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Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 

1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2011 

 

 

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

Συµβούλιο της «∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε.» την 29/11/2011 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 
 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης  

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 2011, τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής 
θέσης και ταµειακών ροών της εννιάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία καθώς και τις 
επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, 
η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εννιαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του 
Ν.3556/2007. 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 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. 
 
Συµπέρασµα Επισκόπησης 
Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο 
συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
 
 
 
 

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  

ΑΜ.ΣΟΕΛ  132 
 

PANNELL KERR FORSTER 
International Limited 

Πάτρα, 29 Νοεµβρίου 2011 
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 – 30/9/2011 
 
1. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
 
Η κατάσταση συνολικών εσόδων της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/9/2011 και τα αντίστοιχα 
συγκρίσιµα µεγέθη της προηγούµενης περιόδου έχουν ως εξής: 
 

 Σηµ. 1/1 - 30/9/2011   1/1 - 30/9/2010 
Πωλήσεις   4.107.319,80    4.844.085,93  
Κόστος Πωληθέντων   (2.299.599,51)   (2.881.335,12) 
Μικτό Κέρδος   1.807.720,29    1.962.750,81  
          
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης    65.870,03    59.390,58  
Έξοδα διάθεσης   (2.586.868,52)   (2.473.660,24) 
Έξοδα διοίκησης   (342.083,84)   (397.684,27) 
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης    (373.977,90)   (407.566,00) 
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών Αποτελεσµάτων 

  (1.429.339,94)   (1.256.769,12) 

          
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα   1.910,56    5.010,39  
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα   (240.232,23)   (199.570,83) 
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων   (1.667.661,61)   (1.451.329,56) 
          
 Φόρος εισοδήµατος   75.132,96    39.610,88  
Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους (A)   (1.592.528,65)   (1.411.718,68) 

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

  (1.592.528,65)   (1.411.718,68) 

 
Η κατάσταση συνολικών εσόδων της Εταιρείας για την περίοδο 1/7 – 30/9/2011 και τα αντίστοιχα 
συγκρίσιµα µεγέθη της προηγούµενης περιόδου έχουν ως εξής: 

   1/7 - 30/9/2011   1/7 - 30/9/2010 
Πωλήσεις   1.288.925,46    1.454.649,12  
Κόστος Πωληθέντων   (544.026,97)   (860.399,00) 
Μικτό Κέρδος   744.898,49    594.250,12  
          
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης    37.310,39    17.545,61  
Έξοδα διάθεσης   (796.200,38)   (704.907,42) 
Έξοδα διοίκησης   (146.933,95)   (119.058,31) 
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης    (194.109,02)   (20.350,34) 
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσµάτων 

  (355.034,47)   (232.520,34) 

          
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα   0,00    4.605,00  
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα   (57.974,07)   (51.448,10) 
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων   (413.008,54)   (279.363,44) 
          
 Φόρος εισοδήµατος   19.387,94    (6.846,66) 
Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους (A)   (393.620,60)   (286.210,10) 

          
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)   0,00    0,00  
Συγκεντρωτικά συνολικά εσοδα µετά από φόρους 
(Α)+ (Β) 

  (393.620,60)   (286.210,10) 

 
 
 
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 – 30/09/2011 και τα αντίστοιχα συγκρίσιµα 
µεγέθη της προηγούµενης χρήσης έχουν ως εξής: 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   30-09-11   31-12-10 
  Σηµείωση       

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού         
Ιδιοχρησιµοποιούµενα  Πάγια  6.773.235,43    7.737.601,56  
Επενδύσεις σε ακίνητα  674.753,05    674.753,05  
Άύλα περιουσιακά στοιχεία  291.857,73    315.232,64  
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  173.101,57    97.968,61  
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις  80.576,14    64.814,14  
   7.993.523,92    8.890.370,00  
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία        
Αποθέµατα  3.260.804,46    3.754.224,66  
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις  1.278.000,37    1.339.281,70  
Λοιπές Απαιτήσεις  247.699,93    128.123,01  
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 

 62.784,00    62.784,00  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  145.748,14    372.477,07  
   4.995.036,90    5.656.890,44  
         
Πάγια στοιχεία κατηγοριοποιηµένα ως Κρατούµενα προς 
πώληση 

 759.602,40    746.483,90  

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων  13.748.163,22    15.293.744,34  

         
         
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   (7.822.669,52)   (6.230.140,87) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   5.728.685,32    7.321.213,97  
          
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις  2.917.407,73    2.891.984,25  
Επιχορηγήσεις παγίων  73.250,35    111.740,35  
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 

 185.684,00    185.684,00  

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις -Χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 

 2.321.953,47    1.487.762,53  

Προβλέψεις  42.000,00    42.000,00  
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων  5.540.295,55    4.719.171,13  
         
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις        
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  1.065.292,24    812.673,62  
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις  1.157.759,88    1.850.050,96  
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόµενη χρήση 

 23.113,65    146.531,00  

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  233.016,58    444.103,66  
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων  2.479.182,35    3.253.359,24  
         
Σύνολο Υποχρεώσεων  8.019.477,90    7.972.530,37  
         
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   13.748.163,22    15.293.744,34  

 
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 περίοδο 1/1 – 30/9/2011, και τα 
συγκρίσιµα µεγέθη της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 
 30/9/2011  30/9/2010 

    

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.11 & 01.01.10) 7.321.213,97 9.811.933,88 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  (1.592.528,651) (1.411.718,68) 
 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.9.2011 & 30.09.2010)   5.728.685,32 8.400.215,20 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Οι ταµειακές ροές της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/09/2011, και τα αντίστοιχα συγκρίσιµα µεγέθη της 
αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου έχουν ως εξής: 

 

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
 

1/1 - 
30/09/2011 1/1 - 30/09/2010 

Λειτουργικές δραστηριότητες    

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (1.667.661,61) (1.451.329,56) 
Πλέον/(µείον) προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις    482.959,84  526.865,89  

Προβλέψεις    0,00  29.000,00  
Φόρος εισοδήµατος    0,00  0,00  
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 335.669,91  (18.554,23) 

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 240.232,23  199.570,83  

      
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις 
λειτουργικές δραστηριότητες 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 493.420,20  17.424,58  

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (74.057,59) 577.465,27  

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 15.875,86  483.805,49  
Μείον:      

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληµένα 240.232,23  199.570,83  

Καταβληµένοι φόροι 0,00  0,00  

      
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α) (413.793,39) 164.677,44  
      

Επενδυτικές δραστηριότητες   

      
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (54.917,77) (153.127,31) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 209.000,00  220.000,00  
Τόκοι εισπραχθέντες 1.910,56  5.010,39  

Μερίσµατα εισπραχθέντα  0,00  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β) 155.992,79  71.883,08  

      
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

      
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 870.131,10  0,00  

Εξοφλήσεις δανείων (755.679,70) (185.938,74) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις    
(χρεολύσια)    (83.379,73) (122.243,67) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 31.071,67  (308.182,41) 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) (226.728,93) (71.621,89) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ενάρξεως περιόδου 372.477,07  186.168,86  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξεως περιόδου 145.748,14  114.546,97  
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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 (εφεξής οι «οικονοµικές καταστάσεις») της εταιρείας 
«∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε» µε ηµεροµηνία 30 Σεπτεµβρίου 2011 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 34 (∆.Λ.Π. 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις»), όπως αυτό εκδόθηκε από το Συµβούλιο 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 
 
Οι συνηµµένες ενδιάµεσες  οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο 1/1/2011 έως 30/9/2011, 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 1/1/2011 έως 30/9/2011 εγκρίθηκαν 
προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 29/11/2011. 
 
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 ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις συντάχτηκαν µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που 
εφαρµόστηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2010, 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 2011 και µετά. Οι εν 
λόγω µεταβολές περιγράφονται στην επόµενη υπ΄ αριθµ 3.18. σηµείωση. 
 
3.1 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 
 
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του πρωτεύον 
οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία («λειτουργικό νόµισµα»). Οι οικονοµικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της 
Εταιρείας. 
 
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που 
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. 
 
Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 
συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που 
εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται 
στα αποτελέσµατα.  Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη 
αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της 
εύλογης αξίας. 
 
3.2  Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
 
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους ή στις 
αξίες τεκµαιρόµενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση εύλογων αξιών κατά την ηµεροµηνίες 
µετάβασης, µείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχών απαξιώσεις των παγίων. Το 
κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που 
αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί 
αξιόπιστα. 
 
Οι εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων (δηµιουργία καταστηµάτων) αποσβένονται στον εκτιµώµενο χρόνο της 
µίσθωσης. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν 
αποσβένονται) υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 
 

Κτίρια 40 έτη 

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

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

 
Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού, 
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που συµµετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα 
γενικά κόστη.  
 
3.3. Επενδύσεις σε Ακίνητα 
 
Ακίνητα τα οποία διακρατούνται για µακροχρόνιες αποδόσεις ενοικίων ή για ανατίµηση κεφαλαίου ή και τα 
δύο, κατηγοριοποιούνται ως επενδύσεις σε ακίνητα. Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν σε ιδιόκτητα 
οικόπεδα. 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιµούνται στο κόστος τους, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών άµεσων 
εξόδων κτήσης.  
Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στην λογιστική αξία του ακινήτου µόνο όταν είναι πιθανόν ότι 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που σχετίζονται µε το εν λόγω ακίνητο, θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και ότι τα 
σχετικά κόστη µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα. 
Τα έξοδα επιδιορθώσεων και συντηρήσεων επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία 
πραγµατοποιούνται. 
Εάν µια επένδυση σε ακίνητο µεταβληθεί σε ιδιοχρησιµοποιούµενο πάγιο, τότε αναταξινοµείται στις 
ενσώµατες ακινητοποιήσεις στο κόστος κτήσης του, για λογιστικούς σκοπούς. Ακίνητα τα οποία αξιοποιούνται 
για µελλοντική χρήση ως επενδύσεις σε ακίνητα, ταξινοµούνται ως ενσώµατες ακινητοποιήσεις και 
εµφανίζονται στο κόστος έως ότου η αξιοποίηση ολοκληρωθεί, οπότε και αναταξινοµούνται και 
λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε ακίνητα. 
Επενδυτικά ακίνητα που διακρατούνται για πώληση χωρίς επαναξιοποίηση, ταξινοµούνται στα µη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ως διαθέσιµα προς πώληση, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 5. 
  
3.4  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 
(α) Σήµατα και άδειες 
Τα σήµατα και οι άδειες αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε 
την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων  η οποία ανέρχεται στα 5 χρόνια. 
 
(β) Λογισµικό 
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε 
την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 3 
έως 5 χρόνια. 
 
(γ) Προκαταβαλόµενα ποσά για ενοικίαση καταστηµάτων (αέρας) 
Ο αέρας για την ενοικίαση καταστηµάτων θεωρείται προκαταβολή και αποσβένεται στον εκτιµώµενο χρόνο 
της µίσθωσης ο οποίος ανέρχεται σε είκοσι (20) χρόνια.  
 
3.5.  Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης 
αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Κόστος δανεισµού δεν 
περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις 
τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των 
τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.  
 
3.6.  Εµπορικές Απαιτήσεις  
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την 
ονοµαστική αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς 
απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει 
όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η 
διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών. Το 
ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 
3.7. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 
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Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. 
 
3.8 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 
Βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της εταιρείας, αποτελούν τα µετρητά οι τραπεζικές καταθέσεις και τέλος 
οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. ∆εδοµένης της βραχυπρόθεσµης φύσης των στοιχείων 
αυτών, η ∆ιοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία αυτών ταυτίζεται µε την αξία που απεικονίζονται 
στα λογιστικά βιβλία  
 
3.9. Μετοχικό κεφάλαιο  
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται 
µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη 
που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος 
κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.  
 
Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση) 
εµφανίζεται αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή 
ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά 
κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.  
 
3.10.  ∆ανεισµός 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την 
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του 
πραγµατικού επιτοκίου.  
 
3.11.  Επιχορηγήσεις 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους. 
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη, αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων µέσα σε µία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση µε τα κόστη που προορίζονται να 
αποζηµιώσουν. 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσωµάτων παγίων, περιλαµβάνονται στις 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε τη σταθερή µέθοδο στην αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των 
σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 
 
 
3.12.  Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος  
 
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα 
οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις 
φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των 
αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν 
απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια 
κεφάλαια. 
 
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις 
δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της 
περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 
 
Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς 
νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο 
φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού 
ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
χρήσης. 
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Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού 
και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 
αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία 
όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η 
υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν 
τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς 
προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής 
που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
 
Οι περισσότερες αλλαγές στις  αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα 
κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι µεταβολές στα 
στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται 
κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν 
ως αποτέλεσµα την σχετική αλλαγή στις  αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται 
έναντι του σχετικού λογαριασµού της καθαρής θέσης. 
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  
 
3.13.  Παροχές στο προσωπικό 
 
Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που µισθοδοτούνται από αυτήν, για την µελλοντική καταβολή 
παροχών ανάλογα µε τον χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το 
αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζοµένου κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού.  
 
3.14 Προβλέψεις 
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νοµικές η τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως 
αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση 
του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται 
κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν την 
παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα 
εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν 
αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών 
είναι πιθανή. 
 
 
3.15 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
 
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής 
υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Η αναγνώριση των εσόδων 
γίνεται ως εξής: 
- Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους 
πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.  
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- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι  
υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των 
παρεχόµενων υπηρεσιών. 
- Έσοδα από εκχωρηθέντα δικαιώµατα χρήσης ενσώµατων στοιχείων (αντισταθµιστικά οφέλη): Η 
εύλογη αξία των παραχωρηθέντων  δικαιωµάτων αναγνωρίζεται ως έσοδο επόµενων χρήσεων και αποσβένεται 
στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων της χρήσης ανάλογα µε τον ρυθµό εκτέλεσης των συµβάσεων για τις 
οποίες έχουν εκχωρηθεί ως αντάλλαγµα. 
-  Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση 
του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο 
ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών 
προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί 
της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 
- Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 
 
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που 
πραγµατοποιούνται για  λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο  αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο 
χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 
 
3.16.   Μισθώσεις 
 
Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στην εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν 
σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική µεταβίβαση ή µη του 
τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. Οι µισθώσεις αυτές 
κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου 
στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της 
υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην 
υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Το µέρος του 
χρηµατοοικονοµικού εξόδου (τόκος) που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική 
µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της 
διάρκειας µίσθωσής τους. 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από 
τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης µε τη 
σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης. 
 
3.17  ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 
Οι λιανικές πωλήσεις, που αφορούν το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων, γίνονται είτε της µετρητοίς είτε 
µέσω πιστωτικών καρτών και δόσεων. Οι πωλήσεις µέσω πιστωτικών καρτών και δόσεων πραγµατοποιούνται 
µόνο κατόπιν εγκρίσεως των συµβεβληµένων τραπεζών. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες µε 
µειωµένο βαθµό απωλειών. Κατά συνέπεια, ο πιστωτικός κίνδυνος κρίνεται πάρα πολύ µικρός. 
(β) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι σχεδόν µηδενικός µέσω της διαθεσιµότητας σηµαντικών ταµιακών αποθεµάτων 
και επαρκών πιστωτικών ορίων. 
(γ) Κίνδυνος επιτοκίου 
Η ∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε. δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο 
µεταβολής των επιτοκίων. Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα δάνεια και τις 
συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, τα οποία εκθέτουν την εταιρία σε κίνδυνο ταµιακών ροών, µε δεδοµένο 
ότι το σύνολο των στοιχείων αυτών είναι µεταβλητού επιτοκίου. 
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3.18. Νέα, αναθεωρηµένα ή τροποποιηµένα πρότυπα που εφαρµόστηκαν υποχρεωτικά για πρώτη 
φορά στην τρέχουσα περίοδο 
 
Η εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερµηνείες, η εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική 
για τις χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2011.  
 
Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα 
 

- Ετήσιες Βελτιώσεις 2010 
 

Κατά το 2010 το Σ∆ΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ για το 2010 –µια σειρά 
προσαρµογών σε 7 Πρότυπα – που αποτελεί µέρος του προγράµµατος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. 
Το πρόγραµµα των ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ στοχεύει στο να πραγµατοποιούνται απαραίτητες αλλά µη 
επείγουσες προσαρµογές σε ∆ΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου µεγαλύτερου προγράµµατος 
αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρµογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 01/01/2011. 
 

- Ετήσιες Βελτιώσεις 2009 
 

Κατά το 2009 το Σ∆ΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ για το 2009 –µια σειρά 
προσαρµογών σε 12 Πρότυπα – που αποτελεί µέρος του προγράµµατος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. 
Το πρόγραµµα των ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ στοχεύει στο να πραγµατοποιούνται απαραίτητες αλλά µη 
επείγουσες προσαρµογές σε ∆ΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου µεγαλύτερου προγράµµατος 
αναθεωρήσεων. 
 

- Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» 
 

Το Σ∆ΛΠ προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 2 αναφορικά µε τον λογιστικό χειρισµό των 
συναλλαγών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών µεταξύ εταιριών του ιδίου οµίλου και πως αυτές 
αντιµετωπίζονται στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών. Η τροποποίηση αυτή δεν 
εφαρµόζεται στην εταιρεία. 
 

-  ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση – Ταξινόµηση Εκδόσεων ∆ικαιωµάτων 
σε Μετοχές 
 

Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισµό της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στο ∆ΛΠ 32 µε σκοπό την 
ταξινόµηση κάποιων δικαιωµάτων προαίρεσης ή δικαιωµάτων αγοράς µετοχών (που αναφέρονται µαζί ως 
«δικαιώµατα (rights)») ως συµµετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν είχαν επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/02/2010, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν αναµένεται 
να έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση έχει εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

-  Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωµές ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων» 
 

Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισµό που είχε µια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα στοιχείο του 
ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωµές που έκανε προς ένα πρόγραµµα παροχών 
προκειµένου να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η διερµηνεία δεν είχε επίδραση στις 
δραστηριότητες της εταιρείας. 
 

- Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Περιορισµένες Εξαιρέσεις από τη Συγκριτική 
Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 για Εταιρίες που Εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για Πρώτη 
Φορά 
 

Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά από την υποχρέωση 
να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆ΠΧΑ 7 
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«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις». Η διερµηνεία δεν είχε επίδραση στις δραστηριότητες της 
εταιρείας. 
 

- ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών (αναθεώρηση)» 
 

Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεµένων µερών και επιχειρείται µείωση στις 
γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη του δηµοσίου. Συγκεκριµένα, καταργείται η 
υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών 
µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του 
συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των 
υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η εφαρµογή του αναθεωρηµένου προτύπου δεν έχει ουσιώδη 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 

- Ε∆∆ΠΧΑ 19: Εξόφληση Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µέσω Συµµετοχικών Τίτλων  
 

Η ∆ιερµηνεία 19 εξετάζει το θέµα της λογιστικής αντιµετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι µιας 
χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης και ως αποτέλεσµα η 
οντότητα εκδίδει µετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή µέρος της 
χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται µερικές φορές ως ανταλλαγές «χρεωστικών 
– συµµετοχικών τίτλων» ή συµφωνίες ανταλλαγής µετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται κατά τη διάρκεια 
της οικονοµικής κρίσης. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 
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4. Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

4.1  Εµπράγµατα βάρη 

Επί των ακινήτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ευρώ 4.563.750,00 για εξασφάλιση 
µακροπρόθεσµων δανείων το ύψος των οποίων την 30.9.2011 ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 2.976.341,05. 

 

4.2  Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων 
που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. 
 
4.3  Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2008.  Συνεπώς ανέλεγκτες 
φορολογικά είναι οι χρήσεις 2009 και 2010 και η τρέχουσα περίοδος 2011 για τις οποίες έχει σχηµατισθεί 
πρόβλεψη ποσού 42.000,00 ευρώ στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις. 

 
4.4  Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 

∆εν υπάρχουν ενδεχόµενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για την περίοδο 01.01 – 30.09.2011 που θα 
επιβαρύνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011. 
 
 
4.5 Ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια 

 
Γήπεδα - 

Οικόπεδα 

Κτίρια και 

τεχνικά έργα 

Μηχανήματ

α & λοιπός 

μηχανολογικ

ός 

εξοπλισμός  

Μεταφορικ

ά μέσα  

Έπιπλα και 

Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Έργα υπο 

εκτέλεση και 

προκαταβολέ

ς κτήσης 

παγίων 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την  

01.01.2010 633.542,62  5.822.123,43  201.402,27  375.304,30  1.253.312,63  1.124.456,86  9.410.142,11  

                

Αξία κτήσης την 

01.01.2010 
633.542,62  9.596.927,79  857.968,86  528.109,39  2.946.093,45  1.124.456,86  15.687.098,97  

Προσθήκες 

χρήσης  0,00  234.585,92  0,00  2.500,12  47.020,81  8.098,32  292.205,17  

Μειώσεις 

χρήσης  0,00  (407.785,50) (32.723,11) (5.294,12) 0,00  (336.044,30) (781.847,03) 

Μεταφορά από 

/ σε προς 

πώληση 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  (746.483,90) (746.483,90) 

Αξία κτήσης την  

31.12.2011 
633.542,62  9.423.728,21  825.245,75  525.315,39  2.993.114,26  50.026,98  14.450.973,21  

                

Αποσβέσεις την 

01.01.2010 
0,00  3.774.804,36  656.566,59  152.805,09  1.692.780,82  0,00  6.276.956,86  

Προσθήκες 

χρήσης  0,00  346.463,93  25.531,57  25.652,97  266.599,11  0,00  664.247,58  

Μειώσεις 

χρήσης  0,00  (193.874,00) (32.723,50) (1.235,29) 0,00  0,00  (227.832,79) 

Αποσβέσεις την  

31.12.2010 
0,00  3.927.394,29  649.374,66  177.222,77  1.959.379,93  0,00  6.713.371,65  

                

Υπόλοιπο την  

31.12.2010 633.542,62  5.496.333,92  175.871,09  348.092,62  1.033.734,33  50.026,98  7.737.601,56  
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Αξία κτήσης την 

01.01.2011 
633.542,62  9.423.728,21  825.245,75  525.315,39  2.993.114,26  50.026,98  14.450.973,21  

Προσθήκες 

χρήσης  0,00  30.115,51  0,00  0,00  24.802,26  0,00  54.917,77  

Μειώσεις 

χρήσης  (235.000,00) (255.766,46) 0,00  (230.994,26) (9.703,10) 0,00  (731.463,82) 

Αξία κτήσης την  

30.09.2011 
398.542,62  9.198.077,26  825.245,75  294.321,13  3.008.213,42  50.026,98  13.774.427,16  

                

Αποσβέσεις την 

01.01.2011 
0,00  3.927.394,29  649.374,66  177.222,77  1.959.379,93  0,00  6.713.371,65  

Προσθήκες 

χρήσης  0,00  243.326,57  18.465,37  17.010,51  180.782,48  0,00  459.584,93  

Μειώσεις 

χρήσης  0,00  (51.662,74) 0,00  (117.485,12) (2.616,99) 0,00  (171.764,85) 

Αποσβέσεις την  

30.09.2011 
0,00  4.119.058,12  667.840,03  76.748,16  2.137.545,42  0,00  7.001.191,73  

                

Υπόλοιπο την  

30.09.2011 398.542,62  5.079.019,14  157.405,72  217.572,97  870.668,00  50.026,98  6.773.235,43  

 

Κατά τη διάρκεια της παρούσας περιόδου, η διοίκηση της εταιρείας θέλοντας να ενισχύσει την ταµειακή της 
ρευστότητα, προέβη σε εκποίηση τµήµατος του ακινήτου, που βρίσκεται επί της οδού Μαραγκοπούλου και 
Ραζηκότσικα, έναντι τιµήµατος πώλησης 170.000,00 (κόστος κατασκευής 221.881,50 €). Επίσης στη διάρκεια 
της παρούσας περιόδου προέβη σε οριστικό κλείσιµο καταστηµάτων στην οδό Καρνεάδου Αθήνα, στην οδό 
Έλληνος Στρατιώτη στην Πάτρα, στο Ρίο Πατρών και  στην Άµφισσα. 
 
 

Επί των ακινήτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ευρώ 4.563.750,00 για εξασφάλιση 
µακροπρόθεσµων δανείων το ύψος των οποίων την 30.9.2011 ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 2.976.341,05 

 

 

4.6 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

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

  30-9-2011 31-12-2010 
Πελάτες 1.067.261,14  757.524,57 
Γραµµάτια Εισπρακτέα 24.429,84  47.139,99 
Επιταγές Εισπρακτέες  312.680,56  592.666,67 
Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες 74.925,70  143.247,34 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (201.296,87) (201.296,87) 

Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 1.278.000,37  1.339.281,70  

Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 0,00  52.234,23  

Σύνολο 1.278.000,37  1.391.515,93  

 
 
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. 

 

4.7 Λοιπές απαιτήσεις 

 

Ο λογαριασµός «Λοιπές  απαιτήσεις», αναλύεται ως εξής: 
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  30-9-2011 31-12-2010 
Χρεώστες ∆ιάφοροι 90.290,65  91.456,49  
Απαιτήσεις Από Ελληνικό ∆ηµόσιο 2.289,29  3.945,37  
Λοιπές Απαιτήσεις 345.728,62  223.329,78  
Έξοδα εποµένων χρήσεων 0,00  0,00  
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (190.608,63) (190.608,63) 

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 247.699,93  128.123,01  

 

4.8 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

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

  30-9-2011 31-12-2010 
∆ιαθέσιµα στο ταµείο 60.416,81 151.333,33 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 85.331,33 221.143,74 

Σύνολο 145.748,14 372.477,07 

 
 
4.9 ∆ανειακές υποχρεώσεις 

  30-9-2011 31-12-2010 
Μακροπρόθεσµος δανεισµός   
Οµολογιακά δάνεια 2.675.977,78 2.743.016,86 
Τραπεζικός δανεισµός 241.424,95 148.967,39 

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 2.917.402,73 2.891.984,25 

    
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 2.321.953,47 1.487.762,53 
Λοιπά  0,00 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 5.239.356,20 4.379.746,78 

    
Βραχυπρόθεσµα δάνεια   
Τραπεζικές υπεραναλήψεις 782.925,26 710.914,18 
Τραπεζικός δανεισµός 315.901,30 946.125,30 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόµενη 58.823,32 193.011,48 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 1.157.649,88 1.850.050,96 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 23.113,65 146.531,00 
Λοιπά 0,00 0,00 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων+ 
υποχρεώσεων  χρηµ/κης µίσθωσης 1.180.763,53 1.996.581,96 

    

Σύνολο δανείων 6.420.119,73 6.376.328,74 

 

 

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. 
 
4.10 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

  30-9-2011 31-12-2010 
    
Προµηθευτές 868.016,76 623.505,06 
Γραµµάτια Πληρωτέα 11.731,74 0,00 
Επιταγές Πληρωτέες 185.543,74 189.168,56 
Προκαταβολές πελατών  0,00 
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Σύνολο 1.065.292,24 812.673,62 

 
4.11 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων: 
 

  30-9-2011 31-12-2010 
Αποδοχές προσωπικου πληρωτέες 65.331,70 76.663,62 
∆εδουλευµένα έξοδα 0,00 4.144,00 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί  52.584,78 100.884,36 
Μερίσµατα πληρωτέα 17.209,49 17.209,49 
Υποχρεώσεις από Φόρους  72.846,42 211.338,57 
Λοιπές υποχρεώσεις 17.569,82 8.748,64 
Προκ/λες πελατών 7.473,97 25.114,98 

Σύνολο 233.016,18 444.103,66 

 

4.12 Φόροι εισοδήµατος  

 

Τα ποσά των φόρων που επιβαρύνουν την χρήση,  

  30/9/2011 31/12/10 
Πρόβλεψη φόρου για την ενδιάµεση περίοδο 0,00 0,00 
∆ιαφορές Φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων 0,00 0,00 
Αναβαλλόµενος φόρος  75.132,96 46.457.54 
Σύνολο 75.132,96 46.457,54 

 

4.13  Παροχές στη ∆ιοίκηση  

 

Οι παροχές προς τη διοίκηση αφορούν αποκλειστικά σε αµοιβές εξαρτηµένης εργασίας και συγκεκριµένα για 
την περίοδο 01.01 – 30.09.2011 ανέρχονταν σε ποσό € 37.434,24 και για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο 
ανέρχονταν σε ποσό € 51.461,43.  
∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. και σε άλλα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (ούτε στις 
οικογένειές τους). 
 
4.14  Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού  

Η εταιρεία για την περίοδο 01.01-30.09.2011, απασχόλησε µέσο όρο 68 εργαζόµενων όπως και στην 
αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο όπου ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού ήταν 95. 
 

4.15  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 . 
 
4.16  Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 30ης Σεπτεµβρίου 2011 τα οποία θα έπρεπε ή να 
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.  

 

4.17  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 2010, µε εξαίρεση τα νέα ή 
αναθεωρηµένα λογιστικά πρότυπα τα οποία τέθηκαν σε ισχύ την χρήση 2011. Κανένα από τα ανωτέρω 
πρότυπα δεν είχε σηµαντική επίδραση στην τρέχουσα ή σε προγενέστερες περιόδους. Επίσης, δεν έχει επέλθει 
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κάποια αλλαγή στις εκτιµήσεις της διοίκησης, διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινοµήσεις κονδυλίων των 
οικονοµικών καταστάσεων σε σχέση αµέσως µε την προηγούµενη χρήση. 

 

4.18  Κέρδη / (Ζηµιές) ανά µετοχή  

 

 30.09.11   30.9.2010 

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) αποδοτέα στους κοινούς 
µετόχους της Εταιρείας -1.592.528,65  -1.411.718,68 
    
Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 3.961.300  3.961.300 

    
Βασικά κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή   -0,402  -0,3564 

 
 
 
4.19  Λοιπές γνωστοποιήσεις 

 

Στην παρούσα περίοδο δεν υπάρχουν εποχικά έσοδα ή ανώµαλα κόστη. 
� ∆εν υπήρξαν περιπτώσεις λογισµού εσόδων ή δαπανών τα οποία δεν αφορούν στην περίοδο 
� ∆εν υπάρχουν ασυνήθη κονδύλια στις οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου. 
� Στην παρούσα ενδιάµεση περίοδο 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 ενδιάµεσες περιόδους της παρούσας οικονοµικής περιόδου. 

� Κατά τη διάρκεια της παρούσας περιόδου, η διοίκηση της εταιρείας θέλοντας να ενισχύσει την 
ταµειακή της ρευστότητας, προέβη σε εκποίηση τµήµατος του ακινήτου, που βρίσκεται επί της οδού 
Μαραγκοπούλου και Ραζηκότσικα, έναντι τιµήµατος πώλησης 170.000,00 (κόστος κατασκευής 
221.881,50 €). Από την ανωτέρω συναλλαγή προέκυψαν ζηµιές 51.881,50 €, οι οποίες βάρυναν τα 
αποτελέσµατα (ζηµιές) της περιόδου.  

� ∆εν υπάρχουν ενδεχόµενες προβλέψεις στην παρούσα ενδιάµεση περίοδο εκτός των σχηµατισθεισών 
για την «πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού» , αµοιβών προσωπικού και προµήθειες αντιπροσώπων. 

� Η εταιρεία κατά την περίοδο του Ιουλίου 2011 προχώρησε στην υπογραφή τροποποίησης των όρων 
τόσο του leasing του ακινήτου επί της οδού Λυσίου 10 µε την Εθνική Leasing, όσο και του 
οµολογιακού δανείου µε την τράπεζα Πειραιώς. Συγκεκριµένα και για τις δύο ανωτέρω συµβάσεις η 
εταιρεία θα πληρώνει µόνο τους τόκους για τα επόµενα δύο χρόνια. 

� Την 28.07.2011 έλαβε χώρα στα γραφεία της εταιρείας στην Πάτρα, επί της οδού Μαραγκοπούλου 80 
η ετήσια µετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας και έλαβε τις παρακάτω 
αποφάσεις επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και ειδικότερα: 

 
1) Εγκρίθηκαν µε ψήφους 2.155.038, ήτοι µε ποσοστό 72,10% επί των παρόντων, οι οικονοµικές 
καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2010 (1/1/2010-
31/12/2010) µε τις επ’ αυτών εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-
Λογιστή.  
 
2) Απαλλάχθηκαν µε ψήφους 2.155.038, ήτοι µε ποσοστό 72,10% 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 2010. Το υπόλοιπο ποσοστό, 
ήτοι 27,90%, καταψήφισε.  
 
3) Εγκρίθηκαν µε ψήφους 2.988.855, ήτοι µε ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι καταβληθέντες 
µισθοί στα µέλη του ∆.Σ. Θεόδωρο Ν. ∆ούρο και Αθανάσιο Α. ∆ούρο στη χρήση 2010 και 
προεγκρίθηκαν µε ψήφους 2.155.038, ήτοι µε ποσοστό 72,10% επί των παρόντων, οι αµοιβές στα 
παραπάνω µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2011 ως εξής : Θεόδωρος Ν. ∆ούρος 
27.000,00 (πλέον εργοδοτικών εισφορών), Αθανάσιος Α. ∆ούρος : 12.000,00 ευρώ, πλέον εροδοτικών 
εισφορών. Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, µε ψήφους 2.155.038, ήτοι µε ποσοστό 72,10% επί των 
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παρόντων, οι αµοιβές που καταβλήθηκαν στα µέλη του ∆.Σ. Νικόλαο Θ. ∆ούρο και Ανδρέα Θ. ∆ούρο 
και προεγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, µε ψήφους 2.155.038, ήτοι µε ποσοστό 72,10% επί των 
παρόντων, οι αµοιβές για τα µέλη αυτά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2011 µέχρι του 
ποσού των 40.000,00 ευρώ και για τα δύο ως άνω αναφερόµενα µέλη.  
 
4) Εκλογή µε ψήφους 2.155.038, ήτοι µε ποσοστό 72,10% επί των παρόντων, ως ελεγκτές της 
χρήσης 2011 για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας τα 
ακόλουθα µέλη της εγγεγραµµένης στο µητρώο ορκωτών ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας PKF 
ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 132) και συγκεκριµένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο ορκωτός 
Ελεγκτής-Λογιστής κ. Αθανάσιος Αποστολόπουλος µε αριθµό µητρώου 12811 και β) αναπληρωµατικός 
ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Παναγιώτης Πάτσης µε αριθµό µητρώου 11921. 
 
5) Επικύρωση µε ψήφους 2.155.038, ήτοι µε ποσοστό 72,10% επί των παρόντων της εκλογής του 
νέου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου στη θέση του 
παραιτηθέντος κ. Αθανασίου ∆ούρου ως ανεξάρτητου µη εκτελεστικού, µε βάση την από 19/05/2011 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας. 
 
6. Η Γενική συνέλευση καθορίζει µε ψήφους 2.155.038, ήτοι µε ποσοστό 72,10% επί των παρόντων, 
όπως ο αριθµός του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι 5. Επίσης εκλέγει µε ψήφους 2.155.038, ήτοι µε 
ποσοστό 72,10% επί των παρόντων τον κατάλογο για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που πρότεινε ο 
Πρόεδρος της Γ.Σ. και µε ψήφους 833.817, ήτοι µε ποσοστό 27,90% τον κατάλογο για το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο που πρότεινε ο εκπρόσωπος των µετόχων Ζ. Λενακάκη, Μ. Νικολακάκη, Ι. Γιακουµάκη και 
Ε. Βόλακα. Ακολούθως εκλέγονται τα παρακάτω τέσσερα µέλη στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο από τον 
κατάλογο που πρότεινε ο Πρόεδρος της Γ.Σ. :  
Α) Νικόλαος Θ. ∆ούρος  
Β) Θεόδωρος Ν. ∆ούρος  
Γ) Αγγελική Ν. ∆ούρου 
∆) Κωνσταντίνος Λ. Παπαδόπουλος  
και το παρακάτω ένα µέλος από τον κατάλογο που πρότεινε ο εκπρόσωπος των µετόχων Ζ. 
Λενακάκη, Μ. Νικολακάκη, Ι. Γιακουµάκη και Ε. Βόλακα 
Ε) Ζαχαρίας Κ. Λενακάκης.  
Επίσης η Γενική Συνέλευση µε ψήφους 2.988.855, ήτοι µε ποσοστό 100% επί των παρόντων, όρισε 
ως ανεξάρτητα µη εκτελεστικά τα µέλη του ∆.Σ. Κωνσταντίνο Λ. Παπαδόπουλο και Ζαχαρία Κ. 
Λενακάκη.  
Μετά την παραπάνω απόφαση η σύνθεση του νέου ∆.Σ. είναι η ακόλουθη: 
 Α) Νικόλαος Θ. ∆ούρος  
Β) Θεόδωρος Ν. ∆ούρος  
Γ) Αγγελική Ν. ∆ούρου 
∆) Κωνσταντίνος Λ. Παπαδόπουλος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
Ε) Ζαχαρίας Κ. Λενακάκης, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
 
7. Επί του εβδόµου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση εκλέγει µε ψήφους 
2.155.038 ήτοι µε ποσοστό  72,10% των παρόντων τα παρακάτω µέλη της επιτροπής ελέγχου του 
άρθρου 37 του Ν.3693/2008: α) Νικόλαο Θ. ∆ούρο, β) Αγγελική Ν. ∆ούρου και γ) Κωνσταντίνο Λ. 
Παπαδόπουλο. Την εκλογή καταψήφισε το 27,90% των παρόντων µε ψήφους 833.817. 
 
8. Επί των λοιπών θεµάτων έγινε διαλογική συζήτηση.  

 
� Την 03/08/2011 έγινε συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα 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. Κωνσταντίνος Λ. Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος. 
5. Ζαχαρία Κ. Λενακάκης, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος, 
 
Η θητεία του ανωτέρω ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής και λήγει την 30-06-2015.  
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� Η εταιρεία προχώρησε εντός του Ιουλίου 2011 στο κλείσιµο δύο επιπλέον καταστηµάτων (Ρίου 
Πατρών και Άµφισσας), λόγω µη αξιόλογης εµπορικής δραστηριότητας. 

 
 
 

 
Πάτρα 29 Νοεµβρίου 2011 

 
 
   Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                               Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος                   

 

Νικόλαος Θ. ∆ούρος                                Θεόδωρος Ν. ∆ούρος               

Α.∆.T. ΑΕ-221560                          Α.∆.Τ. Ξ-621539   

 
 
 

 

Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών          Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου    

 

   Χριστόφορος Κ. Τσιπούρας                     Νικόλαος Ι. Κοντοδηµόπουλος  

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



∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας :

Ηµεροµηνια έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων :

Με σύµφωνη γνώµη 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/2011 31/12/2010 1/1 - 30/09/2011 1/1 - 30/09/2010
Ιδιοχρησ/µενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 6.773.235,43 7.737.601,56 Λειτουργικές δραστηριότητες

Επενδύσεις σε ακίνητα 674.753,05 674.753,05 (1.667.661,61) (1.451.329,56)
Αυλα περιουσιακά στοιχεία 291.857,73 315.232,64
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 253.677,71 162.782,75 Αποσβέσεις 482.959,84 526.865,89 
Αποθέµατα 3.260.804,46 3.754.224,66 Προβλέψεις 0,00 29.000,00 
Απαιτήσεις από πελάτες 1.278.000,37 1.339.281,70 Φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00 
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακα στοιχεία 456.232,07 563.384,08 335.669,91 (18.554,23)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 759.602,40 746.483,90 240.232,23 199.570,83 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.748.163,22 15.293.744,34

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 5.070.464,00 5.070.464,00 493.420,20 17.424,58 

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 658.221,32 2.250.749,97 (74.057,59) 577.465,27 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) 5.728.685,32 7.321.213,97 15.875,86 483.805,49 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.917.407,73 2.891.984,25 Μείον:
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.622.887,82 1.827.186,88 240.232,23 199.570,83 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.157.759,88 1.850.050,96 0,00 0,00 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.321.422,47 1.403.308,28

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 8.019.477,90 7.972.530,37 (413.793,39) 164.677,44 

13.748.163,22 15.293.744,34

(54.917,77) (153.127,31)

1/1 - 30/09/2011 1/1 - 30/09/2010 1/7 - 30/09/2011 1/7 - 30/09/2010 209.000,00 220.000,00 
Κύκλος Εργασιών 4.107.319,80 4.844.085,93 1.288.925,46 1.454.649,12 1.910,56 5.010,39 

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 1.807.720,29 1.962.750,81 744.898,49 594.250,12 0,00 
Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων (1.429.339,94) (1.256.769,12) (355.034,47) (232.520,34) 155.992,79 71.883,08 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (1.667.661,61) (1.451.329,56) (413.008,54) (279.363,44)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (1.592.528,65) (1.411.718,68) (393.620,60) (286.210,10)

Λοιπά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Συγκεντρωτικά συνολικά εσοδα µετά από φόρους (Α)+ (Β) (1.592.528,65) (1.411.718,68) (393.620,60) (286.210,10) 870.131,10 0,00 

Κέρδη / (ζηµιές) ανα µετοχή-βασικά σε € -0,4020 -0,3564 -0,0994 -0,0723 (755.679,70) (185.938,74)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (946.380,10) (729.903,23) (679.123,13) (57.382,54)

(χρεολύσια) (83.379,73) (122.243,67)

31.071,67 (308.182,41)

1/1 - 30/09/2011 1/1 - 30/09/2010 (226.728,93) (71.621,89)
7.321.213,97 9.811.933,88 372.477,07 186.168,86 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (1.592.528,65) (1.411.718,68) 145.748,14 114.546,97 

5.728.685,32 8.400.215,20

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Νικόλαος Θ. ∆ούρος
Α.∆.T. ΑΕ-221560

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξηςπεριόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ενάρξεως περιόδου

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α.Τ. ΑΙ-213777
Θεόδωρος Ν.∆ούρος Χριστόφορος Κ. Τσιπούρας Νικόλαος Ι. Κοντοδηµόπουλος

Α.∆.Τ. Ξ-621539 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 2009 και 2010,  είναι 42.000,00 ευρώ όπως αναφέρεται στη σηµείωση 4.3 των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων.

2. Επί των ακινήτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ευρώ 4.563.750,00 για εξασφάλιση µακροπρόθεσµων δανείων το ύψος των οποίων την 30.09.2011  ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 2.976.341,05.

3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 30/09/2011 είναι 68 άτοµα (30/09/2010 : 95 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 391.901,50€ ,β) απαξίωση αποθεµάτων ποσό 254.965,55€ , γ) ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 42.000,00€ και δ) παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 185.684€ .

6. ∆εν υπαρχουν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24, ούτε υπόλοιπα απαιτήσειων ή υποχρεώσεων από και πρός ∆ιευθυντικά Στελέχη και µέλη του ∆.Σ., υπάρχουν όµως αµοιβές εξαρτηµένης εργασίας προς δύο µέλη του ∆.Σ. της εταιρείας, το ύψος των οποίων την 30.09.2011 ανέρχεται στο

ποσό των 37.434,24  ευρώ .

7. Οι βασικές λογιστικές αρχές και µέθοδοι που εφαρµόστηκαν είναι οι ίδιες µε αυτές των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2010

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

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληµένα

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

Καταβληµένοι φόροι

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2011  και 30.09.2010 αντίστοιχα)

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

Εξοφλήσεις δανείων

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξεως περιόδου

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

περιόδου (α)+(β)+(γ)

Αθανάσιος Π. Αποστολόπουλος

29/11/2011

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια

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

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

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

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

Μερίσµατα εισπραχθέντα

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

Τύπος έκθεσης επισκόπησης :

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ                                                                                                                                                              Ποσά   εκφρασµένα σε 
ευρώ

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ                                                                                            Ποσά 
εκφρασµένα σε ευρώ

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ

Πλέον/(µείον) προσαρµογές για:

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

(δηµοσιευόµενα σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

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

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

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. 

Ελεγκτική Εταιρία : PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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