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Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  

(∆.Λ.Π. 34)  
 
 
 
 
 
 

Βεβαιώνεται ότι  οι συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2015 – 30.09.2015 
είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 24η Νοεµβρίου 2015 και έχουν 
δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση www.dur.com. 
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Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 

1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2015 

 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της «∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε.» την 24/11/2015 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. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, 

χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες 

συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 

 

 

Νικόλαος Θ. ∆ούρος 

 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε. 
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
 

ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «∆ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» 

 
 
 
Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της «∆ΟΥΡΟΣ - 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.», της 30ης Σεπτεµβρίου 2015 και τις σχετικές 

συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της 

τρίµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές 

σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Η ∆ιοίκηση έχει 

την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά 

(∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής 

της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

Εύρος Επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της 

οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 

διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και 

λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της 

επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν 

περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 

έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 

 

Συµπέρασµα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε 

στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει 

καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
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Άλλο Θέµα 

Oι οικονοµικές 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 αυτών.  

 

 

 

         VNT AUDITING S.A. 

         Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές- 

          Σύµβουλοι Επιχειρήσεων  

          Λεωφ. Μεσογείων 396, 15341      

          Αγ. Παρασκευή,  Αθήνα 

          Α.Μ./ΣΟΕΛ:  174 

 Αθήνα, 26  Νοεµβρίου 2015 

Ο   Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

Γεώργιος Ι. Βαρθαλίτης 

Α.Μ./ΣΟΕΛ: 10251 
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Γ)  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1/1 – 30/9/2015 
 
1. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος 
 
Η κατάσταση συνολικού εισοδήµατος της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/9/2015 και τα αντίστοιχα 
συγκρίσιµα µεγέθη της προηγούµενης περιόδου  έχουν ως εξής: 
 

 
1/1 - 

30/09/2015 
  

1/1 - 
30/9/2014 

        
Πωλήσεις 2.746.185,04    2.736.971,80  

Κόστος Πωληθέντων (1.331.755,55)   (1.218.431,64) 

Μικτό Κέρδος 1.414.429,49    1.518.540,16  

        

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  3.199,00    11.000,00  

Έξοδα διάθεσης (1.506.548,68)   (1.445.445,69) 
Έξοδα διοίκησης (148.400,50)   (206.173,38) 
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης  (115.394,11)   (77.226,88) 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσµάτων 

(352.714,80)   (199.305,79) 

        

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 0,00    10,14  

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (248.537,14)   (249.805,03) 

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (601.251,94)   (449.100,68) 

        

 Φόρος εισοδήµατος 16.617,06    15.759,69  

Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους (A) (584.634,88)   (433.340,99) 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους (Μη µετακυλιόµενα στα 
αποτελέσµατα) 

0,00    0,00  

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

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

(584.634,88)   (433.340,99) 

        

        
Κατανεµηµένα σε :       

Μετόχους της εταιρείας       
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή  (0,1476)   (0,1094) 
        

  

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων 

(22.223,39)   185.268,20  

 
 
 
 
 
Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων 

 
 
 
 
 



 

 

Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2015                                                                                                               7 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ   1/7 -30/09/15   1/7 -30/09/14 

          
Πωλήσεις   1.180.168,22    1.092.506,29  

Κόστος Πωληθέντων   (553.895,66)   (500.072,28) 

Μικτό Κέρδος   626.272,56    592.434,01  

          

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης    1.099,00    0,00  
Έξοδα διάθεσης   (458.809,15)   (493.677,92) 
Έξοδα διοίκησης   (47.598,54)   (15.108,81) 
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης    (27.956,69)   (35.128,48) 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσµάτων 

  93.007,18    48.518,80  

          

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα   0,00    0,00  
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα   (78.371,32)   (56.157,08) 

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων   14.635,86    (7.638,28) 

          

 Φόρος εισοδήµατος   5.041,48    8.109,35  

Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους (A)   19.677,34    471,07  

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους (Μη µετακυλιόµενα στα 
αποτελέσµατα) 

  0,00    0,00  

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

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

  19.677,34    471,07  

          

          

Κατανεµηµένα σε :         
Μετόχους της εταιρείας         
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή    0,0050    0,0001  
          

          

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων 

  49.224,43    173.265,80  
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2. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης  
Η κατάσταση οικονοµικής θέσης της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/9/2015 και τα αντίστοιχα συγκρίσιµα 
µεγέθη της προηγούµενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σηµείωση 30/9/2015   31/12/2014 

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού         
Ιδιοχρησιµοποιούµενα  Πάγια 4.1 4.269.979,55    5.550.346,88  
Επενδύσεις σε ακίνητα 

 
674.753,05    674.753,05  

Άύλα περιουσιακά στοιχεία 
 

177.839,88    192.625,53  
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 4.2 355.439,74    338.822,68  
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

 
59.578,22    59.578,22  

    5.537.590,44    6.816.126,36  

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία         
Αποθέµατα 4.3 1.840.704,52    1.763.053,12  
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 4.4 861.650,21    901.666,70  

Λοιπές Απαιτήσεις 4.5 124.917,54    129.053,73  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.6 174.123,57    99.025,78  

    3.001.395,84    2.892.799,33  

Πάγια στοιχεία κατηγοριοποιηµένα ως 
Κρατούµενα προς πώληση  

987.682,41    0,00  

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων   9.526.668,69    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   1.666.606,46    1.666.606,46  

Αποτελέσµατα Εις Νέον   (8.257.407,07)   (11.554.846,19) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   1.411.873,77    1.996.508,65  

          

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 4.7 2.467.331,00    2.657.091,81  

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία  

53.467,00    53.467,00  

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις -
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

4.7 2.407.284,33    2.180.614,01  

Προβλέψεις 4.8 42.000,00    42.000,00  

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων   4.970.082,33    4.933.172,82  

          
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις         

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4.9 1.053.037,90    837.370,38  
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 4.7 1.441.954,15    1.213.094,38  
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόµενη χρήση 

4.7 218.552,98    116.700,08  

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 4.10 431.167,56    612.079,38  

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων   3.144.712,59    2.779.244,22  

          

Σύνολο Υποχρεώσεων   8.114.794,92    7.712.417,04  

          

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   9.526.668,69    9.708.925,69  

 
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 – 30/09/2015, και τα 
συγκρίσιµα µεγέθη της προηγούµενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ Το 
Άρτιο 

Λοιπά 
αποθέµατικα 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Αναµορ
φώσεις 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 
Αναγνωριζόµεν
ο 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 - 30/09/2015 
Καθαρά 
Αποτελέσµατα 
Περιόδου 01/01-
30/09/2015 0,00 0,00 0,00 -584.634,88 0,00 -584.634,88 

Μεταβολές 
περιόδου  -3.882.074,00   3.882.074,00  0,00 

Συνολικό 
Αναγνωριζόµεν
ο Κέρδος/ζηµιά 
Περιόδου 0 0,00 0,00 -584.634,88 -0,00 -584.634,88 

              
Υπόλοιπο των 
Ιδίων 
Κεφαλαίων 
κατά την 30η  
Σεπτεµβρίου  
2015 1.188.390,00 6.814.284,38 1.666.606,46 -8.257.407,07 -0,00 1.411.873,77 
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4. Κατάσταση ταµειακών ροών 

Οι ταµειακές ροές της Εταιρείας για τη χρήση 1/1 – 30/09/2015, και τα αντίστοιχα συγκρίσιµα µεγέθη της 
αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
  

1/1 - 
30/09/2015 1/1 - 30/09/2014 

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (601.251,94) (449.100,68) 

Πλέον/(µείον) προσαρµογές για: 
Αποσβέσεις 330.491,41  384.573,99  

Προβλέψεις 0,00  0,00  
Φόρος εισοδήµατος 0,00  0,00  

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (0,02) (11.010,14) 

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 248.537,14  249.805,03  

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις 
λειτουργικές δραστηριότητες 
Μείωση / αύξηση αποθεµάτων (77.651,40) 52.969,77  

Αύξηση / µείωση απαιτήσεων 44.152,68  (58.449,42) 

Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 290.879,61  167.038,79  
Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληµένα 248.537,14  249.805,03  

Καταβληµένοι φόροι 0,00  0,00  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (13.379,66) 86.022,31  

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (23.020,84) (21.756,60) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 0,00  11.000,00  

Τόκοι εισπραχθέντες 0,00  10,14  

Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00  0,00  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (23.020,84) (10.746,46) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 351.164,47  171.609,21  

Εξοφλήσεις δανείων (168.075,73) (298.361,27) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις  
(χρεολύσια) (71.590,45) (14.571,83) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 111.498,29  (141.323,89) 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
χρήσης (α)+(β)+(γ) 75.097,79  (66.048,04) 

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

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξεως περιόδου 174.123,57  101.224,53  
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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 ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο 1/1/2015 έως 30/09/2015, 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 ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο 1/1/2015 έως 30/09/2015 εγκρίθηκαν 
προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 24/11/2015. 
 
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.  
 



 

 

Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2015                                                                                                               13

 
3. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία 
 
Οι συνηµµένες ενδιάµεσες 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 σηµείωση. 
 
ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
01.01.2015 
 

1. 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. 

2. «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. 

3. «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. 

4. «∆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. 

5. «∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 01.01.2017. 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. 

6. «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. 

7. «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 µέθοδο της καθαρής θέσης, όπως 
αυτή καθορίζεται από το ∆ΛΠ 28. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία. 

8. «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. 

9. «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. 

10. «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. 
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4. Επιλεγµένες Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων  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 

                

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    4.938,00  0,00  1.249,00 9.277,39 0,00  15.464,39 

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  

30.09.2015 
512.828,79  6.476.232,60  807.603,67 236.677,69 3.053.003,73 50.026,98  11.136.373,46 

                

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    183.546,66 16.824,45 10.112,12  97.666,08 0,00  308.149,31 

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  

30.09.2015 
0,00  3.211.992,92 742.689,14 128.081,01 2.783.630,84 0,00  6.866.393,91 

                

Υπόλοιπο την  30.09.2015 512.828,79  3.264.239,68 64.914,53 108.596,68 269.372,89 50.026,98  4.269.979,55  

 

 

 

Επί των ακινήτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ευρώ 5.723.750,00 για εξασφάλιση 
µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων δανείων το ύψος των οποίων την 30.09.2015 ανερχόταν στο ποσό 
των ευρώ 3.012.117,29. 
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4.2 Αναβαλλόµενος φόρος 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, υποχρεώσεις έχουν αναγνωριστεί µε βάση το νέο φορολογικό 
συντελεστής σύµφωνα µε τον Ν.4110/13, ο οποίος ψηφίστηκε από την ελληνική βουλή και τέθηκε σε ισχύ 
την 23/1/2013, ανέρχεται σε 26%.  

 
Υπόλοιπο Αναβαλλόµενης φορολογίας 31/12/2014 €   338.822,68 
Υπόλοιπο Αναβαλλόµενης φορολογίας 30/09/2015 €   355.439,74 
∆ιαφορά      €     16.617,06 

 
Η εταιρεία ενεργεί συντηρητικά και δεν αναγνωρίζει αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση από τις φορολογικές 
της ζηµιές ύψους 7.362.451,50 ευρώ. Λόγω των συσσωρευµένων φορολογικών ζηµιών, που εµφανίζει η 
Εταιρεία, δεν προβλέπεται εκταµίευση φόρου εισοδήµατος και το επόµενο έτος 2015. Το ποσό των 
συµψηφισµένων αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ποσού 355.439,44 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. 
 

4.3 Αποθέµατα 
  30/092015 31/12/2014 

Εµπορεύµατα 1.137.135,99 1.010.939.30  
Ηµιτελή & έτοιµα προϊόντα 524.821,48 687.606,68  
Παραγωγή σε εξέλιξη 0,00  0,00  
Α' ύλες 303.799,26 222.984.18  
Λοιπά 69.763,66 36.338.83  

Σύνολο 2.035.520,39 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 1.840.704.52   1.763.053.12   

    

 
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, για τις ακίνητες ποσότητες αξίας 194.815,87 ευρώ, 
σχηµατίσθηκε ισόποση πρόβλεψη υποτίµησης. 
 

 

4.4 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

 

Ο λογαριασµός «Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις», αναλύεται ως εξής: 
 
  30/9/2015 31/12/2014 
Πελάτες 974.246,34  960.273,49 
Γραµµάτια Εισπρακτέα 615,00  4.060,00 
Επιταγές Εισπρακτέες  71.300,45 118.281,47 
Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες 46.197,41  49.760,73 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (230.708.99) (230.708,99) 

Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 861.650,21  901.666,70  

Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 0,00  0,00  

Σύνολο 861.650,21  901.666,70  
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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. 

 

4.5 Λοιπές απαιτήσεις 

 

Ο λογαριασµός «Λοιπές  απαιτήσεις», αναλύεται ως εξής: 

  30/9/2015 31/12/2014 
Χρεώστες ∆ιάφοροι 64.526,77  46.913.52  
Απαιτήσεις Από Ελληνικό ∆ηµόσιο 2.289,29  2.289,29  
Λοιπές Απαιτήσεις  309.666,33 331.117,63  
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (251.564,85) (251.266.71) 

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 124.917,54  129.053,73 

 
 

4.6 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Τα διαθέσιµα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 
  30/9/2015 31/12/2014 
∆ιαθέσιµα στο ταµείο 166.058,98 52.072,15 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 8.064,59 46.953,63 

Σύνολο 174.123,57 99.025,78 

    

 
4.7 ∆ανειακές υποχρεώσεις 

 

  30/9/2015 31/12/2014 
Μακροπρόθεσµος δανεισµός   
Οµολογιακά δάνεια 2.467.331,00 2.659.205,70 
Τραπεζικός δανεισµός 0,00 (2.113.89) 

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 2.467.331,00 2.657.091,81 

    
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 2.007.170,64 2.180.614,01 
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη              400.113,69 0,00 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 4.874.615,33 4.837.705,82 

    
Βραχυπρόθεσµα δάνεια   
Τραπεζικές υπεραναλήψεις 625.752,24 616.203,50 
Τραπεζικός δανεισµός 632.527,27 470.953,44 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόµενη 183.674,64 125.937,44 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 1.441.954,15 1.213.094,38 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 218.552,98 116.700,08 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 
υποχρεώσεων  χρηµ/κης µίσθωσης 1.660.507,13 1.329.794,46 

    

Σύνολο δανείων 6.535.122,46 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. 
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Η ∆ιοίκηση της εταιρείας την 23/12/2013, προκειµένου να ενισχύσει την ταµειακή ρευστότητα προέβη σε  
τροποποίηση των όρων του οµολογιακού δανείου, µεταθέτοντας την αποπληρωµή των δόσεων από 6/5/2013 
σε 6/5/2015. Το ποσό των δόσεων αυτών µεταφέρεται στην τελευταία δόση της 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. 
Οι υποχρεώσεις από φόρους – τέλη αφορούν το µακροπρόθεσµο τµήµα των ρυθµισµένων υποχρεώσεων της 
εταιρείας προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε βάση τις διατάξεις του Ν. 4321/2015    

 
4.8 Προβλέψεις 

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

Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 § 5 Ν. 2238/1994 και για τη  χρήση 2014 η 
εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρο 65 Α του 4174/2013 και εκδόθηκαν αντίστοιχες  Εκθέσεις Φορολογικής Συµµόρφωσης µε 
Συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη από τους νόµιµους ελεγκτές. 
 
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 σε προηγούµενες χρήσεις. 

 

4.9 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

Τα υπόλοιπα των προµηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων αναλύονται ως εξής: 
 
  30/9/2015 31/12/2014 
    
Προµηθευτές 794.699,73 641.700,64 

Επιταγές Πληρωτέες 258.338,17 195.669,74 

    

Σύνολο 1.053.037,90 837.370,38 

 
 

4.10 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων: 
 
  30/9/2015 31/12/2014 
Αποδοχές προσωπικου πληρωτέες 42.612,36 37.605,92 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί  37.814,33 36.932,51 
Μερίσµατα πληρωτέα 17.209,49 17.209,49 
Υποχρεώσεις από Φόρους  265.111,82 457.311,01 
Λοιπές υποχρεώσεις 52.298,51 38.001,61 
Προκ/λες πελατών                               16.121,05 25.018,84 

Σύνολο 431.167,56 612.079,38 

 
Η διοίκηση της εταιρείας έχει προβεί σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών από φόρους η οποία 
εξυπηρετείται κατά τη διάρκεια της χρήσης και της επόµενης. 
Στον λογαριασµό «υποχρεώσεις από Φόρους» περιλαµβάνεται το τµήµα των ρυθµισµένων υποχρεώσεων της 
εταιρείας, το οποίο λήγει εντός του επόµενου έτους.  
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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 30.09.2015 & 31.12.2014 αντίστοιχα έχουν ως εξής: 
 

  30/09/2015   31/12/2014 

Κέρδη/(ζηµιές)  µετά από φόρους  -584.634,88    -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)  (0,1476)   (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 – 30.09.2015 ανέρχονταν σε ποσό € 30.108,03 και για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο 
ανέρχονταν σε ποσό € 30.596,19. 
 
∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. και σε άλλα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (ούτε στις 
οικογένειές τους). 
 
Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού  
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Η εταιρεία για την χρήση 01.01-30.09.2015, απασχόλησε κατά µέσο όρο 55 εργαζόµενους  καθώς και στην 
αντίστοιχη προηγούµενη χρήση ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού ήταν 56. 
 
 
 

 
Λοιπές Γνωστοποιήσεις  
Α. 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 AUDITING S.Α.» 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 
ΣΤ) Χρίστος Α. Σοφής, ως ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
Ζ) Σαπφώ Γ. Παπαγιαβή, ως ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
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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. 

Β. Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εξελέγη από την τελευταία Γενική Συνέλευση της 30/04/2015, 
συγκροτήθηκε σε σώµα την Πέµπτη 30/04/2015 ως εξής: 

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. 

 

Β. 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  

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 µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης, όπως αναφέρεται 
και στη δηµοσιευθείσα πρόσκληση και συγκεκριµένα : 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. 
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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 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.  
 
Γ.  Με τον Ν.4234/2015 της 16/7/2015, ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε από 26% σε 29% για 
εισοδήµατα που αποκτώνται από 1/1/2015. Η αλλαγή αυτή αποτελεί µεταγενέστερο µη διορθωτικό γεγονός 
και δεν έχει απεικονισθεί σε αυτές τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. Αν η µεταβολή αυτή είχε 
αναγνωριστεί στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 30/9/2015, θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση 
των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων κατά € 10.511,95. 
 
Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων 
 
∆εν υπάρχουν άλλα, µεταγενέστερα της 30ης Σεπτεµβρίου γεγονότα που να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την 
Εταιρεία και για τα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 
Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 30ης 
Σεπτεµβρίου 2015 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. 
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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. 
 

 

 

 
Πάτρα 24  Νοεµβρίου 2015 

 
 
   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  



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας :

Ηµεροµηνια έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων :

Εποπτεύουσα αρχή :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/2015 31/12/2014 1/1 - 30/09/2015 1/7 - 30/09/2014
Ιδιοχρησ/µενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 4.269.979,55 5.550.346,88 Λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδύσεις σε ακίνητα 674.753,05 674.753,05 (601.251,94) (449.100,68)

Αυλα περιουσιακά στοιχεία 177.839,88 192.625,53
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 415.017,96 398.400,90 Αποσβέσεις 330.491,41 384.573,99 
Αποθέµατα 1.840.704,52 1.763.053,12 Προβλέψεις 0,00 0,00 
Απαιτήσεις από πελάτες 861.650,21 901.666,70 Φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00 

Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακα στοιχεία 299.041,11 228.079,51 (0,02) (11.010,14)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 987.682,41 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.526.668,69 9.708.925,69 248.537,14 249.805,03 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.188.390,00 5.070.464,00 (77.651,40) 52.969,77 

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 223.483,77 -3.073.955,35 44.152,68 (58.449,42)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) 1.411.873,77 1.996.508,65 290.879,61 167.038,79 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.467.331,00 2.657.091,81 Μείον:
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.502.751,33 2.276.081,01 248.537,14 249.805,03 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.441.954,15 1.213.094,38 0,00 0,00 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.702.758,44 1.566.149,84

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 8.114.794,92 7.712.417,04 (13.379,66) 86.022,31 

9.526.668,69 9.708.925,69

(23.020,84) (21.756,60)

1/1 - 30/09/2015 1/1 - 30/09/2014 1/7 - 30/09/2015 1/7 - 30/09/2014 0,00 11.000,00 

Κύκλος Εργασιών 2.746.185,04 2.736.971,80 1.180.168,22 1.092.506,29 0,00 10,14 

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 1.414.429,49 1.518.540,16 626.272,56 592.434,01 0,00 0,00 

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (352.714,80) (199.305,79) 93.007,18 48.518,80 (23.020,84) (10.746,46)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (601.251,94) (449.100,68) 14.635,86 (7.638,28)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (584.634,88) (433.340,99) 19.677,34 471,07 

Λοιπά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Συγκεντρωτικά συνολικά εσοδα µετά από φόρους (Α)+ (Β) (584.634,88) (433.340,99) 19.677,34 471,07 351.164,47 171.609,21 

Κέρδη / (ζηµιές) ανα µετοχή-βασικά σε € -0,1476 -0,1094 0,0050 0,0001 (168.075,73) (298.361,27)

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

αποσβέσεων (22.223,39) 185.268,20 49.224,43 173.265,80 

(χρεολύσια) (71.590,45) (14.571,83)

111.498,29 (141.323,89)

1/1 - 30/09/2015 1/1 - 30/09/2014 75.097,79 (66.048,04)

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 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (584.634,88) (433.340,99)

1.411.873,77 2.301.615,98 174.123,57 101.224,53 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Νικόλαος Θ. ∆ούρος
Α.∆.T. ΑΕ-221560

www.dur.gr

∆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 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 οικονοµικές 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 οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. 

Νόµιµος Ελεγκτής : Γεώργιος Ι. Βαρθαλίτης 

24/11/2015 Ελεγκτική εταιρεία :  VNT AUDITING S.A.

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 επισκόπησης : Με σύµφωνη γνώµη 

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
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)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2015  και 30.09.2014 αντίστοιχα)

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)

Χριστόφορος Κ. Τσιπούρας

Πάτρα, 24 Νοεµβρίου 2015

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια

Εξοφλήσεις δανείων

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                                                                                                                                                                              

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

(α)+(β)+(γ)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ενάρξεως περιόδου

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξεως περιόδου

Νικόλαος Ι. Κοντοδηµόπουλος

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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 4.8 των ενδιάµεσων  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 30.09.2015 ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 3.012.117,29

3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 30/09/2015 είναι 55 άτοµα (30/09/2014 : 56 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€ .

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 30.09.2015 ανέρχεται στο ποσό των 30.108,03 ευρώ . 

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

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


