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Α) ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 2 Ν.3556/2007) 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

1) Νικόλαος ∆ούρος, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος  
2) Ανδρέας ∆ούρος, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και αναπληρωτής ∆/ντος Συµβούλου 
3) Θεόδωρος ∆ούρος , Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
υπό την ως άνω ιδιότητά µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας 
µε την επωνυµία «∆ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ  ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε » δηλώνουµε και 
βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε : 

 
(α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της ∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε., για τη χρήση 01.01.2009-31.12.2009, οι οποίες 
καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 
ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της εταιρείας και  
(β) η ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε. απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις 
επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας, καθώς και την περιγραφή των σηµαντικότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
αντιµετωπίζει η εταιρεία.  
 
(γ) οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
«∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε.» την 22/03/2010 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.  
 

 

Πάτρα, 22 Μαρτίου 2010 

 

Οι βεβαιούντες 

 

   Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                    Ο Αντιπρόεδρος              Το ορισθέν από το ∆.Σ. µέλος 

και ∆ιευθύνων Σύµβουλος & Αναπληρωτής ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 

 

   Νικόλαος Θ. ∆ούρος                  Ανδρέας Θ. ∆ούρος         Θεόδωρος  Ν. ∆ούρος 

     Α.∆.T. ΑΕ-221560          Α.∆.Τ. ΑΕ-221634           Α.∆.Τ. Ξ-621539 
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Β. Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Ανωνύµου Εταιρείας «∆ΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
(ΑΜΑΕ: 9927/06/Β/86/97) 

(σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και τις σχετικές 
Αποφάσεις του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την χρήση 

από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31 ∆εκεµβρίου 2009) 
 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αφορά την εταιρική χρήση 2009 (1.1.2009 - 
31.12.2009). Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και τις επ’ 
αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
Η Έκθεση περιέχει όλες τις αναγκαίες κατά νόµο πληροφορίες, προκειµένου να υπάρξει µια ουσιαστική 
ενηµέρωση για την δραστηριότητα,  την οικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις µεταβολές που 
επήλθαν κατά τη χρήση 2009, καθώς και σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την ίδια 
περίοδο και επέδρασαν στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
Α.- ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 
 
 Τα σηµαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την παρούσα περίοδο έχουν ως εξής: 
- Έναρξη λειτουργίας τον Ιούνιο 2009, ενός µισθωµένου ισογείου καταστήµατος λιανικής πώλησης 
ενδυµάτων, στην Άµφισσα, οδός Γιαγτζή 5. 
- Έναρξη λειτουργίας τον Ιούλιο 2009, ενός µισθωµένου ισογείου µετ’ αυτού ορόφου καταστήµατος 
λιανικής πώλησης ενδυµάτων, στα Χανιά οδός Τσουδερών 31.     
- Οι εργασίες του οικοδοµικού συγκροτήµατος στην Πάτρα στη συµβολή των οδών Μαραγκοπούλου & 
Ραζηκότσικα (παραπλεύρως των εγκαταστάσεων της εταιρείας) ολοκληρώνονται εντός του Ά τριµήνου 
2010.  
- Η µετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση των µετόχων η οποία πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας 
στην Πάτρα στις 16/07/2009, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 1) 
Ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. της 
εταιρικής χρήσης 2008 (1/1/2008 – 31/12/2008) µε τις επ’ αυτών εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2) Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και 
τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2008. 3) Έγκριση καταβληθέντων µισθών σε ορισµένα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της χρήσης 2008 και προέγκριση αυτών που θα καταβληθούν στη χρήση 2009. 4) 
Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωτή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων 
Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2009 και καθορισµός της αµοιβής τους. 5) Εκλογή νέων µελών 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και εκλογή της τριµελούς επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 
3693/2008.    
- Την 8-1-2009 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εκδόσεως και εκταµίευσης κοινού µακροπρόθεσµου 
οµολογιακού δανείου ύψους 3.000.000,00 ευρώ 15ετούς διάρκειας, για την εξόφληση βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων και τη δηµιουργία νέων καταστηµάτων. Το ανωτέρω δάνειο είναι χαµηλότερου επιτοκίου σε 
σχέση µε τον βραχυπρόθεσµο δανεισµό.  
 
Β.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ: 
 
- Ο Κύκλος Εργασιών της τρέχουσας περιόδου µειώθηκε κατά 7,11%, από € 9.171.126,38 το 2008 σε € 
8.518.153,99 το 2009. H µείωση των πωλήσεων οφείλεται στην υποτονική καταναλωτική δραστηριότητα 
λόγω της παρατεταµένης οικονοµικής ύφεσης που παρατηρήθηκε εντός του 2009, αλλά και στο γεγονός 
ότι σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους πραγµατοποιήθηκαν πωλήσεις µε ένα αρκετά σηµαντικό 
ποσοστό εκπτώσεων. 
- Τα Λειτουργικά Έξοδα (διοίκησης & διάθεσης) αυξήθηκαν κατά 1,48%, σε σχέση µε τα αντίστοιχα της 
προηγούµενης περιόδου 2008 και ανήλθαν στο ποσό των 4.520.424,55 Ευρώ. Η αύξηση οφείλεται στα 
αυξηµένα έξοδα διαθέσεως στα οποία συµπεριλαµβάνονται δαπάνες και έξοδα των υποκαταστηµάτων,  
παλαιών και νέων.  
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- Τα Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα ύψους 342.201,27 Ευρώ είναι µειωµένα κατά ποσό 109.202,05 Ευρώ σε 
σχέση µε τα αντίστοιχα της προηγούµενης περιόδου 2008 ύψους 451.403,32 Ευρώ. Στα ανωτέρω ποσά 
περιέχονται και τα Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα για τα µισθώµατα µε Leasing.  
-  Τα αποθέµατα της 31-12-2009 είναι µειωµένα σε σχέση µε τα αντίστοιχα της προηγούµενης περιόδου 
2008 κατά 1.326.109,07 Ευρώ.    
- Τα Καθαρά Αποτελέσµατα καταλήγουν σε ζηµίες 1.983.675,55 Ευρώ έναντι 1.407.338,43 Ευρώ ζηµιών  
στη προηγούµενη περίοδο 2008. 
Τα Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων & αποσβέσεων είναι 
ζηµιογόνα και ανέρχονται σε 932.881,17 Ευρώ έναντι ζηµιογόνων 263.299,89 Ευρώ της προηγούµενης 
περιόδου 2008. 
Τα ζηµιογόνα αποτελέσµατα οφείλονται : 
α)  Στη µείωση των πωλήσεων. 
β)  Σε αυξηµένο ποσοστό εκπτώσεων στα καταστήµατα λιανικής πώλησης, λόγω της οικονοµικής κρίσης 
και του έντονου ανταγωνισµού στον κλάδο.  
- Η εταιρεία περιόρισε την παραγωγική δραστηριότητα λόγω υψηλού κόστους µε αντίστοιχη µείωση του 
προσωπικού της. Η παραγωγική αυτή διαδικασία αντικαταστάθηκε µε τη µέθοδο του φασόν.  
Τα ανωτέρω είναι αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης εγχώριας και διεθνούς οικονοµικής κρίσης. 
   
Γ.- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ: 
     

          31.12.2009 31.12.2008 

∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ         

Ξένα / Ίδια κεφάλαια       0,81 0,68 

Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο απασχ.κεφαλαίων 0,44 0,41 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ         

Κυκλοφοριακή ρευστότητα (κυκλοφορούν/τρέχ.υποχρ/σεις) 2,55 1,66 

Άµεση (ταµειακή) ρευστότητα (διαθέσιµα/τρέχ.υποχρ/σεις) 0,07 0,09 

∆.-   ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ. 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγορών (µεταβολές σε 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές αγοράς Α’ υλών), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ταµειακών ροών 
και κίνδυνο από µεταβολές επιτοκίων. Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στην 
κατά το δυνατόν ακριβή πρόβλεψη των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει 
ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στην χρηµατοοικονοµική απόδοση της. 
 
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από το τµήµα διαχείρισης διαθεσίµων σε συνεργασία µε τα 
τµήµατα προµηθειών και πωλήσεων, το οποίο εκτιµά και αντισταθµίζει τους χρηµατοοικονοµικούς 
κινδύνους σε συνεργασία µε τις άλλες υπηρεσίες της εταιρείας. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί και παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση 
των κινδύνων. 

(Ι) Κίνδυνος διακύµανσης τιµών: Οι βασικές Α' ύλες στον κλάδο (νήµατα, υφάσµατα) καθώς και ορισµένα 
έτοιµα ενδύµατα εισάγονται από το εξωτερικό. Συνεπώς οι αγορές τους επηρεάζονται από τις 
διακυµάνσεις των τιµών. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση την προµήθεια των ειδών αυτών 
καθώς και τους όρους και προθεσµίες παράδοσης. 

(ΙΙ) Πιστωτικός Κίνδυνος: Ο µοναδικός πιστωτικός κίνδυνος είναι αυτός που ένας πελάτης µας δεν 
εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις στις ορισµένες προθεσµίες. 

Για τον µηδενισµού του κινδύνου αυτού η πολιτική της Εταιρείας είναι να συνάπτει εµπορικές συµφωνίες 
µε πελάτες που ικανοποιούν υψηλά standars, ενώ, λαµβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο της πιστωτικής 
αξιοπιστίας τους, δεν θεωρεί ότι απαιτείται η σύναψη ενέχυρων συµβάσεων για τους περισσότερους 
πελάτες. Όπου όµως υπάρχουν υποψίες και ενδείξεις αδυναµίας εξόφλησης των οφειλών, προβαίνει στη 
σύναψη ενέχυρων συµβάσεων.  
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(ΙΙΙ) Κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίων: Από τον Ιανουάριο του 2009 και µε την σύναψη του 15 ετούς 
οµολογιακού δανείου, το µεγαλύτερο µέρος των τραπεζικών υποχρεώσεων αφορά µακροπρόθεσµο 
δανεισµό.   
 
(IV) Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιµετωπίζεται µε τη διαθεσιµότητα επαρκούς 
χρηµατοδότησης, ούτρς ώστε να διατηρείται µία ιδανική κατανοµή κεφαλαίου και  να εξασφαλίζεται  
χαµηλό κόστος χρηµατοδότησης. Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί συστηµατικά το κεφάλαιο κίνησης 
ώστε να διατηρεί όσο το δυνατό χαµηλότερα το επίπεδο εξωτερικής χρηµατοδότησης. 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 

 

1. ∆ιάρθρωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας  

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 5.070.464,00 διαιρούµενο σε 3.961.300 µετοχές 

ονοµαστικής αξίας Ευρώ 1,28 εκάστη. Όλες οι µετοχές είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών στην κατηγορία Μεσαίας – Μικρής Κεφαλαιοποίησης. Οι µετοχές της 

εταιρείας είναι κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου. 

2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της εταιρείας 

Η µεταβίβαση των µετοχών της εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόµος και δεν υφίστανται περιορισµοί στην 

µεταβίβαση από το καταστατικό της. 

3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.∆. 

51/1992 

Την 31-12-2009 οι κατωτέρω µέτοχοι κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνόλου των 

δικαιωµάτων ψήφου της εταιρείας 

ΜΕΤΟΧΟΙ > 5% ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

∆ΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 956.298 24,141 % 

∆ΟΥΡΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 454.545 11,475 % 

∆ΟΥΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 326.433 8,241 % 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 267.821 6,761 % 

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ < 5% 1.956.203 49,382% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.961.300 100,00 % 

 

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου  

∆εν υφίστανται µετοχές της εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου  

∆εν προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 

6. Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της εταιρείας  

∆εν είναι γνωστές στην εταιρεία ούτε προβλέπεται στο καταστατικό της δυνατότητα συµφωνιών µετόχων 

που συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων 

ψήφου. 
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7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

τροποποίησης καταστατικού 

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού της δεν 

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/20. 

8. Αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του για έκδοση νέων 

µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20 

(Α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και σε συνδυασµό µε τις 

διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος Β1 του καταστατικού της, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει 

το δικαίωµα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις 

δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει, µερικά ή ολικά, το µετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας µε την έκδοση νέων µετοχών, µε απόφασή του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των 

δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του. Το ποσό της αύξησης δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του 

µετοχικού κεφαλαίου που είχε καταβληθεί κατά την ηµεροµηνία λήψης της σχετικής αποφάσεως από τη 

Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική 

Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της 

αρχίζει µετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. (Β) Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του 

Άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών εταιρείες µπορούν µε απόφαση 

της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων τους να αποκτούν ίδιες µετοχές µέσω του Χ.Α. µέχρι ποσοστού 

10% του συνόλου των µετοχών τους µε σκοπό τη στήριξη της Χρηµατιστηριακής τιµής τους και 

ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του Άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. ∆εν 

υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της εταιρείας 

9. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 

αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης 

∆εν υφίστανται συµφωνίες της εταιρείας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

10.  Σηµαντικές συµφωνίες της εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το 

προσωπικό της εταιρείας 

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, 

οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς 

βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης.   

 
Τέλος και µη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση έληξε η παρούσα συνεδρίαση. 

 
 

Πάτρα 22η Μαρτίου 2010 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 

       ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ.∆ΟΥΡΟΣ      
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Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω ετήσια έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από τέσσερις  (4) 
σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή που χορηγήθηκε 
µε ηµεροµηνία 24 Μαρτίου 2010. 
 
 

Πάτρα, 24 Μαρτίου 2010 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Αθανάσιος Π. Αποστολόπουλος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12811 
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Γ. ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ – ΛΟΓΙΣΤΗ 

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

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ∆ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. που αποτελούνται από τον ισολογισµό (ή την κατάσταση οικονοµικής θέσης) 
της 31 ∆εκεµβρίου 2009, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως (ή συνολικού εισοδήµατος), 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και 
την περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον 
έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον 
έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την 
απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές 
καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της 
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών 
δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από 
τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009, τη χρηµατοοικονοµική της 
επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α 
και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
ΑΜ.ΣΟΕΛ  132 

 

PANNELL KERR FORSTER 

International Limited 

Πάτρα, 24 Μαρτίου 2010 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

 

Αθανάσιος Π. Αποστολόπουλος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12811 
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∆)  ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  1/1 – 31/12/2009 
 
1. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
Η κατάσταση συνολικών εσόδων της Εταιρείας για την χρήση 1/1 – 31/12/2009 και τα αντίστοιχα 
συγκρίσιµα µεγέθη της προηγούµενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 

 Σηµ. 1/1 - 31/12/2009   1/1 - 31/12/2008 
Πωλήσεις 4.18 8.518.153,99    9.171.126,38  

Κόστος Πωληθέντων 4.19 (5.620.975,52)   (5.679.146,06) 

Μικτό Κέρδος   2.897.178,47    3.491.980,32  

         

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  4.21 99.629,00    422.799,79  

Έξοδα διάθεσης 4.20 (3.789.506,27)   (3.769.136,29) 

Έξοδα διοίκησης 4.20 (730.918,28)   (685.438,97) 

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης  4.21 (94.213,18)   (396.036,67) 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών Αποτελεσµάτων 

  (1.617.830,26)   (935.831,82) 

         

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 4.22 20.477,83    9.261,72  

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 4.22 (342.201,27)   (451.403,32) 

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων  (1.939.553,70)   (1.377.973,42) 

         

 Φόρος εισοδήµατος 4.23  (44.121,85)   (29.365,01) 

Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους (A)  (1.983.675,55)   (1.407.338,43) 

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

  (1.983.675,55)   (1.407.338,43) 

 
Η κατάσταση συνολικών εσόδων της Εταιρείας για την περίοδο 1/10 – 31/12/2009 και τα αντίστοιχα 
συγκρίσιµα µεγέθη της προηγούµενης χρήσης έχουν ως εξής: 

    
1/10 - 

31/12/2009 
  

1/10 - 
31/12/2008 

Πωλήσεις     2.100.951,95    2.145.680,31  
Κόστος Πωληθέντων     (1.498.621,82)   (1.453.267,91) 
Μικτό Κέρδος     602.330,13    692.412,40  
            
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης      51.209,47    351.277,62  
Έξοδα διάθεσης     (1.065.146,74)   (971.245,64) 
Έξοδα διοίκησης     (348.358,14)   (337.256,55) 
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης      (35.778,35)   (335.033,83) 
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών Αποτελεσµάτων 

    (795.743,63)   (599.846,00) 

            
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα     4.088,19    228,90  
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα     (70.875,97)   (187.076,79) 
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων     (862.531,41)   (786.693,89) 
            
 Φόρος εισοδήµατος     5.964,54    (36.047,41) 
Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους (A)     (856.566,87)   (822.741,30) 

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

    (856.566,87)   (822.741,30) 

            

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 χρήση 1/1 – 31/12/2009 και τα αντίστοιχα συγκρίσιµα µεγέθη 
της προηγούµενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   31/12/2009   31/12/2008 
  Σηµείωση       

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού         
Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα Πάγια 4.1 9.410.142,11    9.122.144,08  
Επενδύσεις σε ακίνητα 4.2 674.753,05    909.753,05  
Άύλα περιουσιακά στοιχεία 4.3 337.226,98    337.844,30  
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 4.4 62.406,11    76.458,96  
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 4.5 103.568,30    94.640,30  
    10.588.096,55    10.540.840,69  
Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία         
Αποθέµατα 4.6 4.673.926,64    6.000.035,71  
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 4.7 1.928.674,50    2.158.225,11  
Λοιπές Απαιτήσεις 4.8 300.455,84    603.037,03  
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων 

4.9 61.632,00    57.600,00  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.10 186.168,86    504.822,74  
    7.150.857,84    9.323.720,59  
          
Σύνολο Ενεργητικού   17.738.954,39    19.864.561,28  

          
ΠΑΘΗΤΙΚΟ         

Ίδια Κεφάλαια         
Μετοχικό κεφάλαιο 4.11 5.070.464,00    5.070.464,00  
Υπερ Το Άρτιο 4.11 6.814.284,38    6.814.284,38  
Λοιπά αποθεµατικά 4.11 1.666.606,46    1.666.606,46  
Αποτελέσµατα Εις Νέον   (3.739.420,96)   (1.755.745,41) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   9.811.933,88    11.795.609,43  
          
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 4.12 3.085.494,60    498.338,09  
Επιχορηγήσεις παγίων 4.13 163.060,35    0,00  
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 

4.14 185.182,35    144.848,10  

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις -
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

4.12 1.666.160,31    1.846.990,93  

Προβλέψεις 4.15 23.000,00    40.000,00  

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων   5.122.897,61    2.530.177,12  
          
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις         
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4.16 971.215,69    1.631.070,64  
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 4.12 1.169.156,01    3.045.261,07  
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

4.12 156.618,34    152.451,08  

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 4.17 507.132,86    709.991,94  
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων   2.804.122,90    5.538.774,73  
          
Σύνολο Υποχρεώσεων   7.927.020,51    8.068.951,85  
          
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 

  
17.738.954,39    19.864.561,28  

          
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 – 31/12/2009, και τα 
συγκρίσιµα µεγέθη της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 
 31/12/2009  31/12/2008 

    

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
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  (1.983.675,55)  (1.407.338,43)
Αγορές/ (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0,00  0,00
 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2009 & 
31.12.2008)    9.811.933,88  11.795.609,43
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Οι ταµειακές ροές της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 31/12/2009, και τα αντίστοιχα συγκρίσιµα µεγέθη της 
προηγούµενης χρήσης έχουν ως εξής: 

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ   1/1-31/12/09 1/1-31/12/08 
 
Λειτουργικές δραστηριότητες       

Αποτελέσµατα χρήσης προ φόρων  (1.939.553,70)   (1.377.973,42) 

Πλέον/(µείον) προσαρµογές για:       

Αποσβέσεις 684.949,09    672.531,93  

Προβλέψεις 40.334,25    1.484,59  

Φόρος εισοδήµατος 0,00    0,00  

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (20.477,83)   (37.212,72) 

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 342.201,27    451.403,32  

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 1.326.109,07    408.954,87  

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 519.171,80    42.808,83  

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (981.464,87)   159.110,26  

Μείον:       

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληµένα 342.201,27    451.403,32  

Καταβληµένοι φόροι 47.069,00    0,00  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (418.001,19)   (130.295,66) 
 
Επενδυτικές δραστηριότητες       

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (737.329,80)   (1.219.855,42) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων  0,00    107.951,00  

Τόκοι εισπραχθέντες 20.477,83    9.261,72  

Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00    0,00  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (716.851,97)   (1.102.642,70) 
 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες       

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00    0,00  

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 3.000.000,00    1.481.713,71  

Εξοφλήσεις δανείων  (2.007.137,36)   54.650,54  

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (176.663,36)   (152.587,60) 

Μερίσµατα πληρωθέντα       

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 816.199,28    1.383.776,65  

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) (318.653,88)   150.838,29  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ενάρξεως περιόδου 504.822,74    353.984,45  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξεως περιόδου 186.168,86    504.822,74  
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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 εταιρεία, µε δεδοµένο ότι διενεργούνται στην Ελλάδα και είναι οµογενοποιηµένες 
(παραγωγή και εµπορία ετοίµων ενδυµάτων), θεωρούνται ως ένας τοµέας. 
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2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Οι συνηµµένες ετήσιες  οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 1/1/2009 έως 31/12/2009, 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 ∆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 ετήσιες  οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 1/1/2009 έως 31/12/2009 εγκρίθηκαν προς 
δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρεία ς κατά τη συνεδρίασή του στις 22/03/2010. 
 
Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας έχουν 
επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. 
 

Αλλαγές στις λογιστικές αρχές και µεθόδους 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ  απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά 
την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. ∆εν τίθεται θέµα αλλαγών στις λογιστικές αρχές και 
µεθόδους µε βάση τα ∆.Λ.Π. 
 

Going Concern 

Οι οικονοµικές καταστάσεις που εµφανίζονται, έχουν συνταχθεί µε την προϋπόθεση ότι ισχύει η αρχή της 
συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, για την εταιρία, ενώ δεν υφίσταται καµία ένδειξη που να θέτει 
σε αµφισβήτηση την εφαρµογή αυτής της αρχής.  
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3. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία 
 
Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις συντάχτηκαν µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που 
εφαρµόστηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, 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 – Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ  και ∆ΛΠ 27 – Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές 
καταστάσεις  
Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές της καταστάσεις της εταιρείας. 
 

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

Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ‘Ενοποιηµένες και 
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις’  
Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 
 
∆ΠΧΠ 8 - Τοµείς ∆ραστηριοτήτων  
Η εφαρµογή του δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις της εταιρείας.  
 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 ‘Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων  
Το ∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 23 – Κόστος ∆ανεισµού  
Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις.  
 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 1 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή 
“puttable” µέσο)  
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 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. 
  
∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 1. Με την αναθεώρηση αυτή, ορίστηκαν αλλαγές 
στην χρησιµοποιούµενη ορολογία όλων των προτύπων. Ειδικά στο ∆ΛΠ 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). 
 

∆ΕΕΧΠ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών  
Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.  
 
∆ΕΕΧΠ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας  
Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 
  
∆ΕΕΧΠ 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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3. Βασικές λογιστικές αρχές 
 
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, 
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. 
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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 
 
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  
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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 του οµίλου, 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. 
 
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 
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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.  
- 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. 
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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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4. Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

4.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα Πάγια και επενδύσεις σε ακίνητα) 
 
Τα οικόπεδα, τα κτίρια και τα µηχανήµατα αποτιµήθηκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ 
(01/01/2004) στις αξίες που είχαν διαµορφωθεί την 31/12/2003 σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 
2065/92. Οι σωρευµένες αποσβέσεις των κτιρίων αναπροσαρµόστηκαν ώστε να αντανακλούν την ωφέλιµη 
ζωή τους.  
 
  

Οικόπεδα  Κτίρια 
 Μηχ/κός 

εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
µέσα & 
Λοιπός 

εξοπλισµός 
Ακινητ/σεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο 
Μικτή Λογιστική αξία 398.542,62 8.948.562,05 818.022,86 3.015.724,51 526.301,36 13.707.153,40 
Συσσωρευµένη απόσβεση και 
αποµείωση αξίας 

0,00 (3.152.181,33) (601.514,90) (1.243.272,72) 0,00 (4.996.968,95) 

Λογιστική αξία την 1 
Ιανουαρίου 2008 

398.542,62 5.796.380,72 216.507,96 1.772.451,79 526.301,36 8.710.184,45 

Μικτή Λογιστική αξία 398.542,62 9.306.422,43 857.968,86 3.365.567,16 819.068,10 14.747.569,17 
Συσσωρευµένη απόσβεση και 
αποµείωση αξίας 

0,00 (3.451.034,63) (630.249,21) (1.544.141,25) 0,00 (5.625.425,09) 

Λογιστική αξία την 31 
∆εκεµβρίου 2008 

398.542,62 5.855.387,80 227.719,65 1.821.425,91 819.068,10 9.122.144,08 

Μικτή Λογιστική αξία 633.542,62 9.596.927,79 857.968,86 3.474.202,84 1.124.456,86 15.687.098,97 
Συσσωρευµένη απόσβεση και 
αποµείωση αξίας 

0,00 (3.774.804,36) (656.566,59) (1.845.585,91) 0,00 (6.276.956,86) 

Λογιστική αξία την 31 
∆εκεµβρίου 2009 

633.542,62 5.822.123,43 201.402,27 1.628.616,93 1.124.456,86 9.410.142,11 

         
         

  Οικόπεδα  Κτίρια 
 Μηχ/κός 

εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
µέσα & 
Λοιπός 

εξοπλισµός 
Ακινητ/σεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο 
              
Λογιστική αξία την 1 
Ιανουαρίου 2008 

398.542,62 5.796.380,72 216.507,96 1.772.451,79 526.301,36 8.710.184,45 

              
Προσθήκες 0,00 357.860,38 39.946,00 349.842,65 372.766,74 1.120.415,77 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 (80.000,00) (80.000,00) 
Αποσβέσεις 0,00 (298.758,30) (28.829,31) (300.868,53) 0,00 (628.456,14) 
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Λογιστική αξία την 31 
∆εκεµβρίου 2008 

398.542,62 5.855.482,80 227.624,65 1.821.425,91 819.068,10 9.122.144,08 

              
Προσθήκες 0,00 291.829,36 0,00 107.311,72 305.988,12 705.129,20 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 (599,36) (599,36) 
Αποσβέσεις 0,00 (325.188,73) (26.222,38) (300.120,70) 0,00 (651.531,81) 
Μεταφορές-∆ιορθώσεις 
σφαλµάτων 

235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 

Λογιστική αξία την 31 
∆εκεµβρίου 2009 

633.542,62 5.822.123,43 201.402,27 1.628.616,93 1.124.456,86 9.410.142,11 

 
Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό για την περίοδο 1/1/2009 έως 31/12/2009 ανήλθαν στο ποσό των 
575.541,06€ που αφορούν σε δαπάνες για την ολοκλήρωση της δηµιουργίας νέων καταστηµάτων στην 
Άµφισσα και στα Χανιά. Εντός του Α’ Τριµήνου 2010 αναµένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποπεράτωσης 
του οικοδοµικού συγκροτήµατος στην Πάτρα στη συµβολή των οδών Μαραγκοπούλου & Ραζηκότσικα 
(παραπλεύρως των εγκαταστάσεων της εταιρείας).  
 
Μισθωµένα περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται στα παραπάνω βάσει χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης: 
 
Στα µεταφορικά µέσα και στα ακίνητα (οικόπεδα και κτίρια) περιλαµβάνονται τα κατωτέρω ποσά που 
κατέχονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση.  
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 31.12.2009  31.12.2008 
Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηµατοδοτικών µισθώσεων 2.008.501,61  2.008.501,61 
Σωρευµένες αποσβέσεις -554.029,61  -504.182,23 
Καθαρή λογιστική αξία 1.454.472,00  1.504.319,38 
 

 

Επί των ακινήτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ευρώ 4.563.750,00 για εξασφάλιση 
µακροπρόθεσµων δανείων το ύψος των οποίων την 31.12.2009 ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 3.278.506,08. 
 
 

4.2 Επενδύσεις σε ακίνητα 
 

  Οικόπεδα Σύνολο 
Μικτή Λογιστική αξία 909.753,05 909.753,05 
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας 0,00 0,00 

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2008 909.753,05 909.753,05 

Μικτή Λογιστική αξία 909.753,05 909.753,05 
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας 0,00 0,00 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008 909.753,05 909.753,05 

Μικτή Λογιστική αξία 674.753,05 674.753,05 
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας 0,00 0,00 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2009 674.753,05 674.753,05 

      
      
  Οικόπεδα Σύνολο 
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2008 909.753,05 909.753,05 

      
Προσθήκες 0,00 0,00 
Πωλήσεις – Μειώσεις 0,00 0,00 
Αποσβέσεις 0,00 0,00 
Μεταφορές 0,00 0,00 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008 909.753,05 909.753,05 

      
Προσθήκες 0,00 0,00 
Πωλήσεις – Μειώσεις 0,00 0,00 
Αποσβέσεις 0,00 0,00 
Μεταφορές (235.000,00) (235.000,00) 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2009 674.753,05 674.753,05 

 
 

4.3 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 

  ∆ικαιώµατα Σύνολο 
Μικτή Λογιστική αξία 405.520,00 405.520,00 
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (123.039,57) (123.039,57) 

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2008 282.480,43 282.480,43 

Μικτή Λογιστική αξία 504.959,96 504.959,96 
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (167.115,36) (167.115,36) 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008 337.844,60 337.844,60 

Μικτή Λογιστική αξία 537.759,66 537.759,66 
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (200.532,68) (200.532,68) 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2009 337.226,98 337.226,98 

      
      
  ∆ικαιώµατα Σύνολο 
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2008 282.480,43 282.480,43 
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Προσθήκες 99.439,66 99.439,66 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 
Αποσβέσεις (44.075,79) (44.075,79) 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008 337.844,30 337.844,30 

      
Προσθήκες 32.800,00 32.800,00 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 
Αποσβέσεις (33.417,32) (33.417,32) 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2009 337.226,98 337.226,98 

 
4.4 Αναβαλλόµενος φόρος 

 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές 
φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:  
 

  31/12/2009   31/12/2008 

  Απαίτηση 
 

Υποχρέωση 
  Απαίτηση  Υποχρέωση 

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία         

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 0,00 42.258,72    27.694,94 
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 0,00 293.622,82    286.362,03 

Κυκλοφοριακά Στοιχεία       

Χρηµ/κα στοιχεία στην εύλογη αξία  8.620,77    7.612,76 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις       

Προβλέψεις 96.359,32    74.024,90  

Υποχρεώσεις από Χρηµατοοικονοµικές Μισθώσεις 310.549,10    324.103,79  

Σύνολο 406.908,41 344.502,30   398.128,69 321.669,73 

        

Συµψηφισµός 62.406,11   76.458,96 

 
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία έχει υπολογιστεί µε βάση το φορολογικό συντελεστή στον οποίο υπόκειται η 
εταιρεία για το 2009 και είναι ίσος µε 25%. 
 
 Υπόλοιπο Αναβαλλόµενης φορολογίας 31/12/2008 €   76.458,96 
 Υπόλοιπο Αναβαλλόµενης φορολογίας 31/12/2009 €   62.406,11 
 ∆ιαφορά      €   14.052,85 
 
Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα όταν 
υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι 
εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 
 
 

4.5 Λοιπές Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
 
  31/12/2009 31/12/2008 
∆οσµένες Εγγυήσεις (ενοικίων-µισθωµένων αυτ/των) 103.568,30  94.640,30  
Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 103.568,30  94.640,30  

 
4.6 Αποθέµατα 
 

  31/12/2010 31/12/2008 
Εµπορεύµατα 2.092.927,46  2.678.935,58  
Ηµιτελή & έτοιµα προϊόντα 1.791.253,40  2.593.995,87  
Παραγωγή σε εξέλιξη 0,00  0,00  
Α' ύλες 577.044,40  726.435,44  
Λοιπά 437.666,93  208.256,02  
Σύνολο 4.898.892,10   6.207.622,91  
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Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, καθυστερηµένα και κατεστραµµένα 
αποθέµατα:   

Εµπορεύµατα- Ηµιτελή & έτοιµα προϊόντα (224.965,55) (207.587,20) 
  (224.965,55) (207.587,20) 
    

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 4.673.926,64   6.000.035,71  

 
 
Το κόστος των αποθεµάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων, ανέρχεται την 
31/12/2009 σε 3.740.349,94 (31/12/2008 σε 3.597.613,30). 
 
Η εταιρεία λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις 
ενδεχόµενες ζηµιές λόγω απώλειας αποθεµάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές, κλπ.  
 
Η εταιρεία δεν έχει µη ρευστοποιήσιµα αποθέµατα, για ακίνητες ποσότητες αξίας περίπου 250 χιλιάδων ευρώ, 
σχηµατίσθηκε πρόβλεψη υποτίµησης ποσού 224.965,55€ (ποσό 17.378,35€ σχηµατίστηκε στην παρούσα 
χρήση). 
   

4.7 Πελάτες & λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 
 

∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς αυτές 
διαιρούνται σε µεγάλο πλήθος πελατών.  
 

  31/12/2009 31/12/2008 
Πελάτες 1.097.041,02  1.164.809,95 
Γραµµάτια Εισπρακτέα 27.619,67  110.929,00 
Επιταγές Εισπρακτέες  736.356,29  720.126,53 
Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες 211.507,74  257.686,04 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (143.850,22) (151.251,48) 

Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 1.928.674,50  2.102.300,04  

Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 0,00  55.925,07  

Σύνολο 1.928.674,50  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. 
 
Η πρόβλεψη αποµείωσης πελατών – χρεωστών περιλαµβάνει τη διενέργεια συγκεκριµένης αποµείωσης  για 
όσους πελάτες έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς αλλά και την διενέργεια γενικής πρόβλεψης µε βάση την 
ενηλικίωση των ανοικτών υπολοίπων πελατών – χρεωστών.  
 

4.8 Λοιπές απαιτήσεις 
 

  31/122009 31/12/2008 
Χρεώστες ∆ιάφοροι 139.976,85  534.389,84  
Απαιτήσεις Από Ελληνικό ∆ηµόσιο 9.823,35  7.925,49  
Λοιπές Απαιτήσεις 188.427,63  60.721,70  
Έξοδα εποµένων χρήσεων 18.632,71  0,00  
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (56.404,70) 0,00  

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 300.455,84  603.037,03  

  
Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την 
ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Οι απαιτήσεις από το ∆ηµόσιο αφορούν παρακρατούµενους φόρους, ενώ οι 
λοιπές απαιτήσεις προέρχονται από λογαριασµούς διαχείρισης προκαταβολών και προκαταβληµένα ενοίκια και 
έξοδα εποµένων χρήσεων. 
Η εταιρεία στην παρούσα χρήση προέβη σε διενέργεια πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων από χρεώστες και 
ποσού 56.404,70€ 
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4.9 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αποτιµηµένα στην εύλογη αξία µέσω της 
κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης. 

 
Πρόκειται για τοποθετήσεις υψηλής ρευστότητας, σε µετοχές µε βραχυπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα. 
 
  31/12/2009 31/12/2008 

Υπόλοιπο έναρξης 57.600,00 57.600,00 

Προσθήκες 0,00 0,00 
Πωλήσεις 0,00  0,00 
Αναπροσαρµογές εύλογης αξίας 4.032,00 0,00 

Τέλος χρήσης 61.632,00 57.600,00 

 
 

4.10 Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 
 

  31/12/2009 31/12/2008 
∆ιαθέσιµα στο ταµείο 80.008,84 103.561,41 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 106.160,02 401.261,33 

Σύνολο 186.168,86 504.822,74 

 
 

4.11 Ίδια Κεφάλαια 
 
i) Μετοχικό κεφάλαιο 
 

  
Αριθµός 
µετοχών   

Κοινές 
µετοχές 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο Σύνολο 

Υπόλοιπα 1/1/2008 3.961.300,00    3.961.300,00  5.070.464,00  6.814.284,38  11.884.748,38  
Έκδοση Νέων Μετοχών 0,00    0,00  0,00  0,00  0,00  
Αγορά Μετοχών  0,00    0,00  0,00  0,00  0,00  
Πώληση Μετοχών  0,00    0,00  0,00  0,00  0,00  
              
Υπόλοιπα 31/12/2008 3.961.300,00    3.961.300,00  5.070.464,00  6.814.284,38  11.884.748,38  
              
Έκδοση Νέων Μετοχών 0,00    0,00  0,00  0,00  0,00  
Αγορά Μετοχών 0,00    0,00  0,00  0,00  0,00  
Πώληση Μετοχών 0,00    0,00  0,00  0,00  0,00  
              
Υπόλοιπα 31/12/2009 3.961.300,00    3.961.300,00  5.070.464,00  6.814.284,38  11.884.748,38  

 
Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών µετοχών είναι 3.961.300 µετοχές  µε ονοµαστική αξία € 1,28 ανά µετοχή. 
Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. 
 
ii) Λοιπά αποθεµατικά  
 

  
Τακτικό 

αποθεµατικό 
Έκτακτα 

αποθεµατικά 
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 318.148,97 452.427,00 796.742,11 99.288,38 1.666.606,46 
Μεταβολές κατά την διάρκεια της 
χρήσης 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιπά  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 318.148,97 452.427,00 796.742,11 99.288,38 1.666.606,46 

Μεταβολές κατά την διάρκεια της 
χρήσης 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιπά  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 318.148,97 452.427,00 796.742,11 99.288,38 1.666.606,46 

 
Το τακτικό αποθεµατικό έχει σχηµατιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Εµπορικού Νόµου 2190/1920. 
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Στα αφορολόγητα και λοιπά αποθεµατικά ειδικών διατάξεων περιλαµβάνονται και αφορολόγητες εκπτώσεις και 
αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων 

iii) Υπόλοιπο Κερδών/(ζηµιών) εις νέο 

  31/12/2009  31/12/2008 
Υπόλοιπο αποτελεσµάτων έναρξης χρήσης – κέρδη/(ζηµιές)  (1,755,745,41) (348.406,98)
Πλέον αποτελέσµατα χρήσης   -  κέρδη/(ζηµιές) (1.983.675,55) (1.407.338,43)
Αποτελέσµατα εις νέο κέρδη/(ζηµιές) (3.739.420,96) (1.755.745,41)

 
4.12 ∆ανειακές υποχρεώσεις 

 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 
      
  31/12/2009 31/12/2008 
Μακροπρόθεσµος δανεισµός   
Οµολογιακά δάνεια 2.877.069,53 0,00 
Τραπεζικός δανεισµός 208.425,07 498.338,09 

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 3.085.494,60 498.338,09 

    
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 1.666.160,31 1.846.990,93 
Λοιπά  0,00 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 4.751.654,91 2.345.329,02 

    
Βραχυπρόθεσµα δάνεια   
Τραπεζικές υπεραναλήψεις 559.345,64 563.804,86 
Τραπεζικός δανεισµός 416.798,89 2.423.936,25 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόµενη 193.011,48 57.519,96 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 1.169.156,01 3.045.261,07 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 156.618,34 152.451,08 
Λοιπά 0,00 0,00 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων+ 
υποχρεώσεων  χρηµ/κης µίσθωσης 1.325.774,35 3.197.712,15 

    

Σύνολο δανείων 6.077.429,26 5.543.041,17 

 
 
Η εταιρεία προέβη σε αναδιάρθρωση του βραχυπρόθεσµου δανεισµού της µετατρέποντας µέρος αυτού σε 
µακροπρόθεσµο µε τη σύναψη κοινού Οµολογιακού ∆ανείου µε την τράπεζα Πειραιώς. Το ποσό του Κοινού 
Οµολογιακού ∆ανείου ανήλθε στα € 3.000.000 και είναι 15ετούς διάρκειας. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται 
µε επιτόκιο euribor µηνός  πλέον σταθερού περιθωρίου 1,75% 
 
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.  
 
Για εξασφάλιση του µακροπρόθεσµου δανείου αγοράς του ακινήτου καθώς και του Οµολογιακού δανείου 
έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ευρώ 4.563.750,00  επί των ακινήτων της  εταιρείας.   
 
Οι υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι εξασφαλισµένες µε τα µισθωµένα ενσώµατα πάγια τα οποία 
περιέρχονται στον εκµισθωτή σε περίπτωση αδυναµίας του µισθωτή να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. 
 
  31/12/09 31/12/2008 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης  1.822.778,65 1.999.442,01 
    

 Ελάχιστες πληρωµές µισθωµάτων:    

Μέχρι ένα έτος 165.336,65 152.451,08 
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Από 1 έως 5 έτη 634.960,09 602.899,12 

Μετά τα 5 έτη 1.022.481,91 1.244.091,81 

Σύνολο  1.822.778,65 1.999.442,01 

 
 

4.13 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Η ανάλυση των λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρίας έχει ως εξής: 

  31/12/2009 31/12/2008 
Επιχορηγήσεις   
Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 0,00 63.329,91 
Προσθήκες 235.008,00 0,00 
Μεταφορά στα αποτελέσµατα (71.947,65) (63.329,91) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 163.060,35 0,00 

    

Η µεταφορά σε αποτελέσµατα ποσού 71.947,65 € αφορά σε αποσβέσεις των επιχορηγηθέντων παγίων που 
διενεργήθηκαν στην παρούσα καθώς και στην προηγούµενη χρήση. 
 

4.14 Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία.(Ν. 2112/20) 
 
Στους εργαζόµενους της εταιρείας καταβάλλεται εφάπαξ αποζηµίωση του Ν.2112/20 κατά την αποχώρηση 
λόγω συνταξιοδότησης. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία, την παρούσα αξία της νοµικής δέσµευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ 
αποζηµίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε 
κατόπιν αναλογιστικής µελέτης. 
 
Η σχετική υποχρέωση της Εταιρείας, αναλύεται ως εξής: 
 

 31/12/2009 31/12/2008 
   
Υποχρεώσεις    
Υπόλοιπο έναρξης 144.848,10 143.363,51 
Πρόβλεψη χρήσης 69.326,25 41.233,00 
Μείον: χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεων (28.992,00) (39.748,41) 

Σύνολο 185.182,35 144.848,10 

 
 

4.15 Προβλέψεις 
 

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 χρήση από 01/01/2009 έως την 31/12/2009 
για την οποία έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη ποσού 23.000,00 ευρώ στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις. 

 
4.16 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

  31/12/2009 31/12/2008 
    
Προµηθευτές 896.545,63 820.736,03 
Γραµµάτια Πληρωτέα 0,00 39.976,32 
Επιταγές Πληρωτέες 74.670,06 729.717,15 
Προκαταβολές πελατών 0,00 40.641,14 
    



  

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2009                                                                                                                    

30 

Σύνολο 971.215,69 1.631.070,64 

 
 
Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την  
ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
 
 

4.17 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων: 
 

  31/12/2009 31/12/2008 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 114.323,77 52.806,42 
∆εδουλευµένα έξοδα 0,00 0,00 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί  137.214,15 119.338,63 
Μερίσµατα πληρωτέα 17.209,49 17.209,49 
Υποχρεώσεις από Φόρους  201.034,28 514.969,56 
Λοιπές υποχρεώσεις 8.047,42 5.667,84 
Προκ/λες πελατών 29.303,75 0,00 

Σύνολο 507.132,86 709.991,94 

 
 
Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την 
ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 
 
 
4.18 Κύκλος εργασιών 

 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της εταιρείας για την τρέχουσα και την προηγούµενη χρήση έχει ως εξής: 
 
  1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008 
Πωλήσεις εµπορευµάτων χονδρικώς  1.496.833,29 1.789.853,72 
Πωλήσεις εµπορευµάτων λιανικώς  3.735.305,57 3.329.475,52 
Πωλήσεις ετοίµων προιόντων χονδρικώς 1.237.711,40 1.908.334,97 
Πωλήσεις ετοίµων προιόντων λιανικώς 2.214.306,39 2.403.301,85 

Πωλήσεις άχρηστου υλικού και λοιπών 
αποθεµάτων 61.938,16 5.636,92 
Παροχή υπηρεσιών 0,00 4.334,33 
Εκπτώσεις πωλήσεων (227.940,82) (269.810,93) 

Σύνολο  8.518.153,99 9.171.126,38 

 
4.19 Κόστος πωληθέντων 

  
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 
 
  1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 777.949,92 936.453,26 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 236.196,47 329.643,13 
Παροχές τρίτων 111.480,87 130.906,11 
Φόροι και τέλη 3.638,54 1.733,02 
∆ιάφορα έξοδα 242.679,71 221.405,02 
Αποσβέσεις παγίων 508.680,07 461.392,22 

Σύνολο ∆απανών Παραγωγής 1.880.625,58 2.081.532,76 

Πλέον ∆ιαφορά Αποθεµάτων  3.740.349,94 3.597.613,30 

Σύνολο 5.620.975,52 5.679.146,06 

 
4.20 Έξοδα διοίκησης / διάθεσης 

Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία έχει ως εξής: 
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Έξοδα διοίκησης 

  1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 243.464,15 245.662,24 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 238.050,35 69.664,53 
Παροχές τρίτων 92.171,15 47.516,45 
Φόροι και τέλη 8.615,57 24.213,13 
∆ιάφορα έξοδα 108.282,81 107.149,62 
Λοιπές προβλέψεις 40.334,25 191.233,00 

  730.918,28 685.438,97 

 

Έξοδα διάθεσης 

  1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.599.262,58 1.534.531,58 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 90.810,27 91.268,31 
Παροχές τρίτων 1.305.168,56 1.262.575,74 
Φόροι και τέλη 21.550,71 26.707,83 
∆ιάφορα έξοδα 596.445,13 682.533,91 
Αποσβέσεις παγίων 176.269,02 171.518,92 
Προβλέψεις 0,00 0,00 

  3.789.506,27 3.769.136,29 

 

4.21 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης 
 

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης της χρήσης 2009 και 2008 έχουν ως εξής: 
 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 
1/1 - 

31/12/2009 
1/1 - 

31/12/2008 

Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 50.765,08 63.329,91 
Έσοδα από Επιδοτήσεις 23.500,85 6.686,68 

Αποζηµιώσεις 24.877,47 4.158,50 
Λοιπά 85,60 11.142,77 
Κέρδη από πώληση παγίων 0,00 27.951,00 
Έσοδα από χρησιµοποιηµένες προβλέψεις 0,00 309.530,93 

Σύνολο 99.229,00 422.799,79 

    
Άλλα λειτουργικά έξοδα    

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 49.003,44 0,00 
Πρόβλεψη Απαξίωσης  Αποθεµάτων 17.378,35 0,00 
∆ιαγραφή Επισφαλών Απαιτήσεων 0,00 269.782,52 
Λοιπά 0,00 12.542,60 
Φόροι ακίνητης περιουσίας και λοιποί φόροι 27.431,39 24.090,80 
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 400,00 0,00 
Αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες στο κόστος 0,00 39.810,94 

Σύνολο 94.213,18 428.814,06 

 
4.22 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα 

 
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2009 31/12/2009 

Έσοδα τόκων από:   
-Καταθέσεις Τραπεζών 13.543,19 401,81 
-Πελατών 1.750,64 7.362,31 
-Αποτίµηση χρεογράφων 4.032,00 0,00 
-Έσοδα χρεογράφων 1.152,00 1.497,60 
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  20.477,83 9.261,72 

    

Έξοδα τόκων από:   
 -Τραπεζικά δάνεια (255.323,98) (260.616,48) 
 - Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (73.615,29) (157.236,36) 
- Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα (13.262,00) (33.550,48) 

  (342.201,27) (451.403,32) 

 
4.23    Φόρος εισοδήµατος 

 
    31/12/2009 31/12/2008 
       
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων (47.069,00) 0,00 
Συµψηφισµος µε προβλ. Προηγ. χρήσεων   40.000,00 0,00 
Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 4.3)   (14.052,85) 10.634,99 
Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικών ελέγχων (23.000,00) (40.000,00) 

Σύνολο   (44.121,85) (29.365,01) 
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5. Πρόσθετες πληροφορίες 

 

Παροχές στο Προσωπικό 
 
Οι παροχές προς το προσωπικό της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 31/12/2009 31/12/2008 
Μισθοί και ηµεροµίσθια και επιδόµατα 1.882.810,37 2.032.388,61 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 533.676,53 578.383,56 
Αποζηµιώσεις τερµατισµού υπηρεσίας 203.169,14 99.371,02 

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων καθορισµένων 
εισφορών 

0,00 41.233,00 

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους  1.020,61 6.503,89 

Σύνολο 2.620.676,65 2.757.880,08 

 
Πλήθος απασχολούµενου προσωπικού    122      140 
 
 
Κέρδη κατά µετοχή 
 
Τα κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση των κερδών / (ζηµιών) της χρήσης µετά από 
φόρους, δια του σταθµισµένου αριθµού των κοινών ονοµαστικών µετοχών σε κυκλοφορία. Τα κέρδη / 
(ζηµιές) ανά µετοχή στις 31.12.2009 & 31.12.2008 αντίστοιχα έχουν ως εξής: 
 

  31/12/2009   31/12/2008 

Κέρδη/(ζηµιές)  µετά από φόρους  (1.983.675,55)   (1.407.338,43) 

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 3.961.300   3.961.300 

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή–βασικά (σε ευρώ)  (0,5008)   (0,3553) 

        

 
Ενδεχόµενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις 
 
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική 
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και για το λόγο αυτό δεν έχει σχηµατιστεί 
καµία πρόβλεψη. 
 
Η εταιρεία έχει νόµιµους τίτλους κυριότητας επί των παγίων στοιχείων και δεν υπάρχουν εµπράγµατα ή άλλα 
βάρη πλην προσηµείωσης υπέρ ΑΣΠΙΣ ΒΑΝΚ για οικόπεδο ευρισκόµενο στη οδό Μαραγκοπούλου και 
Ρατζηκότσικα για εξασφάλιση δανείου αγοράς του ακινήτου και ανέγερσης οικοδοµής, έχει εγγραφεί 
προσηµείωση αξίας 763.750,00 ευρώ καθώς και προσηµείωση υπέρ τράπεζας Πειραιώς ποσού 3.800.000,00€  
για εξασφάλιση οµολογιακού δανείου 15-ετους διάρκειας. Τα υπόλοιπα των ανωτέρω δανείων την 
31/12/2009, διαµορφώνονται ως εξής : ΑΣΠΙΣ BANK € 401.436,55 και Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ € 2.877.069,53 
 
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2008. Στην παρούσα χρήση σχηµατίσθηκε πρόβλεψη 
ποσού 23.000,00 € µε σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων σε περίπτωση ελέγχου 
από τις φορολογικές αρχές για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2009. 
 
∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. ∆εν αναµένονται 
πρόσθετες πληρωµές, κατά την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 
 
∆εν υπάρχουν συµµετοχές σε θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 οι δε οικονοµικές 
καταστάσεις δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση άλλων εταιρειών . 
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 Παροχές στη ∆ιοίκηση  
 

Οι παροχές προς τη διοίκηση αφορούν αποκλειστικά σε αµοιβές εξαρτηµένης εργασίας και συγκεκριµένα για 
την περίοδο 01.01 – 31.12.2009 ανέρχονταν σε ποσό € 57.135,40 και για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο 
ανέρχονταν σε ποσό € 51.875,15. 
Επίσης στην παρούσα χρήση καταβλήθηκαν αµοιβές στα µέλη  του  ∆.Σ. ποσά 140.000,00€ οι οποίες είχαν 
εγκριθεί από την µετ΄αναβολή Γ.Σ. της 16/7/2009.  
 
∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. και σε άλλα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (ούτε στις 
οικογένειές τους). 
 
Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού  

 
Η εταιρεία για την χρήση 01.01-31.12.2009, απασχόλησε κατά µέσο όρο 122 εργαζόµενους  καθώς και στην 
αντίστοιχη προηγούµενη χρήση ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού ήταν 140. 

 
Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
 
Πέρα τον ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης 
∆εκεµβρίου 2009 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των 
δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Την 09/03/2010 πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Μαραγκοπούλου 80 
στην Πάτρα, η µετ’ αναβολή έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της, κατά τη διάρκεια της οποίας 
εγκρίθηκε  η επέκταση του σκοπού της εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του 
Καταστατικού της εταιρείας που έχει ως εξής:  
«Σκοπός της εταιρείας είναι: α)  Η κατασκευή και εµπορία ετοίµων ενδυµάτων, 
β)  Η άσκηση οποιασδήποτε συναφούς εργασίας, 
γ) Η συµµετοχή σε υφιστάµενες εταιρείες ή σε Εµπορικές και Βιοµηχανικές Εταιρείες µε συναφή σκοπό που 
θα ιδρυθούν,  
δ) Η αντιπροσώπευση οίκων Εσωτερικού και Εξωτερικού  
ε) Η κατασκευή και εµπορία ειδών σπιτιού, χρηστικών συσκευών (gadgets), αξεσουάρ και ειδών δώρων, 
στ) Η ίδρυση και λειτουργία καφέ και σνακ µπαρ, και 
ζ) Η πάσης φύσεως εκµετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων όπως ενδεικτικά η αγορά, ανοικοδόµηση, 
επισκευή, βελτίωση, πώληση, εκµίσθωση, εγκατάσταση µονάδων παραγωγής φιλικής για το περιβάλλον 
ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκών τόξων, µονάδων αιολικής ενέργειας κλπ.» 
 
Στις παραγράφους (ε),(στ) και (ζ) αναφέρεται η επέκταση των σκοπών που αποφασίστηκε από την παραπάνω 
έκτακτη Γενική Συνέλευση, επέκταση από την οποία η εταιρεία εκτιµά ότι δεν θα επέλθει µεταβολή στην 
κύρια δραστηριότητά της, ούτε σηµαντική επίδραση στα οικονοµικά µεγέθη της, αλλά ιδρύονται 
δευτερεύουσες δραστηριότητες προς ενίσχυση και υποστήριξη της κύριας δραστηριότητας. 
 
Μέσος Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών 
 
Ο µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών για την τρέχουσα χρήση είναι: 3.961.300 
 
 
Μεταβολές λογιστικών αρχών ή εκτιµήσεων σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 
 
Στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την 
κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης 2008, µε εξαίρεση τα νέα ή 
αναθεωρηµένα λογιστικά πρότυπα τα οποία τέθηκαν σε ισχύ την χρήση 2009. Κανένα από τα ανωτέρω 
πρότυπα δεν είχε σηµαντική επίδραση στην τρέχουσα ή σε προγενέστερες περιόδους. 
 
Επίσης, δεν έχει επέλθει κάποια αλλαγή στις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης, διόρθωση λογιστικού λάθους ή 
αναταξινοµήσεις κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων σε σχέση αµέσως µε την προηγούµενη χρήση. 
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Λοιπές γνωστοποιήσεις 

 

� Την 16/7/2009 κατόπιν αποφάσεως της µετ΄αναβολή ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
µετόχων, εκλέχθηκε νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε τριετή θητεία έως 30-6-2013. Την ίδια ηµεροµηνία 
µε απόφαση του ∆.Σ. συγκροτήθηκε το νεοεκλεχθέν ∆.Σ. ως ακολούθως:  
Νικόλαος Θ. ∆ούρος  Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Ανδρέας Θ. ∆ούρος  Ο Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 
Θεόδωρος Ν. ∆ούρος   Αναπληρωτής ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 
Αθανάσιος Α. ∆ούρος  Σύµβουλος 
Γεώργιος Π. Παπαγιαβής  Σύµβουλος 
∆ηµήτριος Χρ. Ρούπας   Σύµβουλος 
Κυριάκος Π. Βαφέας  Σύµβουλος 

 
� Στην παρούσα χρήση δεν υπάρχουν εποχικά έσοδα ή ανώµαλα κόστη. 
 
� ∆εν υπήρξαν περιπτώσεις λογισµού εσόδων ή δαπανών τα οποία δεν αφορούν στην χρήση 

 
� ∆εν υπάρχουν ασυνήθη κονδύλια στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης. 

 
� Στην παρούσα χρήση δεν έλαβαν χώρα µεταβολές στη διάρθρωση της επιχείρησης, 

συµπεριλαµβανοµένων ενοποιήσεων, αγορών ή πωλήσεων θυγατρικών και µακροπρόθεσµων 
επενδύσεων, αναδιοργανώσεων και διακοπτόµενων δραστηριοτήτων  πλην όσων έχουν λάβει χώρα 
στις προηγούµενες δηµοσιευθείσες οικονοµικές καταστάσεις. 
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Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΆΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

13/01/2009 
Ανακοίνωση – Ολοκλήρωση διαδικασιών έκδοσης και εκταµίευσης 

κοινού µακροπρόθεσµου οµολογιακού δανείου ύψους 3.000.000,00 € 
www.ase.gr, 
www.dur.gr 

31/03/2009 
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων βάσει ∆ΛΠ Περιόδου 

01/01/2008-31/12/2008  
www.ase.gr, 
www.dur.gr 

19/05/2009 Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης  
www.ase.gr, 
www.dur.gr 

29/05/2009 
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων βάσει ∆ΛΠ Περιόδου 

01/01/2009-31/03/2009 
www.ase.gr 
www.dur.gr 

10/06/2009 
Ορθή Επαναδηµοσίευση Στοιχείων Οικονοµικών Καταστάσεων βάσει 

∆ΛΠ Περιόδου 01/01/2009-31/03/2009 
www.ase.gr 
www.dur.gr 

23/06/2009 Ανακοίνωση – Αναβολή ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  
www.ase.gr 
www.dur.gr 

24/06/2009 Ανακοίνωση άρθρου 9 παρ. 1 και 4 Ν. 3556/2007 
www.dur.gr 
www.ase.gr 

10/07/2009 Ανακοίνωση άρθρου 9 παρ. 1 και 4 Ν. 3556/2007 
www.ase.gr 
www.dur.gr 

16/07/2009 Αποφάσεις µετ’ αναβολής ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  
www.ase.gr 
www.dur.gr 

16/07/2009 
Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και συγκρότησης αυτού σε σώµα  
www.ase.gr 
www.dur.gr 

31/08/2009 
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων βάσει ∆ΛΠ Περιόδου 

01/01/2009-30/06/2009 
www.ase.gr 
www.dur.gr 

31/08/2009 Ανακοίνωση – ∆ιόρθωση λάθους  
www.ase.gr 
www.dur.gr 

04/09/2009 Ανακοίνωση – Γνωστοποίησης αλλαγής ποσοστού µετόχου  
www.ase.gr 
www.dur.gr 

15/09/2009 Γνωστοποίηση ∆ιενέργειας συναλλαγών  
www.ase.gr 
www.dur.gr 

13/10/2009 
Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

3556/2007  
www.ase.gr 
www.dur.gr 

26/10/2009 
Ανακοίνωση – Ολοκλήρωση τακτικού φορολογικού ελέγχου χρήσεων 

2007 και 2008 
www.ase.gr 
www.dur.gr 

27/11/2009 
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων βάσει ∆ΛΠ Περιόδου 

01/01/2009-30/09/2009 
www.ase.gr 
www.dur.gr 

27/11/2009 Ανακοίνωση – ∆ιόρθωση λάθους  
www.ase.gr 
www.dur.gr 

22/12/2009 Ανακοίνωση – ∆ιόρθωση λάθους  
www.ase.gr 
www.dur.gr 

24/12/2009 
Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών 

στελεχών  
www.ase.gr 
www.dur.gr 
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   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

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :

Ηµεροµηνια έγκρισης από το ∆ιοικητικό συµβούλιο των 

οικονοµικών καταστάσεων : 22/03/2010
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρία : PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. 

Τύπος έκθεσης ελέγχχου :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2009 31/12/2008 1/1-31/12/09 1/1-31/12/08

Ιδιοχρησ/µενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 9.410.142,11 8.303.075,98 Λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδύσεις σε ακίνητα 674.753,05 909.753,05 (1.939.553,70) (1.377.973,42)
Αυλα περιουσιακά στοιχεία 337.226,98 337.844,30
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 165.974,41 990.167,36 Αποσβέσεις 684.949,09 672.531,93 
Αποθέµατα 4.673.926,64 6.000.035,71 Προβλέψεις 40.334,25 1.484,59 
Απαιτήσεις από πελάτες 1.928.674,50 2.158.225,11 Φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00 
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακα στοιχεία 548.256,70 1.165.459,77 (20.477,83) (37.212,72)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.738.954,39 19.864.561,28 342.201,27 451.403,32 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 5.070.464,00 5.070.464,00 1.326.109,07 408.954,87 
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 4.741.469,88 6.725.145,43 519.171,80 42.808,83 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) 9.811.933,88 11.795.609,43 (981.464,87) 159.110,26 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 3.085.494,60 498.338,09 Μείον:
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.037.403,01 1.991.839,03 342.201,27 451.403,32 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.169.156,01 3.045.261,07 47.069,00 0,00 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.634.966,89 2.533.513,66
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 7.927.020,51 8.068.951,85 (418.001,19) (130.295,66)

17.738.954,39 19.864.561,28

(737.329,80) (1.219.855,42)
1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008 1/10 - 31/12/2009 1/10 - 31/12/2008 0,00 107.951,00 

Κύκλος Εργασιών 8.518.153,99 9.171.126,38 2.100.951,95 2.145.680,31 20.477,83 9.261,72 
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 2.897.178,47 3.491.980,32 602.330,13 692.412,40 

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων (1.617.830,26) (935.831,82) (795.743,63) (599.846,00) (716.851,97) (1.102.642,70)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (1.939.553,70) (1.377.973,42) (862.531,41) (786.693,89)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (1.983.675,55) (1.407.338,43) (856.566,87) (822.741,30)

Λοιπά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Συγκεντρωτικά συνολικά εσοδα µετά από φόρους (Α)+ (Β) (1.983.675,55) (1.407.338,43) (856.566,87) (822.741,30) 3.000.000,00 1.481.713,71 
Κέρδη / (ζηµιές) ανα µετοχή-βασικά σε € -0,5008 -0,3553 -0,2162 -0,2077 (2.007.137,36) 54.650,54 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (932.881,17) (263.299,89) (592.612,25) (442.515,43)

(χρεολύσια) (176.663,36) (152.587,60)

816.199,28 1.383.776,65 

1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008 (318.653,88) 150.838,29 
11.795.609,43 13.202.947,86 504.822,74 353.984,45 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (1.983.675,55) (1.407.338,43) 186.168,86 504.822,74 

9.811.933,88 11.795.609,43

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Νικόλαος Θ. ∆ούρος
Α.∆.T. ΑΕ-221560

Γεώργιος Π. Παπαγιαβής (Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος)

Αθανάσιος Π. Αποστολόπουλος

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ

∆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 2009 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Ο Προιστάµενος Λογιστηρίου

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξεως περιόδου

Εξοφλήσεις δανείων

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ενάρξεως περιόδου

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ∆ΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε

οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. 

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ                                                                            
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Νικόλαος Θ. ∆ούρος (Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος)
Ανδρέαςς Θ.  ∆ούρος (Αντιπρόεδρος  ∆.Σ. & Αναπληρωτής ∆/νων Σύµβουλος)
Θεόδωρος Ν. ∆ούρος  (Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος)
Αθανάσιος Α. ∆ούρος  (Μέλος)
Κυριάκος Π. Βαφέας (Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος)
∆ηµήτριος Χ. Ρούπας (Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος)

Ο Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής ∆ιευθύνοντος Συµβούλου

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξηςπεριόδου (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2009  και 31.12.2008 αντίστοιχα)

Ανδρέας Θ.∆ούρος
Α.Τ. Σ-364171Α.∆.Τ. ΑΕ-221561

Νικόλαος Ι. ΚοντοδηµόπουλοςΧριστόφορος Κ. Τσιπούρας
Α.∆.Τ. ΑΕ-221634

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

Καταβληµένοι φόροι

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 

Επενδυτικές δραστηριότητες

Τόκοι εισπραχθέντες

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

Με σύµφωνη γνώµη

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 

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

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                               
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ                            

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

1.2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ                                                                                                                                                              
Ποσά   εκφρασµένα σε ευρώ

1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2008. Το ποσό των προβλέψεων που σχηµατίστηκε για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2009, είναι 23.000,00 ευρώ όπως αναφέρεται στη σηµείωση 4.15  των Ετήσιων  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 31.12.2009 ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 3.278.506,08.

3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2009 είναι 122 άτοµα (31/12/2008 : 140 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 200.254,92 € ,β) απαξίωση αποθεµάτων ποσό 224.965,55€ , γ) ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 23.000,00€ και δ) παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

185.182,35€ .

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 31.12.2009 ανέρχεται στο ποσό των 57.135,40 ευρώ , καθως και αµοιβές  µελών ∆.Σ. ποσού 140.000,00€.

7. Οι βασικές λογιστικές αρχές και µέθοδοι που εφαρµόστηκαν είναι οι ίδιες µε αυτές των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2008.


