 
Προβλέψεις υποτίμησης -718.406,93  -718.406,93 
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 493.879,95  493.879,95 
Προσθήκες 0,00  0,00 
Πωλήσεις -64.456,64  -64.456,64 
Αποτίμηση στην εύλογη αξία 269.304,21  269.304,21 
Υπόλοιπο λήξης περιόδου 698.727,52  698.727,52 

 
 
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. 
 
 
5.8. 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 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.12.2005   31.12.2004   31.12.2005   31.12.2004 
Διαθέσιμα στο Ταμείο 233.591,30  164.226,70  80.635,17  21.382,18 
Διαθέσιμα στις Τράπεζες 1.700.215,19  3.497.434,55  1.562.052,63  3.360.273,67 

Σύνολο 1.933.806,49   3.661.661,25   1.642.687,80   3.381.655,85 
 
5.9. 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 
 

Ονομαστική 
Αξία 
Ευρώ 

Συνολική Αξία 
Ευρώ 

Κοινές μετοχές (Ονομαστικές) 17.360.000 0,59 10.242.400,00 
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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   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.12.2005   31.12.2004   31.12.2005   31.12.2004 
- Αποθεματικά Μετατροπής Ισολογισμού 3.046.466,51  3.426.341,58  3.046.466,51  3.426.341,58 
Λοιπά Αποθεματικά          
- Τακτικό Αποθεματικό 614.870,27  612.631,41  614.870,27  612.631,41 
- Αφορολόγητα Αποθεματικά 1.987.373,57  1.933.529,05  1.848.680,11  1.852.930,11 
Διαφορές Ενοποίησης -329,08  -329,08  0,00  0,00 
Διαφορές Λογιστικών εγγραφών 
Ενοποίησης 12.692,10  -232.225,43  0,00  0,00 

Σύνολο 5.661.073,37  5.739.947,53  5.510.016,89  5.891.903,10 
 
Το τακτικό αποθεματικό έχει σχηματισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ν. 
2190/1920. 
 
γ) Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο 
 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.12.2005   31.12.2004   31.12.2005   31.12.2004 
Προτεινόμενο Μέρισμα 0,00  1.909.600,00  0,00  1.909.600,00 
Υπόλοιπο Κερδών / Ζημιών 42.538,24  391.894,33  42.538,24  391.894,33 

Σύνολο 42.538,24   2.301.494,33   42.538,24   2.301.494,33 
 
Η Γενική Συνέλευση της 19.05.2005 μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα 
τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01 – 31/12/2004 και τη διανομή 
από τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2004 ποσού € 1.909.600,00 το οποίο αντιστοιχεί σε 
μέρισμα ανά μετοχή € 0,11. 
 
Σχετικά με το ζήτημα της διανομής μερίσματος από τα Αποτελέσματα της εταιρικής 
χρήσης 01/01 – 31/12/2005, η διοίκηση της μητρικής εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη 
το τελικώς διαμορφωθέν αποτέλεσμα προς διάθεση , το οποίο , μετά τον υπολογισμό 
του τακτικού αποθεματικού , ανέρχεται στο ποσό των € 42.538,24 , αποφάσισε να 
προτείνει προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή 
μερίσματος για τη διαχειριστική χρήση 2005, και την διατήρηση του ποσού αυτού 
στα Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας, λόγω του αμελητέου ποσού το οποίο προκύπτει από 
τη διανομή του υποχρεωτικού κατά τον Κ.Ν. 2190/20 μερίσματος (35 % του προς 
διάθεση ποσού), και το οποίο προς πληροφόρησή σας αναφέρεται ότι ανέρχεται στο 
ποσό των  € 0,0025 ανά μετοχή , ή € 0,025 ανά 10 μετοχές. 
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Επεξηγηματικά αναλύονται και αναφέρονται τα ακόλουθα οικονομικά στοιχεία της 
μητρικής εταιρίας σχετικά με τα προς διάθεση αποτελέσματα : 

 

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της διαχειριστικής χρήσης 1.1.-31.12.2005 
σύμφωνα με την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. ,ανήλθαν στο ποσό των € 937.179,44, τα 
οποία μετά τον συμψηφισμό , σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20 του κονδυλίου «Ζημίες 
εις νέον» € 892.402,34, και την αφαίρεση του υποχρεωτικού σχηματισθέντος 
τακτικού αποθεματικού  ποσού € 2.238,86, απομένουν προς διάθεση € 42.538,24 . 
 
δ) Δικαιώματα Μειοψηφίας 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.12.2005   31.12.2004   31.12.2005   31.12.2004 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 127.485,64  125.379,02  0,00  0,00 

Σύνολο 127.485,64  125.379,02   0,00   0,00 
 
 
5.10. Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα 
 
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   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.12.2005   31.12.2004   31.12.2005   31.12.2004 
Αριθμός Ατόμων           
- Μισθωτοί 92  92  91  91 
- Ημερομίσθιοι 181  181  166  166 
Σύνολο Εργαζομένων 277   273   261   257 
        
        
        
 Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.12.2005   31.12.2004   31.12.2005   31.12.2004 
Υποχρεώσεις Ισολογισμού για:           
- Συνταξιοδοτικές παροχές 103.638,43  89.037,58  100.701,17  87.714,06 
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Χρεώσεις στα Αποτελέσματα:          
- Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις) 14.600,85  16.407,04  12.987,11  16.090,37 

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

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
        
 Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.12.2005   31.12.2004   31.12.2005   31.12.2004 
Λοιπά Τραπεζικά Δάνεια 8.338.434,72  6.339.241,23  7.889.000,00  5.798.000,00 

Σύνολο 8.338.434,72   6.339.241,23   7.889.000,00   5.798.000,00 
 
Το σύνολο των ανωτέρω δανείων έχουν χορηγηθεί σε €, ενώ συμπεριλαμβάνονται και 
οι αναλογούντες τόκοι που αντιστοιχούν έως και τη 31.12.2005. 
 
Όσον αφορά την Εταιρεία, τα δάνεια της Εμπορικής Τράπεζας ύψους € 3.750.000,00 
με σκοπό την κατασκευή παγίων, αποτελούνται από δύο μακροπρόθεσμα δάνεια 
ύψους € 1.517.640,00 και € 2.250.000,00 έκαστο αντίστοιχα, με ετήσιες δόσεις 
κεφαλαίου € 750.000,00, λήξεως Οκτωβρίου 2007, το πρώτο και τον Ιανουάριο 2008 
το δεύτερο, πλέον αναλογούντες τόκους μέχρι την 31.12.2005 ποσών € 17.640,00 και 
€ 17.730,00 αντίστοιχα. 
 
Επιπλέον, το δάνειο της Τράπεζας Eurobank ύψους € 1.174.000,44 αποτελεί 
μακροπρόθεσμο δάνειο, λήξεως τον Αύγουστο 2007, εξοφλητέο με εξαμηνιαίες 
δόσεις, ύψους € 293.000,00 έκαστη, πλέον αναλογούντες τόκους μέχρι την 
31.12.2005, ποσού € 17.394,44. 
 
Τέλος μεσομακροπρόθεσμο δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς ύψους € 5.000.000,00, 
τριετούς διάρκειας, εξοφλητέο σε ετήσιες δόσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
αναλογούντων τόκων μέχρι την 31.12.2005, ποσού € 58.716,72. 
 
Τα επιτόκια των ανωτέρω μακροπρόθεσμων δανείων, είναι κυμαινόμενα με βάση το 
euribor, προσαυξημένο κατά 1% έως 1,35%, πλέον 0,60% εισφορά υπέρ Τράπεζας 
της Ελλάδος βάσει του Ν. 128/75. 
 
Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για του δεδουλευμένους τόκους εξυπηρέτησης 
των ανωτέρω δανείων, επιβαρύνοντας ανάλογα με τον προορισμό του δανείου, είτε το 
κόστος του κατασκευής του μη άμεσα εκμεταλλεύσιμου παγίου στοιχείου, είτε απ’ 
ευθείας τα Αποτελέσματα Χρήσης κάθε περιόδου. 
 
Όσον αφορά τα δάνεια της θυγατρικής ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε., το μακροπρόθεσμο δάνειο 
από Εμπορική Τράπεζα, ύψους € 449.434,72, αφορά σε πάγιες εγκαταστάσεις και 
μηχανολογικό εξοπλισμό.  Το εν λόγω δάνειο είναι εξοφλητέο έως Δεκέμβριο 2007.   
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Τα επιτόκια των ανωτέρω δανείων είναι κυμαινόμενα με βάση το euribor, 
προσαυξημένο κατά 1% έως 1,50%, πλέον 0,60% εισφορά υπέρ Τράπεζας της 
Ελλάδος βάσει του Ν. 128/75. 
 
Τέλος, η θυγατρική “DROMEAS ΜΠΓ” ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, δεν έχει λάβει κανένα 
τραπεζικό ή άλλο δάνειο. 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
        
 Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.12.2005   31.12.2004   31.12.2005   31.12.2004 
Έσοδα Επομένων Χρήσεων 2.481.663,18  1.796.630,12  1.605.294,84  899.325,95 

Σύνολο 2.481.663,18   1.796.630,12   1.605.294,84   899.325,95 
 
Το ανωτέρω ποσό αφορά στο υπόλοιπο ληφθεισών επιχορηγήσεων, για επενδύσεις 
που έγιναν. 
 
5.12. Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.12.2005   31.12.2004   31.12.2005   31.12.2004 
Προμηθευτές  2.010.747,82  1.829.158,89  1.884.431,57  1.818.502,43 
Επιταγές Πληρωτέες 1.868.823,95  1.289.734,04  1.741.733,75  1.242.591,80 

Σύνολο 3.879.571,77   3.118.892,93   3.626.165,32   3.061.094,23 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
        
 Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.12.2005   31.12.2004   31.12.2005   31.12.2004 
Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα 37.030,43  58.956,48  37.030,43  57.911,92 
Προκαταβολές Πελατών 312.755,78  924.415,13  312.714,34  917.374,21 
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 234.352,33  246.499,73  221.545,48  240.240,69 
Μερίσματα Πληρωτέα 0,00  0,00  0,00  0,00 
Πιστωτές Διάφοροι 107.239,26  147.154,57  107.106,00  146.643,30 

Σύνολο 691.377,80   1.377.025,91   678.396,25   1.362.170,12 
 
 
5.13. Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 
 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.12.2005   31.12.2004  31.12.2005   31.12.2004 
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια 100.802,00  35.275,89  0,00  0,00 
Μακροπρ/μες Υποχρ Πληρ. Στην επομ. Χρήση 2.192.764,44  1.832.065,35  2.087.764,44  1.712.065,35 

Σύνολο 2.293.566,44   1.867.341,24   2.087.764,44   1.712.065,35 
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Η θυγατρική ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε. έχει συνάψει δάνειο με την Εμπορική Τράπεζα ύψους 
100.000,00 προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως κεφάλαιο κίνησης. 
 
5.14. Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις και Αναβαλλόμενοι Φόροι -

Υποχρεώσεις 
 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.12.2005   31.12.2004   31.12.2005   31.12.2004 
Βραχυπρόθεσμη Υποχρέωση           
Τρέχουσες υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 499.333,32  2.220.606,91  368.535,32  2.173.338,82 
Μακροπρόθεσμη Υποχρέωση          
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 1.609.004,37  2.494.797,55  1.597.609,87  2.417.217,14 

 
Η Εταιρεία καθώς και οι ενοποιούμενες θυγατρικές της δεν έχουν ελεγχθεί για τις 
χρήσεις από 2003, έως και 2005, 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. 
 
5.15. Ανάλυση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 
 
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας για την τρέχουσα και προηγούμενη 
χρήση αναλύεται ως εξής: 
 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ               
Ποσά σε χιλιάδες €               
  ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  2005   2004   2005   2004 
Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων 1.832   3.312   778   2.785 
Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων 13.614   17.969   14.418   18.255 
Έσοδα από πωλήσεις λοιπών 
αποθεμάτων 348   161   287   147 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 639   1.312   631   1.307 
  16.433   22.754   16.114   22.494 

 
Τα έξοδα διοίκησης τα οποία απεικονίζονται στις συνημμένες Οικονομικές 
Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ       
Ποσά σε χιλιάδες €       
 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2005  2004  2005  2004 
Δαπάνες μισθοδοσίας 589  544  575  534 
Δαπάνες - αμοιβές τρίτων 391  394  388  391 
Παροχές τρίτων 154  141  153  141 
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Φόροι και τέλη ενσωματωμένα στο 
κόστος 1  1  1  1 
Διάφορα λειτουργικά έξοδα 263  290  245  266 
Προβλέψεις 272  272  272  272 
Έκτακτα έξοδα 42  24  42  24 
Λοιπά 58  109  58  109 
 1.770  1.775  1.734  1.738 

 
Τα έξοδα διάθεσης τα οποία απεικονίζονται στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις 
αναλύονται ως εξής: 
 
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ       
Ποσά σε χιλιάδες €       
 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2005  2004  2005  2004 
Δαπάνες μισθοδοσίας 1.226  1.138  1.219  1.132 
Δαπάνες - αμοιβές τρίτων 16  127  16  127 
Παροχές τρίτων 797  1.001  797  1.001 
Φόροι και τέλη ενσωματωμένα στο 
κόστος 9  13  9  13 
Διάφορα λειτουργικά έξοδα 2.063  2.232  2.050  2.220 
Λοιπά 48  6  41  0 
 4.159  4.517  4.132  4.493 

 
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα τα οποία απεικονίζονται στις συνημμένες Οικονομικές 
Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ     
Ποσά σε χιλιάδες €       
 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2005  2004  2005  2004 
Τόκοι δανείων 119  240  87  200 
Προμήθειες εγγυητικών 
επιστολών 20  34  20  34 
Λοιπά 10  9  9  9 
 149  283  116  243 

 
Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν και απεικονίζονται στις συνημμένες Οικονομικές 
Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ               
Ποσά σε χιλιάδες € ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  2005   2004   2005   2004 
Αποσβέσεις ενσώματων 
παγίων 916   1.788   856   1.755 
Αποσβέσεις ασώματων 
παγίων 95   75   84   64 
  1.011   1.863   940   1.819 
Εκ των ανωτέρω στην 
παραγωγή               
Αφορούν: 747   1.479   685   1.430 
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5.16. Τροποποιήσεις Ισολογισμού Έναρξης και Οικονομικών Καταστάσεων 

Περιόδων 
 
Κατά την κατάρτιση των παρόντων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, 
αποφασίσθηκε να προβούμε σε ορισμένες διορθώσεις κονδυλίων, τα οποία αφορούν 
στην προηγούμενη  χρήση, σύμφωνα με τη δυνατότητα που δίδεται από το Δ.Λ.Π. 8 
«Λογιστικές αρχές, αλλαγές σε λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη». 
 
Οι αλλαγές αφορούν: (α) σε αλλαγή λογιστικής πολιτικής (μέθοδος ενοποίησης 
θυγατρικής) και (β)σε λάθη της πρώτης εφαρμογής . 
 
Ειδικότερα οι αλλαγές οι οποίες αναλύονται κατωτέρω, έγιναν για να απεικονισθούν 
οριστικά ορθότερα και ακριβέστερα τα οικονομικά δεδομένα του Ομίλου και της 
μητρικής εταιρίας της 31.12.2004, ενώ λόγω του μικρού μεγέθους των διαφορών που 
προέκυψαν, κρίθηκε από τη Διοίκηση ότι δεν είναι απαραίτητη η επαναδημοσίευση 
των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2005. 
  
Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής : 
 

1. Η αρχική μετατροπή των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 
31.12.2004, είχε βασισθεί στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις βάσει 
των Λογιστικών αρχών της Ελληνικής Νομοθεσίας, οι οποίες είχαν περιλάβει 
τη συνδεμένη θυγατρική εταιρία  «DROMEAS BG  Μ.Ε.Π.Ε.» , με τη μέθοδο 
της καθαρής θέσης , λόγω του μικρού μεγέθους αυτής (Σύνολο Ενεργητικού: 
174 χιλ.ευρώ και Σύνολο Κύκλου εργασιών: 527 χιλ. ευρώ ), ενώ η οριστική 
μετατροπή βασίσθηκε στη ενοποίηση της θυγατρικής με τη μέθοδο Ολικής 
ενοποίησης . 

2. Διατηρώντας και μη μεταβάλλοντας τις εκτιμήσεις παγίων στοιχείων εύλογης 
αξίας εκτίμησης, κατά την αρχική εμφάνιση των οικονομικών δεδομένων της 
υπεραξίας των παγίων που προέκυψε κατά την 31.12.2004, έγιναν επιμέρους 
υπολογιστικά λάθη από τα οποία προέκυψαν επιμέρους λανθασμένες 
συγκρίσεις κονδυλίων. 

3. Λόγω παράληψης, κατά την αρχική μετατροπή των οικονομικών στοιχείων 
της μητρικής της 31.12.2004, δεν αποτιμήθηκε ορθά η αξία συμμετοχής της 
μητρικής στη θυγατρική αυτής «ΚΕΜ  Α.Β.Ε.Ε.», ενώ κατά την παρούσα 
οριστική μετατροπή , προβήκαμε σε πρόβλεψη υποτίμησης της συμμετοχής 
στη θυγατρική ύψους 190 χιλ. €, εις βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσεως. 

 
Βάσει της εφαρμογής των αλλαγών και των διορθώσεων λαθών στις οποίες 
προβήκαμε,  προέκυψαν για τον όμιλο οι εξής μεταβολές σε σχέση με την αρχική 
μετατροπή: (α) Αυξήθηκαν τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού κατά το 
ποσό των 1.238 χιλ.€, (β) Αυξήθηκε το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού 
κατά το ποσό των 89 χιλ. €, (γ) Αυξήθηκε το σύνολο του Ενεργητικού και Παθητικού 
κατά το ποσό των 1.327 χιλ. €, (δ) Μειώθηκε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων που 
αποδίδεται στους μετόχους κατά το ποσό των 192 χιλ. €, (ε) Μειώθηκε το ύψος των 
Δικαιωμάτων μειοψηφίας κατά το ποσό των 116 χιλ. €, (στ) Αυξήθηκε το σύνολο των 
μακροπροθέσμων υποχρεώσεων κατά το ποσό των 1.605 χιλ. €  και  (ζ) Αυξήθηκε το 
σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων κατά το ποσό των 30 χιλ. €. 
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Επίσης σας παραθέτουμε κατωτέρω ορισμένες διορθώσεις που έγιναν στις περιοδικές 
οικονομικές καταστάσεις του 2005, όπως ανακοινώθηκαν επίσημα: 
 
1. Στα δημοσιευθέντα στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου 01/01/2005 μέχρι 
30/06/2005, και ειδικότερα στον πίνακα κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου του 
χρονικού διαστήματος 01/04/2005 – 30/06/2005 τόσο της μητρικής όσο και της 
ενοποιημένης, δεν εμφανίσθηκαν οι απαιτητοί αναβαλλόμενοι φόροι και δεν 
μεταφέρθηκαν στις επόμενες γραμμές τα ποσά κατανομής του τελικού 
αποτελέσματος (ζημίας), στους Μετόχους και στα Δικαιώματα Μειοψηφίας, καθώς 
και τα αντίστοιχα ποσά αυτών ανά μετοχή. 
Έτσι για την ενοποιημένη περίοδο 01/04/2005 – 30/06/2005 οι εμφανιζόμενες ζημίες 
εκ –355 χιλ. € , μετά τον συνυπολογισμό του απαιτητού αναβαλλόμενου φόρου εκ 
122 χιλ € , ήτοι ζημίες εκ - 233 χιλ € κατανέμονται: 
α) στους μετόχους της εταιρίας –225 χιλ. € ,   β) στα δικαιώματα μειοψηφίας –8 χιλ. € 
και γ) βασικά κέρδη/(ζημίες)  ανά μετοχή –0,013 €. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 
13.1.2006). 
 
 2.  Κατά την εμφάνιση και δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της 
30/6/2005, που έγινε σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα  Δ.Π.Χ.Π. και ειδικότερα στην 
εμφάνιση και δημοσίευση των οικονομικών δεδομένων των ενοποιημένων 
αποτελεσμάτων της περιόδου 1/4/2004 – 30/6/2004, εκ παραδρομής, λήφθηκαν υπ’ 
όψη τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2004 – 31/3/2004 της Μητρικής εταιρείας 
αντί του Ομίλου, προκειμένου να υπολογισθούν τα ενοποιημένα αποτελέσματα του 
Β’ τριμήνου 2004 του Ομίλου και έτσι προέκυψαν ελαφρώς διαφοροποιημένα 
μεγέθη, τα οποία διορθώνονται στις εκ νέου αποστελλόμενες καταστάσεις στο Χ.Α. 
και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και σ’αυτές που αναρτώνται σήμερα στην 
Ιστοσελίδα μας.(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 13.2.2006) 
 
 
3. Κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων κατά τα 
Δ.Π.Χ.Π. της 30/6/2005 τα κέρδη μετά από φόρους εμφανίσθηκαν σε € 113 χιλιάδες 
και τα κέρδη ανά μετοχή εμφανίσθηκαν € 0,007, ενώ λαμβανομένου υπόψη της 
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, λόγω των ενοποιημένων φορολογικών 
ζημιών της 30/6/2005, τα τελικά κέρδη ανέρχονται στο ποσό των € 534 χιλιάδες και 
τα κέρδη ανά μετοχή ανέρχονται σε € 0,030. 
 
Επίσης κατά την κατάρτιση των  οικονομικών καταστάσεων της μητρικής κατά τα 
Δ.Π.Χ.Π. της 30/6/2005 τα κέρδη μετά από φόρους εμφανίσθηκαν σε € 90 χιλιάδες 
και τα κέρδη ανά μετοχή εμφανίσθηκαν € 0,005  ανά μετοχή, ενώ λαμβανομένου 
υπόψη της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, λόγω των φορολογικών ζημιών 
της 30/6/2005, τα τελικά κέρδη ανέρχονται στο ποσό των € 453 χιλιάδες και τα κέρδη 
ανά μετοχή ανέρχονται σε € 0,026 . 
 
5.17. Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
 
Οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί και δηµοσιευθεί 
από τον Όµιλο σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
 
Δεδοµένης της ανάγκης παράθεσης των συγκριτικών στοιχείων της προηγούµενης 
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χρήσης στην ίδια βάση, η αποτίµηση και προσαρµογή της αξίας των επιµέρους 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου έγινε 
ουσιαστικά την 31 Δεκεµβρίου 2003, µε συνέπεια τη διαφοροποίηση των 
οικονοµικών καταστάσεων που είχαν προγενέστερα συνταχθεί και δηµοσιευθεί, 
σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας. 
 
Οι κύριες προσαρµογές που κρίθηκαν αναγκαίες αφορούν: 
 
- την άµεση απόσβεση διαφόρων εξόδων πολυετούς απόσβεσης, που εμφανίζονταν 
στο παρελθόν σε ειδικούς λογαριασμούς “ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ” και 
αποσβένονταν τµηµατικά, 
 
- την προσαρµογή των συντελεστών απόσβεσης των ενσώµατων πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων, ώστε να αντικατοπτρίζουν την ωφέλιµη ζωή τους, 
 
- την λογιστική αναγνώριση των υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου προς 
τους εργαζόµενους, σε σχέση µε την μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το 
χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 
 
- την µεταφορά των «µη δεδουλευµένων» κρατικών επιχορηγήσεων από τα ίδια 
κεφάλαια στις υποχρεώσεις και της απεικόνισής τους ως εσόδων εποµένων χρήσεων 
και 
 
- της λογιστικής αναγνώρισης των επιπτώσεων της ετεροχρονισµένης φορολογίας.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΠΧΠ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ποσά σε χιλιάδες €

31/12/2004 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2003
Σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, όπως είχαν προγενέστερα απεικονισθεί 
σύμφωνα με το ΕΓΛΣ 34.088 32.070 32.996 32.070
Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων. -2.495 -1.747 -2.417 -1.747
Μεταβολή λόγω χρησιμοποίησης της ωφέλιμης ζωής για την απόσβεση 
των παγίων και επαναφορά της αναπροσαρμοσμένης αξίας κτήσης στο 
ιστορικό κόστος. 6.134 4.992 6.323 4.992
Προσαρμογή λογαριασμών προβλέψεων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 111 76 111 76
Μεταφορά των κρατικών επιχορηγήσεων από τα Ίδια Κεφάλαια στα 
έσοδα επομένων χρήσεων και προσαρμογή των αποσβέσεων τους 
σύμφωνα με τις ωφέλιμες ζωές των παγίων. -1.796 -729 -899 -729
Επίδραση από την μη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης ως 
ασώματες ακινητοποιήσεις. -1.376 -1.798 -1.361 -1.798
Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων μερισμάτων στο χρόνο έγκρισής 
τους από την Γενική Συνέλευση. 1.909 278 1.909 278
Μεταβολή λόγω αποτίμησης αποθεμάτων. -222 0 -222 0
Μεταβολή λόγω αποτίμησης συμμετοχών. -190 0 -190 0
Λοιπά. 60 0 0 0
Επενδεδυμένα κεφάλαια, κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 36.223 33.142 36.250 33.142

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΠΧΠ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ποσά σε χιλιάδες € Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/04 1/1-31/12/04
Σύνολο αποτελεσμάτων, όπως είχαν προγενέστερα απεικονισθεί 
σύμφωνα με το ΕΓΛΣ 2.684 2.670
Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων. -503 -438
Επίδραση λόγω χρησιμοποίησης της ωφέλιμης ζωής για την απόσβεση 
των παγίων στοιχείων 1.889 1.724
Προσαρμογή λογαριασμών προβλέψεων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 28 28
Επίδραση λόγω μεταφοράς των κρατικών επιχορηγήσεων από τα Ίδια 
Κεφάλαια στα έσοδα επομένων χρήσεων και προσαρμογής των 
αποσβέσεων τους σύμφωνα με τις ωφέλιμες ζωές των παγίων. -68 -89
Επίδραση λόγω αποτίμησης αποθεμάτων. -222 -222
Μεταβολή λόγω αποτίμησης συμμετοχών. -190 -190
Λοιπές επιδράσεις. -106 0
Επενδεδυμένα κεφάλαια, κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 3.512 3.483  
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ΒΙ. ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ, 20 Μαρτίου 2006 
 

Ο  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 
 
 

Ο  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

Ο  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

H  
ΥΠΕΥΘΥΝH  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΦΑΙΔΩΝ Α. ΕΙΡΗΝΗ 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 

 
 
 
Το παρών προσάρτημα, που αποτελείται από 44 σελίδες, είναι αυτό που 
αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου μου με ημερομηνία 29/03/2006 και αναφέρεται 
στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας "Παπαπαναγιώτου ΑΒΕΕΑ-
ΔΡΟΜΕΑΣ" της περιόδου 1/1-31/12/2005 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   29.03.2006 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΤΣΑΚΛΗΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14951 
ΣΟΛ.Α.Ε.Ο.Ε 


