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

Συμβούλιο της «ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.» την 23/11/2009 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 Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά 

οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 

 

Νικόλαος Θ. Δούρος 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. 
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Β)  ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1 – 30/9/2009 
 
1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων 
 
Η κατάσταση συνολικών εσόδων της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/9/2009 και τα αντίστοιχα 
συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης περιόδου έχουν ως εξής: 
 

 Σημ.  1/1 - 
30/09/2009   1/1 - 

30/09/2008 
         
Πωλήσεις   6.417.202,04    7.025.446,07 
Κόστος Πωληθέντων   (4.122.353,70)   (4.225.878,15) 
Μικτό Κέρδος   2.294.848,34    2.799.567,92 
         
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης    48.419,53    71.522,17 
Έξοδα διάθεσης   (2.724.359,53)   (2.797.890,65) 
Έξοδα διοίκησης   (382.560,14)   (348.182,42) 
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης    (58.434,83)   (61.002,84) 
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων   (822.086,63)   (335.985,82)

         
Χρηματοοικονομικά Έσοδα   16.389,64    9.032,82 
Χρηματοοικονομικά Έξοδα   (271.325,30)   (264.326,53) 
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων   (1.077.022,29)   (591.279,53)
         
 Φόρος εισοδήματος 4.11  (50.086,39)   6.682,40 
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (A)   (1.127.108,68)   (584.597,13)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)   0,00    0,00 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+ (Β)  (1.127.108,68)   (584.597,13)

 
Η κατάσταση συνολικών εσόδων της Εταιρείας για την περίοδο 1/7 – 30/9/2009 και τα αντίστοιχα 
συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης περιόδου έχουν ως εξής: 
 

     1/7 - 30/9/2009 1/7 - 30/9/2008 
          
Πωλήσεις     2.156.652,82 2.611.647,84 
Κόστος Πωληθέντων     (1.408.906,21) (1.636.832,65) 
Μικτό Κέρδος     747.746,61 974.815,19 
          
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης      20.037,39 20.237,34 
Έξοδα διάθεσης     (851.833,19) (1.054.484,71) 
Έξοδα διοίκησης     (159.346,18) (109.522,32) 
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης      0,00 (10.420,98) 
Αποτελέσματα Προ Φόρων 
Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων 

    (243.395,37) (179.375,48)

          
Χρηματοοικονομικά Έσοδα     2.502,28 694,25 
Χρηματοοικονομικά Έξοδα     (38.512,67) (76.742,17) 
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων     (279.405,76) (255.423,40)
          
 Φόρος εισοδήματος     (38.088,55) (5.346,42) 
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους     (317.494,31) (260.769,82)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους    0,00 0,00 
Συγκεντρωτικά συνολικά εσοδα μετά από φόρους    (855.716,61) (260.769,82)

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

Η κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/09/2009 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα 
μεγέθη της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   30/9/2009   31/12/2008 
  Σημείωση       

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού         
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις   10.124.282,94    10.031.897,13 
Άύλα περιουσιακά στοιχεία   333.272,18    337.844,30 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις   53.441,57    76.458,96 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις   103.568,30    94.640,30 
    10.614.564,99    10.540.840,69 
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία         
Αποθέματα   4.935.276,80    6.000.035,71 
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 4.5 2.074.040,59    2.158.225,11 
Λοιπές Απαιτήσεις 4.6 659.450,73    603.037,03 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων   57.600,00    57.600,00 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.7 251.367,15    504.822,74 
    7.977.735,27    9.323.720,59 
          
Σύνολο Ενεργητικού   18.592.300,26    19.864.561,28 
          
          

ΠΑΘΗΤΙΚΟ         
Ίδια Κεφάλαια          
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   (2.882.854,09)   (1.755.745,41) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   10.668.500,75    11.795.609,43 
          
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 4.8 3.128.190,22    498.338,09 
Επιχορηγήσεις παγίων   213.825,43    0,00 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία   144.848,10    144.848,10 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις -Χρηματοδοτικές μισθώσεις 4.8 1.739.940,12    1.846.990,93 
Προβλέψεις 4.3 67.069,00    40.000,00 
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων   5.293.872,87    2.530.177,12 
          
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις         
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4.9 1.000.190,53    1.631.070,64 
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 4.8 1.118.390,16    3.045.261,07 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 4.8 156.618,34    152.451,08 
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 4.10 354.727,61    709.991,94 
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων   2.629.926,64    5.538.774,73 
          
Σύνολο Υποχρεώσεων   7.923.799,51    8.068.951,85 
          
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   18.592.300,26    19.864.561,28 
          

 
 

 
 

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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3. Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 

Η κατάσταση μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την περίοδο 1/1 – 30/9/2009, και τα 
συγκρίσιμα μεγέθη της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 
 30/9/2009  30/9/2008 
    
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.09 & 01.01.08) 11.795.609,43  13.202.947,86
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
Διόρθωση λάθους  0,00 0,00
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (1.127.108,68) (584.597,13)
Αγορές/ (πωλήσεις) ιδίων μετοχών 0,00 0,00
 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.9.2009 & 30.09.2008) 10.668.500,75 12.618.350,73
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Στοιχεία Κατάσταση ταμειακών ροών 

Οι ταμειακές ροές της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/09/2009, και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της 
προηγούμενης περιόδου έχουν ως εξής: 
 

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ   1/1-30/09/09 1/1-30/09/08 
Λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (1.077.022,29) (591.279,53)
Πλέον/(μείον) προσαρμογές για:   
Αποσβέσεις    481.817,71  515.201,36 
Προβλέψεις    0,00  0,00 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (16.389,64) (9.032,82) 
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 271.325,30  264.326,53 
      
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις 
λειτουργικές δραστηριότητες 
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 1.064.758,91  255.704,81 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 18.842,82  (626.965,62) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (6.074.041,78) (272.106,22) 
Μείον:      
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα 271.325,30  264.326,53 
Καταβλημένοι φόροι 0,00  0,00 
      
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (5.602.034,27) (728.478,02)
      

Επενδυτικές δραστηριότητες 
  

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (569.631,40) (825.487,81) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 0,00  0,00 
Τόκοι εισπραχθέντες 16.389,64  9.032,82 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (553.241,76) (816.454,99)
      
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   
      
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 3.719.872,36  1.451.118,36 
Εξοφλήσεις δανείων 2.284.831,63  32.980,58 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις    
(χρεολύσια)    (102.883,55) (120.552,36) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 5.901.820,44  1.363.546,58 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) (253.455,59) (181.386,43)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ενάρξεως περιόδου 504.822,74  353.984,45 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξεως περιόδου 251.367,15  172.598,02 
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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 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ» και « ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΟΥΡΟΣ 
ΚΑΙ ΥΙΟΙ» οι οποίες ιδρύθηκαν τα έτη 1965 και 1969 αντίστοιχα.  
 
Η εταιρεία ΔΟΥΡΟΣ 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 ΔΟΥΡΟΣ 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 εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (εφεξής οι «οικονομικές 
καταστάσεις») της εταιρείας «ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε» με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2009 έχουν συνταχθεί σύμφωνα 
με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις»), όπως αυτό 
εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ). 
 
Οι συνημμένες ενδιάμεσες  οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1/1/2009 έως 30/9/2009, 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 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 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 1/1/2009 έως 30/9/2009 εγκρίθηκαν 
προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρεία ς κατά τη συνεδρίασή του στις 23/11/2009. 
 
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 ΔΠΧΠ  απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά 
την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Δεν τίθεται θέμα αλλαγών στις λογιστικές αρχές και 
μεθόδους με βάση τα Δ.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 Δεκεμβρίου 2008, με 
εξαίρεση τις μεταβολές που έχουν επέλθει σε αυτές λόγω υιοθέτησης από τον εταιρεία νέων ή 
αναθεωρημένων Δ.Λ.Π. - Δ.Π.Χ.Α. ή Διερμηνειών που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά. Οι εν 
λόγω μεταβολές περιγράφονται στην επόμενη υπ΄ αριθμ 3.1. σημείωση. 
 
3.1. Νέα, αναθεωρημένα ή τροποποιημένα πρότυπα που εφαρμόστηκαν υποχρεωτικά για πρώτη 
φορά στην τρέχουσα περίοδο 
 
ΔΠΧΑ 1 – Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ  και ΔΛΠ 27 – Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές 
καταστάσεις  
Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές της καταστάσεις της εταιρείας. 
 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 2 ‘Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών  
Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές της καταστάσεις της εταιρείας. 
 

Αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ‘Ενοποιημένες και 
Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις’  
Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 
 
ΔΠΧΠ 8 - Τομείς Δραστηριοτήτων  
Η εφαρμογή του δεν έχει επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις της εταιρείας.  
 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 ‘Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων  
Το ΔΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις και εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2009. Οι πιο σημαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με μετόχους, η εισαγωγή μιας καινούργιας κατάστασης συνολικού 
εισοδήματος (“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με «λοιπά εισοδήματα» (“other comprehensive income”) και 
της απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονομικές καταστάσεις ή αναδρομικές εφαρμογές νέων 
λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Η εταιρεία θα κάνει 
τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονομικών της καταστάσεων της 31.12.2009.  
 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23 – Κόστος Δανεισμού  
Η αναθεωρημένη έκδοση του παραπάνω προτύπου δεν έχει επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις.  
 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1 Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο (ή 
“puttable” μέσο)  
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο 
(«puttable» μέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση μιας οντότητας καταταχθούν ως 
Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση 
πληροφοριών αναφορικά με τα «puttable» μέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις 
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Οι ανωτέρω 
τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρμογή στην εταιρεία. 
  
ΔΛΠ 34 – Ενδιάμεση οικονομική αναφορά 
 (τροποποίηση του προτύπου που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 
τρέχουσας χρήσης) 
Στο εν λόγω πρότυπο, βάσει του οποίου παρουσιάζονται οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, 
επήλθαν αλλαγές λόγω κυρίως της αναθεώρησης του ΔΛΠ 1. Με την αναθεώρηση αυτή, ορίστηκαν αλλαγές 
στην χρησιμοποιούμενη ορολογία όλων των προτύπων. Ειδικά στο ΔΛΠ 34 τροποποιήθηκε η ορολογία και το 
περιεχόμενο των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Επίσης προστέθηκαν νέες απαιτήσεις αναφορικά με 
την παρουσίαση εσόδων και εξόδων των ενδιάμεσων περιόδων. 
Σύμφωνα με τις παραπάνω τροποποιήσεις η εταιρεία θα πρέπει να παρουσιάζει όλα τα στοιχεία των εσόδων 
και εξόδων που αναγνωρίστηκαν στην ενδιάμεση περίοδο: 
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(α) είτε σε μία ενιαία κατάσταση 
(β) είτε σε δύο καταστάσεις: μία κατάσταση που θα παρουσιάζει τα στοιχεία των κερδών ή ζημιών της 
περιόδου (ξεχωριστή κατάσταση αποτελεσμάτων ) και μία δεύτερη κατάσταση η οποία θα ξεκινά από το 
αποτέλεσμα της περιόδου και θα συνεχίζει παρουσιάζοντας τα στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 
(Κατάσταση Συνολικών Εσόδων). 
Η εταιρεία επέλεξε τον (α) τρόπο παρουσίασης των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν στην ενδιάμεση 
περίοδο (σε μια ενιαία κατάσταση). 
 
ΔΕΕΧΠ 13 – Προγράμματα Πιστότητας Πελατών  
Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία.  
 
ΔΕΕΧΠ 15 – Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας  
Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 
  
ΔΕΕΧΠ 16 - Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό  
Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία, εφόσον η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί το λογιστικό χειρισμό της 
αντιστάθμισης για οποιαδήποτε επένδυση στο εξωτερικό. 
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4. Πρόσθετες πληροφορίες 

 

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 30.9.2009 ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 3.321.201,70. 

 

4.2  Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Δεν 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. Ο τακτικός φορολογικός 
έλεγχος, για τις πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας των χρήσεων 2007 και 2008 
ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2009. Η συνολική επιβάρυνση φόρων επί λογιστικών διαφορών ανέρχεται σε 
47.069,00 ευρώ, εκ των οποίων 39.916,00 ευρώ αποτελούν κύριο φόρο και 7.153,00 ευρώ προσαυξήσεις. Για 
τις ανωτέρω ανέλεγκτες χρήσεις είχε σχηματισθεί πρόβλεψη στις προηγούμενες οικονομικές καταστάσεις 
ποσού 40.000,00 ευρώ  Συνεπώς ανέλεγκτη φορολογικά είναι η τρέχουσα περίοδος 2009 για την οποία έχει 
σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού 20.000,00 ευρώ στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. 
 

4.4  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για την περίοδο 01.01 – 30.09.2009 που θα 
επιβαρύνουν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009. 
 

4.5 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

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

  30/9/2009 31/12/2008 
Πελάτες 1.637.097,77 1.164.809,95 
Γραμμάτια Εισπρακτέα 25.405,71 110.929,00 
Επιταγές Εισπρακτέες  377.814,39 720.126,53 
Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες 188.977,64 257.686,04 
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (155.254,92) (151.251,48) 
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 2.074.040,59 2.102.300,04  
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 0,00 55.925,07  
Σύνολο 2.074.040,59 2.158.225,11  

 
 
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. 

 

4.6 Λοιπές απαιτήσεις 
 

Ο λογαριασμός «Λοιπές  απαιτήσεις», αναλύεται ως εξής: 
 

  30/9/2009 31/12/2008 
Χρεώστες Διάφοροι 173.974,85 534.389,84  
Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο 9.328,83 7.925,49  
Λοιπές Απαιτήσεις 246.512,14 60.721,70  
Έξοδα επομένων χρήσεων 44.848,75 0,00  
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Προκ/λες για αγορές παγίων 106.006,42 0,00  
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 78.779,74 0,00  
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες 0,00 0,00  
Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 659.450,73 603.037,03  

 
 

4.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

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

  30/9/2009 31/12/2008 
Διαθέσιμα στο ταμείο 121.006,89 103.561,41 
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 130.360,26 401.261,33 
Προθεσμιακές καταθέσεις 0,00 0,00 
Δεσμευμένες καταθέσεις 0,00 0,00 
Σύνολο 251.367,15 504.822,74 

 
 

4.8 Δανειακές υποχρεώσεις 

 
  30/9/2009 31/12/2008 
Μακροπρόθεσμος δανεισμός   
Ομολογιακά δάνεια 2.910.614,56 0,00 
Τραπεζικός δανεισμός 217.575,66 498.338,09 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 1.739.940,12 1.846.990,93 
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 4.868.130,34 2.345.329,02

  
Βραχυπρόθεσμα δάνεια   
Τραπεζικές υπεραναλήψεις 531.786,63 563.804,86 
Τραπεζικός δανεισμός 393.592,05 2.423.936,25 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη 193.011,48 57.519,96 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 156.618,34 152.451,08 
Λοιπά 0,00 0,00 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 1.275.008,50 3.197.712,15
  
Σύνολο δανείων 6.143.138,84 5.543.041,17

 
Η εταιρεία προέβη σε αναδιάρθρωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της μετατρέποντας μέρος αυτού σε 
μακροπρόθεσμο με τη σύναψη κοινού Ομολογιακού Δανείου με την τράπεζα Πειραιώς. Το ποσό του Κοινού 
Ομολογιακού Δανείου ανήλθε στα € 3.000.000 και είναι 15ετούς διάρκειας.  
 
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. 
 

4.9 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

  30/9/2009 31/12/2008 
  
Προμηθευτές 910.964,02 820.736,03 
Γραμμάτια Πληρωτέα 0,00 39.976,32 
Επιταγές Πληρωτέες 89.226,51 729.717,15 
Προκαταβολές πελατών 0,00 40.641,14 
Σύνολο 1.000.190,53 1.631.070,64
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4.10 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: 
 

  30/9/2009 31/12/2008 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 149.416,71 52.806,42 
Δεδουλευμένα έξοδα 0,00 0,00 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί  53.027,76 119.338,63 
Μερίσματα πληρωτέα 17.209,49 17.209,49 
Υποχρεώσεις από Φόρους  58.682,39 514.969,56 
Λοιπές υποχρεώσεις 41.220,74 5.667,84 
Προκ/λες πελατών 35.170,52 0,00 
Σύνολο 354.727,61 709.991,94

 
 

4.11 Φόροι εισοδήματος  

 

Τα ποσά των φόρων που επιβαρύνουν την χρήση,  

  30/9/2009 31/12/2008 
Πρόβλεψη φόρου για την ενδιάμεση περίοδο 20.000,00 0,00
Διαφορές Φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων 7.069,00 0,00
Αναβαλλόμενος φόρος  23.017,39 10.634,99
Σύνολο 50.086,39 6.662,13

 

4.12  Παροχές στη Διοίκηση  

 
Οι παροχές προς τη διοίκηση αφορούν αποκλειστικά σε αμοιβές εξαρτημένης εργασίας και συγκεκριμένα για 
την περίοδο 01.01 – 30.09.2009 ανέρχονταν σε ποσό €  40.178,58 και για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο 
ανέρχονταν σε ποσό € 33.261,94. 
 
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. και σε άλλα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (ούτε στις 
οικογένειές τους). 
 

4.13  Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού  

Η εταιρεία για την περίοδο 01.01-30.09.2009, απασχόλησε ένα μέσο όρο 127 εργαζόμενων  όπως και στην 
αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο όπου ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ήταν 157. 
 

4.14  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 οι δε οικονομικές 
καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση άλλων εταιρειών . 
 

4.15  Γεγονότα μετά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων 

Με την από 26/10/2009 ανακοίνωση, ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2007 και 
2008 για τις πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας. Η συνολική επιβάρυνση φόρων επί 
λογιστικών διαφορών ανέρχεται σε 47.069,00 ευρώ, ακ των οποίων 39.916,00 ευρώ αποτελούν κύριο φόρο 
και 7.153,00 ευρώ προσαυξήσεις. 
 

 

4.16  Μεταβολές λογιστικών αρχών ή εκτιμήσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 

Δεν έχουν επέλθει τέτοιες μεταβολές σε ότι αφορά τις λογιστικές αρχές που ακολουθεί η εταιρεία ή τις 
εκτιμήσεις της διοίκησης σε ότι αφορά τα Δ.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Π. σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρήση.  
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4.17  Λοιπές γνωστοποιήσεις 

 

 Την 16/7/2009 κατόπιν αποφάσεως της μετ΄αναβολή ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία έως 30-6-2013. Την ίδια ημερομηνία 
με απόφαση του Δ.Σ. συγκροτήθηκε το νεοεκλεχθέν Δ.Σ. ως ακολούθως:  
Νικόλαος Θ. Δούρος  Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 
Ανδρέας Θ. Δούρος  Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου 
Θεόδωρος Ν. Δούρος   Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου 
Αθανάσιος Α. Δούρος  Σύμβουλος – Μη εκτελεστικό μέλος  
Γεώργιος Π. Παπαγιαβής  Σύμβουλος – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  
Δημήτριος Χρ. Ρούπας   Σύμβουλος – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  
Κυριάκος Π. Βαφέας  Σύμβουλος – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  

 
 Στην παρούσα περίοδο δεν υπάρχουν εποχικά έσοδα ή ανώμαλα κόστη. 
 
 Δεν υπήρξαν περιπτώσεις λογισμού εσόδων ή δαπανών τα οποία δεν αφορούν στην περίοδο. 

 
 Δεν 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. 

 
 Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες προβλέψεις στην παρούσα ενδιάμεση περίοδο εκτός των σχηματισθεισών 

για την «πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού» , αμοιβών προσωπικού και προμήθειες αντιπροσώπων.  
 
 Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών για την τρέχουσα περίοδο είναι: 3.961.300. 

 
 
 
 



  

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2009                                                                                                                    

16

 
 

Πάτρα 23 Νοεμβρίου 2009 
 

 
   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                               Ο Αντιπρόεδρος                    

και Διευθύνων Σύμβουλος          & Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου 

 

   Νικόλαος Θ. Δούρος                                Ανδρέας Θ. Δούρος    

     Α.Δ.T. ΑΕ-221560                          Α.Δ.Τ. ΑΕ-221634   
 
 
 

 

 

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών          Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου    

 

   Ιωάννης Απ. Ξενογιάννης                     Χριστόφορος Κ. Τσιπούρας  

        Α.Δ.Τ. ΑΕ-221549                   Α.Δ.Τ. ΑΕ-221561  
 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας : www.dur.gr
Ημερομηνια έγκρισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 
: 23/11/2009
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρία :
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/2009 31/12/2008 1/1-30/09/09 1/1-30/09/08
Ιδιοχρησ/μενα ενσώματα πάγια στοιχεία 8.255.946,22 8.303.075,98 Λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδύσεις σε ακίνητα 909.753,05 909.753,05 (1.077.022,29) (591.279,53)
Αυλα περιουσιακά στοιχεία 333.272,18 337.844,30
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.115.593,54 990.167,36 Αποσβέσεις 481.817,71 515.201,36 
Αποθέματα 4.935.276,80 6.000.035,71 Προβλέψεις 0,00 0,00 
Απαιτήσεις από πελάτες 2.074.040,59 2.158.225,11 (16.389,64) (9.032,82)
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακα στοιχεία 968.417,88 1.165.459,77 271.325,30 264.326,53 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.592.300,26 19.864.561,28

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 5.070.464,00 5.070.464,00 1.064.758,91 255.704,81 
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 5.598.036,75 6.725.145,43 18.842,82 (626.965,62)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) 10.668.500,75 11.795.609,43 (6.074.041,78) (272.106,22)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.128.190,22 498.338,09 Μείον:
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.165.682,65 1.991.839,03 271.325,30 264.326,53 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.118.390,16 3.045.261,07 0,00 0,00 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.511.536,48 2.533.513,66
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 7.923.799,51 8.068.951,85 (5.602.034,27) (728.478,02)

18.592.300,26 19.864.561,28

(569.631,40) (825.487,81)
1/1 - 30/9/2009 1/1 - 30/9/2008 1/07 - 30/09/2009 1/07 - 30/09/2008 0,00 0,00 

Κύκλος Εργασιών 6.417.202,04 7.025.446,07 2.156.652,82 2.611.647,84 16.389,64 9.032,82 
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 2.294.848,34 2.799.567,92 747.746,61 974.815,19 
Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (822.086,63) (335.985,82) (243.395,37) (179.375,48) (553.241,76) (816.454,99)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (1.077.022,29) (591.279,53) (279.405,76) (255.423,40)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (1.127.108,68) (584.597,13) (317.494,31) (260.769,82)
Λοιπά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Συγκεντρωτικά συνολικά εσοδα μετά από φόρους (Α)+ (Β) (1.127.108,68) (584.597,13) (317.494,31) (260.769,82) 3.719.872,36 1.451.118,36 
Κέρδη / (ζημιές) ανα μετοχή-βασικά σε € -0,2845 -0,0237 -0,0801 -0,0237 2.284.831,63 32.980,58 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (340.268,92) 179.215,54 (108.453,23) 11.581,43 

(χρεολύσια) (102.883,55) (120.552,36)

5.901.820,44 1.363.546,58 

1/1 - 30/9/2009 1/1 - 30/9/2008 (253.455,59) (181.386,43)
11.795.609,43 13.202.947,86 504.822,74 353.984,45 

251.367,15 172.598,02 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (1.127.108,68) (584.597,13)

10.668.500,75 12.618.350,73

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
και Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Θ. Δούρος
Α.Δ.T. ΑΕ-221560

Καταβλημένοι φόροι

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

PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. 
Δεν απαιτείται

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                               
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ                            

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

1.2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ                                                                                                                                                              
Ποσά   εκφρασμένα σε ευρώ

Α.Δ.Τ. ΑΕ-221561Α.Δ.Τ. ΑΕ-221549
Χριστόφορος Κ. ΤσιπούραςΙωάννης Απ. Ξενογιάννης

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

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

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων

Επενδυτικές δραστηριότητες

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ενάρξεως περιόδου

Α.Δ.Τ. ΑΕ-221634

Ο Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξηςπεριόδου (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2009  και 30.09.2008 αντίστοιχα)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξεως περιόδου

Τόκοι εισπραχθέντες

Ανδρέας Θ.Δούρος

Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α)+(β)+(γ)

Εξοφλήσεις δανείων

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

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

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.   9927/06/Β/86/97

Πάτρα ,Μαραγκοπούλου 80
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 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. 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ                                                                            
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

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

Πλέον/(μείον) προσαρμογές για:
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

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

Αθανάσιος Π. Αποστολόπουλος

1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2008. Το ποσό των προβλέψεων που σχηματίστηκε για την ανέλεγκτη φορολογικά περίοδο χρήσης 2009, είναι 20.000,00 ευρώ όπως αναφέρεται στη σημείωση 4.3 των Ενδιάμεσων 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 30.9.2009 ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 3.321.201,70.
3. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30/9/2009 είναι 127 άτομα (30/9/2008 : 157 άτομα).
4. Δεν 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 155.254,92€ ,β) απαξίωση αποθεμάτων ποσό 234.587,20€ , γ) ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 20.000,00€ και δ) παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
144.848,10€ .
6. Δεν υπαρχουν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24,ούτε απαιτήσεις από και πρός Διευθυντικά Στελέχη και μέρη του Δ.Σ., υπάρχουν όμως αμοιβές εξαρτημένης εργασίας προς δύο μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, το ύψος των οποίων την 30.09.2009 ανέρχεται
στο ποσό των 40.178,58 ευρώ .
7. Οι βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι που εφαρμόστηκαν είναι οι ίδιες με αυτές των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008.

http://www.dur.gr/�
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