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Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 

1 Ιανουαρίου έως 31 Σεπτεµβρίου 2014 

 

 

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

Συµβούλιο της «∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε.» την 25/11/2014 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) ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους µετόχους της εταιρείας ∆ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε 

Εισαγωγή 
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της ∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε της 30ης 
Σεπτεµβρίου 2014, τις σχετικές καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και 
ταµειακών ροών της ενδιάµεσης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία καθώς και τις επιλεγµένες 
επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Η ∆ιοίκηση 
έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης 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 χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 
Εύρος της εργασίας επισκόπησης  
∆ιενεργήσαµε την επισκόπηση µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
Ενδιάµεσης Οικονοµικής 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. 
Βάση για Συµπέρασµα µε Επιφύλαξη 
Από την επισκόπησή µας προέκυψε ότι, στην τρέχουσα ενδιάµεση περίοδο διενεργήθηκαν µειωµένες 
αποσβέσεις ποσού ευρώ 50 χιλ., µε αποτέλεσµα οι αξίες των ενσώµατων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων καθώς και των επενδύσεων σε ακίνητα, τα συνολικά έσοδα µετά από φόρους και τα ίδια 
κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ανωτέρω ποσό. 
Συµπέρασµα µε Επιφύλαξη 
Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπησή µας, και εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέµατος που 
µνηµονεύεται στην παράγραφο «Βάση για Συµπέρασµα µε Επιφύλαξη» δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή 
µας οτιδήποτε άλλο θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική 
πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
Έµφαση Θέµατος 
Εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι την 30η Σεπτεµβρίου 2014 τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας 
έχουν καταστεί µικρότερα του ενός δευτέρου (1/2) του καταβληµένου µετοχικού της κεφαλαίου και ως εκ 
τούτου συντρέχουν οι λόγοι εφαρµογής του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας, 
συνεκτιµώντας τη συνολική οικονοµική θέση και απόδοσή της, τους επιχειρηµατικούς της στόχους, 
συνέταξε τις οικονοµικές καταστάσεις για την ενδιάµεση εννεάµηνη περίοδο που έληξε την 30η 
Σεπτεµβρίου 2014 θεωρώντας ότι, για ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, η αρχή της συνέχισης της 
δραστηριότητας ικανοποιείται. Στο συµπέρασµά µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη  σε σχέση µε το θέµα 
αυτό. 
 

Πάτρα, 27 Νοεµβρίου 2014 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

Αθανάσιος Π. Αποστολόπουλος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12811 
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Γ)  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1/1 – 30/9/2014 
 
1. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
 
Η κατάσταση συνολικών εσόδων της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/9/2014 και τα αντίστοιχα 
συγκρίσιµα µεγέθη της προηγούµενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 

 
Σηµ. 

1/1 - 
30/09/2014 

  
1/1 - 

30/09/2013 
Πωλήσεις 

 
2.736.971,80    2.727.843,38  

Κόστος Πωληθέντων 
 

(1.218.431,64)   (1.155.427,42) 
Μικτό Κέρδος 

 
1.518.540,16    1.572.415,96  

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  
 

11.000,00    45.068,78  
Έξοδα διάθεσης 

 
(1.430.170,63)   (1.545.309,35) 

Έξοδα διοίκησης 
 

(171.725,85)   (150.413,02) 
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης  

 
(77.226,91)   (347.447,07) 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσµάτων  

(149.583,23)   (425.684,70) 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 
 

10,14    42,12  
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 

 
(249.805,03)   (270.418,96) 

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων 
 

(399.378,12)   (696.061,54) 
 Φόρος εισοδήµατος 

 
28.719,65    3.943,16  

Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους (A) 
 

(370.658,47)   (692.118,38) 

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)  

(370.658,47)   (692.118,38) 

 
Η κατάσταση συνολικών εσόδων της Εταιρείας για την περίοδο 1/7 – 30/09/2014 και τα αντίστοιχα 
συγκρίσιµα µεγέθη της προηγούµενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 

 
Σηµ.   

1/7 - 
30/9/2014 

  
1/7 - 

30/9/2013 
Πωλήσεις 4.17   1.092.506,29    967.449,02  
Κόστος Πωληθέντων 4.18   (500.072,28)   (480.892,60) 
Μικτό Κέρδος     592.434,01    486.556,42  
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  4.20   0,00    29.565,76  
Έξοδα διάθεσης 4.19   (478.402,86)   (482.133,61) 
Έξοδα διοίκησης 4.19   19.338,72    (45.869,48) 
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης  4.20   (35.128,51)   (17.586,81) 
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών Αποτελεσµάτων 

    98.241,36    (29.467,72) 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 4.21   0,00    0,00  
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 4.21   (56.157,08)   (67.789,27) 
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων     42.084,28    (97.256,99) 
 Φόρος εισοδήµατος 4.22   21.069,31    6.175,96  
Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους (A)     63.153,59    (91.081,03) 

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 έσοδα µετά από 
φόρους (Α)+ (Β) 

    63.153,59    (91.081,03) 

 
Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων 
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2. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης  
 

Η κατάσταση οικονοµικής θέσης της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/9/2014 και τα αντίστοιχα συγκρίσιµα 
µεγέθη της προηγούµενης χρήσης έχουν ως εξής: 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σηµ. 30/9/2014   31/12/2013 
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού         
Ιδιοχρησιµοποιούµενα  Πάγια 4.1 5.701.836,87    6.012.444,13  
Επενδύσεις σε ακίνητα 4.2 674.753,05    674.753,05  
Άύλα περιουσιακά στοιχεία 4.3 206.551,13    209.038,67  
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 4.4 344.756,08    316.036,43  
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 4.5 58.072,83    57.212,83  
    6.985.969,96    7.269.485,11  
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία         
Αποθέµατα 4.6 1.935.566,17    1.988.535,94  
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 4.7 900.626,64    765.198,00  
Λοιπές Απαιτήσεις 4.8 133,242,59    211.081,81  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.9 101.224,53    167.272,57  
    3.070.659,93    3.132.088,32  
          
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων   10.056.629,93    10.401.573,43  

          
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Ίδια Κεφάλαια         
Μετοχικό κεφάλαιο   5.070.464,00    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   (11.187.056,34)   (10.816.397,87) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   2.364.298,50    2.734.956,97  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 4.11 2.700.741,47    2.788.427,96  
Επιχορηγήσεις παγίων 4.12 0,00    0,00  
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

4.13 53.467,00    53.467,00  

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις -Χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 

4.11 2.256.469,03    2.295.616,47  

Προβλέψεις 4.14 42.000,00    42.000,00  
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων   5.052.677,50    5.179.511,43  
          
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις         
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4.15 855.031,24    614.012,11  
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις   0,00    0,00  
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 4.11 1.275.907,73    1.210.801,62  
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 4.11 45.285,56    20.709,95  
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 4.16 463.429,36    641.581,35  
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων   2.639.653,89    2.487.105,03  
          
Σύνολο Υποχρεώσεων   7.692.331,39    7.666.616,46  
          
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   10.056.629,89    10.401.573,43  

          
 
 
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 – 30/09/2014, και τα 
συγκρίσιµα µεγέθη της προηγούµενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ Το 
Άρτιο 

Λοιπά 
αποθέµατικα 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Αναµορφώ
σεις Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά 
την 1η 
Ιανουαρίου 2013 5.070.464,00 6.814.284,38 1.666.606,46 -10.095.337,35 0 3.456.017,49 

              

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2013 

Αναµόρφωση 
αποσβέσεων          -32.265,81 -32.265,81 
Καθαρά 
Αποτελέσµατα 
Περιόδου 01/01-
31/12/2013 0 0 0 -688.794,71 0 -688.794,71 

Συνολικό 
Αναγνωριζόµενο 
Κέρδος/ζηµιά 
Περιόδου 0 0,00 0,00 -688.794,71 -32.265,81 -721.060,52 

Υπόλοιπα κατά 
την 1η 
Ιανουαρίου 2014 5.070.464,00 6.814.284,38 1.666.606,46 -10.784.132,06 -32.265,81 2.734.956,97 

  

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/09/2014 
Καθαρά 
Αποτελέσµατα 
Περιόδου 01/01-
30/09/2014 0 0 0 -370.658,47 0 -370.658,47 

Συνολικό 
Αναγνωριζόµενο 
Κέρδος/ζηµιά 
Περιόδου 0 0,00 0,00 -370.658,47 0 -370.658,47 

              
Υπόλοιπο των 
Ιδίων Κεφαλαίων 
κατά την 30η  
Σεπτεµβρίου 
2014 5.070.464,00 6.814.284,38 1.666.606,46 -11.154.790,53 -32.265,81 2.364.298,50 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Οι ταµειακές ροές της Εταιρείας για τη χρήση 1/1 – 30/09/2014, και τα αντίστοιχα συγκρίσιµα µεγέθη της 
αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης έχουν ως εξής: 

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
  

1/1 - 
30/09/2014 1/1 - 30/09/2013 

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (399.378,12) (696.061,54) 
Πλέον/(µείον) προσαρµογές για: 
Αποσβέσεις 334.851,40  376.297,15  
Προβλέψεις 0,00  0,00  
Φόρος εισοδήµατος 0,00  0,00  
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας (11.010,14) (23.746,79) 

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 249.805,03  270.418,96  

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις 
λειτουργικές δραστηριότητες 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 52.969,77  103.590,93  

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (44.015,07) (73.530,97) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 152.604,47  366.587,52  
Μείον: 
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληµένα 249.805,03  270.418,96  

Καταβληµένοι φόροι 0,00  0,00  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α) 86.022,31  53.136,30  

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (21.756,60) (24.956,08) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 11.000,00  0,00  
Τόκοι εισπραχθέντες 10,14  42,12  
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00  0,00  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β) (10.746,46) (24.913,96) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 171.609,21  111.880,55  

Εξοφλήσεις δανείων (298.361,27) (213.903,42) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις  
(χρεολύσια) (14.571,83) (63.848,77) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (141.323,89) (165.871,64) 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) (66.048,04) (137.649,30) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ενάρξεως χρήσης 167.272,57  219.027,49  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξεως χρήσης 101.224,53  81.378,19  
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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 εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο 1/1/2014 έως 30/09/2014, 
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 εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο 1/1/2014 έως 30/09/2014 
εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 
25/11/2014. 
 
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 2013, 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. 
 
3α. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ  
  
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων 
και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη 
διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µµεταγενέστερα. Η εκτίµηση της εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την 
εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.  
  
∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΛΠ 27 Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις  
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφεξής ∆ΠΧΑ) 10 αντικαθιστά το µέρος του ∆ΛΠ 27 
Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις που σχετίζεται µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. Επίσης, αναφέρεται σε θέµατα που αναπτύσσονται στη διερµηνεία 12 Ενοποίηση – Οικονοµικές 
Οντότητες Ειδικού Σκοπού. Το ∆ΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο µοντέλο ελέγχου που έχει εφαρµογή σε όλες τις 
εταιρίες, συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών οντοτήτων ειδικού σκοπού. Οι αλλαγές που εισάγονται 
από το ∆ΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να ασκεί σηµαντική κρίση προκειµένου να καθορίσει ποιες 
οντότητες ελέγχονται και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενοποιηθούν από τη µητρική, συγκρινόµενες µε τις 
απαιτήσεις που βρίσκονταν στο ∆ΛΠ 27.  
  
∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις  
Το ∆ΠΧΑ 12 περιλαµβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουµένως εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 27 και 
σχετίζονταν µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς επίσης και όλες τις γνωστοποιήσεις που 
προηγουµένως εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 31 και στο ∆ΛΠ 28. Οι γνωστοποιήσεις αυτές σχετίζονται µε τη 
συµµετοχή µιας εταιρίας σε θυγατρικές εταιρίες, σε από κοινού συµφωνίες, σε συγγενείς εταιρίες και 
δοµηµένες εταιρίες. Απαιτείται επίσης µια σειρά από νέες γνωστοποιήσεις.  
  
Οδηγία µετάβασης (Τροποποίηση των ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12)  
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (εφεξής Σ∆ΛΠ) εξέδωσε τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 10 
Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, του ∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες και του ∆ΠΧΑ 12 
Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις. Οι τροποποιήσεις αλλάζουν την οδηγία µετάβασης έτσι 
ώστε να παρέχουν µεγαλύτερη ελάφρυνση από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή. Η ηµεροµηνία της «πρώτης 
εφαρµογής» του ∆ΠΧΑ 10 ορίζεται ως «η έναρξη της ετήσιας περιόδου στην οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 10 
για πρώτη φορά». Η εκτίµηση για την ύπαρξη ελέγχου πραγµατοποιείται κατά την «ηµεροµηνία της πρώτης 
εφαρµογής» αντί της έναρξης της συγκριτικής περιόδου. Εφόσον η εκτίµηση ελέγχου είναι διαφορετική 
µεταξύ ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 27/∆ιερµηνία 12, πρέπει να καθοριστούν οι αναδροµικές προσαρµογές. Ωστόσο, εάν 
η εκτίµηση ελέγχου είναι όµοια, δεν απαιτείται αναδροµική εφαρµογή. Εάν παρουσιάζονται περισσότερες από 
µία συγκριτικές περίοδοι, παρέχεται πρόσθετη ελάφρυνση που απαιτεί την επαναδιατύπωση µόνο µιας 
περιόδου. Για τον ίδιο λόγο το Σ∆ΛΠ τροποποίησε το ∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες και το ∆ΠΧΑ 12 
Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις.  
  
Εταιρείες επενδύσεων (Τροποποίηση των ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27)  
Το Σ∆ΛΠ χρησιµοποιεί τον όρο «εταιρίες επενδύσεων» αναφερόµενο σε επιχειρήσεις µε αποκλειστικό 
επιχειρηµατικό σκοπό την επένδυση κεφαλαίων, προκειµένου να προσφέρουν στους µετόχους απόδοση από 
υπεραξία κεφαλαίου, εισόδηµα από επενδύσεις ή και τα δύο. Η εταιρία επενδύσεων πρέπει, επίσης, να αποτιµά 
την απόδοση των επενδύσεων µε βάση τηνεύλογη αξία τους. Στην εν λόγω κατηγορία µπορούν να 
συµπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισµοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, 
ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταµεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Σύµφωνα µε το 
∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, οι επιχειρήσεις που ετοιµάζουν οικονοµικές καταστάσεις 
είναι υποχρεωµένες να ενοποιούν τις συµµετοχές όλων των επιχειρήσεων στις οποίες ασκούν έλεγχο (δηλ. 
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όλες τις θυγατρικές). Η τροποποίηση για τις επενδυτικές επιχειρήσεις παρέχει εξαίρεση στις απαιτήσεις 
ενοποίησης του ∆ΠΧΑ 10 και  
απαιτεί από τις επενδυτικές επιχειρήσεις να επιµετρούν τις θυγατρικές αυτές σε εύλογη αξία  
µέσω των αποτελεσµάτων χρήσης αντί να τις ενοποιούν. Επίσης, η τροποποίηση παραθέτει µια  
σειρά από γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τις εταιρίες επενδύσεων.  
  
∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση)  
Ως συνέπεια των νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 11 Από κοινού συµφωνίες και ∆ΠΧΑ 12  
Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις, το ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς  
επιχειρήσεις µετονοµάστηκε σε ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες  
και περιγράφει την εφαρµογή της µεθόδου καθαρής θέσης στις επενδύσεις σε κοινοπραξίες  
πέραν των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις.  
  
∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) – Συµψηφισµός 
Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων  
Οι τροποποιήσεις αυτές διευκρινίζουν την έννοια «υφίσταται στο παρόν νοµικά επιβαλλόµενο δικαίωµα για 
συµψηφισµό». Οι τροποποιήσεις επίσης διευκρινίζουν την εφαρµογή των κριτηρίων συµψηφισµού του ∆ΛΠ 
32 στα συστήµατα διακανονισµού (όπως σε κεντρικά συστήµατα οίκων εκκαθάρισης), τα οποία εφαρµόζουν 
µηχανισµούς µεικτού διακανονισµού που δε λειτουργούν ταυτόχρονα.  
  
∆ΛΠ 36 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων – Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµου ποσού µη 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  
Κατά την ανάπτυξη του ∆ΠΧΑ 13, το Σ∆ΛΠ αποφάσισε την τροποποίηση του ∆ΛΠ 36 απαιτώντας τη 
γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε το ανακτήσιµο ποσό των αποµειωµένων περιουσιακών στοιχείων και 
συγκεκριµένα στην περίπτωση που το ποσό αυτό βασίζεται στην εύλογη αξία µείον το κόστος πώλησης. Το 
υφιστάµενο πρότυπο απαιτεί τη γνωστοποίηση του ανακτήσιµου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου 
(συµπεριλαµβανόµενης της υπεραξίας) ή µίας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών επί της οποίας 
αναγνωρίστηκε ή αναστράφηκε σηµαντική ζηµία αποµείωσης κατά την περίοδο αναφοράς. Η τροποποίηση 
του ∆ΛΠ 36 απαιτεί τη γνωστοποίηση του ανακτήσιµου ποσού για κάθε µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών, 
στην οποία το τρέχον κατανεµηµένο σε αυτήν υπόλοιπο της υπεραξίας ή άλλων άυλων περιουσιακών 
στοιχείων µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή είναι σηµαντικό.  
  
∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση - Ανανέωση των Παραγώγων και 
η συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθµισης (τροποποίηση)  
Σύµφωνα µε την τροποποίηση αυτή δεν απαιτείται διακοπή της λογιστικής αντιστάθµισης εάν ένα παράγωγο 
αντιστάθµισης ανανεωθεί, εφόσον πληρούνται ορισµένα κριτήρια. Το Σ∆ΛΠ προέβη σε περιορισµένης έκτασης 
τροποποίηση του ∆ΛΠ 39, ώστε να επιτραπεί η συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης σε ορισµένες 
περιπτώσεις στις οποίες αλλάζει ο αντισυµβαλλόµενος ενός αντισταθµιστικού µέσου, προκειµένου για την 
εκκαθάριση του µέσου αυτού.  
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4. Επιλεγµένες Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων  Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

4.1 Ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια 

  
Γήπεδα - 

Οικόπεδα 

Κτίρια και 

τεχνικά έργα 

Μηχανήματ

α & λοιπός 

μηχανολογι

κός 

εξοπλισμός  

Μεταφορικά 

μέσα  

Έπιπλα και 

Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Έργα υπο 

εκτέλεση και 

προκαταβολές 

κτήσης 

παγίων 

Σύνολο 

                

Υπόλοιπο την  01.01.2013 398.542,62  4.400.615,01  127.056,32  136.711,30  633.223,53  50.026,98  5.746.175,76  

                

Αξία κτήσης την 01.01.2013 398.542,62  8.611.791,77  825.245,75  234.331,13  3.009.967,11  50.026,98  13.129.905,36  

Προσθήκες χρήσης    19.100,00  0,00  1.097,56  10.999,01  0,00  31.196,57  

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

Μεταφορά από / σε Επενδυτικά 

ακίνητα 114.286,17  645.316,23  0,00  0,00  0,00  0,00  759.602,40  

Αξία κτήσης την  31.12.2013 512.828,79  9.276.208,00  825.245,75  235.428,69  3.020.966,12  50.026,98  13.920.704,33  

                

Αποσβέσεις την 01.01.2013 0,00  4.211.176,76  698.189,43  97.619,83  2.376.743,58  0,00  7.383.729,60  

Προσθήκες χρήσης    294.938,05  22.843,45  15.341,86  165.544,10  0,00  498.667,46  

Μειώσεις χρήσης    0,00    (6.402,67)   0,00  (6.402,67) 

Μεταφορά από / σε Επενδυτικά 

ακίνητα 0,00  32.265,81  0,00  0,00  0,00  0,00  32.265,81  

Αποσβέσεις την  31.12.2013 0,00  4.538.380,62  721.032,88  106.559,02  2.542.287,68  0,00  7.908.260,20  

                

Υπόλοιπο την  31.12.2013 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    0,00  0,00  0,00  13.906,60  0,00  13.906,60  

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

Αξία κτήσης την  30.06.2014 512.828,79  9.276.208,00  825.245,75  235.428,69  3.034.872,72  50.026,98  13.934.610,93  

                

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    204.490,21  11.257,56  5.588,14  103.177,95  0,00  324.513,86  

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

Αποσβέσεις την  30.06.2014 0,00  4.742.870,83  732.290,44  112.147,16  2.645.465,63  0,00  8.232.774,06  

                

Υπόλοιπο την  30.06.2014 512.828,79  4.533.337,17  92.955,31  123.281,53  389.407,09  50.026,98  5.701.836,87  

 
 
Επί των ακινήτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ευρώ 5.723.750,00 για εξασφάλιση 
µακροπρόθεσµων δανείων το ύψος των οποίων την 30.09.2014 ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 3.127.203,16. 
 
Με απόφαση του ∆.Σ. της 28 Αυγούστου 2014 αποφασίστηκε η µη διενέργεια αποσβέσεων για το β΄εξάµηνο 
της χρήσης 2014. 

 

 

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 31/12/2013 €   316.036,43 
 Υπόλοιπο Αναβαλλόµενης φορολογίας 30/09/2014 €   344.756,08 
 ∆ιαφορά      €     28.719,65 
 
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 
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συµψηφισµένων αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ποσού 344.756,08 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 

  30/9/2014 31/12/2013 

Εµπορεύµατα 1.133.284,72  1.097.395,15  
Ηµιτελή & έτοιµα προϊόντα 624.305,37  836.148,55  
Παραγωγή σε εξέλιξη 0,00  0,00  
Α' ύλες 277.544,55  236.990,33  
Λοιπά 85.247,40  56.603,03  

Σύνολο 2.120.382,04   2.227.137,06   

  

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, καθυστερηµένα και κατεστραµµένα 
αποθέµατα: (184.815,87) (238.601,12) 

  (184.815,87) (238.601,12) 

  

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 1.935.566,17   1.988.535,94   

 

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 184.815,87 ευρώ, 
σχηµατίσθηκε ισόποση πρόβλεψη υποτίµησης. 
 

 

4.4 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

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

  30/9/2014 31/12/2013 
Πελάτες 953.831,51  770.274,74 
Γραµµάτια Εισπρακτέα 6.615,00  7.115,00 
Επιταγές Εισπρακτέες  109.492,95  153.517,20 
Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες 30.696,78  34.300,66 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (200.009,60) (200.009,60) 

Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 900.626,64  765.198,00  

Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 0,00  0,00  

Σύνολο 900.626,64  765.198,00  

 
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: 
 

  30/9/2014 31/12/2013 
Χρεώστες ∆ιάφοροι 105.592,36  100.169,34  
Απαιτήσεις Από Ελληνικό ∆ηµόσιο 2.289,29  2.289,29  
Λοιπές Απαιτήσεις (Χ.Υ. προµηθευτων-πιστωτων ) 300.692,04  291.240,28  
Έσοδα χρήσεως εισπρακτεα  0,00  38.928,75  
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (275.331,10) (221.545,85) 
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Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 133.242,59  211.081,81  

 

4.6 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

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

  30/9/2014 31/12/2013 
∆ιαθέσιµα στο ταµείο 47.288,45 110.547,60 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 53.936,08 56.724,97 
Προθεσµιακές καταθέσεις 0,00 0,00 
∆εσµευµένες καταθέσεις 0,00 0,00 

Σύνολο 101.224,53 167.272,57 

 
4.7 ∆ανειακές υποχρεώσεις 

  30/9/2014 31/12/2013 
Μακροπρόθεσµος δανεισµός 
Οµολογιακά δάνεια 2.659.205,70 2.659.205,70 
Τραπεζικός δανεισµός 41.535,77 129.222,26 

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 2.700.741,47 2.788.427,96 

  
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 2.256.469,03 2.295.616,47 
Λοιπά 0,00 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 4.957.210,50 5.084.044,43 

  
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 
Τραπεζικές υπεραναλήψεις 608.390,04 599.880,75 
Τραπεζικός δανεισµός 575.099,79 564.396,82 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόµενη 92.417,90 46.524,05 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 1.275.907,73 1.210.801,62 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 45.285,56 20.709,95 
Λοιπά 0,00 0,00 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων+ 
υποχρεώσεων  χρηµ/κης µίσθωσης 1.321.193,29 1.231.511,57 

  

Σύνολο δανείων 6.278.403,79 6.315.556,00 

 
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 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. 

 
4.8 Προβλέψεις 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009, 2010.  
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Για τις χρήσεις 2011,  2012 και 2013 η εταιρία υπάγεται στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών που 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 έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994.  

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. 

 

4.9 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

  30/9/2014 31/12/2013 
Προµηθευτές 683.284,60 457.111,64 
Γραµµάτια Πληρωτέα 0,09 0,09 

Επιταγές Πληρωτέες 171.746,55 156.900,38 

Προκαταβολές πελατών 0,00 0,00 

Σύνολο 855.031,24 614.012,11 

 
4.10 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων: 
 

  30/9/2014 31/12/2013 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 22.199,25 31.802,67 
∆εδουλευµένα έξοδα 0,00 0,00 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί  15.604,39 34.123,08 
Μερίσµατα πληρωτέα 17.209,49 17.209,49 
Υποχρεώσεις από Φόρους  342.626,82 389.280,53 
Λοιπές υποχρεώσεις 55.295,36 138.442,10 
Προκ/λες πελατών 10.494,05 30.723,48 
  

Σύνολο 463.429,36 641.581,35 

 
 
Η διοίκηση της εταιρείας έχει προβεί σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών από φόρους η εξυπηρετείται 
κατά τη διάρκεια της χρήσης και της επόµενης 
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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 30.09.2014 & 31.12.2013 αντίστοιχα έχουν ως εξής: 
 

  30/09/2014   31/12/2013 

Κέρδη/(ζηµιές)  µετά από φόρους  -370.648,57    -809.150,71  

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 3.961.300   3.961.300 

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή–βασικά (σε ευρώ)  (0,0936)   (0,2043) 

 
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 ΑΣΠΙΣ ΒΑΝΚ για οικόπεδο ευρισκόµενο στη οδό Μαραγκοπούλου και 
Ρατζηκότσικα για εξασφάλιση δανείου αγοράς του ακινήτου και ανέγερσης οικοδοµής, έχει εγγραφεί 
προσηµείωση αξίας 763.750,00 ευρώ καθώς και προσηµείωση υπέρ τράπεζας Πειραιώς ποσού 3.800.000,00€  
για εξασφάλιση οµολογιακού δανείου 15-ετους διάρκειας.  
 
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 – 30.09.2014 ανέρχονταν σε ποσό € 30.596,19 και για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο 
ανέρχονταν σε ποσό € 30.813,22. 
 
∆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 01.01-30.09.2014, απασχόλησε κατά µέσο όρο 56 εργαζόµενους  καθώς και στην 
αντίστοιχη προηγούµενη χρήση ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού ήταν 48. 
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Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Πέρα τον ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 30ης 
Σεπτεµβρίου 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 2013, µε εξαίρεση τα νέα ή 
αναθεωρηµένα λογιστικά πρότυπα τα οποία τέθηκαν σε ισχύ την χρήση 2014. 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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Πάτρα 25  Νοεµβρίου 2014 

 
 
   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 30/9/2014 31/12/2013 1/1 - 30/09/2014 1/1 - 30/09/2013
Ιδιοχρησ/µενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 5.701.836,87 6.012.444,13 Λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδύσεις σε ακίνητα 674.753,05 674.753,05 (399.378,12) (696.061,54)
Αυλα περιουσιακά στοιχεία 206.551,13 209.038,67
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 402.828,91 373.249,26 Αποσβέσεις 334.851,40 376.297,15 
Αποθέµατα 1.935.566,17 1.988.535,94 Προβλέψεις 0,00 0,00 
Απαιτήσεις από πελάτες 900.626,64 765.198,00 Φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00 
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακα στοιχεία 234.467,12 378.354,38 (11.010,14) (23.746,79)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0,00 0,00 249.805,03 270.418,96 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.056.629,89 10.401.573,43

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 5.070.464,00 5.070.464,00 52.969,77 103.590,93 

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων -2.706.165,50 -2.335.507,03 (58.449,42) (73.530,97)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) 2.364.298,50 2.734.956,97 167.038,82 366.587,52 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.700.741,47 2.788.427,96 Μείον:
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.351.936,03 2.391.083,47 249.805,03 270.418,96 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.275.907,73 1.210.801,62 0,00 0,00 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.363.746,16 1.276.303,41

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 7.692.331,39 7.666.616,46 86.022,31 53.136,30 

10.056.629,89 10.401.573,43

(21.756,60) (24.956,08)

1/1 - 30/09/2014 1/1 - 30/09/2013 1/7 - 30/09/2014 1/7 - 30/09/2013 11.000,00 0,00 
Κύκλος Εργασιών 2.736.971,80 2.727.843,38 1.092.506,29 967.449,02 10,14 42,12 
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 1.518.540,16 1.572.415,96 592.434,01 486.556,42 0,00 0,00 
Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων (149.583,23) (425.684,70) 98.241,36 (29.467,72) (10.746,46) (24.913,96)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (399.378,12) (696.061,54) 42.084,28 (97.256,99)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (370.658,47) (692.118,38) 63.153,59 (91.081,03)

Λοιπά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Συγκεντρωτικά συνολικά εσοδα µετά από φόρους (Α)+ (Β) (370.658,47) (692.118,38) 63.153,59 (91.081,03) 171.609,21 111.880,55 

Κέρδη / (ζηµιές) ανα µετοχή-βασικά σε € -0,0936 -0,1747 0,0159 -0,0230 (298.361,27) (213.903,42)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 185.268,17 (49.387,55) 173.265,77 71.419,95 

(χρεολύσια) (14.571,83) (63.848,77)

(141.323,89) (165.871,64)

1/1 - 30/09/2014 1/1 - 30/09/2013 (66.048,04) (137.649,30)

2.734.956,97 3.456.017,49 167.272,57 219.027,49 
Πλέον : ∆ιόρθωση 0,00 (32.265,81)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (370.658,47) (692.118,38) 101.224,53 81.378,19 

2.364.298,50 2.731.633,30

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Νικόλαος Θ. ∆ούρος
Α.∆.T. ΑΕ-221560

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια

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

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ενάρξεως χρήσης

Νικόλαος Ι. Κοντοδηµόπουλος

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                                                                                                                                                                              
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Θεόδωρος Ν.∆ούρος

Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

χρήσης (α)+(β)+(γ)

Χριστόφορος Κ. Τσιπούρας

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

Α.∆.Τ. ΑΙ-753208 Α.∆.Τ. ΑΕ-221561

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 30.09.2014 ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 3.127.203,16

3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 30/09/2014 είναι 56 άτοµα (30/09/2013 : 48 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 475.340€ ,β) απαξίωση αποθεµάτων ποσό 193.768€, 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 30.09.2014 ανέρχεται στο ποσό των 30.596,19 ευρώ . 

7. Οι βασικές λογιστικές αρχές και µέθοδοι που εφαρµόστηκαν είναι οι ίδιες µε αυτές των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

8.Η επιφύλαξη που προστίθεται στην "Έκθεση ελέγχου του Νόµιµου Ελεγκτή" αφορά στο γεγονός ότι, στην τρέχουσα περίοδο δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις  επί των ενσώµατων και ασώµατων παγίων ποσού € 51 χιλ. ενώ  η έµφαση θέµατος αφορά στο γεγονός ότι, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων έχει καταστεί 

µικρότερο από το 1/2 του µετοχικού κεφαλαίου, και συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)

Α.Τ. ΑΙ-213777

Ο Προιστάµενος Λογιστηρίου

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2014  και 30.09.2013 αντίστοιχα)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ∆ιευθύνων Συµβούλος

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξεως χρήσης

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

Καταβληµένοι φόροι

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληµένα

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

Μερίσµατα εισπραχθέντα

Εξοφλήσεις δανείων

∆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 2014 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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. 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων1.2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ                                                                                                                                                                                                                      

Αθανάσιος Π. Αποστολόπουλος  (Α.Μ. ΣΟΕΛ : 12811)

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

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

Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
25/11/2014

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ                                                                                                                                                              Ποσά   εκφρασµένα 
σε ευρώ

Πλέον/(µείον) προσαρµογές για:

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ                                                                                            Ποσά 
εκφρασµένα σε ευρώ

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

Επενδυτικές δραστηριότητες

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

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

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

Τύπος έκθεσης επισκόπησης :

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.

www.dur.gr

Γνώµη µε επιφύλαξη (µη διενεργηθείσες αποσβέσεις) και µε θέµα έµφασης


