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Α) ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 2 του Ν. 3556/2007) 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

1) Νικόλαος ∆ούρος, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου   
2) Θεόδωρος ∆ούρος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
3) Αγγελική ∆ούρου, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
υπό την ως άνω ιδιότητά µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την 
επωνυµία «∆ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ  ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε » δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την 
παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε : 

 
(α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της ∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε., για τη χρήση 01.01.2015-31.12.2015, οι οποίες καταρτίσθηκαν 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία της Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής 
Θέσης, της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Κατάστασης Ταµειακών Ροών, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007, και  
 
(β) η ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε. απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007.  
 
(γ) οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «∆ΟΥΡΟΣ 
Α.Ε.» την 28/03/2016 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.dur.gr. Επισηµαίνεται 
ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα 
γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της 
Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  
 

 

Πάτρα, 28 Μαρτίου 2016 

 

Οι βεβαιούντες 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                  Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος                   Η Αντιπρόεδρος 

 

 

Νικόλαος Θ. ∆ούρος                  Θεόδωρος  Ν. ∆ούρος     Αγγελική  Ν. ∆ούρου 

Α.∆.T. ΑΕ-221560              Α.∆.Τ. ΑΙ-753208                             Α.∆.Τ. ΑΗ-204243 
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Β. Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Εταιρείας «∆ΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
(ΑΜΑΕ: 9927/06/Β/86/97) 

(σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 και τις σχετικές Αποφάσεις του ∆.Σ. της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31 ∆εκεµβρίου 2015) 
 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αφορά την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015-31.12.2015). Η 
Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 37 και 43α του Κ.Ν.2190/1920, τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007  και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. 
Η Έκθεση περιέχει όλες τις αναγκαίες κατά νόµο πληροφορίες, προκειµένου να υπάρξει µια ουσιαστική ενηµέρωση για 
την δραστηριότητα,  την οικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις µεταβολές που επήλθαν κατά τη χρήση 
2015, καθώς και σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την ίδια περίοδο και επέδρασαν στις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  
 
1.- ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 
 
Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης δεν έλαβαν χώρα ιδιαίτερα σηµαντικά γεγονότα πέραν του ότι η εταιρεία 
κατάφερε να συγκρατήσει τη πτωτική τάση των πωλήσεων δεδοµένου ότι η αγορά ενδύµατος συνεχίζει να υφίσταται 
τις συνέπειες της µεγάλης οικονοµικής ύφεσης της χώρας µας. 
  
Ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας 
 
Την Πέµπτη 30/04/2015 πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Μαραγκοπούλου 80 
στην Πάτρα, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, 
παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου µέτοχοι, εκπροσωπούντες 2.293.443 κοινές ονοµαστικές µετοχές και 
ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου, ήτοι ποσοστό 57,90% επί συνόλου 3.961.300 µετοχών και ισαρίθµων δικαιωµάτων 
ψήφου. Κατά τη συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί 
του συνόλου των θεµάτων Ηµερησίας ∆ιατάξεως και ειδικότερα: 
 
1) Εγκρίθηκαν οµόφωνα µε ψήφους 2.293.443, ήτοι µε ποσοστό 100,00 % επί των παρόντων, οι οικονοµικές 
καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2014 (1/1/2014-31/12/2014) µε τις 
επ’ αυτών εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.  
 
2) Απαλλάχθηκαν οµόφωνα µε ψήφους 2.293.443, ήτοι µε ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τις ετήσιες 
Οικονοµικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014.  
 
3) Εγκρίθηκαν οµόφωνα µε ψήφους 2.293.443, ήτοι µε ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι καταβληθέντες 
µισθοί στα µέλη του ∆.Σ. Θεόδωρο Ν. ∆ούρο, Αγγελική Ν. ∆ούρου και Σπυρίδωνα Π. Ματαράγκα κατά τη χρήση 2014 
και προεγκρίθηκαν µε ψήφους 2.293.443, ήτοι µε ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι αµοιβές στα παραπάνω 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2014 ως εξής : Θεόδωρος Ν. ∆ούρος 15.000,00 
(συµπεριλαµβανοµένων εργοδοτικών εισφορών), Αγγελική Ν. ∆ούρου : 15.000,00 ευρώ, (συµπεριλαµβανοµένων 
εργοδοτικών εισφορών) και Σπυρίδων Π. Ματαράγκας 15.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένων εργοδοτικών 
εισφορών).  
Εγκρίθηκε οµόφωνα µε ψήφους 2.293.443, ήτοι µε ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι αµοιβές που 
καταβλήθηκαν στο µέλος του ∆Σ κ. Νικόλαο Θ. ∆ούρο και προεγκρίθηκαν οµόφωνα µετά από ονοµαστική 
ψηφοφορία µε ψήφους 2.293.443, ήτοι µε ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι αµοιβές για το µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2015 Νικόλαο Θ. ∆ούρο µέχρι του ποσού των 15.000,00 ευρώ.  
 
4) Εκλογή µε ψήφους 2.293.443, ήτοι µε ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, ως ελεγκτές της χρήσης 2015 για τον 
έλεγχο των ετήσιων και τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας τα ακόλουθα µέλη της εγγεγραµµένης 
στο µητρώο ορκωτών ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας VNT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. και συγκεκριµένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Γεώργιος Βαρθαλίτης 
του Ιωάννη, µε αριθµό µητρώου 10251 και β) αναπληρωµατικός ελεγκτής η Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. 
Τσακαλογιάννη Χρυσούλα του Γεωργίου µε αριθµό µητρώου 23811. 
 
5) Η Γενική Συνέλευση οµόφωνα µε ψήφους 2.293.443, ήτοι µε ποσοστό 100,00% των παρόντων, εκλέγει νέο 
επταµελές διοικητικό συµβούλιο µε τριετή θητεία. Για το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέχθηκαν τα παρακάτω µέλη και 
καθορίστηκαν εξ αυτών τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά ως εξής: 
Α) Νικόλαος Θ. ∆ούρος 
Β) Θεόδωρος Ν. ∆ούρος 
Γ) Αγγελική Ν. ∆ούρου 
∆) Σπυρίδων Π. Ματαράγκας 
Ε) Κωνσταντίνος Λ. Παπαδόπουλος, ως ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
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ΣΤ) Χρίστος Α. Σοφής, ως ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
Ζ) Σαπφώ Γ. Παπαγιαβή, ως ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
 
6) Επί του έκτου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση εκλέγει οµόφωνα µε ψήφους 2.293.443 ήτοι 
µε ποσοστό 100,00% των παρόντων τα παρακάτω µέλη της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του Ν.3693/2008: α) 
Κωνσταντίνο Λ. Παπαδόπουλο ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ., β) Αγγελική Ν. ∆ούρου και γ) Σπυρίδωνα 
Ματαράγκα.  
 
Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29/07/2015 
 
Την Τετάρτη 29/07/2015 πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Μαραγκοπούλου 80 
στην Πάτρα, η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της. Στην Επαναληπτική Έκτακτη Τακτική 
Γενική Συνέλευση, που αποτελεί συνέχεια της από 15/07/2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, λόγω µη επίτευξης της 
απαιτούµενης από το νόµο απαρτίας,  παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου µέτοχοι, εκπροσωπούντες 
2.301.467 κοινές ονοµαστικές µετοχές και ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου, ήτοι ποσοστό 58,10% επί συνόλου 3.961.300 
µετοχών και ισαρίθµων δικαιωµάτων ψήφου. Κατά τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, 
συζητήθηκε και ελήφθηκε απόφαση για το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης, όπως αναφέρεται και στη 
δηµοσιευθείσα πρόσκληση και συγκεκριµένα : 
  
Εγκρίθηκε µε ψήφους 2.301.467 ήτοι µε ποσοστό 100,00% επί των παρόντων η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 1,28 ευρώ σε 0,30 ευρώ. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας ανέρχεται σε 1.188.390,00 ευρώ, διαιρούµενο σε 3.961.300 κοινές ονοµαστικές µετοχές προς 0,30 ευρώ 
εκάστη µετοχή.  
 

Άρθρο 5 
 
Α. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο 5.000.000 δραχµών, διαιρούµενο σε 5.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 1.000 
δραχµών η κάθε µία και ολοσχερώς καταβληθέν όπως λεπτοµερώς όριζε το άρθρο 32 του καταστατικού, αυξήθηκε 
στη συνέχεια µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων ως εξής: 
1.    Με την από 2/10/1972 απόφαση του ∆.Σ κατά 1.000.000 δραχµές. 
2.    Με την από 13/7/1973 απόφαση του ∆.Σ κατά 5.120.000 δραχµές. 
3.    Με την από 30/6/1977 απόφαση της Γ.Σ κατά 7.080.000 δραχµές. 
4.    Με την από 28/6/1979 απόφαση της Γ.Σ κατά 7.800.000 δραχµές. 
5.    Με την από 29/6/1982 απόφαση της Γ.Σ κατά 38.100.000 δραχµές. 
6.    Με την από 30/6/1988 απόφαση της Γ.Σ κατά 65.900.000 δραχµές. 
7.    Με την από 30/6/1989 απόφαση της Γ.Σ κατά 72.450.000 δραχµές. 
8.    Με την από 30/6/1991 απόφαση της Γ.Σ κατά 47.550.000 δραχµές. 
9.    Με την από 30/6/1992 απόφαση της Γ.Σ κατά 17.000.000 δραχµές. 
10.   Με την από 30/6/1993 απόφαση της Γ.Σ κατά 213.000.000 δραχµές. 
11.   Με την από 30/6/1994 απόφαση της Γ.Σ κατά 20.000.000 δραχµές. 
12.   Με την από 30/6/1995 απόφαση της Γ.Σ κατά 75.000.000 δραχµές. 
13.   Με την από 31/10/1996 απόφαση της Γ.Σ κατά 125.000.000 δραχµές. 
14.   Με την από 30/6/1997 απόφαση της Γ.Σ κατά 145.600.000 δραχµές. 
15.   Με την από 30/6/1998 απόφαση της Γ.Σ κατά 121.400.000 δραχµές. 
16.   Με την από 27/10/1998 απόφαση της Γ.Σ κατά 113.000.000 δραχµές. 
17    .Με την από 17/11/1998 απόφαση της Γ.Σ κατά 15.000.000 δραχµές. 
18.   Με την από 31/12/1998 απόφαση της Γ.Σ κατά 100.000.000 δραχµές. 
19.   Με την από 15/2/1999 απόφαση της Γ.Σ κατά 39.000.000 δραχµές. 
20. Mε την από 14/4/2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε 
κατά 18.000.000 δραχµές µε την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεµατικού Ν. 1828/89 διαιρούµενο σε 45.000 
κοινές ονοµαστικές µετοχές των 400 δραχµών η κάθε µία και κατά 332.520.000 δραχµές από την δηµόσια εγγραφή 
διαιρούµενο σε 831.300 κοινές ονοµαστικές µετοχές, από τις οποίες οι 792.300 µετοχές διατέθηκαν στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό µε δηµόσια εγγραφή, ενώ οι υπόλοιπες 39.000 διατέθηκαν µε ιδιωτική τοποθέτηση στο προσωπικό 
και σε συνεργάτες της εταιρείας. Μετά την αύξηση αυτή το συνολικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.584.520.000 δραχµές 
διαιρούµενο σε 3.961.300 κοινές ονοµαστικές µετοχές των 400 δραχµών η κάθε µία. 
21. Με την από 27/6/2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των  µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε 
κατά 366.628,20 ΕΥΡΩ µε την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.1828/89, κατά 37.093,03 ΕΥΡΩ µε 
την υπεραξία αναπροσαρµογής ακινήτων ν.2065/92 και κατά  16647,39 ΕΥΡΩ µέρους της διαφοράς υπέρ το άρτιο, µε 
αύξηση της ονοµατικής αξίας της µετοχής σε 1,28 ΕΥΡΩ. 
 Με την ίδια απόφαση εκφράστηκε το µετοχικό κεφάλαιο και η ονοµαστική αξία της µετοχής σε ΕΥΡΩ.    
 Μετά την αύξηση αυτή το συνολικό κεφάλαιο ανέρχεται σε  5.070.464,00 ΕΥΡΩ διαιρούµενο σε 3.961.300 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές των  1,28 ΕΥΡΩ η κάθε µία. 
22. Με την από 29/07/2015 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, των µετόχων, το µετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας µειώθηκε κατά 3.882.074,00 µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 1,28 ευρώ σε 
0,30 λεπτά, µε ισόποση κάλυψη ζηµιών προηγούµενων χρήσεων της εταιρείας. Μετά τη µείωση αυτή, το µετοχικό 
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κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.188.390,00 ευρώ, διαιρούµενο σε 3.961.300 κοινές ονοµαστικές µετοχές των 
0,30 ευρώ η κάθε µία.  
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2- ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.: 
2.1 Κύκλος εργασιών 
 Ο Κύκλος Εργασιών της τρέχουσας χρήσης µειώθηκε κατά 2,31%, από € 3.775.718,87 στην χρήση 2014 σε 
3.688.670,71 € στην αντίστοιχη τρέχουσα χρήση 2015. Η ανωτέρω µικρή µείωση κρίνεται θετικότατη λαµβανοµένου 
υπόψη του ότι η αγορά ενδύµατος συνεχίζει να υφίσταται τις συνέπειες της µεγάλης οικονοµικής ύφεσης της χώρας 
µας. 
 
2.2 Αποτέλεσµα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 
Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA), διαµορφώθηκαν σε - 67.962,45 € έναντι  116.517,22 € της 
προηγούµενης χρήσης 2014.  
 
2.3 Λειτουργικά έξοδα 
Τα Λειτουργικά Έξοδα (διοίκησης & διάθεσης) µειώθηκαν κατά 6,09%, σε σχέση µε τα αντίστοιχα της προηγούµενης 
χρήσης 2014 και ανήλθαν στο ποσό των 2.260.965,65 € έναντι 2.407.575,50€ της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης.  
 
2.4 Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 
Τα Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα της χρήσης, ύψους 383.840,23 € είναι αυξηµένα κατά ποσό 16.010,17 € σε σχέση µε 
τα αντίστοιχα της προηγούµενης χρήσης 2014 ύψους 367.830,06 €. Στα ανωτέρω ποσά περιέχονται και τα 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα για τα µισθώµατα µε Leasing.  
 
2.5 Μικτά κέρδη 
Το ποσοστό του µικτού περιθωρίου κέρδους διαµορφώθηκε στο 51,37% σε σχέση µε 55,47% της προηγούµενης 
χρήσης. Η εταιρεία έχει περιορίσει την παραγωγική δραστηριότητα λόγω υψηλού κόστους µε αντίστοιχη µείωση του 
προσωπικού της. Η παραγωγική αυτή διαδικασία αντικαταστάθηκε µε τη µέθοδο του φασόν.  
Ο µεγαλύτερος όγκος των πωλήσεων αφορά στην πώληση εµπορευµάτων και επιβαρύνεται ανάλογα το κόστος 
διάθεσης. 
 
2.6 Αποτελέσµατα προ φόρων 
- Τα Καθαρά Αποτελέσµατα προ φόρων καταλήγουν σε ζηµίες 882.057,76 Ευρώ έναντι 761.234,57 Ευρώ ζηµιών  
στην αντίστοιχη προηγούµενη χρήση 2014. 
 
ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 
 
Ίδια Κεφάλαια 
 
Τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται µειωµένα κατά  844.597,92 € σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση 2014. 
 
Αναλυτικότερη παρουσίαση των µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων γίνεται στον πίνακα 3 «Κατάσταση Μεταβολών 
Ιδίων Κεφαλαίων» των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα της 31-12-2015 ποσού €1.638.696,45 είναι µειωµένα σε σχέση µε τα αντίστοιχα της προηγούµενης 
χρήσης 2014 ποσού  €1.763.053,12 κατά 124.356,67 Ευρώ.  
 
Απαιτήσεις της εταιρείας 
Οι απαιτήσεις της Εταιρείας ανέρχονται σε 895.547,96 € έναντι 1.030.720,43€ της προηγούµενης χρήσης 2014, 
παρουσιάζοντας µείωση κατά € 135.172,47 ήτοι ποσοστό 13,11%.  
 
Υποχρεώσεις 
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας, µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες, ανέρχονται την 31.12.2015 στο ποσό των 
8.180.087,63 € έναντι 7.712.417,04 € της προηγούµενης χρήσης, αυξηµένες κατά 467.683,70 € ήτοι ποσοστό 
6,06%.  
 
3.- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ: 
 

  31.12.2015 31.12.2014 

∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ     

Ξένα / Ίδια κεφάλαια 7,10 3,86 

Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο απασχ.κεφαλαίων 0,57 0,48 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ     

Κυκλοφοριακή ρευστότητα (κυκλοφορούν/τρέχ.υποχρ/σεις) 0,98 1,04 

Άµεση (ταµειακή) ρευστότητα (διαθέσιµα/τρέχ.υποχρ/σεις) 0,07 0,04 
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4.-   ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ. 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγορών (µεταβολές σε συναλλαγµατικές 
ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές αγοράς Α’ υλών), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ταµειακών ροών και κίνδυνο από µεταβολές 
επιτοκίων. Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στην κατά το δυνατόν ακριβή πρόβλεψη των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στην 
χρηµατοοικονοµική απόδοση της. 
 
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από το τµήµα διαχείρισης διαθεσίµων σε συνεργασία µε τα τµήµατα 
προµηθειών και πωλήσεων, το οποίο εκτιµά και αντισταθµίζει τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε 
τις άλλες υπηρεσίες της εταιρείας. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί και παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση των κινδύνων. 
(Ι) Κίνδυνος διακύµανσης τιµών: Οι βασικές Α' ύλες στον κλάδο (νήµατα, υφάσµατα) καθώς και ορισµένα έτοιµα 
ενδύµατα εισάγονται από το εξωτερικό όµως το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών διενεργείται σε ευρώ κατά συνέπεια 
η εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο, 
Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση την προµήθεια των ειδών αυτών καθώς και τους όρους και προθεσµίες 
παράδοσης. 

(ΙΙ) Πιστωτικός Κίνδυνος: Ο µοναδικός πιστωτικός κίνδυνος είναι αυτός που ένας πελάτης µας δεν εκπληρώσει τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις στις ορισµένες προθεσµίες. 

Για τον µηδενισµού του κινδύνου αυτού η πολιτική της Εταιρείας είναι να συνάπτει εµπορικές συµφωνίες µε πελάτες 
που ικανοποιούν υψηλά standars, ενώ, λαµβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο της πιστωτικής αξιοπιστίας τους, δεν 
θεωρεί ότι απαιτείται η σύναψη ενέχυρων συµβάσεων για τους περισσότερους πελάτες. 
Πάντως, περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς που θα κατέληγε σε γενικότερη αδυναµία είσπραξης των 
απαιτήσεων από τους πελάτες, θα µπορούσε να δηµιουργήσει πρόβληµα ρευστότητας στην εταιρεία.  

(ΙΙΙ) Κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίων: Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις µεταβολές των επιτοκίων προκειµένου 
να αποφασίσει για τις µορφές δανεισµού της, επιδιώκοντας την ελαχιστοποίηση του χρηµατοοικονοµικού κόστους. Το 
µεγαλύτερο µέρος των τραπεζικών υποχρεώσεων αφορά µακροπρόθεσµο δανεισµό (15 ατές οµολογιακό δανείο και 
συµβάσεις sale and lease back). Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων που προέρχεται από τα µακροπρόθεσµα δάνεια, 
είναι σηµαντικός για την Εταιρεία, λόγω της αύξησης των spreads και της σφικτής πιστωτικής πολιτικής που 
ακολουθείται από το σύνολο των τραπεζών. 

Σηµειώνεται ότι για τα βραχυπρόθεσµα δάνεια της εταιρείας µε βάση τις δανειακές συµβάσεις είναι δυνατόν στις 
λήξεις τους να αποπληρωθούν µερικώς ή ολικώς ή να ανανεωθούν. Η πρόβλεψη αυτή των δανειακών συµβάσεων, 
δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά ενδεχόµενη έλλειψη ρευστότητας. Όλα τα 
δάνεια είναι σε ευρώ. Όλα τα δάνεια επιβαρύνονται µε επιτόκιο EURIBOR + SPREAD. Η διοίκηση εκτιµά ότι η 
ανωτέρω αξία των δανείων είναι ίση µε την εύλογη αξία τους.  
 
(IV) Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιµετωπίζεται µε τη διαθεσιµότητα επαρκούς 
χρηµατοδότησης, ούτος ώστε να διατηρείται µία ιδανική κατανοµή κεφαλαίου και  να εξασφαλίζεται  χαµηλό κόστος 
χρηµατοδότησης. Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί συστηµατικά το κεφάλαιο κίνησης ώστε να διατηρεί όσο το 
δυνατό χαµηλότερα το επίπεδο εξωτερικής χρηµατοδότησης. Η εταιρεία, παράλληλα µε τις συζητήσεις µε τις τράπεζες 
συνεχίζει να εξετάζει µία σειρά από ενέργειες για την ενίσχυση της ρευστότητάς της (συνέχιση των ενεργειών για τον 
περιορισµό του κόστους λειτουργίας και τη βελτίωση του ταµειακού της κύκλου). Στη βάση των ανωτέρω ενεργειών, 
η εταιρεία εκτιµά ότι δεν θα αντιµετωπίσει προβλήµατα χρηµατοδότησης και ρευστότητας τουλάχιστον για τους 
επόµενους 12 µήνες, ευελπιστώντας πως δεν θα έχουµε περαιτέρω επιδείνωση της αγοράς και του τραπεζικού 
συστήµατος γενικότερα 
 
(V) Συναλλαγµατικός κίνδυνος : Η πλειοψηφία των συναλλαγών καθώς επίσης οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της 
εταιρείας είναι σε ευρώ και η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει σοβαρό συναλλαγµατικό κίνδυνο. Ωστόσο παρακολουθεί τις 
εξελίξεις των ισοτιµιών προκειµένου να λάβει µέτρα αντιµετώπισής του. 
 
(VΙ) Κίνδυνος αποθεµάτων: Τα είδη που εµπορεύεται η εταιρεία ανήκουν στην κατηγορία ένδυσης κατά συνέπεια δεν 
αντιµετωπίζει υψηλό κίνδυνο απαξίωσής τους. Η εταιρεία λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να 
ελαχιστοποιήσει άλλους κινδύνους των αποθεµάτων (κλοπές, φυσικές καταστροφές). 
 
(VΙΙ) Κίνδυνος αγοράς : Η µείωση της αγοραστικής δύναµης του κοινού είναι ενδεχόµενο να έχει επίπτωση και στις 
πωλήσεις της εταιρείας. 

 
 

5. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  
 
Υπό τις σηµερινές ασταθείς συνθήκες, δεν µπορούν να υπάρξουν αξιόπιστες και αντικειµενικές προβλέψεις. Από τα 
µέχρι τώρα στοιχεία, για την χρήση του 2016 αναµένεται ότι θα υπάρξει µικρή αναστροφή της οικονοµικής 
δραστηριότητας και βελτίωση της ανάπτυξης που εκτιµάται ότι θα επιδράσουν θετικά στα µεγέθη  της Εταιρείας 
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Τα στοιχεία των πωλήσεων της εταιρείας για το πρώτο τρίµηνο του 2016 δείχνουν µία σταθερότητα σε σχέση µε την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Παρόλα αυτά, οποιαδήποτε πρόβλεψη για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών για το 2016 
είναι παρακινδυνευµένη λόγω της βαθιάς οικονοµικής ύφεσης που διέρχεται η χώρα µας . Η εταιρεία  έχοντας 
καταφέρει να συρρικνώσει τα µεγέθη των λειτουργικών της δαπανών είναι πλέον έτοιµη να αυξήσει τις πωλήσεις της, 
µε ένα λογικό κέρδος, στα πλαίσια µιας ευρύτερης ανάκαµψης της Ελληνικής Οικονοµίας.  
Κατά τη διάρκεια και αυτού του έτους, όπως και στα προηγούµενα, συνεχίζει να εφαρµόζει σύστηµα προσφορών 
καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, για µεγαλύτερη προσέλκυση του καταναλωτικού κοινού προσδοκώντας αύξηση του 
κύκλου εργασιών της και επιστροφή σε κερδοφορία.  
 
 
6. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
 
Παροχές προς τη ∆ιοίκηση και Στελέχη της Εταιρίας κατά την έννοια του IAS 24   
 
Αµοιβές µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                                             ποσό €  15.000,00 
Μισθοί, Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης (Ι.Κ.Α.) Παροχές  εξόδου  από την υπηρεσία   
                                                                                                                   ποσό €   42.319,33   
 
∆εν υφίστανται απαιτήσεις από και προς µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη. 
 
7. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
 
 
∆εν συνέβησαν σηµαντικά γεγονότα από τη λήξη της περιόδου της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 και µέχρι την ηµεροµηνία 
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να 
διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 
οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας και ως εκ 
τούτου δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη. 
Το απασχολούµενο προσωπικό της εταιρείας στις 31/12/2015 ανέρχεται σε 53 άτοµα, ενώ στις 31/12/2014 ανερχόταν 
σε 58 άτοµα.  
 
Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές µε τις συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2014. 
 
∆εν έγινε οιαδήποτε διακοπή εκµετάλλευσης ή κλάδου της εταιρείας. 
 
 
 
 

Πάτρα 28 Μαρτίου 2016 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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6. - ∆ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
Σύµφωνα µε το Ν. 3873/2010 άρθρο 2 παρ. 2, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει τα  παρακάτω: 
α) Αναφορά στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στον οποίο υπάγεται η εταιρεία ή τον οποίο έχει 
αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρµόζει η εταιρεία, καθώς και τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιµο στο 
κοινό το σχετικό κείµενο. 
Η Εταιρεία έχει αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που συντάχθηκε µε 
πρωτοβουλία του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών για τις Εισηγµένες Εταιρείες (έκδοση Ιανουαρίου 
2011) που είναι αναρτηµένος στον ιστότοπο του ΣΕΒ, στη διεύθυνση: http://www.sev.org.gr 
Σκοπός του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ είναι να προωθήσει την καλή διακυβέρνηση µε την πεποίθηση 
ότι αυτή θα ενισχύσει τη µακροπρόθεσµη επιτυχία και ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εταιρειών. 
Ο Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης περιλαµβάνει δύο ειδών διατάξεις: «γενικές αρχές», οι οποίες αποτελούν γενικές 
κατευθυντήριες γραµµές που στοχεύουν στην παροχή ενός γενικού πλαισίου µέσα στο οποίο µπορούν να εξεταστούν 
και να αντιµετωπιστούν τα περισσότερα θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης. Κάθε γενική αρχή ακολουθείται από µία ή 
περισσότερες ειδικές πρακτικές που αναπτύσσουν περαιτέρω τις γενικές αρχές. Ο Κώδικας ακολουθεί την προσέγγιση 
συµµόρφωσης ή εξήγησης. 
Οι γενικές αρχές του Κώδικα καλύπτουν τις κάτωθι ενότητες: 
• Ρόλος και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
• Μέγεθος και σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
• Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
• Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
• Ανάδειξη υποψηφίων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
• Λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
• Αξιολόγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
• Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 
• Επίπεδο και διάρθρωση των αµοιβών 
• Επικοινωνία µε τους µετόχους 
• Η Γενική Συνέλευση των µετόχων 
 
β) Αναφορά στις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η εταιρεία επιπλέον των 
προβλέψεων του νόµου, καθώς και παραποµπή στον τόπο όπου τις έχει δηµοσιοποιήσει. 
Στον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ όπου γίνεται αναφορά σε υφιστάµενες, υποχρεωτικές νοµικές 
ρυθµίσεις, χρησιµοποιείται οριστική ενεστώτα έτσι ώστε να διακριθούν οι απαιτήσεις αυτές από τις οικειοθελούς 
χαρακτήρα πρακτικές του Κώδικα. 
 
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κάτωθι πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία επιπλέον των 
προβλέψεων του Νόµου: 
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τέσσερα (4) έως εννέα (9) µέλη. Τουλάχιστον το ένα τρίτο των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου αποτελείται από ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη απαλλαγµένα από συγκρούσεις 
συµφερόντων µε την εταιρεία και από στενούς δεσµούς µε τη ∆ιοίκηση, τους βασικούς µετόχους ή την εταιρεία. 
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου θεσπίζει κατάλληλες πολιτικές όσον αφορά στον 
εσωτερικό έλεγχο και διασφαλίζει την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος. Επίσης, ορίζει τη διαδικασία που θα 
υιοθετηθεί για την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, η οποία 
περιλαµβάνει το πεδίο εφαρµογής και τη συχνότητα των εκθέσεων που λαµβάνει και εξετάζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και τη διαδικασία της ετήσιας αξιολόγησης του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 
• Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διαθέσιµος για συναντήσεις µε µετόχους της Εταιρείας και συζητά 
µαζί τους ζητήµατα που αφορούν στη διακυβέρνηση της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος διασφαλίζει ότι οι απόψεις των 
µετόχων γνωστοποιούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
• Η Επιτροπή Ελέγχου εξασφαλίζει τη λειτουργία της µονάδας εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα 
για την επαγγελµατική εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου. 
 
γ). Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 
κινδύνων της εταιρείας σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
 
Κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου:  
Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρίας διενεργείται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε το πρόγραµµα ελέγχου που περιέχεται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρίας. Σηµειώνεται 
ότι ο έλεγχος στην βάση του οποίου συντάσσεται και η σχετική Έκθεση διενεργείται εντός του κανονιστικού πλαισίου 
του ν. 3016/2002,  όπως ισχύει σήµερα,  και ειδικότερα σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8 του εν λόγω νόµου, καθώς 
επίσης και µε βάση τα οριζόµενα στην Απόφαση 5/204/2000 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει 
µετά την τροποποίησή της από την Απόφαση του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε αριθµό 3/348/19.7.2005. 
Αναφέρει στο διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων των µελών 
του διοικητικού συµβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας µε τα συµφέροντα της εταιρίας, τις οποίες 
διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.  Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ενηµερώνουν εγγράφως µια 
φορά τουλάχιστον το τρίµηνο το διοικητικό συµβούλιο για το διενεργούµενο από αυτούς έλεγχο και να παρίστανται 
κατά τις γενικές συνελεύσεις των µετόχων. Επίσης παρέχουν,  µετά από έγκριση του ∆.Σ.  της εταιρίας,  οποιαδήποτε 
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πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές,  συνεργάζονται µε αυτές και διευκολύνουν µε κάθε δυνατό 
τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.  
Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου λαµβάνει γνώση όλων των αναγκαίων βιβλίων, 
εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασµών και χαρτοφυλακίων της Εταιρίας και ζητεί την απόλυτη και διαρκή 
συνεργασία της ∆ιοίκησης προκειµένου να της παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία µε σκοπό 
την απόκτηση εκ µέρους της εύλογης διασφάλισης για την κατάρτιση µίας Έκθεσης η οποία θα είναι απαλλαγµένη από 
ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά µε τις πληροφορίες και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτήν. Ο έλεγχος δεν 
περιλαµβάνει οιαδήποτε αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν καθώς επίσης 
και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς αυτά αποτελούν αντικείµενο του ελέγχου εκ 
µέρους του νοµίµου ελεγκτή της Εταιρίας.  
Αντικείµενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των διαδικασιών λειτουργίας του 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Παρακολουθεί την εφαρµογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού 
Λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρίας,  καθώς και της εν γένει νοµοθεσίας που αφορά την εταιρία και 
ιδιαίτερα της νοµοθεσίας των ανωνύµων εταιριών και της χρηµατιστηριακής. Σε κάθε ελεγχόµενη περίοδο επιλέγονται 
ορισµένες περιοχές-πεδία ελέγχου, ενώ σε σταθερή και µόνιµη βάση ελέγχονται και εξετάζονται αφενός µεν η 
λειτουργία και οργάνωση του διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας και αφετέρου η λειτουργία των 2  βασικών 
Υπηρεσιών που λειτουργούν µε βάση τις διατάξεις του ν. 3016/2002,  ήτοι η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και η 
Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων.  
∆ιαχείριση των κινδύνων της Εταιρίας σε σχέση µε την διαδικασία σύνταξης των εταιρικών χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων.  Η εταιρεία έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και συντήρηση προηγµένων µηχανογραφικών υποδοµών 
που εξασφαλίζουν µέσα από σειρά δικλείδων ασφαλείας την ορθή απεικόνιση των οικονοµικών µεγεθών.  Παράλληλα 
ανάλυση των αποτελεσµάτων πραγµατοποιείται σε ηµερήσια βάση καλύπτοντας όλα τα σηµαντικά πεδία της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Αντιπαραβολές πραγµατοποιούνται µεταξύ πραγµατικών, ιστορικών και 
προϋπολογισµένων λογαριασµών εσόδων και εξόδων µε επαρκή λεπτοµερή εξήγηση όλων των σηµαντικών 
αποκλίσεων 
 
δ) Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και τις 
βασικές εξουσίες της, καθώς και περιγραφή των δικαιωµάτων των µετόχων και του τρόπου άσκησης 
τους. 
 
Η σύγκλιση της Γενική Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις 
του Ν.2190/ 1920 όπως ισχύει. 
 
Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει περί : 
α) Τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουµένων και των αυξήσεων ή µειώσεων του Μετοχικού 
Κεφαλαίου, εξαιρουµένης της περίπτωσης του άρθρου 5 παρ. Β1 του παρόντος. 
β) Εκλογής µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
γ) Έγκρισης του Ισολογισµού της εταιρείας. 
δ) ∆ιάθεσης των ετησίων κερδών. 
ε) Συγχώνευσης, παράτασης της διάρκειας, διάλυσης της εταιρείας, διάσπασης, µετατροπής, αναβίωσής της. 
στ)  ∆ιορισµού εκκαθαριστών. 
ζ)  Εκλογής ελεγκτών. 
η) Συµβάσεων µεταξύ της Εταιρείας και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον µία φορά κάθε εταιρική χρήση και 
εντός έξι το πολύ µηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής, και  µπορεί να συνέρχεται και στην έδρα του ∆ήµου όπου 
βρίσκεται η έδρα του Χρηµατιστηρίου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση 
των µετόχων κάθε φορά που το κρίνει σκόπιµο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων, εκτός από τις λοιπές προβλεπόµενες από το παρόν καταστατικό και το νόµο περιπτώσεις, 
και σε κάθε περίπτωση που υποδεικνύεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται είτε σε τακτική, είτε σε έκτακτη συνεδρίαση, από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαµβάνει το οίκηµα µε ακριβή διεύθυνση, την 
χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, τους µετόχους που έχουν δικαίωµα 
συµµετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα µπορέσουν να µετάσχουν στη 
συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώµατα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχοµένως και εξ 
αποστάσεως. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλείται σε εµφανή θέση του Καταστήµατος της Εταιρείας 
και δηµοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ηµερών στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης 
Ευθύνης της Εφηµερίδος της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ηµερών α) σε µια ηµερήσια πολιτική 
εφηµερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία 
σε όλη τη χώρα, β) σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα, από εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου 
γ’ της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, και γ) σε µια ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τουλάχιστον 
εφηµερίδα από εκείνες που ορίζονται στην παράγραφο 2 εδάφιο ε  του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20. Σε περιπτώσεις 
επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσµίες συντέµνονται στο µισό. Πρόσκληση για σύγκληση 
γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 
µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην 
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πραγµατοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση 
ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόµου προβλεπόµενων συνεδριάσεων για την περίπτωση 
µη επίτευξης απαρτίας.     
 
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης όταν 
παρίστανται ή  αντιπροσωπεύονται σε αυτή µέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5  του καταβληµένου 
Μετοχικού Κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) 
ηµερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που µαταιώθηκε, µε πρόσκληση δέκα (10) ηµέρες τουλάχιστον πριν, και 
κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής 
ηµερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τµήµα του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται 
σε αυτή. 
Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ 
του νόµου προβλεπόµενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας. Κατ’ εξαίρεση προκειµένου για 
αποφάσεις που αφορούν στην µεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στην µεταβολή του αντικειµένου της 
επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων, στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που δεν 
προβλέπεται από το καταστατικό, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, εκτός αν 
επιβάλλεται από το νόµο ή γίνεται κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, στη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εντός αν 
γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, στην µεταβολή του τρόπου διάθεσης των 
κερδών, στην συγχώνευση, στην διάσπαση, στην µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 
εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, σύµφωνα 
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόµο η 
συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται 
ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν µέτοχοι εκπροσωπούντες τα 2/3 του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.       
Εξαιρετικά για τις παρακάτω αναφερόµενες περιπτώσεις για τη λήψη έγκυρης απόφασης απαιτείται η παρουσία 
µετόχων  που να εκπροσωπούν  τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου : 
α)    Τροποποίηση του Καταστατικού και ιδιαίτερα τροποποίηση του αντικειµένου της Εταιρείας, 
β)    Επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, 
γ)    Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, µη προβλεπόµενη από την παρ. Β1 του άρθρου 5 του παρόντος, ή 
επιβαλλόµενη από διατάξεις νόµων ή γενοµένη µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, και σε µείωση του µετοχικού 
κεφαλαίου, 
δ)    Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας. 
ε)     Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. 
στ)   Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, διάσπαση, µετατροπή,  αναβίωση, 
ζ)     Ίδρυση και διάλυση υποκαταστηµάτων για βιοµηχανικούς σκοπούς, 
η)    Τρόπο διανοµής των κερδών, και 
θ)    Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση 
οµολογιακού  δανείου σύµφωνα µε το άρθρο 13  παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20. 
ι) Έκδοση οµολογιακού δανείου, µε το οποίο χορηγείται στους οµολογιούχους δικαίωµα µετατροπής των οµολογιών 
τους σε µετοχές της εταιρείας. 
κ) Έκδοση οµολογιακού δανείου, µε το οποίο χορηγείται στους οµολογιούχους δικαίωµα λήψης ορισµένου ποσοστού 
επί των κερδών. 
Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των 
θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ήµισυ (1/2) τουλάχιστον του 
καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση, προσκαλούµενη και 
συνερχοµένη σύµφωνα µε τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει επί των θεµάτων της αρχικής 
ηµερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληµένου Μετοχικού 
Κεφαλαίου. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των 
επαναληπτικών εκ του Νόµου προβλεποµένων συνεδριάσεων για την περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας. 
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε 
αυτή. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις για τις αναφερόµενες ανωτέρω περιπτώσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των δύο 
τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 
 
 Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο  
αναπληρωτής του  σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 1, ή όταν κωλύεται και αυτός ο γηραιότερος των παρισταµένων 
συµβούλων. Χρέη Γραµµατέα εκτελούν προσωρινά αυτοί που ορίζονται από τον Πρόεδρο.  Αφού κηρυχθεί οριστικός 
ο κατάλογος των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και 
δύο Γραµµατέων, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. 
 
Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέµατα που αναγράφονται στην ηµερήσια 
διάταξη που είναι δηµοσιευµένη σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα στο άρθρο 16 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού. 
Η ηµερήσια διάταξη καταρτίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, και περιλαµβάνει τόσο τις προτάσεις αυτού, όσο και 
προτάσεις µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, σύµφωνα µε 
το άρθρο 26 παρ. 1 και 2 του παρόντος. Συζήτηση εκτός των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά 
µόνο επί τροπολογιών των προτάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Συνέλευση για προτάσεις σύγκλησης 
άλλης Γενικής Συνέλευσης από εκλεγµένα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή επί κάθε θέµατος, εφόσον παρίστανται 
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ή αντιπροσωπεύονται οι µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην 
συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται 
περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραµµατείς αυτής. Με αίτηση µετόχου ο 
Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώµης του. Στο ίδιο βιβλίο 
καταχωρείται και κατάλογος των παρισταµένων ή αντιπροσωπευοµένων κατά τη Γενική Συνέλευση Μετόχων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 1 του παρόντος. Αντίγραφα και αποσπάσµατα πρακτικών επικυρώνονται από τον 
Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης, ή αν αυτός αρνείται ή κωλύεται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας µόνο µέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία Συµβολαιογράφου, ο 
οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.    
 
Μετά την έγκριση του Ισολογισµού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει  µε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται µε 
ονοµαστική κλήση, για την απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη 
αποζηµίωσης. Η απαλλαγή αυτή  καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 
νόµιµα έχει τροποποιηθεί µε τον Ν. 3604/2007 και έχει καθορισθεί στο άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού. Στην 
ψηφοφορία περί απαλλαγής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από κάθε ευθύνη µπορούν να µετάσχουν 
σύµβουλοι µόνο µε τις µετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας. 
 
Για να συµµετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση και να έχει σε αυτή το δικαίωµα ψήφου οφείλει να καταθέσει τις 
µετοχές του στο Ταµείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε από τις οριζόµενες στην πρόσκληση Ανώνυµες Τραπεζιτικές 
Εταιρείες στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή που είναι αναγνωρισµένες ως δεκτικές κατάθεσης, πέντε (5) τουλάχιστον 
πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής 
στη Γενική Συνέλευση µπορούν να αντιπροσωπεύονται  σε αυτή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο. 
Οι αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όπως και τα 
έγγραφα νοµιµοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε τουλάχιστον 
ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τις παραγράφους 1, 2 
και 3 του παρόντος άρθρου µπορούν να µετάσχουν στην Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδεια αυτής. 
 
∆έκα (10) ηµέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε µέτοχο που το ζητάει αντίγραφο 
του Ισολογισµού µαζί µε τις Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών. 
 
Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εµφανή θέση του 
καταστήµατος της Εταιρείας πίνακας των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση µε τις 
ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθµό των µετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις 
των µετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, όλοι οι Μέτοχοι που συµµορφώθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού. Αν 
κάποιος Μέτοχος ή Αντιπρόσωπος Μετόχου έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα µπορεί να τις υποβάλλει 
µόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη της συζήτησης των αναγραφοµένων 
στην ηµερήσια διάταξη θεµάτων. 
 
Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα 
συνεδρίασής της, που να µην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ηµέρες από τη χρονολογία της επίδοσης 
της αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ενώ στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται µε ακρίβεια το 
αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός είκοσι 
(20) ηµερών από τη επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες µετόχους µε δαπάνες 
της εταιρίας, µε απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας π[ου εκδίδεται κατά τη διαδικασία 
των ασφαλιστικών µέτρων. 
Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη 
συγκληθεί πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον 
ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται µε 
ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Άλλως εάν δεν 
δηµοσιευθούν τα θέµατα αυτά οι αιτούντες µέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και 
να προβούν οι ίδιοι στην δηµοσίευση µε δαπάνη της εταιρίας.  
Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η 
οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο υποχρεούται:  να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία 
διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή στους ∆ιευθυντές 
ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε υφιστάµενη µεταξύ της 
εταιρείας και αυτών των προσώπων σύµβαση για οποιαδήποτε αιτία. Με αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που 
υποβάλλεται στην εταιρεία κατά τα ανωτέρω, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριµένες 
αιτούµενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική 
εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να 
αρνηθεί να δώσει τις αιτούµενες πληροφορίες για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα 
πρακτικά. 
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Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η 
οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία µέσα στην προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν 
εκπροσωπούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να τους παράσχει κατά τη Γενική 
Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της 
εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουµένων πληροφοριών για αποχρώντα 
ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 
Τυχόν αµφισβήτηση σχετικά µε το βάσιµο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας 
της Εταιρείας. 
Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η 
λήψη απόφασης επί οποιουδήποτε θέµατος της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται µε ονοµαστική 
κλήση. 
Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την 
µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. 
Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου Μετοχικού 
Κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο της 
περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 726-747 του Κώδικα 
Πολιτικής ∆ικονοµίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι µε τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται 
οι διατάξεις των νόµων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε 
περίπτωση, οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από την 
χρονολογία έγκρισης του Ισολογισµού της χρήσης κατά την οποία τελέστηκαν αυτές. 
Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το 
δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούµενη παράγραφο Πρωτοδικείο της έδρας της 
Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 726-747 του Κωδ. Πολ. ∆ικονοµίας, εφόσον από την όλη 
πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η ∆ιοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως 
επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όταν η αιτούσα µειοψηφία εκπροσωπείται 
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 
Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων, οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις 
µετοχές που τους παρέχουν το δικαίωµα προς υποβολή αίτησης για τον έλεγχο της εταιρείας.  
 
Σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της η Εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω 
πρακτικές: 
• Έγκαιρη και εµπρόθεσµη ενηµέρωση των µετόχων της Εταιρείας, µε τις προβλεπόµενες από το Νόµο δηµοσιεύσεις 
στον τύπο σχετικά µε τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. 
• Ανάρτηση στον ιστότοπο της Εταιρείες της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, του τρόπου αντιπροσώπευσης των 
µετόχων, των προθεσµιών και του τρόπου άσκησης των δικαιωµάτων των µετόχων, καθώς και των αποτελεσµάτων 
των ψηφοφοριών για κάθε θέµα. 
• Έγκαιρη ανάρτηση στον ιστότοπο της Εταιρείας Ενηµερωτικού Σηµειώµατος που αφορά τα θέµατα, τις σχετικές 
προτάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, την απαιτούµενη απαρτία και το απαιτούµενο ποσοστό για την έγκριση των 
προτάσεων.  
Το Ενηµερωτικό Σηµείωµα είναι επίσης, διαθέσιµο σε έντυπη µορφή στην έδρα της Εταιρείας και διανέµεται στους 
µετόχους κατά την προσέλευση τους στη Γενική Συνέλευση. 
• ∆ιασφάλιση της δυνατότητας όλων των µετόχων να λάβουν µέρος στη διαδικασία των Γενικών Συνελεύσεων είτε µε 
τη διατύπωση των απόψεων τους είτε µε την υποβολή ερωτήσεων. 
 
ε) Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τυχόν άλλων διοικητικών, 
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή επιτροπών της εταιρείας 
 
Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα και διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από 
τέσσερα έως εννέα (4 έως 9) µέλη. Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συµµετέχουν και πρόσωπα τα οποία δεν είναι µέτοχοι. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ’ αυτό 
το ήµισυ πλέον ενός των συµβούλων, ουδέποτε όµως ο αριθµός των αυτοπροσώπως παρισταµένων συµβούλων 
µπορεί να είναι µικρότερος των τριών (3). Κάθε σύµβουλος µπορεί να εκπροσωπεί έναν µόνον σύµβουλο. Οι 
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και 
αντιπροσωπευοµένων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό του στην έδρα της εταιρείας ή και στην 
Αθήνα ή άλλον τόπο, εφόσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα δεν 
αντιλέγει στην πραγµατοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων, τακτικά µία φορά το µήνα, ενώ εκτάκτως όταν ο 
Πρόεδρος, ή ο νόµιµος αναπληρωτής του, το κρίνει σκόπιµο, σε ηµέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν. Την 
σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ζητήσουν δυο από τα µέλη του µε αίτηση τους προς τον πρόεδρο 
αυτού η τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το ∆Σ , προκειµένου αυτό να συνέλθει εντός 
προθεσµίας επτά ηµερών από την υποβολή της αίτησης . Στην αίτηση πρέπει , µε ποινή απαραδέκτου, να 
αναφέρονται , µε σαφήνεια και τα θέµατα που θα απασχολήσουν το ∆Σ . Αν δεν συγκληθεί το ∆Σ από τον πρόεδρο ή 
τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσµίας, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν την σύγκληση να 
συγκαλέσουν αυτά το ∆Σ εντός προθεσµίας πέντε ηµερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσµίας των επτά ηµερών 
γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του ∆Σ.  Η σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει σε 
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κάθε περίπτωση να γνωστοποιείται εγγράφως στα µέλη του προ δύο (2) τουλάχιστον εργασίµων ηµερών. Η 
παράλειψη της γνωστοποίησης δεν επιφέρει ακυρότητα, εφόσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη αυτού και δεν φέρουν αντίρρηση. 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση  των µετόχων µε µυστική ψηφοφορία και 
απόλυτη πλειοψηφία, και η θητεία τους ορίζεται σε τρία (3) χρόνια. Σύµβουλοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι 
επανεκλέξιµοι και ελεύθερα ανακλητοί. Η ως άνω θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρατείνεται µέχρι την εκλογή 
των µελών του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται εντός εξαµήνου από 
την λήξη της τρίτης χρήσης από την εκλογή, χωρίς να µπορεί να υπερβεί την τετραετία. Ως µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µπορούν να εκλεγούν µέτοχοι ή και µη µέτοχοι. Σε περίπτωση που κενωθεί µια ή περισσότερες θέσεις 
συµβούλων λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει τους 
απαιτούµενους προς συµπλήρωση  των κενών συµβούλους, η θητεία των οποίων λήγει κατά την ηµέρα που θα έληγε 
η θητεία των αναπληρούµενων Συµβούλων, της εκλογής αυτής υποκείµενης στην έγκριση της πρώτης Γενικής 
Συνέλευσης που θα συγκληθεί. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρο, τον 
Αντιπρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της 
εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που αφορούν την 
εταιρεία µέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα το Νόµο ή το παρόν Καταστατικό 
ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Στην αποκλειστική αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ανατίθεται και η έκδοση ∆ανείου µε Οµολογίες, µη µετατρέψιµου σε µετοχές και χωρίς το δικαίωµα 
λήψης ορισµένου ποσοστού επί των κερδών. Εκτός των άλλων έχει και τις παρακάτω αρµοδιότητες: 
α) Συνάπτει δάνεια, παρέχει εγγυήσεις, αναλαµβάνει υποχρεώσεις, εκδίδει συναλλαγµατικές, γραµµάτια εις διαταγήν, 
επιταγές, οµόλογα ή οµολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή τιτλους για λογαριασµό της εταιρείας, µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20. 
β) Παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους, συνιστά εµπράγµατες ασφάλειες επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή 
αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις για ασφάλεια των απαιτήσεων της Εταιρείας από τις ανωτέρω συναλλαγές, µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 23α & 10 του Κ.Ν.2190/20. 
γ) Αναλαµβάνει κάθε εµπορική ή άλλη δραστηριότητα, διενεργεί κάθε υλική πράξη και καταρτίζει κάθε δικαιοπραξία. 
δ) Μεριµνά για την κατάρτιση, µετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση, 
τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες περιλαµβάνουν τον ισολογισµό, το λογαριασµό των 
αποτελεσµάτων χρήσεως, το προσάρτηµα, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές 
διατάξεις. 
ε) Συντάσσει και υποβάλλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσια έκθεση πεπραγµένων, µε απολογισµό και 
ανάλυση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της εξέλιξης των οικονοµικών µεγεθών της Εταιρείας. 
στ) Συντάσσει, υποβάλλει προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δηµοσιεύει το Ετήσιο ∆ελτίο της Εταιρείας. 
ζ) Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε αυτό προβλέπεται από το νόµο ή το καταστατικό ή όταν 
κρίνεται αναγκαίο.  
η) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τα προς συζήτηση θέµατα.  
θ) Αποφασίζει για την ανάθεση σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µελετών, κατασκευών έργων, 
προµηθειών καθώς και παροχής υπηρεσιών.  
ι) Αποφασίζει για την τιµολογιακή πολιτική της εταιρείας, εγκρίνει τα πάσης φύσεως τιµολόγια δαπανών και γενικά 
ασκεί την οικονοµική διαχείριση.  
ια) Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους. 
ιβ) Προσλαµβάνει το πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρείας.      
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει µε απόφασή του ολικά ή µερικά την άσκηση εξουσιών ή αρµοδιοτήτων 
του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την διαχείριση, ∆ιοίκηση, ή ∆ιεύθυνση των 
υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα µέλη του, στους ∆ιευθυντές ή σε υπαλλήλους 
της εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως µε την απόφασή του αυτή και τα 
θέµατα για τα οποία µεταβιβάζεται η εξουσία του. 
Σε κάθε περίπτωση, τα  αποµένοντα µέλη του ∆Σ , ανεξάρτητα από τον αριθµό τους , µπορούν να προβούν σε 
σύγκληση γενικής συνέλευσης µε αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου ∆.Σ.  
 
 Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο προεδρεύει ο Πρόεδρος αυτού, και σε περίπτωση κωλύµατός του ο Αντιπρόεδρος, ενώ σε 
περίπτωση κωλύµατος και αυτού, από τον οριζόµενο από το Συµβούλιο προς τούτο Σύµβουλο. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα της 
θητείας του. Η εκλογή γίνεται µε την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 8 του παρόντος κατά την πρώτη µετά την 
εκλογή του συνεδρίαση του ∆.Σ. Ως Γραµµατέας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να εκλεγεί ένα από τα µέλη του 
ή και τρίτο πρόσωπο. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά, που 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάµενους συµβούλους οι οποίοι δεν δικαιούνται να αρνηθούν την 
υπογραφή τους. ∆ικαιούνται όµως αυτοί να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώµη τους σε περίληψη στα πρακτικά. Αν 
κάποιος σύµβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται σχετική µνεία στα πρακτικά. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος εκδίδει 
τα αντίγραφα ή αποσπάσµατα από τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού 
από τα µέλη του ιδίου συµβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναµεί µε απόφαση του ∆.Σ ακόµα και αν δεν έχει 
προηγηθεί συνεδρίαση. 
 
Στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου χορηγείται αποζηµίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά από αυτό, υπό 
την αίρεση της έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση µε ειδική απόφαση. 
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Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσµα αυτών κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους κατά τους ειδικότερους ορισµούς των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.  
Ειδικότερα,:  
Η ευθύνη των µελών  δεν υφίσταται αν το µέλος του ∆.Σ. αποδείξει  ότι κατέβαλε την επιµέλεια του συνετού 
επιχειρηµατία. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειµένου για πράξεις και παραλείψεις που στηρίζεται σε 
σύννοµα απόφαση της Γ.Σ ή που αφορούν εύλογη επιχειρηµατική απόφαση η οποία ελήφθη µε καλή πίστη µε βάση 
επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συµφέροντος. Με απόφαση του ∆.Σ. είναι 
δυνατόν να παραιτηθεί των αξιώσεως προς αποζηµίωση ή να συµβιβαστεί για αυτές µετά πάροδο δύο ετών από τη 
γένεση της αξιώσεως και µόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γ.Σ. και δεν αντιτίθεται µειοψηφία που ισοδυναµεί µε το 1/5 
του εκπροσωπούµενου στη Συνέλευση κεφαλαίου. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά µελών του ∆.Σ. που απορρέουν από 
τη ∆ιοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά αν το αποφασίσει η Γ.Σ µε απόφαση που λαµβάνεται 
σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 και την παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20 ή το ζητήσουν από το 
∆.Σ ή τους εκκαθαριστές µέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.  Η αίτηση 
της µειοψηφίας λαµβάνεται υπόψη µόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν µέτοχοι τρεις τουλάχιστον µήνες πριν 
από την αίτηση.   
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα ανεξάρτητα µέλη του, εξελέγη από την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση των 
µετόχων της που συνήλθε την 30/04/2015 και συγκροτήθηκε σε σώµα την 30η Απριλίου 2015  µε το υπ΄αριθµ. 663 
πρακτικό του ∆.Σ. είναι επταµελές και αποτελείται από τα ακόλουθα µέλη: 
 
 

1. Νικόλαος Θ. ∆ούρος, Πρόεδρος του ∆.Σ. – µη Εκτελεστικό Μέλος.  
2. Θεόδωρος Ν. ∆ούρος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό µέλος.  
3. Αγγελική Ν. ∆ούρου , Αντιπρόεδρος, µη εκτελεστικό µέλος.  
4. Σπυρίδων Π. Ματαράγκας, Σύµβουλος, µη εκτελεστικό µέλος  
5. Κωνσταντίνος Λ. Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος.  
6. Χρίστος Α. Σοφής, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος. 
7. Σαπφώ Γ. Παπαγιαβή, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος. 

 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 30-4-2015 αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου (Ελεγκτική 
Επιτροπή) σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, µέλη της οποίας ορίστηκαν τα µη εκτελεστικά µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ήτοι οι κ.κ Σπυρίδωνας Ματαράγκας και Αγγελική ∆ούρου του Νικολάου καθώς 
και το ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Λουκά .  
 
Τα συνοπτικά Βιογραφικά στοιχεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν ως ακολούθως : 

 
Νικόλαος ∆ούρος του Θεοδώρου 
Γεννηθείς στην Κοντοβάζαινα Αρκαδίας το έτος 1937. Σπούδασε στην Ιταλία Οικονοµικές Επιστήµες. Ασχολείται 
ενεργά µε την εταιρεία από ιδρύσεώς της  και διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος αυτής.  
Θεόδωρος ∆ούρος του Νικολάου 
Γεννηθείς στην Πάτρα το έτος 1971. Κάτοχος διπλωµάτων BA in Economics και BA in Management Sciences του 
πανεπιστηµίου του KENT. Ασχολείται ενεργά µε την εταιρεία από το 1997 κυρίως στο Εµπορικό τµήµα  
Αγγελική ∆ούρου του Νικολάου 
Γεννηθείσα  στην Πάτρα το έτος 1970. Ασχολείται ενεργά µε την εταιρεία από το 1994 ως υπεύθυνη του ∆ικτύου 
Καταστηµάτων.  
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Λουκά 
Γεννηθείς το έτος 1967 στην Αθήνα. Σπούδασε Μηχανικός Πληροφορικής στο Πολυτεχνείο Πατρώ. Από το 1990 
συνεργάζεται µε την εταιρεία ∆ούρος Α.Ε. στο τµήµα µηχανογράφησης.  
Σπυρίδων Ματαράγκας του Παναγιώτη 
Γεννηθείς το έτος 1966 στην Πάτρα . Απασχολείται στην εταιρεία από το 1989. 
Χρίστος Σοφής – ∆ικηγόρος Πατρών  
Σαπφώ Παπαγιαβή – Συµβολαιογράφος Πατρών  
 
στ) Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία γ) δ), στ) η) και 
θ) τnς οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 
2004, σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς, εφόσον η εταιρεία υπάγεται στην εν λόγω οδηγία. 
 
Το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 
2004, σχετικά µε τις δηµόσιες  
προσφορές εξαγοράς, προβλέπει τα ακόλουθα σχετικά µε τις εταιρείες των οποίων το σύνολο των τίτλων είναι 
εισηγµένο για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά:  
«1.  Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1  παράγραφος 1 δηµοσιεύουν 
αναλυτικές πληροφορίες ως προς τα εξής:   
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α)  διάρθρωση του κεφαλαίου τους,  συµπεριλαµβανοµένων των τίτλων που δεν είναι εισηγµένοι προς 
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά κράτους µέλους και,  κατά περίπτωση,  ένδειξη των διαφόρων κατηγοριών 
µετοχών µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται µε κάθε κατηγορία µετοχών και το ποσοστό του 
συνολικού µετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν,  
β) όλους τους περιορισµούς στη µεταβίβαση τίτλων, όπως τους περιορισµούς στην κατοχή τίτλων ή την υποχρέωση 
λήψης έγκρισης από την Εταιρία ή από άλλους κατόχους τίτλων,  µε την επιφύλαξη του άρθρου 46 της οδηγίας 
2001/34/ΕΚ,  
γ)  τις σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές  (συµπεριλαµβανοµένων εµµέσων συµµετοχών µέσω πυραµιδικών 
διαρθρώσεων ή αλληλοσυµµετοχής)  κατά την έννοια του άρθρου 85  της οδηγίας 2001/34/ΕΚ,  
δ)  τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και περιγραφή των εν λόγω 
δικαιωµάτων,  
ε)  τον µηχανισµό ελέγχου που τυχόν προβλέπεται σε ένα σύστηµα συµµετοχής των εργαζοµένων, εφόσον τα 
δικαιώµατα ελέγχου δεν ασκούνται άµεσα από τους εργαζόµενους,  
στ)  τους κάθε είδους περιορισµούς στο δικαίωµα ψήφου,  όπως τους περιορισµούς των δικαιωµάτων ψήφου σε 
κατόχους δεδοµένου ποσοστού ή αριθµού ψήφων, τις προθεσµίες άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου, ή συστήµατα 
στα οποία, µε τη συνεργασία της Εταιρίας , τα χρηµατοπιστωτικά δικαιώµατα που απορρέουν από τίτλους 
διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων,  
ζ)  τις συµφωνίες µεταξύ µετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην Εταιρία και δύνανται να συνεπάγονται περιορισµούς 
στη µεταβίβαση τίτλων ή/και στα δικαιώµατα ψήφου,  κατά την έννοια της οδηγίας 2001/34/ΕΚ,  
η)  τους κανόνες όσον αφορά τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του συµβουλίου καθώς και όσον αφορά την 
τροποποίηση του καταστατικού,  
θ)  τις εξουσίες των µελών του συµβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς µετοχών,  
ι)  κάθε σηµαντική συµφωνία στην οποία συµµετέχει η Εταιρία και η οποία αρχίζει να ισχύει, τροποποιείται ή λήγει σε 
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας προσφοράς εξαγοράς και τα αποτελέσµατα της 
συµφωνίας αυτής, εκτός εάν, ως εκ της φύσεώς της, η κοινολόγησή της θα προκαλούσε σοβαρή ζηµία στην Εταιρία. 
Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν η Εταιρία είναι ρητά υποχρεωµένη να κοινολογεί παρόµοιες πληροφορίες βάσει 
άλλων νοµικών απαιτήσεων,  
ια) κάθε συµφωνία που έχει συνάψει η Εταιρία µε τα µέλη του συµβουλίου της ή του προσωπικού της, η οποία 
προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή εάν τερµατισθεί η απασχόλησή 
τους εξαιτίας της δηµόσιας προσφοράς εξαγοράς.»  
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης δε συνέτρεξαν περιπτώσεις εξαγοράς ή δηµόσιας προσφοράς. 
 
• Ως προς το σηµείο δ΄: δεν υφίστανται οιουδήποτε είδους τίτλοι, οι οποίοι παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.  
• Ως προς το σηµείο στ΄: δεν υφίστανται γνωστοί περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου (όπως περιορισµοί των 
δικαιωµάτων ψήφου σε κατόχους δεδοµένου ποσοστού ή αριθµού ψήφων, προθεσµίες άσκησης των δικαιωµάτων 
ψήφου,  ή συστήµατα στα οποία,  µε τη συνεργασία της Εταιρίας,  τα χρηµατοπιστωτικά δικαιώµατα που απορρέουν 
από τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων).  Αναφορικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου κατά 
την Γενική Συνέλευση εκτενής αναφορά γίνεται στην Ενότητα 3 της παρούσας δήλωσης Εταιρικής διακυβέρνησης.   
• ως προς το σηµείο η΄:  αναφορικά µε τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του διοικητικού Συµβουλίου της 
Εταιρίας καθώς και τα σχετικά µε την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, δεν υφίστανται κανόνες οι οποίοι 
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα.  Οι κανόνες αυτοί περιγράφονται 
αναλυτικά στην Ενότητα ε  της παρούσας δήλωσης Εταιρικής διακυβέρνησης.  
• ως προς το σηµείο θ’:  δεν υφίσταται ειδικές εξουσίες των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφορικά µε έκδοση 
ή την επαναγορά µετοχών.  

 

Η παρούσα δήλωση Εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τµήµα της ετήσιας Έκθεσης 
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας.   
 
 
7. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ  
    ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
(Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007) 
 
1. ∆ιάρθρωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας  
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 1.188.390,00 διαιρούµενο σε 3.961.300 µετοχές ονοµαστικής 
αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη. Όλες οι µετοχές είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 
στην κατηγορία Επιτήρησης. Οι µετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου. 
 
2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της εταιρείας 

Η µεταβίβαση των µετοχών της εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόµος και δεν υφίστανται περιορισµοί στην 
µεταβίβαση από το καταστατικό της. 
 
3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων 9-11 του Ν. 3556/2007 
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Την 31-12-2015 οι κατωτέρω µέτοχοι κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου 
της εταιρείας 
      31.12.2015    31.12.2014 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ > 5% ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

∆ΟΥΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1.018.362 25,71 % 1.018.123 25,70 % 

∆ΟΥΡΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 354.545 8,95 % 354.545 8,95 % 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 325.890  8,23 % 325.890 8,227 % 

ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 223.882 5,65% 223.882 5,652% 

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ < 5% 2.038.621 51,46% 2.038.860 51,47% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.961.300 100,00 % 3.961.300 100,00 % 

 

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου  
 
∆εν υφίστανται µετοχές της εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
 
5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου  
 
∆εν προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 
 
6. Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της εταιρείας 
 
∆εν είναι γνωστές στην εταιρεία ούτε προβλέπεται στο καταστατικό της δυνατότητα συµφωνιών µετόχων που 
συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου. 
 
7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποίησης 

καταστατικού 
 
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα 
προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/20. 
 
8. Αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του για έκδοση νέων µετοχών ή την 

αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 
 
(Α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του 
άρθρου 5 παράγραφος Β1 του καταστατικού της, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει το δικαίωµα, κατόπιν 
σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 
2190/1920, να αυξάνει, µερικά ή ολικά, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µε την έκδοση νέων µετοχών, µε 
απόφασή του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του. Το 
ποσό της αύξησης δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου που είχε καταβληθεί κατά την 
ηµεροµηνία λήψης της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
µπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε 
ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει µετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.  
(Β) Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του Άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 οι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών εταιρείες µπορούν µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων τους να αποκτούν ίδιες 
µετοχές µέσω του Χ.Α. µέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των µετοχών -τους µε σκοπό τη στήριξη της 
Χρηµατιστηριακής τιµής τους και ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του Άρθρου 16 του 
Κ.Ν. 2190/1920. ∆εν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της εταιρείας 
 
9. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον 

έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης 
 
∆εν υφίστανται συµφωνίες της εταιρείας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής 
στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 
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10.  Σηµαντικές συµφωνίες της εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της 
εταιρείας 

 
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι οποίες να 
προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή 
τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης.   
 
8. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεµένων 
µε αυτήν προσώπων όπως αυτά ορίζονται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24  και ειδικότερα : 
(α) οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρίας και κάθε συνδεδεµένου προσώπου που πραγµατοποιήθηκαν κατά την χρήση 
2014 και οι οποίες επηρέασαν ουσιαστικά τη χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρίας κατά την εν λόγω 
χρήση,   
(β)  οι τυχόν µεταβολές των συναλλαγών µεταξύ της Εταιρίας και κάθε συνδεδεµένου προσώπου που περιγράφονται 
στην τελευταία ετήσια έκθεση οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες για τη χρηµατοοικονοµική 
θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρίας κατά την χρήση 2015.  
Σηµειώνουµε ότι η αναφορά στις ως άνω συναλλαγές η οποία ακολουθεί περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία :   
(α) το ποσό αυτών των συναλλαγών για το σύνολο της χρήσης 2015,   
(γ) τη φύση της σχέσεως του συνδεδεµένου προσώπου µε τον εκδότη καθώς και   
(δ) τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονοµικής 
θέσης της Εταιρίας, µόνον όµως εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί υπό 
τους συνήθεις όρους της αγοράς. 
 
Παροχές προς τη ∆ιοίκηση και Στελέχη της Εταιρίας κατά την έννοια του IAS 24   
 
Αµοιβές µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                                        ποσό €  15.000,00 
 
Μισθοί, Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης (Ι.Κ.Α.) Παροχές  εξόδου  από την υπηρεσία   
                                                                                                                   ποσό € 42.319,33 
 
∆εν υφίστανται απαιτήσεις από και προς µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη. 
 
Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προεγκρίνονται από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 
µετόχων. ∆εν υφίστανται συµφωνίες για καταβολή αποζηµίωσης, προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σε 
περίπτωση αποχώρησής των από την εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Για τα µέλη του ∆.Σ. που συνδέονται µε 
την εταιρεία µε ειδική σύµβαση εργασίας, σε περίπτωση αποχώρησής των από την εταιρεία, τους καταβάλλεται ότι 
προβλέπεται από το νόµο 2112/1920. 
Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συµφωνίες µε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µε το προσωπικό της, οι οποίες να 
προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή 
τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης προς την εταιρεία. 
 
9. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
∆εν συνέβησαν σηµαντικά γεγονότα από τη λήξη της περιόδου και µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών 
καταστάσεων της εταιρείας, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ΠΧΠ. 
 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 
οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας και ως εκ 
τούτου δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη. 
Το απασχολούµενο προσωπικό της εταιρείας στις 31/12/2015 ανέρχεται σε 53 άτοµα, ενώ στις 31/12/2014 ανερχόταν 
σε 58 άτοµα.  
Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές µε τις συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2014. 
∆εν έγινε οιαδήποτε διακοπή εκµετάλλευσης ή κλάδου της εταιρείας. 
 
 
Τέλος και µη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση έληξε η παρούσα συνεδρίαση. 
 

Πάτρα 28η Μαρτίου 2016 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

            ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ.∆ΟΥΡΟΣ      
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «∆ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» 

 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «∆ΟΥΡΟΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης  της 31ης 

∆εκεµβρίου 2015, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της 

χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές 

επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 
 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 

δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε 

σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 
 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον 

έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 

συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και να διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την 

απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη 

ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και 

τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του 

ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο 

ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 

περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της 

εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων 

που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 

συνολικής παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της 

ελεγκτικής µας γνώµης. 

 

Γνώµη 
 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «∆ΟΥΡΟΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ 

Α.Ε.» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που 

έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Άλλο Θέµα 

 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «∆ΟΥΡΟΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ 

ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2014 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή 

Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε σύµφωνη γνώµη µε έµφαση θέµατος την 30η Μαρτίου 2015 επί των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης. 
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Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία 

παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α (παρ.3δ) του κ.ν. 2190/1920. 

 
β)  Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α 
(παρ.3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920. 

 

 

 
 
 Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 Σύµβουλοι επιχειρήσεων A.E. 

 Λεωφ. Μεσογείων 396 

 Αγ. Παρασκευή 15341,  Αθήνα 

 Α.Μ./ΣΟΕΛ:  174 

       

   Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Γεώργιος Ι. Βαρθαλίτης 

Α.Μ./ΣΟΕΛ: 10251 
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∆)  ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1/1 – 31/12/2015 
1. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
 
Η κατάσταση συνολικών εσόδων της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 31/12/2015 και τα αντίστοιχα συγκρίσιµα 
µεγέθη της προηγούµενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 

 
Σηµ. 

1/1 - 
31/12/2015 

  
1/1 - 

31/12/2014 

          
Πωλήσεις 4.15 3.688.670,71    3.775.718,87  
Κόστος Πωληθέντων 4.16 (1.793.945,21)   (1.681.407,61) 

Μικτό Κέρδος   1.894.725,50    2.094.311,26  

          
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  4.18 4.249,00    63.785,31  
Έξοδα διάθεσης 4.17 (2.009.972,19)   (2.134.707,02) 

Έξοδα διοίκησης 4.17 (250.993,46)   (272.868,48) 
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης  4.18 (137.338,42)   (143.949,63) 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσµάτων 

  (499.329,57)   (393.428,56) 

          
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 4.19 1.112,04    24,05  
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 4.19 (383.840,23)   (367.830,06) 

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων   (882.057,76)   (761.234,57) 

          

 Φόρος εισοδήµατος 4.20 46.259,84    22.786,25  

Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους (A)   (835.797,92)   (738.448,32) 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους (µετακυλιόµενα στα 
αποτελέσµατα) 

  (8.800,00)   0,00  

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)   (8.800,00)   0,00  

Συγκεντρωτικά συνολικά εσοδα µετά από 
φόρους (Α)+ (Β) 

  (844.597,92)   (738.448,32) 

 
 
Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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2. Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης  
Η κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 31/12/2015 και τα αντίστοιχα συγκρίσιµα µεγέθη 
της προηγούµενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Σηµείωσ

η 
31/12/2015   31/12/2014 

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού         

Ιδιοχρησιµοποιούµενα  Πάγια 4.1 4.184.189,07    5.550.346,88  
Επενδύσεις σε ακίνητα 4.2 674.753,05    674.753,05  
Άύλα περιουσιακά στοιχεία 4.3 170.721,79    192.625,53  
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση   111.200,00    0,00  

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 4.4 412.532,52    338.822,68  
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 4.5 65.766,94    59.578,22  

    5.619.163,37    6.816.126,36  

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία         
Αποθέµατα 4.6 1.638.696,45    1.763.053,12  
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 4.7 755.790,19    901.666,70  
Λοιπές Απαιτήσεις 4.8 139.757,77    129.053,73  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.9 190.908,15    99.025,78  

    2.725.152,56    2.892.799,33  

Πάγια στοιχεία κατηγοριοποιηµένα ως Κρατούµενα προς 
πώληση 

4.10 987.682,41    0,00  

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων   9.331.998,34    9.708.925,69  

          
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Ίδια Κεφάλαια         

Μετοχικό κεφάλαιο   1.188.390,00    5.070.464,00  
Υπερ Το Άρτιο   6.814.284,38    6.814.284,38  
Λοιπά αποθεµατικά   1.348.457,49    1.666.606,46  
Αποθεµατικό από επανεκτίµηση διαθεσίµων προς πώληση   (8.800,00)   0,00  

Αποτελέσµατα Εις Νέον   (8.190.421,16)   (11.554.846,19) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   1.151.910,71    1.996.508,65  

          

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 4.10 4.903.214,27    2.657.091,81  

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

4.11 53.467,00    53.467,00  

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις -Χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 

4.10 425.636,79    2.180.614,01  

Προβλέψεις 4.12 42.000,00    42.000,00  

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων   5.424.318,06    4.933.172,82  

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις         

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4.13 935.346,22    837.370,38  
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 4.10 1.397.329,76    1.213.094,38  
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη 
χρήση 

4.10 24.371,06    116.700,08  

Υποχρεώσεις σε Θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου         
Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία          

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 4.14 398.722,53    612.079,38  

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων   2.755.769,57    2.779.244,22  

          

Σύνολο Υποχρεώσεων   8.180.087,63    7.712.417,04  

          

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   9.331.998,34    9.708.925,69  
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Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 

Η κατάσταση µεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την χρήση 1/1 – 31/12/2015, και τα συγκρίσιµα µεγέθη 
της προηγούµενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ Το 
Άρτιο 

Αποθεµατικά 
από 

επανεκτίµηση 
διαθεσίµων 

προς πώληση 
χρεογράφων 

Λοιπά 
αποθέµατικα 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Αναµορφώσεις Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά 
την 1η 
Ιανουαρίου 
2014 5.070.464,00 6.814.284,38 

 
 
 

 1.666.606,46 -10.816.397,87 0,00 2.734.956,97 

               
 

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2014  

Καθαρά 
Αποτελέσµατα 
Περιόδου 01/01-
31/12/2014 0,00 0,00 

 

0,00 -738.448,32 0,00 -738.448,32 

Συνολικό 
Αναγνωριζόµενο 
Κέρδος/ζηµιά 
Περιόδου 0,00 0,00 

 

0,00 -738.448,32 0,00 -738.448,32 

        
Υπόλοιπα κατά 
την 1η 
Ιανουαρίου 
2015 5.070.464,00 6.814.284,38 

 

1.666.606,46 -11.554.846,19 0,00 1.996.508,65 
   
 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 – 31/12/2015 

Καθαρά 
Αποτελέσµατα 
Περιόδου 01/01-
31/12/2015 0,00 0,00 

 
 

-8.800,00     -318.148,97 -835.797,92 0,00 -835.797,92 

Μεταβολές 
περιόδου  -3.882.074,00  

 

 3.882.074,00  0,00 

Συνολικό 
Αναγνωριζόµενο 
Κέρδος/ζηµιά 
Περιόδου 0 0,00 

 

0,00 -835.797,92     -0,02 -835.797,94 

               
Υπόλοιπο των 
Ιδίων 
Κεφαλαίων κατά 
την 31η  
∆εκεµβρίου   
2015 1.188.390,00 6.814.284,38 -8.800,00 1.348.457,49 -8.190.421,16 -0,02 1.151.910,71 

 
 



 

  

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2015                                                                                                                 26

Κατάσταση ταµειακών ροών 

Οι ταµειακές ροές της Εταιρείας για τη χρήση 1/1 – 31/12/2015, και τα αντίστοιχα συγκρίσιµα µεγέθη της αντίστοιχης 
προηγούµενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ  
1/1 - 

31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 
Λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (882.057,76) (761.234,57) 

Πλέον/(µείον) προσαρµογές για: 
Αποσβέσεις 431.367,12  509.945,78  

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (9.912,06) (19.324,02) 

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 383.840,23  367.830,06  

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις 
λειτουργικές δραστηριότητες 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 124.356,67  225.482,82  

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 17.783,75  (56.806,01) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 337.140,33  213.521,50  
Μείον: 
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληµένα 383.840,23  367.830,06  

Καταβληµένοι φόροι 27.450,00  0,00  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (8.771,95) 111.585,50  

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (30.987,98) (31.435,42) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 0,00  19.300,00  

Τόκοι εισπραχθέντες 1.112,04  24,05  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (29.875,94) (12.111,37) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 336.959,61  41.166,17  

Εξοφλήσεις δανείων (190.125,95) (189.874,76) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις  
(χρεολύσια) (16.303,40) (19.012,33) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 130.530,26  (167.720,92) 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
χρήσης (α)+(β)+(γ) 91.882,37  (68.246,79) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ενάρξεως χρήσης 99.025,78  167.272,57  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξεως χρήσης 190.908,15  99.025,78  
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Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις 

1. Πληροφορίες για την εταιρεία 

1.1 Γενικές πληροφορίες  
 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1971 και προέρχεται από συγχώνευση και µετατροπή σε ανώνυµη εταιρεία των οµορρύθµων 
εταιρειών «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ∆ΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ» και « ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ» οι οποίες 
ιδρύθηκαν τα έτη 1965 και 1969 αντίστοιχα.  
 
Η εταιρεία ∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε. έχει την µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας και είναι εγκατεστηµένη στη διεύθυνση Μαραγκοπούλου 
80 στην ΠΑΤΡΑ.  
 
Οι µετοχές της εταιρίας εισήχθησαν στην παράλληλη αγορά του  Χ.Α.Α. τον Ιούνιο του 2000 (κλάδος «Είδη Ενδυµασίας»).  
 
 
1.2 Φύση δραστηριοτήτων  
 
Η εταιρεία ∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς παραγωγής και εµπορίας ετοίµων ενδυµάτων. Συγκεκριµένα, η 
εταιρεία παράγει ανδρικά ενδύµατα σε εγκαταστάσεις ιδιόκτητες καθώς επίσης και σε εργοστάσια τρίτων στο εσωτερικό 
και στο εξωτερικό (φασόν). 
 
 
1.3  Πληροφόρηση κατά τοµέα. 
 
Οι δραστηριότητες της εταιρείας, µε δεδοµένο ότι διενεργούνται αποκλειστικά στην Ελλάδα και είναι οµογενοποιηµένες, 
θεωρούνται ως ένας τοµέας. 
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2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Οι συνηµµένες ετήσιες  οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015, έχουν καταρτισθεί µε βάση την 
αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες  µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (ΙΑSB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Eπιτροπή Ερµηνείας 
Προτύπων (IFRIC) της ΙΑSB . 
 
Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 23/3/2016. 
 
Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας έχουν επισηµανθεί 
όπου κρίνεται κατάλληλα. 
 

Αλλαγές στις λογιστικές αρχές και µεθόδους 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ  απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή 
των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. ∆εν τίθεται θέµα αλλαγών στις λογιστικές αρχές και µεθόδους µε βάση τα ∆.Λ.Π. 
 

Going Concern 

Οι οικονοµικές καταστάσεις που εµφανίζονται, έχουν συνταχθεί µε την προϋπόθεση ότι ισχύει η αρχή της συνέχισης της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, για την εταιρία, ενώ δεν υφίσταται καµία ένδειξη που να θέτει σε αµφισβήτηση την 
εφαρµογή αυτής της αρχής.  
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3. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία 
 
Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις συντάχτηκαν µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν για 
τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2014, µε εξαίρεση τις τυχόν µεταβολές που 
έχουν επέλθει σε αυτές λόγω υιοθέτησης από τον εταιρεία νέων ή αναθεωρηµένων ∆.Λ.Π. - ∆.Π.Χ.Α. ή ∆ιερµηνειών που 
ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά. Οι εν λόγω µεταβολές περιγράφονται στην επόµενη υπ΄ αριθµ 3.18 
σηµείωση. 
 
3.1 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 
 
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του πρωτεύον οικονοµικού 
περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία («λειτουργικό νόµισµα»). Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε 
Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της Εταιρείας. 
 
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν κατά 
την ηµεροµηνία των συναλλαγών. 
 
Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν (από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά 
την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις 
ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα,  Οι συναλλαγµατικές διαφορές 
από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και 
συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 
 
3.2  Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
 
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους ή στις αξίες 
τεκµαιρόµενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση εύλογων αξιών κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, µείον, κατ’ 
αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσε̹ις και δεύτερον, τυχών απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες 
τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο 
µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν 
από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. 
 
Οι εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων (δηµιουργία καταστηµάτων) αποσβένονται στον εκτιµώµενο χρόνο της µίσθωσης. Οι 
αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται µε 
την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 
 

Κτίρια 40 έτη 

Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 20 έτη 
Μηχανολογικός εξοπλισµός 20 έτη 
Αυτοκίνητα 20 έτη 
Λοιπός εξοπλισµός 10 έτη 

 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία 
ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η 
διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 
Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής 
τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα 
της περιόδου που αφορούν. 

 
Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού, που συµµετέχει στην 
κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.  
 
3.3. Επενδύσεις σε Ακίνητα 
 
Ακίνητα τα οποία διακρατούνται για µακροχρόνιες αποδόσεις ενοικίων ή για ανατίµηση κεφαλαίου ή και τα δύο, 
κατηγοριοποιούνται ως επενδύσεις σε ακίνητα. Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν σε ιδιόκτητα οικόπεδα. 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιµούνται στο κόστος τους, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών άµεσων εξόδων κτήσης.  
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Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στην λογιστική αξία του ακινήτου µόνο όταν είναι πιθανόν ότι µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη, που σχετίζονται µε το εν λόγω ακίνητο, θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και ότι τα σχετικά κόστη µπορούν 
να µετρηθούν αξιόπιστα. 
Τα έξοδα επιδιορθώσεων και συντηρήσεων επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία πραγµατοποιούνται. 
Εάν µια επένδυση σε ακίνητο µεταβληθεί σε ιδιοχρησιµοποιούµενο πάγιο, τότε αναταξινοµείται στις ενσώµατες 
ακινητοποιήσεις στο κόστος κτήσης του, για λογιστικούς σκοπούς. Ακίνητα τα οποία αξιοποιούνται για µελλοντική χρήση 
ως επενδύσεις σε ακίνητα, ταξινοµούνται ως ενσώµατες ακινητοποιήσεις και εµφανίζονται στο κόστος έως ότου η 
αξιοποίηση ολοκληρωθεί, οπότε και αναταξινοµούνται και λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε ακίνητα. 
Επενδυτικά ακίνητα που διακρατούνται για πώληση χωρίς επαναξιοποίηση, ταξινοµούνται στα µη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία ως διαθέσιµα προς πώληση, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 5. 
  
3.4  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 
(α) Σήµατα και άδειες 
Τα σήµατα και οι άδειες αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή 
µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων  η οποία ανέρχεται στα 5 χρόνια. 
 
(β) 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 3 έως 5 χρόνια. 
 
(γ) Προκαταβαλόµενα ποσά για ενοικίαση καταστηµάτων (αέρας) 
Ο αέρας για την ενοικίαση καταστηµάτων θεωρείται προκαταβολή και αποσβένεται στον εκτιµώµενο χρόνο της µίσθωσης 
ο οποίος ανέρχεται σε είκοσι (20) χρόνια.  
 
3.5.  Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το 
κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. 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.  
 
3.6.  Εµπορικές Απαιτήσεις  
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την ονοµαστική αξία, 
αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν 
υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους 
συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των 
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 
3.7. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 
 
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες 
µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. 
 
3.8 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 
Βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της εταιρείας, αποτελούν τα µετρητά οι τραπεζικές καταθέσεις και τέλος οι 
βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. ∆εδοµένης της βραχυπρόθεσµης φύσης των στοιχείων αυτών, η ∆ιοίκηση 
της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία αυτών ταυτίζεται µε την αξία που απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία  
 
3.9. Μετοχικό κεφάλαιο  
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. 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 
αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, 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.  
 
3.10.  ∆ανεισµός 
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Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την πραγµατοποίηση της 
συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.  
 
3.11.  Επιχορηγήσεις 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα 
εισπραχθεί και η εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους. 
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη, αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων µέσα σε µία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση µε τα κόστη που προορίζονται να 
αποζηµιώσουν. 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσωµάτων παγίων, περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων µε τη σταθερή µέθοδο στην αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 
 
 
3.12.  Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος  
 
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόµενους 
φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν 
στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο 
φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που 
αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, 
κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
 
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις 
δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και 
οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 
 
Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που 
εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. 
Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος 
των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 
 
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 στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή 
παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το 
λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που 
αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας 
υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι 
την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των 
προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας του 
ισολογισµού χρήση. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση. 
 
Οι περισσότερες αλλαγές στις  αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα κοµµάτι 
των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι µεταβολές στα στοιχεία του 
ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια 
της εταιρείας, όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσµα την σχετική αλλαγή στις  
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασµού της καθαρής 
θέσης. 
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του 
Ισολογισµού.  
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3.13.  Παροχές στο προσωπικό 
 
Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που µισθοδοτούνται από αυτήν, για την µελλοντική καταβολή παροχών 
ανάλογα µε τον χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να 
καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζοµένου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  
 
3.14 Προβλέψεις 
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νοµικές η τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα 
παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της 
υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε 
ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να 
απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη 
είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται 
εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή. 
 
 
3.15 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
 
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 
καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
- Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.  
- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι  υπηρεσίες, µε βάση 
το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
- Έσοδα από εκχωρηθέντα δικαιώµατα χρήσης ενσώµατων στοιχείων (αντισταθµιστικά οφέλη): Η εύλογη αξία 
των παραχωρηθέντων  δικαιωµάτων αναγνωρίζεται ως έσοδο επόµενων χρήσεων και αποσβένεται στον λογαριασµό των 
αποτελεσµάτων της χρήσης ανάλογα µε τον ρυθµό εκτέλεσης των συµβάσεων για τις οποίες έχουν εκχωρηθεί ως 
αντάλλαγµα. 
-  Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του 
πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο 
ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών 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. 
 
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται για  
λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο  αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από 
τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 
 
3.16.   Μισθώσεις 
 
Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στην εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση µε την 
κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του 
στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. Οι µισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της 
µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων 
µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από 
µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Το µέρος του 
χρηµατοοικονοµικού εξόδου (τόκος) που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης 
κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη 
περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους. 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως 
λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που 
προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια 
της περιόδου της µίσθωσης. 
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3.17  ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 
Οι λιανικές πωλήσεις, που αφορούν το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων, γίνονται είτε της µετρητοίς είτε µέσω 
πιστωτικών καρτών και δόσεων. Οι πωλήσεις µέσω πιστωτικών καρτών και δόσεων πραγµατοποιούνται µόνο κατόπιν 
εγκρίσεως των συµβεβληµένων τραπεζών. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό 
απωλειών. Κατά συνέπεια, ο πιστωτικός κίνδυνος κρίνεται πάρα πολύ µικρός. 
 
 
 
(β) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι σχεδόν µηδενικός µέσω της διαθεσιµότητας σηµαντικών ταµιακών αποθεµάτων και επαρκών 
πιστωτικών ορίων. 
 
(γ) Κίνδυνος επιτοκίου 
Η ∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε. δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο µεταβολής των 
επιτοκίων. Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα δάνεια και τις συµβάσεις χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης, τα οποία εκθέτουν την εταιρία σε κίνδυνο ταµιακών ροών, µε δεδοµένο ότι το σύνολο των στοιχείων αυτών 
είναι µεταβλητού επιτοκίου. 
 
 
3.18. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 
 
Ετήσιες βελτιώσεις 2010-2012 που εγκρίθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2013 και αφορούν τα πρότυπα IAS 16, IAS 24, IAS 
38, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8 και IFRS 13, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν κυρίως την ή µετά την 01.07.2014. 
∆εν είχαν εφαρµογή  στην εταιρεία. 
Τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» που εγκρίθηκε τον Νοέµβριο του 2013 και αναφέρεται σε  
εισφορές προγραµµάτων καθορισµένων παροχών από εργαζοµένους ή τρίτα πρόσωπα οι οποίες συνδέονται µε την 
παροχή υπηρεσίας. Η τροποποίηση έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν  την  ή µετά την 01.07.2014 και δεν είχε 
εφαρµογή στην εταιρεία. 
 
ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
01.01.2015 
 
Ολοκληρωµένο ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία» πού εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2014, µε ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν τη ή µετά την 01.01.2018. ∆ εν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 
«Τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38», που παρέχουν διευκρινήσεις επί των αποδεκτών µεθόδων απόσβεσης µε 
ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2016. ∆εν αναµένεται να έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία. 
 
«Τροποποίηση ∆ΠΧΑ 11» Λογιστική για αποκτήσεις ∆ικαιωµάτων σε Κοινές ∆ραστηριότητες µε ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2016. H τροποποίηση απαιτεί όπως ο αποκτών ένα δικαίωµα σε κοινή 
δραστηριότητα που συνιστά επιχείρηση όπως καθορίζεται στο ∆ΠΧΑ 3, να εφαρµόζει όλες τις προβλέψεις του προτύπου. 
∆εν αναµένεται να έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 
 
«∆ΠΧΑ 14 Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί που Υπόκεινται σε Ρυθµιστικό Πλαίσιο» µε ισχύ για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2016. To πρότυπο καθορίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που δεν πληρούν 
τα κριτήρια αναγνώρισης µε άλλα πρότυπα αλλά τα πληρούν µε το εν λόγω πρότυπο και επιτρέπει την αναγνώρισή τους 
κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ. ∆εν αναµένεται να έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 
 
«∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01.01.2018. Το πρότυπο αντικαθιστά τα Πρότυπα 11 και 18 και τις ∆ιερµηνείες 13,15,18 και 31. Με βάση το πρότυπο 
αυτό η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ακολουθώντας 5 βασικά βήµατα. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην 
εταιρεία. 
 
«Γεωργία: Πολυετή Φυτά – Τροποποιήσεις στα ∆ΛΠ 16 και 41», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 01.01.2016. ∆εν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 
 
«Μέθοδος Καθαρής Θέσης στις Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις – Τροποποίηση του ∆ΛΠ 27»,  µε ισχύ για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2016. Με βάση την τροποποίηση οι συµµετοχές σε θυγατρικές 
συγγενείς και κοινοπραξίες, στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή µπορούν να επιµετρώνται και µε την 
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µέθοδο της καθαρής θέσης, όπως αυτή καθορίζεται από το ∆ΛΠ 28. ∆εν αναµένεται να έχει  ουσιώδη επίπτωση στην 
εταιρεία.  
 
«Θέµατα Γνωστοποιήσεων  - Τροποποίηση ∆ΛΠ 1», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01.01.2016.  ∆εν αναµένεται να έχει  ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία.  
 
«Πώληση ή ∆ιανοµή Περιουσιακών Στοιχείων Μεταξύ Επενδυτή και Συγγενούς ή Κοινοπραξίας του – 
Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2016.  
∆εν αναµένεται να έχει  ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία. 
 
«Επενδυτικές Οντότητες – Εφαρµογή της Εξαίρεσης από την Ενοποίηση – Τροποποίηση στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 
12 και ∆ΛΠ 28»,  µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2016.  ∆εν αναµένεται να έχει  
ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία. 
 
«Τροποποίηση του ∆ΛΠ 7 Κατάσταση Ταµιακών Ροών»  Η τροποποίηση προβλέπει γνωστοποίηση των µεταβολών 
στις υποχρεώσεις που αφορούν χρηµατοδοτικές δραστηριότητες, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 01.01.2017. ∆εν αναµένεται να έχει  ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία. 
 
«Τροποποίηση ∆ΛΠ 12 Αναβαλλόµενοι φόροι». Αφορά την αναγνώριση αναβαλλόµενου φορολογικού περιουσιακού 
στοιχείου για µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες, µε  ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2017. ∆εν 
αναµένεται να έχει  ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία. 
 
«Νέο ∆ΠΧΑ 16 Μισθώσεις». Προβλέπει την εισαγωγή ενός απλού µοντέλου µισθώσεων για τον µισθωτή απαιτώντας  
την αναγνώριση  περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για όλες τις µισθώσεις που έχουν διάρκεια µεγαλύτερη των 12 
µηνών.  Ο εκµισθωτής συνεχίζει να ταξινοµεί τις µισθώσεις ως λειτουργικές και χρηµατοδοτικές. Το νέο πρότυπο έχει ισχύ 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2019 και θα έχει επίπτωση στον όµιλο και στην εταιρεία, 
αναφορικά µε τον χειρισµό των λειτουργικών µισθώσεων από την άποψη του µισθωτή, βάσει του ∆ΛΠ 17.   
 
 
Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
4.1 Ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια 

  
Γήπεδα - 

Οικόπεδα 

Κτίρια και 

τεχνικά έργα 

Μηχανήματα 

& λοιπός 

μηχανολογικός 

εξοπλισμός  

Μεταφορικά 

μέσα  

Έπιπλα και 

Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Έργα υπο 

εκτέλεση και 

προκαταβολές 

κτήσης 

παγίων 

Σύνολο 

                

Υπόλοιπο την  01.01.2014 512.828,79  4.737.827,38 104.212,87  128.869,67  478.678,44  50.026,98  6.012.444,13 

                

Αξία κτήσης την 

01.01.2014 
512.828,79 9.276.208,00  825.245,75  235.428,69  3.020.966,12  50.026,98  13.920.704,33  

Προσθήκες χρήσης    325,20  0,00  0,00  23.260,22  0,00  23.585,42 

Αναπροσαρμογή αξίας 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Μειώσεις χρήσης  0,00 0,00 (17.642,08) 0,00  (500,00) 0,00  (18.142,08) 

Αξία κτήσης την  

31.12.2014 
512.828,79  9.276.533,20 807.603,67  235.428,69  3.043.726,34  50.026,98  13.926.147,67  

                

Αποσβέσεις την 

01.01.2014 
0,00  4.538.380,62  721.032,88 106.559,02 2.542.287,68 0,00  7.908.260,20 

Προσθήκες χρήσης    307.621,83 22.473,87 11.409,87 144.177,07 0,00  485.682,64 

Μειώσεις χρήσης    0,00         (17.642,06) 0,00           (499,99) 0,00   (18.142,05) 

Αποσβέσεις την  

31.12.2014 
0,00  4.846.002,45 725.864,69 117.968,89 2.685.964,76 0,00  8.375.800,79 

                

        

Υπόλοιπο την  31.12.2014 512.828,79  4.430.530,75 81.738,98 117.459,80 357.761,58 50.026,98  5.550.346,88 
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Αξία κτήσης την 

01.01.2015 
512.828,79  9.276.533,20 807.603,67 235.428,69  3.043.726,34 50.026,98  13.926.147,67 

Προσθήκες χρήσης    6.138,00  0,00  1.249,00 16.044,53 0,00  23.431,53 

Μειώσεις χρήσης    0,00    0,00    0,00  0,00  

Μεταφορά από / σε 

κατεχόμενα προς πώληση   (2.805.238,60)     -2.805.238,60 

Αξία κτήσης την  

31.12.2015 
512.828,79  6.477.432,60  807.603,67 236.677,69 3.059.770,87 50.026,98  11.144.340,60 

                

Αποσβέσεις την 

01.01.2015 
0,00  4.846.002,45 725.864,69 117.968,89 2.685.964,76 0,00  8.375.800,79 

Προσθήκες χρήσης    237.203,35 22.428,21 13.163,84  129.111,53 0,00  401.906,93 

Μειώσεις χρήσης    0,00    0,00    0,00  0,00  

Μεταφορά από /σε 

κατεχόμενα προς πώληση   (1.817.556,19)     -1.817.556,19 

Αποσβέσεις την  

31.12.2015 
0,00  3.265.649,61 748.292,90 131.132,73 2.815.076,29 0,00  6.960.151,53 

                

Υπόλοιπο την  31.12.2015 512.828,79  3.211.782,99 59.310,77 105.544,96 244.694,58 50.026,98  4.184.189,07  

 
 
Στα ανωτέρω κτίρια και τεχνικά έργα περιλαµβάνονται εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων (καταστήµατα) ως 
εξής: 
 

  31/12/2015   31/12/2014 

Αξία κτήσης  3.167.979,76   3.164.246,96 

Αποσβέσεις  2.101.279.62   2.024.706,74 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 1.066.700,14   1.139.540,22 
 
Μισθωµένα περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται στα παραπάνω βάσει χρηµατοδοτικής µίσθωσης: 
 
Στα ακίνητα (οικόπεδα και κτίρια) περιλαµβάνονται τα κατωτέρω ποσά που κατέχονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση.  
 
 31.12.2015  31.12.2014 
Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηµατοδοτικών µισθώσεων 2.730.639,78  2.730.639,78 
Σωρευµένες αποσβέσεις -1.076.381.60  -1.016.304,87 
Καθαρή λογιστική αξία 1.654.258.18  1.714.334,91 

 
 
 
Επί των ακινήτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ευρώ 5.723.750,00 για εξασφάλιση 
µακροπρόθεσµων δανείων το ύψος των οποίων την 31.12.2015 ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 3.011.994,06. 
 
4.2 Επενδύσεις σε ακίνητα 

 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν εδαφικές εκτάσεις –οικόπεδα που κατέχονται από την εταιρεία  

στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας. Αναλυτικά αφορούν σε: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΞΙΑ  

Οικοπεδική έκταση  Γοµοστό  Κ. Αχαΐας  21.666 ΤΜ 230.489,36 

Οικοπεδική έκταση  Γοµοστό  Κ. Αχαΐας  20.040 Τ.Μ. 213.191,48 

Οικοπεδική έκταση  Μουριές ή Καραµπελιά -Κ. Αχαΐα  4.174,32 Τ.Μ. 44.407,66 

Οικοπεδική έκταση  Μουριές ή Καραµπελιά -Κ. Αχαΐα  12.046,89 Τ.Μ. 128.158,41 

Αγρός Κουνούκλα   ή Σουλόιµο Καρείκων ∆. ∆ύµης  5.594 Τ.Μ. 58.506,14 

   674.753,05 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιµούνται στο κόστος τους, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών 

άµεσων εξόδων κτήσης. 
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4.3 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 

  ∆ικαιώµατα- Προγράµµατα 
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2015 192.625,53 

    

Προσθήκες 6.211.45 

Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 
Αποσβέσεις (28.115,19) 
Μεταφορές 0,00 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2014                                170.721,79 

 
 
 
4.4 Αναβαλλόµενος φόρος 

 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές φορολογικές 
διαφορές έχουν ως εξής:  
 

  31/12/2015   31/12/2014 
  Απαίτηση  Υποχρέωση   Απαίτηση  Υποχρέωση 

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία   
 

    
 

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 0 36.715,45   0 39.639,92 
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 0 439.781,64   0 426.685,02 

Κυκλοφοριακά Στοιχεία 
  

  
  

Χρηµ/κα στοιχεία στην εύλογη αξία 7.873,19 0   7.058,72 0 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

  
  

  
Προβλέψεις 211.774,99 

 
  200.787,24 

 
Υποχρεώσεις από Χρηµατοοικονοµικές 
Μισθώσεις 

669.381,43 
 

  597.301,66 
 

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0 
 

  0 
 

  
  

  
  

Σύνολο 889.029,61 476.497,09   805.147,62 466.324,94 

  
  

  
  

Συµψηφισµός 412.532,52   338.822,68 

 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, υποχρεώσεις έχουν αναγνωριστεί µε βάση το νέο φορολογικό συντελεστή 
σύµφωνα µε τον Ν.4172/2013, ο οποίος ανέρχεται σε 29%.  
 
 Υπόλοιπο Αναβαλλόµενης φορολογίας 31/12/2014 €   338.822.68 
 Υπόλοιπο Αναβαλλόµενης φορολογίας 31/12/2015 €   412.532,52 
 ∆ιαφορά     €   -73.709,84 
 
Η εταιρεία ενεργεί συντηρητικά και δεν αναγνωρίζει αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση από τις φορολογικές της ζηµιές 
ύψους 6.567.260,67 ευρώ. Λόγω των συσσωρευµένων φορολογικών ζηµιών, που εµφανίζει η Εταιρεία, δεν προβλέπεται 
εκταµίευση φόρου εισοδήµατος και το επόµενο έτος 2016. Το ποσό των συµψηφισµένων αναβαλλόµενων φορολογικών 
απαιτήσεων ποσού 412.532,52 ευρώ αφορά σε προσωρινές και µόνο διαφορές. 
 
Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα όταν υπάρχει, από 
πλευράς εταιρίας, εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν 
στην ίδια φορολογική αρχή. 
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4.5 Λοιπές Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

  31/12/2015 31/12/2014 
∆οσµένες Εγγυήσεις (ενοικίων) 65.766,94  59.578,22  

Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 65.766,94  59.578,22  

 
 
4.6 Αποθέµατα 

  31/12/2015 31/12/2014 

Εµπορεύµατα 1.000.914,44 1.010.939,30  
Ηµιτελή & έτοιµα προϊόντα 565.355,41  687.606,68  
Α' ύλες 234.860,57  222.984,18  
Λοιπά 32.381,90  36.338,83  

Σύνολο 1.833.512,32   1.957.868,99   

    

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, καθυστερηµένα και 
κατεστραµµένα αποθέµατα: (194.815,87) (194.815,87) 

  (194.815,87) (194.815,87) 

    

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 1.638.696,45   1.763.053,12   
 
 
Το κόστος των αποθεµάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων, ανέρχεται την 31/12/2015 σε 
1.683.138,49 (31/12/2014 σε 1.591.233,05). 
 
Η εταιρεία λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόµενες 
ζηµιές λόγω απώλειας αποθεµάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές, κλπ.  
 
Η εταιρεία δεν έχει µη ρευστοποιήσιµα αποθέµατα, ενώ για άχρηστα, καθυστερηµένα και κατεστραµµένα αποθέµατα 
συνολικής αξίας 194.815,87 ευρώ, σχηµατίσθηκε ισόποση πρόβλεψη υποτίµησης. 
 
4.7 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

Ο λογαριασµός «Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις», αναλύεται ως εξής: 
 

  31/12/2015 31/12/2014 
Πελάτες 846.363,45  960.273,49 
Γραµµάτια Εισπρακτέα 615,00  4.060,00 
Επιταγές Εισπρακτέες  68.762,48 118.281,47 
Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες 70.758,25  49.760,73 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (230.708,99) (230.708,99) 

Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 755.790,19 901.666,70  

 
Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την ηµεροµηνία του 
Ισολογισµού. Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων ταυτίζονται περίπου µε τις λογιστικές αξίες τους. 

 

4.8 Λοιπές απαιτήσεις 

Ο λογαριασµός «Λοιπές  απαιτήσεις», αναλύεται ως εξής: 

  31/12/2015 31/12/2014 
Χρεώστες ∆ιάφοροι 46.480,81  46.913,52  
Απαιτήσεις Από Ελληνικό ∆ηµόσιο 2.314,49  2.289,29  
Λοιπές Απαιτήσεις  342.229,18  331.117,63  
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (251.266,71) (251.266,71) 

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 139.757,77  129.053,73  
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4.9 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 
Τα διαθέσιµα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2015 31/12/2014 
∆ιαθέσιµα στο ταµείο 163.050,87 52.072,15 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 27.857,28 46.953,63 

Σύνολο 190.908,15 99.025,78 

 

4.10 ∆ανειακές υποχρεώσεις 

  31/12/2015 31/12/2014 
Μακροπρόθεσµος δανεισµός   
Οµολογιακά δάνεια 2.587.468,45 2.659.205,70 
Τραπεζικός δανεισµός 31.905,05 (2.113,89) 

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 2.619.373,50 2.657.091,81 

    
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 2.283.840,77 2.180.614,01 
Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη  425.636,79  

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 5.328.851,06 4.837.705,82 

    
Βραχυπρόθεσµα δάνεια   
Τραπεζικές υπεραναλήψεις 648.863,20 616.203,50 
Τραπεζικός δανεισµός 698.870,08 470.953,44 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόµενη 49.596,48 125.937,44 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 1.397.329,76 1.213.094,38 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 24.371,06 116.700,08 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων &  
υποχρεώσεων  χρηµ/κης µίσθωσης 1.421.700,82 1.329.794,46 

Σύνολο δανείων 6.750.551,88 6.167.500,28 
 
Η λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους. Η Εταιρεία εκτίθεται στον 
κίνδυνο επιτοκίων λόγω του δανεισµού της. Όλα τα δάνεια της Εταιρείας έχουν συναφθεί µε κυµαινόµενα επιτόκια τα 
οποία µεταβάλλονται σε περίοδο από 1 έως 3 µήνες. 
 
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας την 08/10/2015, προέβη σε νέα τροποποίηση των όρων του οµολογιακού δανείου. Η πρώτη εκ 
των δόσεων θα καταβληθεί 08/01/2017 µε τελική ηµεροµηνία εξόφλησης την 8/1/2024.  
 
Για εξασφάλιση του µακροπρόθεσµου δανείου αγοράς του ακινήτου καθώς και του Οµολογιακού δανείου έχουν εγγραφεί 
προσηµειώσεις υποθηκών ευρώ 5.763.750,00  επί των ακινήτων της  εταιρείας.   
 
Οι υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι εξασφαλισµένες µε τα µισθωµένα ενσώµατα πάγια τα οποία περιέρχονται 
στον εκµισθωτή σε περίπτωση αδυναµίας του µισθωτή να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. 
 
 

  31/12/2015 31/12/2014 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης  2.283.840,77 2.180.614,01 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόµενη χρήση 24.371,06 116.700,08 

  2.308.211,83 2.297.314,09 

 Ελάχιστες πληρωµές µισθωµάτων:    

Μέχρι ένα έτος 24.371,06 116.700,08 

Από 1 έως 5 έτη 842.713,85 739.487,09 

Μετά τα 5 έτη 1.441.126,92 1.441.126,92 

Σύνολο  2.308.211,83 2.297.314,09 
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4.11 Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία.(Ν. 2112/20) 

 

Στους εργαζόµενους της εταιρείας καταβάλλεται εφάπαξ αποζηµίωση του Ν.2112/20 κατά την αποχώρηση λόγω 
συνταξιοδότησης. 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 της Εταιρείας, αναλύεται ως εξής: 
 

 31/12/2015 31/12/2014 
Υποχρεώσεις    
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους / περιόδου 53.467,00 53.467,00 
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων  0,00 0,00 
Μείον: χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεων 0,00 0,00 

Σύνολο 53.467,00 53.467,00 
 
4.12 Προβλέψεις 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009, 2010.  

Για τις χρήσεις 2011, 2012, και 2013 η εταιρία είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 § 5 Ν. 2238/1994 και εκδόθηκαν αντίστοιχα πιστοποιητικά 
φορολογικής συµµόρφωσης µε συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη από τους νόµιµους ελεγκτές. 
 
Για τη χρήση 2014 η εταιρία είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως προβλέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 65 Α του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (Ν. 4174/2013) και εκδόθηκε πιστοποιητικό 
φορολογικής συµµόρφωσης µε συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη από τους νόµιµους ελεγκτές. 
 
Για τη χρήση 2015 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως προβλέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 65 Α του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (Ν. 4174/2013). Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε 
εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών 
καταστάσεων χρήσεως 2015. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 
υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Συνεπώς ανέλεγκτες φορολογικά είναι οι χρήσεις από 01/01/2009 έως την 31/12/2010 για τις οποίες έχει σχηµατισθεί 
πρόβλεψη ποσού 42.000,00 ευρώ στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

4.13 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα των προµηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2015 31/12/2014 
Προµηθευτές 700.131,03 641.700,64 

Επιταγές Πληρωτέες 235.215,19 195.669,74 

Σύνολο 935.346,22 837.370,38 

 
4.14 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων: 
 

  31/12/2015 31/12/2014 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 32.530,26 37.605,92 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί  42.125,31 36.932,51 
Μερίσµατα πληρωτέα 17.209,49 17.209,49 
Υποχρεώσεις από Φόρους  242.715,41 457.311,01 
Λοιπές υποχρεώσεις 56.752,16 38.001,61 
Προκ/λες πελατών 7.389,90 25.018,84 

Σύνολο 398.722,53 612.079,38 
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Η διοίκηση της εταιρείας έχει προβεί σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών από φόρους η οποία εξυπηρετείται κατά τη 
διάρκεια της χρήσης και της επόµενης 

 
4.15 Κύκλος εργασιών 
 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της εταιρείας για την τρέχουσα και την προηγούµενη χρήση έχει ως εξής: 
 
  1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 
Πωλήσεις εµπορευµάτων χονδρικώς  559.200,62 725.463,02 
Πωλήσεις εµπορευµάτων λιανικώς  2.235.953,79 1.934.680,68 
Πωλήσεις ετοίµων προιόντων χονδρικώς 213.463,56 296.481,34 
Πωλήσεις ετοίµων προιόντων λιανικώς 905.387,79 972.295,46 

Πωλήσεις άχρηστου υλικού και λοιπών 
αποθεµάτων 14.459,34 25.612,63 
Εκπτώσεις πωλήσεων (239.794,39) (178.814,26) 

Σύνολο  3.688.670,71 3.775.718,87 
 
 
4.16 Κόστος πωληθέντων 
  
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 
  1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 101.494,67 85.031,40 
Φόροι και τέλη 9.312,05                        5.143,16 

Σύνολο ∆απανών Παραγωγής 110.806,72 90.174,56 

Πλέον ∆ιαφορά Αποθεµάτων  1.683.138,49 1.591.233,05 
Μείον καταστροφή αποθεµάτων 0,00 0,00 

Σύνολο 1.793.945,21 1.681.407,61 
 
 
4.17 Έξοδα διοίκησης / διάθεσης 
Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία έχει ως εξής: 

Έξοδα διοίκησης 

  1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 56.112,36 57.683,07 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 105.676,15 129.210,50 
Παροχές τρίτων 35.375,64 32.608,69 
Φόροι και τέλη 11.463,09 9.813,87 
∆ιάφορα έξοδα 42.366,22 43.552,35 

  250.993,46 272.868,48 
 

Έξοδα διάθεσης 

  1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 631.269,95 717.170,55 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 35.543,32 55.470,86 
Παροχές τρίτων 607.025,10 562.973,80 
Φόροι και τέλη 53.461,88 38.765,20 
∆ιάφορα έξοδα 251.304,82 250.380,83 
Αποσβέσεις παγίων 431.367,12 509.945,78 

  2.009.972,19 2.134.707,02 
 

4.18 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης 
 

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης της χρήσης 2015 και 2014 έχουν ως εξής: 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 
1/1 - 

31/12/2015 
1/1 - 

31/12/2014 

Λοιπά 4.249,00 700,00 
Κέρδη από πώληση παγίων 0,00 19.300,06 
Έσοδα από χρησιµοποιηµένες προβλέψεις 0,00 43.785,25 
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Σύνολο 4.249,00 63.785,31 

    
Άλλα λειτουργικά έξοδα    
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 0,00 60.420,25 
Λοιπά πρόστιµα & προσαυξήσεις 137.338,42 42.672,51 
Φόροι ακίνητης περιουσίας και λοιποί φόροι 0,00 38.560,13 
Λοιπά έκτακτα έξοδα 0,00 2.296,74 

Σύνολο 137.338,42 143.949,63 
 
 
4.19 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2015 31/12/2014 

Έσοδα τόκων από:   
-Καταθέσεις Τραπεζών 6,53 24,05 
-Εκπτώσεις Ρυθµίσεων  1.105,51 0,00 

  1.112,04 24,05 

Έξοδα τόκων από:   
 -Τραπεζικά δάνεια (242.476,98) (205.299,46) 
 - Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (99.107,60) (128.030,14) 
- Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα (42.255,65) (34.500,46) 

  (383.840,23) (367.830,06) 

 
4.20    Φόρος εισοδήµατος 
 
    31/12/2015 31/12/2014 
        
Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 4.4)   73.709,84 22.786,25 
Τέλος Επιτηδεύµατος  (27.450,00) 0,00 

Σύνολο   46.259,84 22.786,25 
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5. Πρόσθετες πληροφορίες 

 
Κέρδη κατά µετοχή 
 
Τα κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση των κερδών / (ζηµιών) της χρήσης µετά από 
φόρους, δια του σταθµισµένου αριθµού των κοινών ονοµαστικών µετοχών σε κυκλοφορία. Τα κέρδη / 
(ζηµιές) ανά µετοχή στις 31.12.2015 & 31.12.2014 αντίστοιχα έχουν ως εξής: 
 

  31/12/2015   31/12/2014 

Κέρδη/(ζηµιές)  µετά από φόρους  -835.797,92    -738.448,32  

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 3.961.300   3.961.300 

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή–βασικά (σε ευρώ)  (0,2110)   (0,1864) 

 
Ενδεχόµενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις 
 
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση 
στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και για το λόγο αυτό δεν έχει σχηµατιστεί καµία πρόβλεψη. 
 
Η εταιρεία έχει νόµιµους τίτλους κυριότητας επί των παγίων στοιχείων και δεν υπάρχουν εµπράγµατα ή άλλα βάρη πλην 
προσηµείωσης υπέρ Eurobank (πρωην ΑΣΠΙΣ ΒΑΝΚ) για οικόπεδο ευρισκόµενο στη οδό Μαραγκοπούλου και Ρατζηκότσικα 
για εξασφάλιση δανείου αγοράς του ακινήτου και ανέγερσης οικοδοµής, έχει εγγραφεί προσηµείωση αξίας 560.000,00 
ευρώ, προσηµείωση υπέρ τράπεζας Πειραιώς ποσού 3.800.000,00€  για εξασφάλιση οµολογιακού δανείου 15-ετους 
διάρκειας επί του κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Μαραγκοπούλου 80, προσηµείωση υπέρ Eurobank (πρώην ΑΣΠΙΣ BANK) 
ποσού 763.750,00 ευρώ επί του κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Μαραγκοπούλου 80 και προσηµείωση υπέρ Εθνικής 
Τραπέζης της Ελλάδος ποσού 600.000,00 ευρώ επί των οικοπέδων που βρίσκονται στη θέση Γοµοστό Νοµού Αχαΐας.   
 
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2008. Σε προηγούµενες χρήσεις σχηµατίσθηκε πρόβλεψη ποσού 
42.000,00 € µε σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων σε περίπτωση ελέγχου από τις 
φορολογικές αρχές για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 
 
∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. ∆εν αναµένονται πρόσθετες 
πληρωµές, κατά την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 
 
∆εν υπάρχουν συµµετοχές σε θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 οι δε οικονοµικές καταστάσεις 
δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση άλλων εταιρειών . 

 
 Παροχές στη ∆ιοίκηση  

 
Οι παροχές προς τη διοίκηση αφορούν αποκλειστικά σε αµοιβές εξαρτηµένης εργασίας και συγκεκριµένα για την περίοδο 
01.01 – 31.12.2015 ανέρχονταν σε ποσό € 42.319,33 και για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ανέρχονταν σε ποσό € 
42.816,86. 
 
Επίσης στην παρούσα χρήση καταβλήθηκαν αµοιβές στα µέλη του  ∆.Σ. ποσά 15.000,00€ οι οποίες είχαν εγκριθεί από την 
Τακτική Γ.Σ. της 30/04/2015.  
 
∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. και σε άλλα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (ούτε στις οικογένειές τους). 
 
Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού  

 
Η εταιρεία για την χρήση 01.01-31.12.2015, απασχόλησε κατά µέσο όρο 53 εργαζόµενους  καθώς και στην αντίστοιχη 
προηγούµενη χρήση ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού ήταν 58. 
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Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
 
Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2014 
τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
 
Μέσος Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών 
 
Ο µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών για την τρέχουσα χρήση είναι: 3.961.300 
 
 
Μεταβολές λογιστικών αρχών ή εκτιµήσεων σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 
 
Στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την κατάρτιση των 
οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης 2014, µε εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρηµένα λογιστικά πρότυπα τα 
οποία τέθηκαν σε ισχύ την χρήση 2015. Κανένα από τα ανωτέρω πρότυπα δεν είχε σηµαντική επίδραση στην τρέχουσα ή 
σε προγενέστερες περιόδους. 
 
Επίσης, δεν έχει επέλθει κάποια αλλαγή στις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης, διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινοµήσεις 
κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων σε σχέση αµέσως µε την προηγούµενη χρήση. 

 

 

Λοιπές γνωστοποιήσεις 

 

� Στην παρούσα χρήση δεν υπάρχουν εποχικά έσοδα ή ανώµαλα κόστη. 
 
� ∆εν υπήρξαν περιπτώσεις λογισµού εσόδων ή δαπανών τα οποία δεν αφορούν στην χρήση 

 
� ∆εν υπάρχουν ασυνήθη κονδύλια στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης. 

 
� Στην παρούσα χρήση δεν έλαβαν χώρα µεταβολές στη διάρθρωση της επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένων 

ενοποιήσεων, αγορών ή πωλήσεων θυγατρικών και µακροπρόθεσµων επενδύσεων, αναδιοργανώσεων και 
διακοπτόµενων δραστηριοτήτων  πλην όσων έχουν λάβει χώρα στις προηγούµενες δηµοσιευθείσες οικονοµικές 
καταστάσεις. 
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Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΆΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 

 
 

 
Πάτρα 28  Μαρτίου 2016 

 
 
   Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                               Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος                   

 

Νικόλαος Θ. ∆ούρος                                    Θεόδωρος Ν. ∆ούρος                    

Α.∆.T. ΑΕ-221560                              Α.∆.Τ. ΑΙ-753208   

 
 
 

Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών          Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου    

 

   Χριστόφορος Κ. Τσιπούρας                     Νικόλαος Ι. Κοντοδηµόπουλος  

        Α.∆.Τ. ΑΕ-221561                    Α.∆.Τ. ΑΙ-213777  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

30/03/2015 
Ανακοίνωση – Οικονοµικό Ηµερολόγιο 2015 www.helex.gr 

www.dur.gr 

31/03/2015 
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων βάσει ∆ΛΠ Περιόδου 01/01/2014-

31/12/2014 
www.helex.gr 
www.dur.gr 

31/03/2015 
Ανακοίνωση µε βάση την παράγραφο 4.1.4.4 του κανονισµού του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών    
www.helex.gr 
www.dur.gr 

09/04/2015 Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης 
www.helex.gr 
www.dur.gr 

30/04/2015 Ανακοίνωση - Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
www.helex.gr 
www.dur.gr 

30/04/2015 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
www.helex.gr 
www.dur.gr 

28/05/2015 
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων βάσει ∆ΛΠ Περιόδου 01/01/2015-

31/03/2015. 
www.helex.gr 
www.dur.gr 

29/05/2015 
Ανακοίνωση µε βάση την παράγραφο 4.1.4.4 του κανονισµού του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών 
www.helex.gr 
www.dur.gr 

24/06/2015 Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης  
www.helex.gr 
www.dur.gr 

15/07/2015 
Ανακοίνωση για τις αποφάσεις  

Γενικής Συνέλευσης  

www.helex.gr 
www.dur.gr 

29/07/2015 
Ανακοίνωση για τις αποφάσεις  

Γενικής Συνέλευσης  

www.helex.gr 
www.dur.gr 

30/08/2015 
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων βάσει ∆ΛΠ Περιόδου 01/01/2015-

30/06/2015 

www.helex.gr 
www.dur.gr 

31/08/2015 
Ανακοίνωση µε βάση την παράγραφο 4.1.4.4 του κανονισµού του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών  
www.helex.gr 
www.dur.gr 

29/11/2015 
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων βάσει ∆ΛΠ Περιόδου 01/01/2015-

30/09/2015   
www.helex.gr 
www.dur.gr 

30/11/2015 
Ανακοίνωση µε βάση την παράγραφο 4.1.4.4 του κανονισµού του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών    
www.helex.gr 
www.dur.gr 

  



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας :

Ηµεροµηνια έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων :

Εποπτεύουσα αρχή : Με σύµφωνη γνώµη - Άλλο θέµα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014
Ιδιοχρησ/µενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 4.184.189,07 5.550.346,88 Λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδύσεις σε ακίνητα 674.753,05 674.753,05 (882.057,76) (761.234,57)

Αυλα περιουσιακά στοιχεία 170.721,79 192.625,53
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 589.499,46 398.400,90 Αποσβέσεις 431.367,12 509.945,78 
Αποθέµατα 1.638.696,45 1.763.053,12 Προβλέψεις 0,00 0,00 
Απαιτήσεις από πελάτες 755.790,19 901.666,70 Φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00 

Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακα στοιχεία 330.665,92 228.079,51 (9.912,06) (19.324,02)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 987.682,41 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.331.998,34 9.708.925,69 383.840,23 367.830,06 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.188.390,00 5.070.464,00 124.356,67 225.482,82 

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων -36.479,29 -3.073.955,35 17.783,75 (56.806,01)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) 1.151.910,71 1.996.508,65 337.140,33 213.521,50 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 4.903.214,27 2.657.091,81 Μείον:
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 521.103,79 2.276.081,01 383.840,23 367.830,06 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.421.700,82 1.213.094,38 27.450,00 0,00 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.334.068,75 1.566.149,84

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 8.180.087,63 7.712.417,04 (8.771,95) 111.585,50 

9.331.998,34 9.708.925,69

(30.987,98) (31.435,42)

1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 0,00 19.300,00 

Κύκλος Εργασιών 3.688.670,71 3.775.718,87 1.112,04 24,05 

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 1.894.725,50 2.094.311,26 0,00 0,00 

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (499.329,57) (393.428,56) (29.875,94) (12.111,37)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (882.057,76) (761.234,57)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (835.797,92) (738.448,32)

Λοιπά έσοδα µετά από φόρους (Β) (8.800,00) 0,00 
Συγκεντρωτικά συνολικά εσοδα µετά από φόρους (Α)+ (Β) (844.597,92) (738.448,32) 336.959,61 41.166,17 

Κέρδη / (ζηµιές) ανα µετοχή-βασικά σε € -0,2110 -0,1864 (190.125,95) (189.874,76)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

αποσβέσεων (67.962,45) 116.517,22 

(χρεολύσια) (16.303,40) (19.012,33)

130.530,26 (167.720,92)

1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 91.882,37 (68.246,79)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014 

αντίστοιχα) 1.996.508,65 2.734.956,97 99.025,78 167.272,57 
Πλέον : ∆ιόρθωση (0,02) 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (844.597,92) (738.448,32) 190.908,15 99.025,78 

1.151.910,71 1.996.508,65

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Νικόλαος Θ. ∆ούρος
Α.∆.T. ΑΕ-221560 Α.∆.Τ. ΑΙ-753208 Α.∆.Τ. ΑΕ-221561 Α.Τ. ΑΙ-213777

Ο ∆ιευθύνων Συµβούλος Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών Ο Προιστάµενος Λογιστηρίου

Θεόδωρος Ν.∆ούρος Χριστόφορος Κ. Τσιπούρας Νικόλαος Ι. Κοντοδηµόπουλος

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης 

(α)+(β)+(γ)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ενάρξεως χρήσης

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξεως χρήσης

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2015  και 31.12.2014 

αντίστοιχα)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια

Εξοφλήσεις δανείων

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                                                                                                                                                                              

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

1.2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ                                                                                                                                                                                                                      Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων

Τόκοι εισπραχθέντες

Μερίσµατα εισπραχθέντα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληµένα

Καταβληµένοι φόροι

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

Πλέον/(µείον) προσαρµογές για:

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες

28/3/2016 Ελεγκτική εταιρεία : ECOVIS VNT AUDITING SA

Υπουργείο Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Νικόλαος Θ. ∆ούρος (Πρόεδρος του ∆.Σ), Θεόδωρος Ν. ∆ούρος (∆ιευθύνων Σύµβουλος),Αγγελική Ν. ∆ούρου (Αντιπρόεδρος),Σπυρίδων Π. Ματαράγκας, µη εκτελεστικό µέλος, Κωνσταντίνος Λ. Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος, Χρίστος Α. 

Σοφής, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος, Σαπφώ Γ. Παπαγιαβή, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος.

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                                 

Ποσά   εκφρασµένα σε ευρώ
1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ                                                                                                                                                                                                                                            

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Τύπος έκθεσης ελέγχου :

1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2008. Το ποσό των προβλέψεων που έχει σχηµατισθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, είναι 42.000,00 ευρώ όπως αναφέρεται στη σηµείωση 4.12 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.

2. Επί των ακινήτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ευρώ 5.763.750,00 για εξασφάλιση δανείων το ύψος των οποίων την 31.12.2015 ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 3.011.994,06.

3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2015 είναι 53 άτοµα (31/12/2014 : 58 άτοµα).

4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρίας.

5. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί αφορούν αναλυτικά σε : α) επισφαλείς απαιτήσεις ποσό 481.975,70€ ,β) απαξίωση αποθεµάτων ποσό 194.815,87€, γ) ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 42.000,00€ και δ) παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 53.467,00€ .

6. Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 αφορουν σε αµοιβές εξαρτηµένης εργασίας προς τρία µέλη του ∆.Σ. της εταιρείας, το ύψος των οποίων την 31.12.2015 ανέρχεται στο ποσό των 42.319,33 ευρώ. 

7. Οι βασικές λογιστικές αρχές και µέθοδοι που εφαρµόστηκαν είναι οι ίδιες µε αυτές των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2014.                                                                                                                                                                                         8. Το άλλο θέµα που 

αναγράφεται στην έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή, αναφέρεται στο γεγονός ότι οι οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ο οποίος εξέφρασε σύµφωνη γνώµη µε θέµα έµφασης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

∆ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.   9927/06/Β/86/97

Πάτρα ,Μαραγκοπούλου 80

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΌ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ∆ΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον

αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. 

www.dur.gr Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Γεώργιος Ι. Βαρθαλίτης 


