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Α. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2γ του Ν.3556/2007, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4374/2016) 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

1) Νικόλαος ∆ούρος, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου   
2) Θεόδωρος ∆ούρος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
3) Αγγελική ∆ούρου, Αντιπρόεδρος 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: 

 
(α) οι ενδιάµεσες εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της ∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2020-30.06.2020, οι 
οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία της 
Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης, της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
και της Κατάστασης Ταµειακών Ροών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 4 του Ν. 
3556/2007, και  
 
(β) η εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε. απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007.  
 
(γ) οι συνηµµένες ενδιάµεσες εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της «∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε.» την 29/09/2020 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, 29 Σεπτεµβρίου 2020 

 

Οι βεβαιούντες 

 

 

   Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                  Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος                   Η Αντιπρόεδρος  

 

 

   Νικόλαος Θ. ∆ούρος                  Θεόδωρος  Ν. ∆ούρος     Αγγελική  Ν. ∆ούρου 

    Α.∆.T. ΑΕ-221560           Α.∆.Τ. ΑΙ-753208                         Α.∆.Τ. ΑΗ-204243 
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Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ  ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της Ανωνύµου Εταιρείας  

«∆ΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 35459716000) 

(σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και τις σχετικές Αποφάσεις του ∆.Σ. της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εξαµηνιαία περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2020) 

 
Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αφορά στη χρονική περίοδο του Α’ εξαµήνου 
της τρέχουσας χρήσης 2020 (1.1.2020-30.6.2020). Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4374/2016 και τις 

απορρέουσες από το νόµο αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 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 το Α’ εξάµηνο 2020, καθώς και σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την ίδια 
περίοδο και επέδρασαν στις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
 
1.- ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Την Πέµπτη Τετάρτη 27/08/2020 πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού 
Μαραγκοπούλου 80 στην Πάτρα, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της. Στην ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου µέτοχοι, εκπροσωπούντες 
2.322.924 κοινές ονοµαστικές µετοχές και ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου, ήτοι ποσοστό 58,64% επί 
συνόλου 3.961.300 µετοχών και ισαρίθµων δικαιωµάτων ψήφου. Κατά τη συνεδρίαση της ετήσιας 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεµάτων 
Ηµερησίας ∆ιατάξεως και ειδικότερα: 
 
1) Εγκρίθηκαν οµόφωνα µε ψήφους 2.322.924, ήτοι µε ποσοστό 100,00 % επί των παρόντων, οι 

οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2019 

(1/1/2019-31/12/2019) µε τις επ’ αυτών εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-

Λογιστή. 

2) Απαλλάχθηκαν οµόφωνα µε ψήφους 2.322.924, ήτοι µε ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τις 

ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2019. 

3) Εγκρίθηκαν οµόφωνα µε ψήφους 2.322.924, ήτοι µε ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι 

καταβληθέντες µισθοί στα µέλη του ∆.Σ. Θεόδωρο Ν. ∆ούρο, Αγγελική Ν. ∆ούρου και Σπυρίδωνα Π. 

Ματαράγκα κατά τη χρήση 2019 και προεγκρίθηκαν µε ψήφους 2.322.924, ήτοι µε ποσοστό 100,00% επί 

των παρόντων, οι αµοιβές στα παραπάνω µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2020 ως εξής: 

Θεόδωρος Ν. ∆ούρος 15.000,00 (συµπεριλαµβανοµένων εργοδοτικών εισφορών), Αγγελική Ν. ∆ούρου: 

15.000,00 ευρώ, (συµπεριλαµβανοµένων εργοδοτικών εισφορών) και Σπυρίδων Π. Ματαράγκας 15.000,00 

ευρώ (συµπεριλαµβανοµένων εργοδοτικών εισφορών). Προεγκρίθηκαν οµόφωνα µετά από ονοµαστική 

ψηφοφορία µε ψήφους 2.322.924, ήτοι µε ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι αµοιβές για το µέλος 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2020 Νικόλαο Θ. ∆ούρο µέχρι του ποσού των 15.000,00 ευρώ. 

Για τη χρήση του 2019 δεν κατεβλήθησαν αµοιβές. Η εταιρεία µε την ευχέρεια που της παρέχουν οι 

διατάξεις του άρθρου 110 παρ. 3 του Ν. 4548, δεν µετέβαλλε την πολιτική των αµοιβών της προς τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καταβάλλοντας τα ίδια ποσά σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 

4) Η Γενική Συνέλευση οµόφωνα µε ψήφους 2.322.924, ήτοι µε ποσοστό 100,00% των παρόντων, 

εκλέγει νέο επταµελές διοικητικό συµβούλιο µε τριετή θητεία. Για το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέχθηκαν 

τα παρακάτω µέλη και καθορίστηκαν εξ αυτών τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά ως εξής: 

Α) Νικόλαος Θ. ∆ούρος, ως µη εκτελεστικό µέλος 
Β) Θεόδωρος Ν. ∆ούρος, ως εκτελεστικό µέλος 
Γ) Αγγελική Ν. ∆ούρου, ως µη εκτελεστικό µέλος 
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∆) Σπυρίδων Π. Ματαράγκας, ως µη εκτελεστικό µέλος 
Ε) Ιωάννης Π. Αγνωστόπουλος, ως ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
ΣΤ) Χρίστος Α. Σοφής, ως ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
Ζ) Σαπφώ Γ. Παπαγιαβή, ως ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
 
Η θητεία του ανωτέρω ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα είναι τριετής, ήτοι µέχρι 27/08/2023, η οποία 

παρατείνεται αυτοµάτως µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας του (έτους 

2023) και µέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης της Συνέλευσης αυτής. 

5) Επί του πέµπτου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση εκλέγει οµόφωνα µε ψήφους 

2.322.924 ήτοι µε ποσοστό 100,00% των παρόντων ανεξάρτητη τριµελή επιτροπή ελέγχου αποτελούµενη 

από ένα µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. και δύο ανεξάρτητα από την εταιρία µέλη, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει και συγκεκριµένα αποτελούµενη από τα εξής µέλη 

α) Παναγιώτα Κοτσοµύτη του Παναγιώτη και της Ελένης, Λογίστρια, που γεννήθηκε την 18.04.1982 στην 

Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα, ως ανεξάρτητο µέλος της επιτροπής και Πρόεδρο αυτής, β) Ζέρβα 

Νικόλαο του Αριστείδη και της Ελένη, Οικονοµολόγο, που γεννήθηκε την 17.06.1938 στην Αθήνα και 

κατοικεί στην Αθήνα ως ανεξάρτητο µέλος της επιτροπής και γ) Αγγελική ∆ούρου του Νικολάου και της 

Μαρίας, ως µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. της εταιρίας, που γεννήθηκε την 05.01.1970 στην Πάτρα και 

κατοικεί στην Πάτρα. 

6) Μετά από σχετική σύσταση της επιτροπής ελέγχου, πραγµατοποιήθηκε εκλογή µε ψήφους 2.322.924, 

ήτοι µε ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, ως ελεγκτές της χρήσης 2020 για τον έλεγχο των ετήσιων 

και ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας τα ακόλουθα µέλη της εγγεγραµµένης στο 

µητρώο ορκωτών ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., µε διακριτικό τίτλο 

“ACES AUDITORS ΑΕ” και συγκεκριµένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. 

Φραγκισκάκης Αθανάσιος µε αριθµό µητρώου ΣΟΕΛ 15081 και αριθµό µητρώου ΕΛΤΕ 1862 και β) 

αναπληρωµατικός ελεγκτής ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Μπιτζαράκης Ιωάννης, µε αριθµό µητρώου 

ΣΟΕΛ 23141 και αριθµό µητρώου ΕΛΤΕ 1555. 

Εντός της κλειόµενης περιόδου, µετά από συνεννόηση και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου 
παράδοσης   µε την εκµισθώτρια Εθνική Leasing, η εταιρεία παρέδωσε το ακίνητο της επί της οδού 
Λυσίου 10, αναπόσβεστης αξίας κατά την 30/6/2020 ποσού € 891χιλ. Το ποσό αυτό διεγράφη από το 
κονδύλι Ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια, µε ισόποση µείωση του κονδυλίου του παθητικού Λοιπές 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις - Χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Μετά την ανωτέρω διαγραφή, παραµένει στις 
Οικονοµικές Καταστάσεις οφειλή προς την ανωτέρω εκµισθώτρια ποσού € 715 χιλ. Η εταιρεία βρίσκεται 
σε επικοινωνία µε την εκµισθώτρια εταιρεία για την οριστική διευθέτηση της οφειλής, από την οποία 
αναµένεται να προκύψει όφελος για την εταιρεία, το ακριβές ύψος του οποίου θα απεικονιστεί στις 
ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις του 2020. 
 
Επίσης, εντός της κλειοµένης περιόδου, η εταιρεία διέκοψε την λειτουργεία δύο υποκαταστηµάτων της: α) 
Στη Ναύπακτο και β) Εντός πολυκαταστήµατος Σκλαβενίτη στην περιοχή Περιβόλας Πατρών. Τα 
συγκεκριµένα υποκαταστήµατα λόγω της κρίσης και της µείωσης της κατανάλωσης γενικότερα ήταν 
ζηµιογόνα επί µακρόν και παρά τις πολύπλευρες προσπάθειες της ∆ιοίκησης δεν στάθηκε δυνατό να 
ανακάµψουν σε καµία περίπτωση.  
  
 
 
2.- ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.: 
 
2.1 Κύκλος εργασιών 
 
Ο Κύκλος Εργασιών της τρέχουσας περιόδου 1.1-30.6.2020 ανήλθε σε 939.693,02 €, ενώ στην αντίστοιχη 
περίοδο του 2019, είχε ανέλθει σε 1.590.396,79 €, σηµειώθηκε δηλαδή µεγάλη πτώση κατά 40,91%, 
λόγω της αναστολής λειτουργίας των καταστηµάτων για δύο µήνες, µε βάση κυβερνητική οδηγία, για την 
αντιµετώπιση των επιπτώσεων της πανδηµίας του κορωνοϊού και της επακόλουθης πτώσης του 
αγοραστικού ενδιαφέροντος των καταναλωτών. 
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2.2 Αποτέλεσµα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA), 
αποτελέσµατα προ και µετά φόρων.   
 
Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA), είναι αρνητικά και 
ανήλθαν σε 11.855,41 €, έναντι θετικού ποσού 61.333,10 € της προηγούµενης εξαµηνιαίας περιόδου 
2019. 
 
Τα Αποτελέσµατα προ φόρων της εταιρείας κατά την 30/06/2020 ανήλθαν σε ζηµίες 491.975,46 € έναντι 
ζηµιών 467.932,38 € κατά την 30/06/2019. 
 
Τα Αποτελέσµατα µετά από φόρους της εταιρείας κατά την 30/06/2020 ανήλθαν σε ζηµίες 480.720,03 € 
έναντι ζηµιών 373.588,99 € κατά την 30/06/2019. 
 
 
2.3 Λειτουργικά έξοδα 
 
 
Τα Λειτουργικά Έξοδα (διοίκησης & διάθεσης) παρουσίασαν µείωση 30,37 %, σε σχέση µε τα αντίστοιχα 
της προηγούµενης περιόδου και ανήλθαν στο ποσό των 763.495,57 €, έναντι 1.096.580,47 € της 
αντίστοιχης προηγούµενης εξαµηνιαίας περιόδου.  
 
 
2.4 Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 
 
Τα Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα της χρήσης, ύψους 135.570,84 € είναι µειωµένα κατά ποσό 47.416,58 € σε 
σχέση µε τα αντίστοιχα της προηγούµενης εξαµηνιαίας περιόδου 2019 ύψους 182.987,42 €. Στα ανωτέρω 
ποσά περιέχονται και τα Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα για τα µισθώµατα µε Leasing καθώς και για τα 
µισθώµατα καταστηµάτων.  
 
 
2.5 Μικτά κέρδη 
 
Το ποσοστό του µικτού περιθωρίου κέρδους διαµορφώθηκε στο 58,20% σε σχέση µε 55,24% της 
προηγούµενης περιόδου. Η εταιρεία έχει περιορίσει την παραγωγική δραστηριότητα λόγω υψηλού 
κόστους µε αντίστοιχη µείωση του προσωπικού της. Η παραγωγική αυτή διαδικασία αντικαταστάθηκε µε 
τη µέθοδο του φασόν.  
Ο µεγαλύτερος όγκος των πωλήσεων αφορά στην πώληση εµπορευµάτων και επιβαρύνεται ανάλογα το 
κόστος διάθεσης. 
 
 
ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
 
Ίδια Κεφάλαια 
Τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται µειωµένα κατά 480.720,03 € σε σύγκριση µε τα Ίδια κεφάλαια 31.12.2019. 
Η µεταβολή αυτή οφείλεται στη ζηµία της παρούσας περιόδου 1.1-30.6.2020. 
 
Αναλυτικότερη παρουσίαση των µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων γίνεται στον πίνακα 3 «Κατάσταση 
Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα της 30-06-2020 ποσού 1.332.589,99 € είναι µειωµένα σε σχέση µε τα αυτά της 31-12-2019 
κατά 71.589,67 Ευρώ.  
 
Απαιτήσεις της εταιρείας 
Οι απαιτήσεις της Εταιρείας ανέρχονται σε 949.632,55 € έναντι 714.779,25 € της 31-12-2019, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 234.853,30 € ήτοι ποσοστό 32,86 %.  
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Υποχρεώσεις 
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας, µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες, ανέρχονται την 30.06.2020 στο 
ποσό των € 9.883.092,75 έναντι 10.539.378,61 € της 31-12-2019, παρουσιάζοντας µείωση ποσού 
656.285,86 €.  
 
 
3.- Εναλλακτικοί ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης 
 

  30/6/2020 31/12/2019 

∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ   

Ξένα / Ίδια κεφάλαια 15,58 9,45 

Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο απασχ. κεφαλαίων 0,94 0,90 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ   

Κυκλοφοριακή ρευστότητα (κυκλοφορούν/τρέχ.υποχρ/σεις) 0,44 0,38 

Άµεση (ταµειακή) ρευστότητα (διαθέσιµα/τρέχ.υποχρ/σεις) 0,01 0,01 

   

ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑΣ 30/6/2020 30/06/2019 

Μικτό κέρδος /Πωλήσεις  58,20% 55,24% 

ΕΒΙΤDA (Αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων όπως προκύπτει 
άµεσα από την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων) 

-11.855,41 € 61.333,10 € 

4.-   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.  

(ΙΙΙ) Κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίων: Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις µεταβολές των επιτοκίων 
προκειµένου να αποφασίσει για τις µορφές δανεισµού της, επιδιώκοντας την ελαχιστοποίηση του 
χρηµατοοικονοµικού κόστους. Το µεγαλύτερο µέρος των τραπεζικών υποχρεώσεων αφορά 
µακροπρόθεσµο δανεισµό (15ετές οµολογιακό δάνειο και συµβάσεις sale and lease back). 

Σηµειώνεται ότι για τα βραχυπρόθεσµα δάνεια της εταιρείας µε βάση τις δανειακές συµβάσεις είναι 
δυνατόν στις λήξεις τους να αποπληρωθούν µερικώς ή ολικώς ή να ανανεωθούν. Η πρόβλεψη αυτή των 
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δανειακών συµβάσεων, δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά ενδεχόµενη 
έλλειψη ρευστότητας. Όλα τα δάνεια είναι σε ευρώ. Όλα τα δάνεια επιβαρύνονται µε επιτόκιο EURIBOR + 
SPREAD. Η διοίκηση εκτιµά ότι η ανωτέρω αξία των δανείων είναι ίση µε την εύλογη αξία τους.  
 
(IV) Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιµετωπίζεται µε τη διαθεσιµότητα επαρκούς 
χρηµατοδότησης, ούτος 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. Η εταιρεία, 
παράλληλα µε τις συζητήσεις µε τις τράπεζες συνεχίζει να εξετάζει µία σειρά από ενέργειες για την 
ενίσχυση της ρευστότητάς της (συνέχιση των ενεργειών για τον περιορισµό του κόστους λειτουργίας και 
τη βελτίωση του ταµειακού της κύκλου). Στη βάση των ανωτέρω ενεργειών, η εταιρεία εκτιµά ότι δεν θα 
αντιµετωπίσει προβλήµατα χρηµατοδότησης και ρευστότητας τουλάχιστον για τους επόµενους 12 µήνες. 
 
(V) Συναλλαγµατικός κίνδυνος: Η πλειοψηφία των συναλλαγών καθώς επίσης οι απαιτήσεις και οι 
υποχρεώσεις της εταιρείας είναι σε ευρώ και η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει σοβαρό συναλλαγµατικό 
κίνδυνο. Ωστόσο παρακολουθεί τις εξελίξεις των ισοτιµιών προκειµένου να λάβει µέτρα αντιµετώπισής 
του. 
 
(VΙ) Κίνδυνος αποθεµάτων: Τα είδη που εµπορεύεται η εταιρεία ανήκουν στην κατηγορία ένδυσης κατά 
συνέπεια δεν διατρέχει υψηλό κίνδυνο απαξίωσής τους. Η εταιρεία λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα 
προκειµένου να ελαχιστοποιήσει άλλους κινδύνους των αποθεµάτων (κλοπές, φυσικές καταστροφές). 
 
(VΙΙ) Κίνδυνος αγοράς: Η µείωση της αγοραστικής δύναµης του κοινού είναι ενδεχόµενο να έχει επίπτωση 
και στις πωλήσεις της εταιρείας. 
 
 
 
5. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  
 
Η εταιρεία και γενικότερα ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται χτυπήθηκε σηµαντικά από την εµφάνιση 
του ιού Covid-19. Το αγοραστικό κοινό είναι διστακτικό και έχει περιορίσει σηµαντικά την κατανάλωση 
του. Ο τζίρος της εταιρείας παρουσιάζει µια πτώση της τάξης του 40,91% συγκριτικά µε το πρώτο 
εξάµηνο του 2019, γεγονός το οποίο εκτιµούµε ότι θα έχει σηµαντική επίπτωση στα αποτελέσµατα της 
χρήσεως 2020. Αυτό θεωρούµε ότι είναι ένα συγκυριακό φαινόµενο εξαιτίας του γεγονότος ότι 
παραµείναµε σε αναστολή λειτουργίας για δυο µήνες µε βάση την κυβερνητική οδηγία, χάνοντας έτσι την 
εµπορική περίοδο του Πάσχα, που παραδοσιακά καταγράφουµε σηµαντικές πωλήσεις.  
 
Στόχος της εταιρείας για το επόµενο χρονικό διάστηµα θα είναι να δοθεί µεγάλο βάρος σε επένδυση 
ανάπτυξης του ηλεκτρονικού της καταστήµατος (e-shop), καθώς κρίνει πως πλέον ο τρόπος που αγοράζει 
αγαθά ο καταναλωτής έχει διαφοροποιηθεί ριζικά σε σχέση µε το παρελθόν.  
Κατά τη διάρκεια και αυτού του έτους, όπως και στα προηγούµενα, η εταιρεία θα συνεχίζει να εφαρµόζει 
σύστηµα προσφορών καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, για µεγαλύτερη προσέλκυση του καταναλωτικού 
κοινού προσδοκώντας µείωση της πτώσης του κύκλου εργασιών της. Επίσης θέτει άµεσα σε εφαρµογή 
σχέδιο δραστικής περικοπής λειτουργικών δαπανών πάσης φύσεως αποσκοπώντας τόσο στην 
εξοικονόµηση πόρων όσο και στην διατήρηση της υψηλής ποιότητας των εµπορευµάτων της. 
 
 
6. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Παροχές προς τη ∆ιοίκηση και Στελέχη της Εταιρίας κατά την έννοια του IAS 24   
 
Στην κλειόµενη περίοδο 30/06/2020, µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π.24 
διενεργήθηκαν οι εξής συναλλαγές:   
 
Αµοιβές Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                                                     ποσό €        0,00 
 
Μισθοί, Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης, Παροχές  εξόδου  από την υπηρεσία          ποσό € 15.635,07  
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Στις 30/6/2020 υφίστανται απαιτήσεις από και προς µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα διευθυντικά 
στελέχη ποσού € 136.996,04 
 
 
Στην προηγούµενη αντίστοιχη περίοδο του 2019, µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά  ορίζονται  από  το 
∆.Λ.Π. 24 διενεργήθηκαν οι εξής συναλλαγές: 
 
Αµοιβές Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                                                     ποσό €        0,00 
 
Μισθοί, Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης, Παροχές  εξόδου  από την υπηρεσία          ποσό € 20.716,05  
 
 
 
7. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
∆εν συνέβησαν σηµαντικά γεγονότα από τη λήξη της περιόδου της 30ης Ιουνίου 2020 και µέχρι την 
ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, τα οποία θα έπρεπε ή να 
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή 
διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στα οικονοµικά αποτελέσµατα 
της εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη. 
 
Το απασχολούµενο προσωπικό της εταιρείας στις 30/06/2020 ανέρχεται σε 62 άτοµα, ενώ στις 
30/06/2019 ανερχόταν σε 60 άτοµα.  
 
Η εταιρεία διατηρεί 19 υποκαταστήµατα, για την άσκηση της εµπορικής της δραστηριότητας. 
 
Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές µε τις συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2019. 
 
∆εν έγινε οιαδήποτε διακοπή εκµετάλλευσης ή κλάδου της εταιρείας. 
 
 
 

Πάτρα, 29 Σεπτεµβρίου 2020 
 

 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 
 

Νικόλαος Θ. ∆ούρος 
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Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  της Εταιρείας 

«∆ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» 

 

 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

 

Εισαγωγή 

 

Έχουµε επισκοπήσει τη συνηµµένη συνοπτική κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρείας  

«∆ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.», της 30ης Ιουνίου 2020 και 

τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών 

ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές 

σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του Ν. 3556/2007.  Η διοίκηση είναι υπεύθυνη 

για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί της ενδιάµεσης 

συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

Εύρος Επισκόπησης 

 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (∆ΠΑΕ) 

2410 “Επισκόπηση ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο 

ελεγκτή της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται 

στην υποβολή διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 

χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών 

επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς µικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και 

συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην 

αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα που θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά 

συνέπεια δεν εκφράζουµε γνώµη ελέγχου. 

 

Συµπέρασµα 

 

Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας έκανε να 

πιστεύουµε ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει 

καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 

 

 

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται µε τη συνέχιση της δραστηριότητας 

 

Εφιστούµε την προσοχή σας στη Σηµείωση 5.11 επί της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης, η οποία περιγράφει ότι κατά την 30η Ιουνίου 2020, οι τρέχουσες υποχρεώσεις της 
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Εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά 2,99 εκατ. ευρώ. Το 

γεγονός αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία ενδεχοµένως θα εγείρει 

σηµαντική αµφιβολία σχετικά µε τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Το 

συµπέρασµά µας δεν τροποποιείται σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

 

 

Άλλο Θέµα 

Oι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «∆ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ 
Α.Ε.»  για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2019 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή, ο οποίος εξέδωσε την 04/08/2020 Έκθεση Ελέγχου µε γνώµη χωρίς διαφοροποίηση και ύπαρξη 
ουσιώδους αβεβαιότητας που σχετίζεται µε τη συνέχιση δραστηριότητας. 
 

 

 

 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

 

Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλµα στις δηλώσεις των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και στις πληροφορίες της εξαµηνιαίας Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση µε την ενδιάµεση συνοπτική 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 

 
 
 

ΑΘΗΝΑ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081 

 
ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 159 
Μιχαλακοπούλου 4- 11528  ΑΘΗΝΑ 
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∆.  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
1/1/2020 – 30/6/2020 

 
1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

Η κατάσταση οικονοµικής θέσης της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/6/2020 και τα αντίστοιχα 
συγκρίσιµα µεγέθη της προηγούµενης χρήσης έχουν ως εξής:  
 

30/06/2020 31/12/2019

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού

Ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια 5.1 5.754.340,58 6.840.836,93

Περιουσιακά στοιχεία µε δικαίωµα χρήσης 5.2 1.234.772,04 1.423.217,22

Επενδύσεις σε ακίνητα 5.3 1.061.490,44 1.061.490,44

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.5 50.476,95 60.665,55

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 5.6 70.547,88 67.747,88

8.171.627,89 9.453.958,02

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 5.7 1.332.589,99 1.404.179,66

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 5.8 523.867,19 541.353,95

Λοιπές απαιτήσεις 5.9 425.765,36 173.425,30

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.10 63.313,80 81.253,19

2.345.536,34 2.200.212,10

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων 10.517.164,24 11.654.170,12

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ϊδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 1.188.390,00 1.188.390,00

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 6.814.284,38 6.814.284,38

Λοιπά Αποθεµατικά 1.662.520,72 1.662.520,72

Αποθεµατικά από επανεκτίµηση παγίων 2.219.010,15 2.219.010,15

Κέρδη  εις νέον -11.250.133,77 -10.769.413,74

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 634.071,48 1.114.791,51

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 5.11 2.039.997,00 2.719.007,00

Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών  5.11 586.400,00 0,00

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 5.4 433.749,07 445.004,50

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία 84.109,18 81.699,72

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις - 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 5.11 1.274.447,86 1.385.868,93

Προβλέψεις 5.12 122.000,00 42.000,00

4.540.703,11 4.673.580,15

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.13 373.394,44 310.948,81

Βραχυπρόθεσµα  δάνεια  τραπεζών  5.11 1.513.929,12 1.499.676,00

Μακρ/σµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη 

χρήση 5.11 2.165.464,17 3.048.870,68

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.14 1.289.601,91 1.006.302,97

5.342.389,64 5.865.798,46

Σύνολο Υποχρεώσεων 9.883.092,75 10.539.378,61

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 10.517.164,24 11.654.170,12
 

 
Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σε ορισµένα κονδύλια των Υποχρεώσεων της 31/12/2019 έχουν γίνει αναταξινοµήσεις (βλ. Σηµείωση 4). 

 
2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 
Η κατάσταση συνολικών εσόδων της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/6/2019 και τα αντίστοιχα 
συγκρίσιµα µεγέθη της προηγούµενης  περιόδου έχουν ως εξής: 
 

    
01/01 - 

30/06/2020   
01/01 - 

30/06/2019 

Πωλήσεις   939.693,02   1.590.396,79 

Κόστος πωληθέντων   (392.833,41)   (711.834,71) 

Μικτό κέρδος   546.859,61   878.562,08 

Λοιπά έσοδα   3.362,37   2.100,00 

Έξοδα διάθεσης   (666.869,45)   (931.784,35) 

Έξοδα διοίκησης   (96.626,12)   (164.796,12) 

Λοιπά έξοδα   (143.131,03)   (69.026,57) 
Αποτελέσµατα Προ Φόρων 
Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων   (356.404,62)   (284.944,96) 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα   0,00   0,00 

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα   (135.570,84)   (182.987,42) 

Καθαρά κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων   (491.975,46)   (467.932,38) 

Φόροι 5.4 11.255,43   94.343,39 

Καθαρά κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους (α) (480.720,03)   (373.588,99) 

          

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους µη 
ανακατατάξιµα στα κέρδη ή ζηµίες σε 
µεταγενέστερη περίοδο (β) 0,00   0,00 

          
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 
(α) + (β) (480.720,03)   (373.588,99) 

          

Ζηµιές ανά µετοχή – βασικές 6.1 (0,1214)   (0,0943) 

          

Αποσβέσεις   344.549,21   346.278,06 
Κέρδος / (Ζηµιές) Προ Φόρων, 
Χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών Αποτελεσµάτων και 
Αποσβέσεων (EBITDA)  (11.855,41)   61.333,10 

          

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

 

Η κατάσταση µεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την χρήση 1/1 – 30/06/2020, και τα 
συγκρίσιµα µεγέθη της προηγούµενης χρήσης έχουν ως εξής:  

 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο

Αποθεµατικό 
από 

επανεκτίµηση 
παγίων

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπο των Ιδίων 
Κεφαλαίων κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2019 1.188.390,00 6.814.284,38 2.189.812,64 1.666.606,46 (10.122.558,93) 1.736.534,55

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/06/2019

Καθαρά Αποτελέσµατα 
περιόδου 01/01-30/06/2019 (373.588,99) (373.588,99)

Συνολικό 
Αναγνωριζόµενο
Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 (373.588,99) (373.588,99)

Υπόλοιπο των Ιδίων 
Κεφαλαίων κατά την 30η 
Ιουνίου 2019 1.188.390,00 6.814.284,38 2.189.812,64 1.666.606,46 (10.496.147,92) 1.362.945,56

Υπόλοιπο των Ιδίων 
Κεφαλαίων κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2020 1.188.390,00 6.814.284,38 2.219.010,15 1.662.520,72 (10.769.413,74) 1.114.791,51

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/06/2020

Καθαρά Αποτελέσµατα 
περιόδου 01/01-30/06/2020 (480.720,03) (480.720,03)

Συνολικό 
Αναγνωριζόµενο
Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 (480.720,03) (480.720,03)

Υπόλοιπο των Ιδίων 
Κεφαλαίων κατά την 30η 
Ιουνίου 2020 1.188.390,00 6.814.284,38 2.219.010,15 1.662.520,72 (11.250.133,77) 634.071,48
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4. Κατάσταση ταµειακών ροών 

Οι ταµειακές ροές της Εταιρείας µε την έµµεση µέθοδο, για τη περιόδου 1/1 – 30/06/2020, και τα αντίστοιχα 
συγκρίσιµα µεγέθη της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου έχουν ως εξής: 
 
 

    
01/01/2020-
30/06/2020   

01/01-
30/06/2019   

  Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες         

  Κέρδη/ (Ζηµίες) προ φόρων (491.975,46)   (467.932,38)   

  Πλέον/(µείον) προσαρµογές για:         

  Αποσβέσεις ενσωµάτων και ασωµάτων ακινητοποιήσεων 344.549,21   346.278,06   

  Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού 2.409,46   61.173,91   

  Προβλέψεις 80.000,00   0,00   

  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 135.570,84   182.987,42   

  (Κέρδος)/Ζηµία από πώληση/απαξίωση παγίων 54.343,24   0,00   

    124.897,29   122.507,00   

  

Πλέον/µείον προσαρµογές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:         

  Εισπραχθείσες /(πληρωθείσες) µακροπρόθεσµες εγγυήσεις (2.800,00)   0,00   

  (Αύξηση)/ Μείωση αποθεµάτων 71.589,67   (94.194,80)   

  (Αύξηση)/ Μείωση απαιτήσεων (234.853,30)   22.621,80   

  Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 282.246,14   143.467,84   

  Μείον:         

  Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληµένα 135.570,84   182.987,42   

  Φόρος εισοδήµατος  0,00   0,00   

  
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 105.508,96   11.414,42   

            

  Επενδυτικές ∆ραστηριότητες          

  Αγορές ενσωµάτων και άυλων παγίων στοιχείων (4.890,52)   (7.666,67)   

  Τόκοι εισπραχθέντες 0,00   0,00   

  
Σύνολο  εισροών/ (εκροών) από  επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (4.890,52)   (7.666,67)   

            

  Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες         

  Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 113.446,51   278.594,54   

  Εξοφλήσεις δανείων (86.092,97)   (311.329,39)   

  Εξοφλήσεις υποχρεώσεων µισθώσεων (145.911,37)   0,00   

  
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (118.557,83)   (32.734,85)   

  
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) (17.939,39)   (28.987,10)   

  Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 81.253,19   87.858,33   

  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης της περιόδου 63.313,80   58.871,23   
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Ε. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 

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. Επίσης διατηρεί 19 υποκαταστήµατα για την άσκηση της εµπορικής της 
δραστηριότητας. 
 
Οι µετοχές της εταιρίας εισήχθησαν στην παράλληλη αγορά του  Χ.Α.Α. τον Ιούνιο του 2000 (κλάδος «Είδη 
Ενδυµασίας»).  
 
 
 
1.2 Φύση δραστηριοτήτων  
 
Η εταιρεία ∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς παραγωγής και εµπορίας ετοίµων ενδυµάτων. 
Συγκεκριµένα, η εταιρεία παράγει ανδρικά ενδύµατα σε εγκαταστάσεις ιδιόκτητες καθώς επίσης και σε 
εργοστάσια τρίτων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (φασόν). 
 
 
1.3  Πληροφόρηση κατά τοµέα. 
 
Οι δραστηριότητες της εταιρείας, µε δεδοµένο ότι διενεργούνται αποκλειστικά στην Ελλάδα και είναι 
οµογενοποιηµένες, θεωρούνται ως ένας τοµέας. 
 
 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι συνηµµένες ενδιάµεσες εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο 1/1/2020 έως 30/06/2020, 
έχουν καταρτισθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή 
συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της 
δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΙΑSB), 
καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Eπιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (IFRIC) 
της ΙΑSB . 
 
Οι συνηµµένες ενδιάµεσες εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο 1/1/2020 έως 30/06/2020 
εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 
29/9/2020. 
 
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. 
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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.  
 
 

3. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία 

Οι συνηµµένες ενδιάµεσες εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις συντάχτηκαν µε βάση τις ίδιες λογιστικές 
πολιτικές που εφαρµόστηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 
2019, µε εξαίρεση τις τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει σε αυτές λόγω υιοθέτησης από τον εταιρεία νέων ή 
αναθεωρηµένων ∆.Λ.Π. - ∆.Π.Χ.Α. ή ∆ιερµηνειών που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και µετά. Οι εν 
λόγω µεταβολές περιγράφονται στην επόµενη σηµείωση. 
 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για 
τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2020 ή µεταγενέστερα.  

Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι τροποποιήσεις και ερµηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 
2020, δεν έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν υιοθέτησε πρόωρα 
πρότυπα, ερµηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από το Σ.∆.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρµογή στη χρήση 2020. 

 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2020 

Τροποποιήσεις των παραποµπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ∆ΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29 
Μαρτίου 2018) 
Την 29η Μαρτίου 2018 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρηµένο 
εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει: 
-το σκοπό της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 
-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονοµικών καταστάσεων, 
-τους ορισµούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και των εσόδων και 
των εξόδων, 
-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά µε τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις, 
-τις βάσεις αποτίµησης και οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο που πρέπει να χρησιµοποιούνται και, 
-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά µε την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις 
Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον προετοιµάζουν οικονοµικές 
καταστάσεις να αναπτύσσουν συνεπείς λογιστικές πολιτικές για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που δεν 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει δυνατότητα επιλογής 
µεταξύ λογιστικών πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει όλα τα εµπλεκόµενα 
µέρη να κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν τα πρότυπα.  
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, «Τροποποιήσεις στις 
παραποµπές του εννοιολογικού πλαισίου», το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που 
επηρεάζονται προκειµένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρηµένο εννοιολογικό πλαίσιο.  
Η τροποποίηση εφαρµόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του 
εννοιολογικού πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

∆ΛΠ 1 και ∆ΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισµός του σηµαντικού» 
Στις 31 Οκτωβρίου 2018 το Σ∆ΛΠ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας γνωστοποιήσεων εξέδωσε τροποποιήσεις 
στο ∆ΛΠ 1 και ∆ΛΠ 8, οι οποίες αποσαφηνίζουν τον ορισµό του σηµαντικού και τον τρόπο µε τον οποίο 
πρέπει να εφαρµοσθεί, συµπεριλαµβάνοντας στον ορισµό καθοδήγηση που µέχρι στιγµής έχει αναφερθεί σε 
άλλα ∆ΠΧΑ. Ο νέος ορισµός προβλέπει ότι µία πληροφορία είναι σηµαντική εάν το γεγονός της παράλειψης, 
υπόκρυψης ή ανακριβούς γνωστοποίησής της εύλογα θα αναµενόταν να επηρεάσει τις αποφάσεις που οι 
κύριοι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων λαµβάνουν βάσει αυτών των καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις 
περιλαµβάνουν παραδείγµατα περιστάσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόκρυψη σηµαντικής 
πληροφορίας. Ο ορισµός του σηµαντικού, που αποτελεί µία σηµαντική λογιστική έννοια στα ∆ΠΧΑ, βοηθά τις 
εταιρείες να αποφασίσουν κατά πόσο οι πληροφορίες πρέπει να περιλαµβάνονται στις οικονοµικές τους 
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καταστάσεις. Ο επικαιροποιηµένος ορισµός τροποποιεί το ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών 
Καταστάσεων» και το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη». Η 
τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισµός του σηµαντικού είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ∆ΠΧΑ. Η 
τροποποίηση ισχύει από την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

∆ΠΧΑ 9 ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Μεταρρύθµιση των επιτοκίων αναφοράς» 

Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 26 Σεπτεµβρίου 2019 τροποποιήσεις στα πρότυπα ∆ΠΧΑ 9, ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΑ 7 
προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική αναφορά από τη µεταρρύθµιση των 
επιτοκίων αναφοράς κατά την περίοδο πριν από την αντικατάσταση ενός υφιστάµενου επιτοκίου αναφοράς µε 
εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις παρέχουν προσωρινές και περιορισµένες εξαιρέσεις στις 
απαιτήσεις της λογιστικής αντιστάθµισης του διεθνούς λογιστικού προτύπου (∆ΛΠ) 39 Χρηµατοοικονοµικά 
µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση και του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 
9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα, ώστε οι επιχειρήσεις να µπορούν να συνεχίσουν να πληρούν τις απαιτήσεις 
υποθέτοντας ότι τα υφιστάµενα κριτήρια αναφοράς επιτοκίων δεν µεταβάλλονται λόγω της µεταρρύθµισης 
του διατραπεζικού επιτοκίου δανεισµού. 

Οι εξαιρέσεις αφορούν την εφαρµογή των ακόλουθων διατάξεων: 

- Την απαίτηση περί πολύ υψηλής πιθανότητας εκπλήρωσης όσον αφορά αντισταθµίσεις ταµειακών ροών,  

- Την αξιολόγηση της οικονοµικής σχέσης ανάµεσα στο αντισταθµιζόµενο στοιχείο και το µέσο 

αντιστάθµισης,  

- Τον προσδιορισµό ενός συστατικού ενός στοιχείου ως αντισταθµισµένου στοιχείου. 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 
2020.  

 
∆ΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 
Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισµού της επιχείρησης µε σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες να 
καθορίσουν κατά πόσον µια εξαγορά που πραγµατοποιούν αφορά επιχείρηση ή οµάδα περιουσιακών 
στοιχείων. Ο τροποποιηµένος ορισµός της επιχείρησης επικεντρώνεται στο παραγόµενο προϊόν µιας 
επιχείρησης, που είναι η παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες, ενώ ο προηγούµενος ορισµός εστίαζε 
στις αποδόσεις µε τη µορφή µερισµάτων, χαµηλότερου κόστους ή άλλου οικονοµικού οφέλους απευθείας 
στους επενδυτές ή άλλους ιδιοκτήτες, µέλη ή συµµετέχοντες. Επιπλέον µε την τροποποίηση προστίθενται 
οδηγίες για την αξιολόγηση του κατά πόσο µία αποκτώµενη διαδικασία είναι ουσιαστική και εισάγεται µία 
προαιρετική άσκηση συγκέντρωσης εύλογης αξίας µε ενδεικτικά παραδείγµατα. 

Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρµόζουν τον τροποποιηµένο ορισµό της επιχείρησης σε εξαγορές που θα 
πραγµατοποιηθούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρµοστεί 
νωρίτερα από την Εταιρεία  και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια»  
Στις 18 Μαΐου 2017 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάµενο πρότυπο ∆ΠΧΑ 4. 
To ∆ΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίµηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των 
ασφαλιστηρίων συµβολαίων µε στόχο την παροχή µιας περισσότερο οµοιόµορφης προσέγγισης αποτίµησης 
και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. 
Το ∆ΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίµηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να µην διενεργείται στο ιστορικό κόστος 
αλλά στην τρέχουσα αξία µε τρόπο συνεπή και µε τη χρήση: 
 
• αµερόληπτων αναµενόµενων σταθµισµένων εκτιµήσεων µελλοντικών ταµειακών ροών µε βάση 

επικαιροποιηµένες παραδοχές,  
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• προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταµειακών ροών των συµβάσεων 

και  

• εκτιµήσεων σχετικά µε τους χρηµατοοικονοµικούς και µη κινδύνους που προκύπτουν από την έκδοση 

των ασφαλιστήριων συµβολαίων. 

 
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2023. 
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Κατάταξη υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες» 
Η τροποποίηση επηρεάζει µόνο την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Με 
την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η κατάταξη των υποχρεώσεων θα πρέπει να βασίζεται σε υφιστάµενα 
δικαιώµατα κατά την ηµεροµηνία λήξης της περιόδου αναφοράς. Επίσης, η τροποποίηση αποσαφήνισε ότι οι 
προσδοκίες της ∆ιοίκησης για τα γεγονότα που αναµένεται να συµβούν µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
δεν θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και διευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν τακτοποίηση της 
υποχρέωσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2022.  
 

∆ΠΧΑ 16 Μισθώσεις (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις µισθωµάτων που σχετίζονται µε την 
επιδηµία του κορωναϊού (εκδόθηκε στις 28 Μαΐου 2020) 
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ανταποκρινόµενο στις επιπτώσεις της πανδηµίας COVID-19 
εξέδωσε την τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 16 Μισθώσεις ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους µισθωτές να µην 
λογιστικοποιούν τις µειώσεις ενοικίου ως τροποποίηση µίσθωσης εάν είναι άµεση συνέπεια του COVID-19 και 
πληρούν συγκεκριµένες συνθήκες. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουνίου 2020. 

∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια – (Τροποποίηση) αναβολή του ∆ΠΧΑ 9 (εκδόθηκε στις 25 
Ιουνίου 2020) 
Με την τροποποίηση αυτή δόθηκε αναβολή της ηµεροµηνίας εφαρµογής κατά δύο έτη, σε ετήσιες περιόδους 
αναφοράς που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2023 µε σκοπό να επιτρέψει χρόνο για την οµαλή 
υιοθέτηση του τροποποιηµένου ∆ΠΧΑ 17 από δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσµο. Αυτό θα επιτρέψει σε 
περισσότερες ασφαλιστικές οντότητες να εφαρµόσουν το νέο Πρότυπο ταυτόχρονα. Επιπλέον τροποποιήθηκε 
το ∆ΠΧΑ 4, έτσι ώστε οι ασφαλιστικές οντότητες να µπορούν να εφαρµόσουν το ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά 
Μέσα παράλληλα µε το ∆ΠΧΑ 17. 

∆ΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώµατα πάγια-Έσοδα πριν από την προβλεπόµενη χρήση» (εκδόθηκε 
στις 28 Μαΐου 2020) 
Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώµατου παγίου τυχόν έσοδα που 
λαµβάνονται από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιµάζει το πάγιο για την 
προοριζόµενη χρήση του. Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των εσόδων 
και των δαπανών που σχετίζονται µε τέτοια παραγόµενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσµα της συνήθης 
δραστηριότητας της οντότητας. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2022.  
 
∆ΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συµβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης µιας σύµβασης» (εκδόθηκε 
στις 28 Μαΐου 2020) 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης µιας σύµβασης» περιλαµβάνει το άµεσα 
συσχετιζόµενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύµβασης και την κατανοµή άλλων δαπανών που 
σχετίζονται άµεσα µε την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή 
πρόβλεψη για επαχθή σύµβαση, µια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζηµιά αποµείωσης στα περιουσιακά στοιχεία 
που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύµβασης, και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν 
αφοσιωµένα µόνο στη συγκεκριµένη σύµβαση. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2022. 
 
∆ΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο» (εκδόθηκε στις 28 Μαΐου 2020) 
Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη 
Χρηµατοοικονοµική Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά περιουσιακό 
στοιχείο ή υποχρέωση σε µία συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε µια εξαίρεση για ορισµένους 
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τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε µια συνένωση επιχειρήσεων. 
Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία, όπως 
ορίζονται στο ∆ΛΠ 37, κατά την ηµεροµηνία απόκτησης. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2022. 
 
Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ιεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 2018-2020 

Την 14η Μαΐου 2020, το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις ετήσιες βελτιώσεις που 
περιέχουν τις ακόλουθες τροποποιήσεις των κάτωθι ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, οι 
οποίες εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2022: 

 
∆ΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς -Πρώτη 
εφαρµογή ∆ΠΧΑ σε θυγατρική 

Η τροποποίηση επιτρέπει η θυγατρική να εφαρµόσει την παράγραφο ∆16(α) του ∆ΠΧΑ 1 ώστε να επιµετρήσει 
σωρευτικές συναλλαγµατικές διαφορές χρησιµοποιώντας τα ποσά  που αναφέρθηκαν από τη µητρική της, τα 
οποία είναι βασισµένα στην ηµεροµηνία µετάβασης της µητρικής στα ∆ΠΧΑ.  

 
∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα Αµοιβές και το τεστ του 10% για την διαγραφή 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ποιες αµοιβές µια οντότητα πρέπει να περιλαµβάνει όταν εφαρµόζει το τεστ του 
10% της παραγράφου Β.3.3.6 του ∆ΠΧΑ 9 ώστε να προσδιορίσει εάν θα πρέπει να διαγράψει µια 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η οντότητα περιλαµβάνει αµοιβές που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν µεταξύ 
της οντότητας (δανειζόµενη) και του δανειστή, συµπεριλαµβανοµένων αµοιβών που καταβλήθηκαν ή 
εισπράχθηκαν είτε από την οντότητα ή το δανειστή για λογαριασµό άλλου µέρους.  
 
∆ΠΧΑ 16 Μισθώσεις - κίνητρα µίσθωσης 
Η τροποποίηση στο Παράδειγµα 13 που συνοδεύει το ∆ΠΧΑ 16 διαγράφει από το παράδειγµα την αποζηµίωση 
για βελτιώσεις στο µισθωµένο ακίνητο από τον εκµισθωτή µε σκοπό να αποτρέψει οποιαδήποτε σύγχυση 
σχετικά µε τον λογιστικό  χειρισµό των  κινήτρων µίσθωσης που µπορεί να προκύψει από τον τρόπο που τα 
κίνητρα µίσθωσης παρουσιάζονται στο παράδειγµα.  
 
∆ΛΠ 41 Γεωργία Φορολογία στις επιµετρήσεις εύλογης αξίας  
Η τροποποίηση αποσύρει την απαίτηση της παραγράφου 22 του ∆ΛΠ 41 οι οντότητες να µην περιλαµβάνουν 
τις ταµειακές ροές από τη φορολογία κατά την επιµέτρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
χρησιµοποιώντας την τεχνική της παρούσας αξίας. Αυτή η τροποποίηση διασφαλίζει τη συνέπεια µε τις 
απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 13.  
 
 
 

4. Αναταξινοµήσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης 

Έγιναν οι ακόλουθες αναταξινοµήσεις κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2019, προκειµένου 
αυτά να απεικονιστούν ορθότερα και να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της 30/06/2020: 
 
 
 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝΤΑ ΑΝΑΤΑ- ∆ΙΟΡΘΩΜΕΝΑ 

 31/12/2019 ΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΠΟΣΑ 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις - 
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 2.959.488,60 -1.573.619,67 1.385.868,93 
Μακρ/σµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόµενη χρήση 1.233.769,83 1.815.100,85 3.048.870,68 

Προµηθευτές  552.429,99 -241.481,18 310.948,81 

 4.745.688,42 0,00 4.745.688,42 
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5. Επιλεγµένες Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων  Οικονοµικών Καταστάσεων 

5.1 Ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΠΑΓΙΩΝ  01/01 - 30/06/2019

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης
Γήπεδα & 
Οικόπεδα

Κτίρια & 
τεχνικά έργα

Μηχανήµατα 

& λοιπός   
µηχανολογικό
ς εξοπλισµός

Μεταφορικά  
µέσα

Έπιπλα, 
λοιπός 

εξοπλισµός 
και λοιπά 

πάγια

Έργα υπό 
εκτέλεση και 

προκαταβολέ
ς κτήσης 
παγίων Σύνολο

Αξία κτήσης την 01.01.2019 512.828,79 10.519.686,41 808.387,54 137.247,67 3.103.983,16 50.026,98 15.132.160,55

Προσθήκες χρήσης 0,00 1.290,32 0,00 0,00 6.376,35 0,00 7.666,67

Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αξία κτήσης την 30.06.2019 512.828,79 10.520.976,73 808.387,54 137.247,67 3.110.359,51 50.026,98 15.139.827,22

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Αποσβέσεις την 01.01.2019 0,00 4.075.557,02 780.383,73 104.709,63 3.049.754,52 0,00 8.010.404,90

Προσθήκες χρήσης 0,00 318.145,66 2.407,04 1.163,91 11.921,87 0,00 333.638,48

Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις την 30.06.2019 0,00 4.393.702,68 782.790,77 105.873,54 3.061.676,39 0,00 8.344.043,38

Υπόλοιπο την 30.06.2019 512.828,79 6.127.274,05 25.596,77 31.374,13 48.683,12 50.026,98 6.795.783,84

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 01/01 - 30/06/2020

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης
Γήπεδα & 
Οικόπεδα

Κτίρια & 
τεχνικά έργα

Μηχανήµατα 
& λοιπός   

µηχανολογικό
ς εξοπλισµός

Μεταφορικά  
µέσα

Έπιπλα, 
λοιπός 

εξοπλισµός 

και λοιπά 
πάγια

Έργα υπό 
εκτέλεση και 
προκαταβολέ

ς κτήσης 
παγίων Σύνολο

Αξία κτήσης την 01.01.2020 562.855,77 10.530.842,99 808.387,54 137.247,67 3.114.573,62 15.153.907,59

Προσθήκες χρήσης 950,00 0,00 0,00 3.940,52 4.890,52

Μειώσεις χρήσης (214.699,83) (1.707.290,37) 0,00 (1.921.990,20)

Αξία κτήσης την 30.06.2020 348.155,94 8.824.502,62 808.387,54 137.247,67 3.118.514,14 0,00 13.236.807,91

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Αποσβέσεις την 01.01.2020 0,00 4.350.408,72 784.772,12 107.039,44 3.070.850,38 0,00 8.313.070,66

Προσθήκες χρήσης 135.152,53 1.670,32 1.164,90 7.927,68 145.915,43

Μειώσεις χρήσης (976.518,76) (976.518,76)

Αποσβέσεις την 30.06.2020 0,00 3.509.042,49 786.442,44 108.204,34 3.078.778,06 0,00 7.482.467,33

Υπόλοιπο την 30.06.2020 348.155,94 5.315.460,13 21.945,10 29.043,33 39.736,08 0,00 5.754.340,58

 
 
Η εταιρεία µέχρι την 31.12.2017 αποτιµούσε τα ιδιοχρησιµοποιούµενα γήπεδα και κτίρια της στην αξία κτήσης 
δηλαδή στην αρχική αξία µειωµένη µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και ενδεχόµενες ζηµίες αποτίµησης. Την 
31.12.2017 η εταιρεία προχώρησε σε αλλαγή του τρόπου αναγνώρισης των ιδιοχρησιµοποιούµενων γηπέδων 
και κτιρίων µε σκοπό την πιο αξιόπιστη πληροφόρηση για τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. 
Εξαιτίας του γεγονότος αυτού αυξήθηκε η αξία των κτιρίων κατά ευρώ 2.919.750,19 το ποσό αυτό µειωµένο 
µε την αναλογούσα αναβαλλόµενη φορολογία ύψους ευρώ 846.727,56 καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στην 
καθαρή θέση.  Η εκτίµηση των ιδιοχρησιµοποιούµενων γηπέδων και κτιρίων πραγµατοποιήθηκε από 
εκτιµήσεις ανεξάρτητων επαγγελµατιών εκτιµητών. Οι εκτιµήσεις της εύλογης αξίας βασίσθηκαν κυρίως στη 
Συγκριτική Μέθοδο, λαµβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που καθορίζουν την αξία των ανωτέρω ακινήτων, 
συµπεριλαµβανοµένων των συγκριτικών τιµών πωλήσεων καθώς και τις τάσεις της οικονοµίας και της αγοράς 
ακινήτων.  
Επί των ακινήτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ευρώ 6.341.250 για εξασφάλιση 
µακροπρόθεσµων δανείων το ύψος των οποίων την 30/06/2020 ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 3.809.853,35. 
 
Οι αποσβέσεις βάρυναν τα Έξοδα ∆ιάθεσης. 
 
Εντός της κλειόµενης περιόδου, µετά από συνεννόηση και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης   
µε την εκµισθώτρια Εθνική Leasing, η εταιρεία παρέδωσε το ακίνητο της επί της οδού Λυσίου 10, 
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αναπόσβεστης αξίας κατά την 30/6/2020 ποσού € 891χιλ. Το ποσό αυτό διεγράφη από το κονδύλι 
Ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια, µε ισόποση µείωση του κονδυλίου του παθητικού Λοιπές Μακροπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις - Χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Μετά την ανωτέρω διαγραφή, παραµένει στις Οικονοµικές 
Καταστάσεις οφειλή προς την ανωτέρω εκµισθώτρια ποσού € 715 χιλ. Η εταιρεία βρίσκεται σε επικοινωνία µε 
την εκµισθώτρια εταιρεία για την οριστική διευθέτηση της οφειλής, από την οποία αναµένεται να προκύψει 
όφελος για την εταιρεία, το ακριβές ύψος του οποίου θα απεικονιστεί στις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
του 2020. 
 
 

Μισθωµένα περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται στα παραπάνω βάσει χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης: 
 
Στα ακίνητα (οικόπεδα και κτίρια) περιλαµβάνονται τα κατωτέρω ποσά που κατέχονται µε χρηµατοδοτική 
µίσθωση.  
 
 30.06.2020  31.12.2019 
Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηµατοδοτικών µισθώσεων 995.488,05  2.730.639,78 

Σωρευµένες αποσβέσεις -451.283,76  -1.321.188,00 

Καθαρή λογιστική αξία 544.204,29  1.409.451,78 

 
 
 
 
5.2 Περιουσιακά Στοιχεία µε ∆ικαίωµα Χρήσης (Στα πάγια) 
 
Τα Περιουσιακά Στοιχεία µε ∆ικαίωµα Χρήσης που αναγνώρισε η Εταιρεία κατά την πρώτη εφαρµογή του 
∆ΠΧΑ 16, αφορούν µισθωµένα ακίνητα:  
 
Οι µεταβολές των Περιουσιακών Στοιχείων µε ∆ικαίωµα Χρήσης της Εταιρείας την περίοδο 1/1-30/6/2020 και 
1/1-30/6/2019, αναλύονται ως εξής:  
 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης 
Ακίνητα µε 

δικαίωµα χρήσης     Αξία κτήσεως ή αποτίµησης 
Ακίνητα µε 

δικαίωµα χρήσης 

Αξία κτήσης την 01.01.2020 1.800.107,58     Αξία κτήσης την 01.01.2019 0,00 

Προσθήκες χρήσης       Προσθήκες χρήσης 1.557.861,03 

Μειώσεις χρήσης       Μειώσεις χρήσης 0,00 

Αξία κτήσης την 30.06.2020 1.800.107,58     Αξία κτήσης την 30.06.2019 1.557.861,03 

            

Συσσωρευµένες αποσβέσεις       Συσσωρευµένες αποσβέσεις   

Αποσβέσεις την 01.01.2019 376.890,36     Αποσβέσεις την 01.01.2019 0,00 

Προσθήκες χρήσης 188.445,18     Προσθήκες χρήσης 0,00 

Μειώσεις χρήσης 0,00     Μειώσεις χρήσης 0,00 

Αποσβέσεις την 31.12.2019 565.335,54     Αποσβέσεις την 30.06.2019 0,00 

            

Υπόλοιπο την 30.06.2020 1.234.772,04     Υπόλοιπο την 30.06.2019 1.557.861,03 

            

Οι αποσβέσεις βάρυναν τα Έξοδα ∆ιάθεσης. 
 
 
 
 
 
5.3 Επενδύσεις σε ακίνητα 
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Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν εδαφικές εκτάσεις –οικόπεδα που κατέχονται από την εταιρεία στην 
περιοχή της Κάτω Αχαΐας. Αναλυτικά αφορούν σε: 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΞΙΑ  

Οικοπεδική έκταση  Γοµοστό  Κ. Αχαΐας  21.666 ΤΜ 230.489,36 

Οικοπεδική έκταση  Γοµοστό  Κ. Αχαΐας  20.040 Τ.Μ. 213.191,48 

Οικοπεδική έκταση  Μουριές ή Καραµπελιά -Κ. Αχαΐα  4.174,32 Τ.Μ. 44.407,66 

Οικοπεδική έκταση  Μουριές ή Καραµπελιά -Κ. Αχαΐα  12.046,89 Τ.Μ. 128.158,41 

Αγρός Κουνούκλα   ή Σουλόιµο Καρείκων ∆. ∆ύµης  5.594 Τ.Μ. 58.506,14 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ   386.737,39 

   1.061.490,44 

 

Η εταιρεία µέχρι την 31.12.2017 αποτιµούσε τα επενδυτικά ακίνητα της στην αξία κτήσης τους. Την 
31.12.2017 η εταιρεία προχώρησε σε αλλαγή του τρόπου αναγνώρισης των επενδυτικών ακινήτων µε σκοπό 
την πιο αξιόπιστη πληροφόρηση για τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. Εξαιτίας του γεγονότος 
αυτού αυξήθηκε η αξία των επενδυτικών ακινήτων κατά ευρώ 386.737,39 και το κέρδος από την αποτίµηση 
καταχωρήθηκε στα «Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα» της Κατάστασης Αποτελεσµάτων χρήσεως.   
Η εκτίµηση των επενδυτικών ακινήτων πραγµατοποιήθηκε από εκτιµήσεις ανεξάρτητων επαγγελµατιών 
εκτιµητών. Οι εκτιµήσεις της εύλογης αξίας βασίσθηκαν κυρίως στη Συγκριτική Μέθοδο, λαµβάνοντας υπόψη 
τους παράγοντες που καθορίζουν την αξία των ανωτέρω ακινήτων, συµπεριλαµβανοµένων των συγκριτικών 
τιµών πωλήσεων καθώς και τις τάσεις της οικονοµίας και της αγοράς ακινήτων.  

 
 
5.4 Αναβαλλόµενος φόρος – Φόρος εισοδήµατος 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές 
φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:  
 

 Υπόλοιπο 30/06/2020 Μεταβολές Υπόλοιπο 31/12/2019 

 Απαίτηση  Υποχρέωση 1/1-30/6/20 Απαίτηση  Υποχρέωση 

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία      

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία  2.953,00 2.286,62  5.239,62 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις  1.227.440,27 256.687,96  1.484.128,23 

Κυκλοφοριακά Στοιχεία      

Χρηµ/κα στοιχεία στην εύλογη αξία 6.515,75   6.515,75  

Υποχρεώσεις      

Προβλέψεις 159.563,13  19.789,92 139.773,21  
Υποχρεώσεις από Χρηµατοοικονοµικές 
Μισθώσεις 325.222,29  -224.475,76 549.698,05  
Υποχρεώσεις από λειτουργικές 
µισθώσεις 305.343,02  -43.033,32 348.376,34  

      

Σύνολο 797.244,20 1.230.393,27 11.255,43 1.044.363,35 1.489.367,85 

      

Συµψηφισµός -433.749,07  -445.004,50 

      

 
Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές 
αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη 
ή οι ζηµιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραµένουν προσωρινά εκκρεµείς, έως ότου οι 
φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου και, µε βάση τους 
ελέγχους αυτούς, οριστικοποιούνται οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις, µε το ενδεχόµενο να επιβληθούν 
πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις. Οι φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που αυτές αναγνωρίζονται από τις 
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φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων, 
που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. 
 
Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η εταιρία υπάγεται στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 § 5 Ν.2238/1994 και εκδόθηκαν αντίστοιχα 
Εκθέσεις φορολογικής συµµόρφωσης µε συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη από τους νόµιµους ελεγκτές. 
Για τις χρήσεις 2014, 2015, 2016 και 2017 η εταιρία είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 Α του Κώδικα Φορολογικής 
∆ιαδικασίας (Ν. 4174/2013) και εκδόθηκαν πιστοποιητικά φορολογικής συµµόρφωσης µε συµπέρασµα χωρίς 
επιφύλαξη από τους νόµιµους ελεγκτές. 
Για τις χρήσεις 2018 και 2019 η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά. 
 
Ο φόρος (έσοδο) που εµφανίζεται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, αφορά στην ανωτέρω µεταβολή στην 
αναβαλλόµενη φορολογία, δεδοµένου ότι η εταιρεία έχει φορολογικές ζηµίες και δεν προκύπτει τρέχων φόρος 
εισοδήµατος. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις έχουν αναγνωριστεί µε βάση το φορολογικό 
συντελεστή ο οποίος ανέρχεται σε 24%.  
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 12 οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις θα πρέπει 
να επιµετρώνται 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 θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, µέχρι και την 
ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων. Με βάση τα ανωτέρω, η επιµέτρηση των 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 30/06/2020 θα πρέπει να αντανακλά 
τις επακόλουθες φορολογικές συνέπειες που θα προκύψουν από τον τρόπο µε τον οποίο η Εταιρεία αναµένει 
κατά την ηµεροµηνία αναφοράς να ανακτήσει ή να εξοφλήσει τη λογιστική αξία των απαιτήσεων και 
υποχρεώσεών της.  

 
Το ποσό των συµψηφισµένων αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων ποσού 433.149,07 ευρώ αφορά 
σε προσωρινές και µόνο διαφορές. 
Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα όταν 
υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι 
εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 
 
 
 
5.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης 
∆ικαιώµατα- 

Προγράµµατα     Αξία κτήσεως ή αποτίµησης 
∆ικαιώµατα- 

Προγράµµατα 

Κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 539.334,76   Κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 539.334,76 

Προσθήκες χρήσης 0,00   Προσθήκες χρήσης 0,00 

Μειώσεις χρήσης 0,00   Μειώσεις χρήσης 0,00 

Κατά την 30η Ιουνίου 2020 539.334,76   Κατά την 30η Ιουνίου 2019 539.334,76 

       

Συσσωρευµένες αποσβέσεις    Συσσωρευµένες αποσβέσεις  

Κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 478.669,21   Κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 453.903,51 

Προσθήκες χρήσης 10.188,60   Προσθήκες χρήσης 12.639,58 

Μειώσεις χρήσης 0,00   Μειώσεις χρήσης 0,00 

Κατά την 30η Ιουνίου 2020 488.857,81   Κατά την 30η Ιουνίου 2019 466.543,09 

      

Υπόλοιπο κατά την 30η Ιουνίου 2020 50.476,95     Υπόλοιπο κατά την 30η Ιουνίου 2019 72.791,67 

      

Οι αποσβέσεις βάρυναν τα Έξοδα ∆ιάθεσης. 
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5.6 Λοιπές Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

 

  
30/06/2020   31/12/2019 

∆οσµένες Εγγυήσεις (ενοικίων) 70.547,88  67.747,88 

Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 70.547,88   67.747,88 
 

 

 

5.7 Αποθέµατα 

 

  30/06/2020   31/12/2019 

Εµπορεύµατα 905.233,99  975.286,11 

Ηµιτελή & έτοιµα προϊόντα 463.281,84  474.938,68 

Παραγωγή σε εξέλιξη 0,00  0,00 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 146.593,51  154.573,77 

Λοιπά αποθέµατα 42.296,52  24.196,97 

Σύνολο 1.557.405,86  1.628.995,53 

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, καθυστερηµένα και 
κατεστραµµένα αποθέµατα -224.815,87  -224.815,87 

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 1.332.589,99   1.404.179,66 

 

Το κόστος των αποθεµάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων, ανέρχεται την 30/6/2020 
σε 364.776,97 €. 
Η εταιρεία λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις 
ενδεχόµενες ζηµιές λόγω απώλειας αποθεµάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές, κλπ. Η εταιρεία δεν έχει 
µη ρευστοποιήσιµα αποθέµατα, για τις ακίνητες ποσότητες αξίας 224.815,87 ευρώ, σχηµατίσθηκε ισόποση 
πρόβλεψη υποτίµησης. 
 
 

 

5.8 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

 

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

30/06/2020   31/12/2019 

Πελάτες 641.331,14  618.399,72 

Γραµµάτια εισπρακτέα 615,00  615,00 

Επιταγές εισπρακτέες 68.896,45  78.468,00 

Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες 56.733,59  87.580,22 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (243.708,99)  (243.708,99) 

Καθαρές εµπορικές απαιτήσεις 523.867,19   541.353,95 
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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.  
 
5.9 Λοιπές απαιτήσεις 

 

Ο λογαριασµός «Λοιπές  απαιτήσεις», αναλύεται ως εξής: 
 
  

30/06/2020   31/12/2019 

Χρεώστες διάφοροι 148.732,70  136.996,04 

Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 2.314,49  2.314,49 

∆εσµευµένες καταθέσεις 6.470,62  6.470,62 

Προκαταβολές προµηθευτών 406.664,14  164.080,97 

Έξοδα εποµένων χρήσεων 35.635,87  37.615,64 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες -174.052,46  -174.052,46 

Καθαρές απαιτήσεις χρεωστών 425.765,36   173.425,30 

 
 
Στο λογαριασµό «Χρεώστες διάφοροι» περιλαµβάνεται ποσό 136.996,04 ευρώ το οποίο αφορά απαιτήσεις 
κατά οργάνων διοίκησης. 
 
 
 
 
5.10 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
  

30/06/2020   31/12/2019 

Ταµείο 48.324,69  39.703,04 

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 14.989,11  41.550,15 

Σύνολο 63.313,80   81.253,19 

 
 
 

 

5.11 ∆ανειακές υποχρεώσεις – Λοιπές µακρ/σµες υποχρεώσεις, χρηµ/κές µισθώσεις 

 

  30/06/2020   31/12/2019 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός     

Οµολογιακά δάνεια 2.039.997,00  2.118.207,00 

Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών   586.400,00  600.800,00 

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 2.626.397,00  2.719.007,00 

      

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 0,00  0,00 

Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων 910.918,60  1.089.261,85 

Υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο 363.529,26  296.607,08 

 Σύνολο λοιπών µακρ/σµων υποχρεώσεων 1.274.447,86  1.385.868,93 
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Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 3.900.844,86  4.104.875,93 

      
  
 
     

Βραχυπρόθεσµα δάνεια     

Τραπεζικές υπεραναλήψεις 10.075,26  8.746,99 

Τραπεζικά δάνεια 1.503.853,86  1.473.150,56 

Μακρ/σµες δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση  184.820,00  196.362,18 

       1.698.749,12  1.678.259,73 

      

Βραχ/σµές υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 1.619.300,18  2.507.980,72 

Βραχ/σµες υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων 361.343,99  362.306,23 

Σύνολο βραχ/σµων δανείων και υποχρεώσεων µισθώσεων 3.679.393,29  4.548.546,68 

      

Γενικό σύνολο 7.580.238,15   8.653.422,61 

 

 
Υποχρεώσεις από δάνεια τραπεζών  
 
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 6.341.250,00 € επί των ακινήτων της εταιρείας.   
 
 
Η εξυπηρέτηση των ανωτέρω µακρ/σµων δανειακών υποχρεώσεων έχει ως εξής: 
 
 30/06/2020  31/12/2019 

Μεταξύ 1 και 2 ετών 927.640,00  953.582,18 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 625.680,00  469.260,00 

Πάνω από 5 έτη 1.257.897,00  1.492.527,00 

 2.811.217,00  2.915.369,18 

 
 
 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης  
 
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. 
Το ανωτέρω υπόλοιπο των 1.619.300,18 €, αφορά στη συνολική οφειλή από χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι 
οποίες στις 30/6/2020 έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες. Η εταιρεία βρίσκεται σε επικοινωνία µε τις εκµισθώτριες 
εταιρείες για την διευθέτηση των οφειλών.  
 
 
 
Υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο  
 
Οι υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο αφορούν στο µακροπρόθεσµο τµήµα των υποχρεώσεων της εταιρείας προς 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
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Η εξυπηρέτηση των ανωτέρω µακρ/σµων υποχρεώσεων προς το ∆ηµόσιο έχει ως εξής: 
 
 
 
 
  
 30/06/2020  31/12/2019 

Μεταξύ 1 και 2 ετών 79.503,84  79.503,84 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 222.062,18  147.725,32 

Πάνω από 5 έτη 61.963,24  69.377,92 

 363.529,26  296.607,08 

 
Υποχρεώσεις από µισθώσεις  
 
Οι υποχρεώσεις από µισθώσεις ακινήτων αφορούν στις εγκαταστάσεις που µισθώνει η εταιρεία για την 
λειτουργία των υποκαταστηµάτων της. 
 
Η εξυπηρέτηση των ανωτέρω υποχρεώσεων από µισθώσεις έχει ως εξής: 
 
 
 30/06/2020  31/12/2019 

Μεταξύ 1 και 2 ετών 721.271,12  722.882,52 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 488.212,81  649.987,41 

Πάνω από 5 έτη 62.778,66  78.698,16 

 1.272.262,59  1.451.568,08 

 
 
Εντός της περιόδου 01/01-30/06/2020, προέκυψαν τα ακόλουθα ποσά, που αφορούν στις υπάρχουσες 
µισθώσεις, όπως προκύπτουν από τις αντίστοιχες Σηµειώσεις: 
 

Αποσβέσεις ακινήτων µε δικαίωµα χρήσης 188.445,18 

Τόκοι µισθώσεων ακινήτων µε δικαίωµα χρήσης 23.300,41 

Έξοδα/εκροές βραχυπρόθεσµων µισθώσεων 5.666,98 

Ταµειακές εκροές για µισθώσεις περιουσιακών 
στοιχείων µε δικαίωµα χρήσης 145.911,37 

Προσθήκες/µειώσεις στα ακίνητα µε δικαίωµα χρήσης 0,00 

Αναβαλλόµενος φόρος 2.193,53 

Λογιστική αξία ακινήτων µε δικαίωµα χρήσης στις 
30/06/2020 1.234.772,04 

 
 
Κατά την 30η Ιουνίου 2020, οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο των 
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά ευρώ 2,99 εκατ. Η διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η 
διαφορά των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων έναντι του κυκλοφορούντος ενεργητικού, δύναται να καλυφθεί 
από την εταιρεία και σε κάθε περίπτωση η διοίκηση είναι σε θέση να λάβει όλα τα µέτρα για να καλύψει την 
ρευστότητα αυτής, για την εξόφληση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων καθώς και να προβεί σε όλα τα 

απαραίτητα µέτρα για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας της. Επίσης, πιστεύει ότι η ανωτέρω σχέση θα 
βελτιωθεί περαιτέρω στην επόµενη χρήση διότι αναµένεται η ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων µε 
Τραπεζικά και Χρηµατοδοτικά Ιδρύµατα για την ρύθµιση των δανείων. 
 
 
 
5.12 Προβλέψεις 
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Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις ύψους ευρώ 42.000, καθώς 
και για λοιπούς κινδύνους και έξοδα ποσού ευρώ 80.000. 
 
 

 

5.13 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

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

  30/06/2020 31/12/2019 

Προµηθευτές  248.102,54 164.298,36 

Επιτ/γες πληρωτέες 125.291,90 146.650,45 

Σύνολο 373.394,44 310.948,81 

 
 
 
5.14 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων: 
 

  30/06/2020 31/12/2019 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 74.236,53 45.266,55 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 484.504,56 403.592,31 

Μερίσµατα πληρωτέα   17.209,49 17.209,49 

Υποχρεώσεις από φόρους 572.299,00 451.874,27 

Λοιπές υποχρεώσεις 121.710,03 73.467,19 

Προκαταβολές πελατών 16.142,30 13.140,15 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 3.500,00 1.753,01 

Σύνολο 1.289.601,91 1.006.302,97 

 
Η διοίκηση της εταιρείας έχει προβεί σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών από φόρους και έχει παρατείνει 
την εξόφληση των τρεχουσών υποχρεώσεων από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, µε βάση τις 
κυβερνητικές αποφάσεις για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού. 
Στον λογαριασµό «Υποχρεώσεις από Φόρους» περιλαµβάνεται το τµήµα των ρυθµισµένων υποχρεώσεων της 
εταιρείας, το οποίο λήγει εντός του επόµενου έτους.  
 
 

 

6. Πρόσθετες πληροφορίες 

 
6.1 Κέρδη κατά µετοχή 
 
Τα κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση των κερδών / (ζηµιών) της χρήσης µετά από 
φόρους, δια του σταθµισµένου αριθµού των κοινών ονοµαστικών µετοχών σε κυκλοφορία. Τα κέρδη / 
(ζηµιές) ανά µετοχή στις 30.06.2020 & 30.06.2019 αντίστοιχα έχουν ως εξής: 
 

  30/6/2020 30/6/2019 

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους  (480.720,03) (373.588,99) 

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 3.961.300 3.961.300 
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Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή–
βασικά (σε ευρώ)  (0,1214) (0,0943) 

 
 
 
 
 
6.2 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 προσηµειώσεων ως εξής:  
 

1. Υπέρ Eurobank (πρώην ΑΣΠΙΣ ΒΑΝΚ) για οικόπεδο ευρισκόµενο στην οδό Μαραγκοπούλου και 
Ρατζηκότσικα για εξασφάλιση δανείου αγοράς του ακινήτου και ανέγερσης οικοδοµής, καθώς και για 
το ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Μαραγκοπούλου 80, συνολικού ύψους 1.441.250,00 €,  

2. Υπέρ τράπεζας Πειραιώς ποσού 3.800.000,000 € για εξασφάλιση οµολογιακού δανείου 15-ετους 
διάρκειας επί του κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Μαραγκοπούλου 80, και προσηµείωση Γ’ σειράς 
ποσού 500.000,00 ευρώ   

3. Υπέρ  Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος ποσού 600.000,00 ευρώ επί των οικοπέδων που βρίσκονται στη 
θέση Γοµοστό Νοµού Αχαΐας.   

 
Η εταιρεία σε προηγούµενες χρήσεις έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ποσού ευρώ 42.000,00 για πρόσθετες 
φορολογικές επιβαρύνσεις. 
 
∆εν αναµένεται να προκύψουν άλλες ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. ∆εν 
αναµένονται πρόσθετες πληρωµές, κατά την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
 
6.3 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 
 
∆εν υπάρχουν συµµετοχές σε θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 οι δε οικονοµικές 
καταστάσεις δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση άλλων εταιρειών . 

 
Παροχές προς τη ∆ιοίκηση και Στελέχη της Εταιρίας κατά την έννοια του IAS 24   
 
Στην κλειόµενη περίοδο 30/06/2020, µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π.24 
διενεργήθηκαν οι εξής συναλλαγές:   
 
Αµοιβές Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                                                ποσό €        0,00 
 
Μισθοί, Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης, Παροχές  εξόδου  από την υπηρεσία     ποσό € 15.635,07  
 
Στις 30/6/2020 υφίστανται απαιτήσεις από και προς µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα διευθυντικά 
στελέχη ποσού € 136.996,04 
 
 
Στην προηγούµενη αντίστοιχη περίοδο του 2019, µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά  ορίζονται  από  το 
∆.Λ.Π. 24 διενεργήθηκαν οι εξής συναλλαγές: 
 
Αµοιβές Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                                                ποσό €        0,00 
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Μισθοί, Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης, Παροχές  εξόδου  από την υπηρεσία     ποσό € 20.716,05  
 
 
 
 
 
 
6.4 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού  

 
Η εταιρεία για την χρήση 01.01-30.06.2020, απασχόλησε κατά µέσο όρο 62 εργαζόµενους και στην αντίστοιχη 
προηγούµενη περίοδο ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού ήταν 60. 

 
 
 
6.5 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων 
 
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2020 τα οποία θα έπρεπε ή να 
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.  
 
 
 
6.6 Μέσος Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών 
 
Ο µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών για την τρέχουσα χρήση είναι: 3.961.300. 
 
 
 
6.7 Λοιπές γνωστοποιήσεις 
 

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

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

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

συµπεριλαµβανοµένων ενοποιήσεων, αγορών ή πωλήσεων θυγατρικών και µακροπρόθεσµων 
επενδύσεων, αναδιοργανώσεων και διακοπτόµενων δραστηριοτήτων  πλην όσων έχουν λάβει χώρα 
στις προηγούµενες δηµοσιευθείσες οικονοµικές καταστάσεις. 
 

 
 

Πάτρα, 29  Σεπτεµβρίου 2020 
 

 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 
 
 

Νικόλαος Θ. ∆ούρος 
Α.∆.T. ΑΕ-221560 

 
 
 

Θεόδωρος Ν. ∆ούρος 
Α.∆.Τ. ΑΙ-753208 

  
  
  

Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου 
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Χριστόφορος Κ. Τσιπούρας 

Α.∆.Τ. ΑΕ-221561 

 
Νικόλαος Ι. Κοντοδηµόπουλος 

Α.∆.Τ. ΑΙ-213777 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, µε βάση το άρθρο 5 
του Ν.3556/2007, που αποτελείται από 32 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση 
Επισκόπησης που χορήγησα µε ηµεροµηνία 30/09/2020. 
 

 

ΑΘΗΝΑ, 30/09/2020 
 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081 

 
ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 159 
Μιχαλακοπούλου 4 - 11528  ΑΘΗΝΑ 

 


