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Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 

1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2011 

 

 

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

∆ιοικητικό Συµβούλιο της «∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε.» την 24/05/2011 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)  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1/1 – 31/3/2011 
 
1. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
 
Η κατάσταση συνολικών εσόδων της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 31/3/2011 και τα αντίστοιχα 
συγκρίσιµα µεγέθη της προηγούµενης περιόδου έχουν ως εξής: 
 

 Σηµ. 
1/1 - 

31/3/2011 
  

1/1 - 
31/3/2010 

          
Πωλήσεις   1.231.510,28    2.109.828,92  

Κόστος Πωληθέντων   (703.397,18)   (1.244.282,23) 

Μικτό Κέρδος   528.113,10    865.546,69  

          

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης    13.045,00    28.295,91  
Έξοδα διάθεσης   (889.603,91)   (802.763,58) 
Έξοδα διοίκησης   (86.442,05)   (147.233,83) 
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης    (268,17)   (39.600,00) 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών Αποτελεσµάτων 

  (435.156,03)   (95.754,81) 

          

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα   1.220,00    386,00  
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα   (53.590,40)   (59.500,22) 

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων   (487.526,43)   (154.869,03) 

          

 Φόρος εισοδήµατος   3.770,42    (6.444,87) 

Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους (A)   (483.756,01)   (161.313,90) 

          

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

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

  (483.756,01)   (161.313,90) 

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

Η κατάσταση οικονοµικής θέσης της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 31/03/2011 και τα αντίστοιχα συγκρίσιµα 
µεγέθη της προηγούµενης χρήσης έχουν ως εξής: 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ         

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Σηµ. 31-03-11   31-12-10 
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού         
Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα Πάγια  7.582.606,16    7.737.601,56 
Επενδύσεις σε ακίνητα  674.753,05    674.753,05  
Άύλα περιουσιακά στοιχεία  307.440,98    315.232,64  
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  101.739,03    97.968,61  
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις  98.331,67    64.814,14  
   8.764.870,89    8.890.370,00  
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία        
Αποθέµατα  3.544.853,56    3.754.224,66  
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις  1.457.683,72    1.339.281,70  
Λοιπές Απαιτήσεις  151.664,40    128.123,01  
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 

 62.784,00    62.784,00  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  129.647,06    372.477,07  
   5.346.632,74    5.656.890,44  
Πάγια στοιχεία κατηγοριοποιηµένα ως Κρατούµενα 
προς πώληση 

 746.483,90    746.483,90  

Σύνολο Ενεργητικού  14.857.987,53    15.293.744,34  

ΠΑΘΗΤΙΚΟ        
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  (6.713.896,88)   (6.230.140,87) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  6.837.457,96    7.321.213,97  
         
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις        
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις  2.844.732,79    2.891.984,25  
Επιχορηγήσεις παγίων  98.910,35    111.740,35  
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 

 185.684,00    185.684,00  

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις -
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

 1.446.072,03    1.487.762,53  

Προβλέψεις  42.000,00    42.000,00  
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων  4.617.399,17    4.719.171,13  
         
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις        
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  861.398,84    812.673,62  
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις  2.053.579,91    1.850.050,96  
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

 165.283,21    146.531,00  

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  322.868,44    444.103,66  
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων  3.403.130,40    3.253.359,24  
         
Σύνολο Υποχρεώσεων  8.020.529,57    7.972.530,37  
          
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   14.857.987,53    15.293.744,34  

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

 

Η κατάσταση µεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την περίοδο 1/1 – 31/3/2011, και τα 
συγκρίσιµα µεγέθη της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 
 31/3/2011  31/3/2010 

    

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  (483.756,01)  (161.313,90)
 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.3.2011 & 31.03.2010)   6.837.457,96  9.650.619,98
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Οι ταµειακές ροές της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 31/3/2011, και τα αντίστοιχα συγκρίσιµα µεγέθη της 
προηγούµενης περιόδου έχουν ως εξής: 

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ   1/1 - 31/03/2011 1/1 - 31/03/2010 
Λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (487.526,43) (154.869,03)
Πλέον/(µείον) προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις    167.899,06 174.306,48 
Προβλέψεις    0,00 7.000,00 

Φόρος εισοδήµατος    0,00 0,00 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας (1.220,00) (13.929,84)

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 53.590,40 59.500,22 

      
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις 
λειτουργικές δραστηριότητες 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 209.371,10 (93.382,66)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (175.460,94) (507.128,86)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (416.447,11) 710.301,95 
Μείον:      

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληµένα 53.590,40 59.500,22 

Καταβληµένοι φόροι 0,00 0,00

      
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α) (703.384,32) 122.298,04 
      

Επενδυτικές δραστηριότητες   

      
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (5.112,00) (153.116,65)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 0,00 220.000,00 
Τόκοι εισπραχθέντες 1.220,00 386,00 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  0,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (3.892,00) 67.269,35 

      
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

      
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 680.894,95 0,00 

Εξοφλήσεις δανείων (193.510,35) (185.938,74)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις    
(χρεολύσια)    (22.938,29) (35.626,39)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) 464.446,31 (221.565,13)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) (242.830,01) (31.997,74)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ενάρξεως περιόδου 372.477,07 186.168,86 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξεως περιόδου 129.647,06 154.171,12 
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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 εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις (εφεξής οι «οικονοµικές καταστάσεις») της 
εταιρείας «∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε» µε ηµεροµηνία 31 Μαρτίου 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 31/3/2011, 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 31/3/2011 εγκρίθηκαν 
προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρεία ς κατά τη συνεδρίασή του στις 24/5/2011. 
 
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 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 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 
 
∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής 
αναφοράς» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010) 
 
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά 
τα ∆ΠΧΑ αναφορικά µε την χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους στα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και 
αερίου, τον καθορισµό για το κατά πόσο κάποια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση και τις υποχρεώσεις 
παροπλισµού οι οποίες περιλαµβάνονται στο κόστος των ενσώµατων παγίων.  
Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας  καθώς έχει 
ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ. 
 
∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010)  
 
Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 και το λογιστικό χειρισµό 
για τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται τοις µετρητοίς στις ενοποιηµένες 
ή ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η 
οικονοµική οντότητα δεν έχει καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία των 
µετοχών.  
Η τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας . 
 
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010) 
 
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα πρέπει 
να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την 
απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα 
συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα 
προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους 
τους υφιστάµενους µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. 
 
Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 
Πρότυπα υποχρεωτικά µετά τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2010 
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
 
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια 
του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση της 
αξίας, και τη λογιστική αντιστάθµισης. Σύµφωνα ε το ∆ΠΧΑ 9, όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία επιµετρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού 
περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη 
συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο 
αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής 



  

Τριµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της περιόδου 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2011                                                                                                                   

11 

οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών 
ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, 
εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην 
προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε 
συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρούνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να 
παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές 
εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός 
γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί να 
αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα 
έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την 
εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες 
µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της 
εύλογης αξίας. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του 
καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Μόνο όταν υιοθετηθεί, η εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 
Ιανουαρίου 2013. 
 
∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011) 
 
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα 
µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. 
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.  
 
∆εν έχει εφαρµογή  
 
∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για τη χρήση που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2010 
Ε∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010) 
 
Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει συµµετοχικούς 
τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια χρηµατοοικονοµική 
υποχρέωση.   
 
Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ιερµηνείες υποχρεωτικές µετά τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2010 
Ε∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο 
Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» 
(εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011) 
 
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε 
ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη 
αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να 
αντιµετωπίσει το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο.  
 
Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία . Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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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 31.3.2011 ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 3.037.744,27. 

 

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 χρήσεις είναι 2009, 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 – 31.03.2011 που θα 
επιβαρύνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010. 
 
4.5 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

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

  31/03/2011 31/12/2010 
Πελάτες           1.037.071,87  757.524,57 
Γραµµάτια Εισπρακτέα 42.492,97  47.139,99 
Επιταγές Εισπρακτέες  462.907,69  592.666.,67 
Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες 116.508,06  143.247,34 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (201.296,87) (201.296,87) 

Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 1.457.683,72  1.339.281,70  

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

 

4.6 Λοιπές απαιτήσεις 
 

Ο λογαριασµός «Λοιπές  απαιτήσεις», αναλύεται ως εξής: 

  31/03/2011 31/12/2010 
Χρεώστες ∆ιάφοροι  94.624,89      91.456,49  
Απαιτήσεις Από Ελληνικό ∆ηµόσιο               2.047,51                3.945,37  
Λοιπές Απαιτήσεις            245.600,63    223.329,78  
Έξοδα εποµένων χρήσεων 0,00 0,00  
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (190.608,63) (190.608,63) 

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 151.664,40  128.123,01  
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4.7 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

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

  31/3/2011 31/12/2010 
∆ιαθέσιµα στο ταµείο 90.183,31 151.333,33 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 39.463,75 221.143,74 

Σύνολο 129.647,06 372.477,07 

 
 
4.8 ∆ανειακές υποχρεώσεις 

 

  31/3/2011 31/12/2010 
Μακροπρόθεσµος δανεισµός   
Οµολογιακά δάνεια 2.709.497,32 2.743.016,86 
Τραπεζικός δανεισµός 135.235,47 148.967,39 

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 2.844.732,79 2.891.984,25 

    
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 1.446.072,03 1.487.762,53 
Λοιπά                       0,00 0,00 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 4.290.804,82 4.379.746,78 

    
Βραχυπρόθεσµα δάνεια   
Τραπεζικές υπεραναλήψεις 787.326,50 710.914,18 
Τραπεζικός δανεισµός 1.073.241,93 946.125,30 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόµενη 193.011,48 193.011,48 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 2.053.579,91 1.850.050,96 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 165.283,21 146.531,00 
Λοιπά 10.158,41 0,00 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων+ 
υποχρεώσεων  χρηµ/κης µίσθωσης 2.229.021,53 1.996.581,96 

    

Σύνολο δανείων 6.519.826,35 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. 
 
4.9 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

  31/3/2011 31/12/2010 
    
Προµηθευτές 689.820,84 623.505,06 
Γραµµάτια Πληρωτέα 3.994,48 0,00 
Επιταγές Πληρωτέες 167.583,52 189.168,56 
    

Σύνολο 861.398,84 812.673,62 

 
 
4.10 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων: 
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  31/3/2011 31/12/2010 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 100.482,92 76.663,62 
∆εδουλευµένα έξοδα 0,00 4.144,00 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί  60.376,62 100.884,36 
Μερίσµατα πληρωτέα 17.209,49 17.209,49 
Υποχρεώσεις από Φόρους  100.136,41 211.338,57 
Λοιπές υποχρεώσεις 15.158,41 8.748.64 
Προκ/λες πελατών 29.504,59 25.114,98 

Σύνολο 322.868,44 444.103,66 

 
 
4.11 Φόροι εισοδήµατος  

 

Τα ποσά των φόρων που επιβαρύνουν την χρήση,  

  31/3/2011 31/3/2010 
Πρόβλεψη φόρου για την ενδιάµεση περίοδο 0,00 0,00 
∆ιαφορές Φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων 0,00 0,00 
Αναβαλλόµενος φόρος  3.770,42 (6.444,87) 
Σύνολο 3.770,42 (6.444,87) 

 

4.12  Παροχές στη ∆ιοίκηση  

 

Οι παροχές προς τη διοίκηση αφορούν αποκλειστικά σε αµοιβές εξαρτηµένης εργασίας και συγκεκριµένα για 
την περίοδο 01.01 – 31.03.2011 ανέρχονταν σε ποσό € 13.619,21 και για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο 
ανέρχονταν σε ποσό € 16.115,28  
∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. και σε άλλα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (ούτε στις 
οικογένειές τους). 
 
4.13  Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού  

Η εταιρεία για την περίοδο 01.01-31.03.2011, απασχόλησε µέσο όρο 80 εργαζόµενων όπως και στην 
αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο όπου ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού ήταν 114. 
 

4.14  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 . 
 
4.15  Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων 

Το ∆.Σ. της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 19-05-2011 (πρακτικό υπ’αριθ.623/19.05.2011) εξέλεξε 
τον κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο, µηχανικό πληροφορικής, ως ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. 
στη θέση του παραιτηθέντος συµβούλου κ. Αθανασίου ∆ούρου, για το υπόλοιπο της θητείας του υφιστάµενου 
∆.Σ. η οποία λήγει στις 30-6-2013. Η εκλογή θα εγκριθεί από την επόµενη Γενική Συνέλευση. Κατά τα λοιπά 
παραµένουν και ισχύουν ως έχουν οι εξουσίες και αρµοδιότητες που είχαν δοθεί σε µέλη του ∆.Σ. µε το υπ’ 
αριθ. 590/16-7-2009 πρακτικό συνεδριάσεως ∆.Σ. περί συγκροτήσεως αυτού σε σώµα.  

 

4.16  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 2010. Κανένα από τα ανωτέρω 
πρότυπα δεν είχε σηµαντική επίδραση στην τρέχουσα ή σε προγενέστερες περιόδους. Επίσης, δεν έχει επέλθει 
κάποια αλλαγή στις εκτιµήσεις της διοίκησης, διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινοµήσεις κονδυλίων των 
οικονοµικών καταστάσεων σε σχέση αµέσως µε την προηγούµενη χρήση. 



  

Τριµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της περιόδου 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2011                                                                                                                   

15 

 

4.17 Μέσος Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών 

Ο µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών για την τρέχουσα χρήση είναι: 3.961.300. 
 
4.18  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. 

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

 
 

Πάτρα 24 Μαΐου 2011 
 

 
   Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                               Ο Αντιπρόεδρος                    

και ∆ιευθύνων Σύµβουλος          & Αναπληρωτής ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 

 

   Νικόλαος Θ. ∆ούρος                                Ανδρέας Θ. ∆ούρος    

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

 

Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών          Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου    

 

   Χριστόφορος Κ. Τσιπούρας                     Νικόλαος Ι. Κοντοδηµόπουλος  

        Α.∆.Τ. ΑΕ-221561                    Α.∆.Τ. Σ-364171  
 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας : www.dur.gr

Ηµεροµηνια έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων : 24/5/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/3/2011 31/12/2010 1/1 - 31/03/2011 1/1 - 31/03/2010
Ιδιοχρησ/µενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 7.582.606,16 7.737.601,56 Λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδύσεις σε ακίνητα 674.753,05 674.753,05 (487.526,43) (154.869,03)
Αυλα περιουσιακά στοιχεία 307.440,98 315.232,64
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 200.070,70 162.782,75 Αποσβέσεις 167.899,06 174.306,48 
Αποθέµατα 3.544.853,56 3.754.224,66 Προβλέψεις 0,00 7.000,00 
Απαιτήσεις από πελάτες 1.457.683,72 1.339.281,70 Φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00 
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακα στοιχεία 344.095,46 563.384,08 (1.220,00) (13.929,84)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 746.483,90 746.483,90 53.590,40 59.500,22 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.857.987,53 15.293.744,34

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 5.070.464,00 5.070.464,00 209.371,10 (93.382,66)
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 1.766.993,96 2.250.749,97 (175.460,94) (507.128,86)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) 6.837.457,96 7.321.213,97 (416.447,11) 710.301,95 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.844.732,79 2.891.984,25 Μείον:
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.772.666,38 1.827.186,88 53.590,40 59.500,22 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.053.579,91 1.850.050,96 0,00 0,00 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.349.550,49 1.403.308,28
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 8.020.529,57 7.972.530,37 (703.384,32) 122.298,04 

14.857.987,53 15.293.744,34

(5.112,00) (153.116,65)
1/1 - 31/03/2011 1/1 - 31/03/2010 0,00 220.000,00 

Κύκλος Εργασιών 1.231.510,28 2.109.828,92 1.220,00 386,00 

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 528.113,10 (865.546,69) 0,00 
Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων (435.156,03) (95.754,81) (3.892,00) 67.269,35 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (487.526,43) (154.869,03)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (483.756,01) (161.313,90)

Λοιπά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 
Συγκεντρωτικά συνολικά εσοδα µετά από φόρους (Α)+ (Β) (483.756,01) (161.313,90) 680.894,95 0,00 

Κέρδη / (ζηµιές) ανα µετοχή-βασικά σε € -0,1221 -0,0407 (193.510,35) (185.938,74)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (267.256,97) 78.551,64 

(χρεολύσια) (22.938,29) (35.626,39)

464.446,31 (221.565,13)

1/1 - 31/03/2011 1/1-31/3/2010 (242.830,01) (31.997,74)
7.321.213,97 9.811.933,88 372.477,07 186.168,86 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (483.756,01) (161.313,90) 129.647,06 154.171,12 

6.837.457,96 9.650.619,98

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Νικόλαος Θ. ∆ούρος
Α.∆.T. ΑΕ-221560

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

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

∆ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.   9927/06/Β/86/97

Πάτρα ,Μαραγκοπούλου 80

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΌ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

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

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ                                                                                                                                                              

Ποσά   εκφρασµένα σε ευρώ
1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ                                                                                 Ποσά εκφρασµένα 

σε ευρώ

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. 

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ

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

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

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

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληµένα

Καταβληµένοι φόροι

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

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

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

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξεως περιόδου

Μερίσµατα εισπραχθέντα

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

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια

Εξοφλήσεις δανείων

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

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

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

περιόδου (α)+(β)+(γ)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξηςπεριόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ενάρξεως περιόδου

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2011  και 

31.03.2010 αντίστοιχα)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2008. Το ποσό των προβλέψεων που έχει σχηµατισθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2009 και 2010, είναι 42.000,00 ευρώ όπως αναφέρεται στη σηµείωση 4.3 της τριµηνιαίας

Οικονοµικής Έκθεσης

2. Επί των ακινήτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ευρώ 4.563.750,00 για εξασφάλιση µακροπρόθεσµων δανείων το ύψος των οποίων την 31.03.2011  ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 3.037.744,27

3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 31/03/2011 είναι 80 άτοµα (31/03/2010 : 114 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 31.03.2011 ανέρχεται στο ποσό των 13.619,21 ευρώ .

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

Ο Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής ∆ιευθύνοντος Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών Ο Προιστάµενος Λογιστηρίου

Ανδρέας Θ.∆ούρος Χριστόφορος Κ. Τσιπούρας Νικόλαος Ι. Κοντοδηµόπουλος
Α.∆.Τ. ΑΕ-221634 Α.∆.Τ. ΑΕ-221561 Α.Τ. Σ-364171


