
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας :

Ηµεροµηνια έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων :

Εποπτεύουσα αρχή : Με σύµφωνη γνώµη

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/2013 31/12/2012 1/1 - 30/9/2013 1/1 - 30/9/2012
Ιδιοχρησ/µενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 6.148.905,20 5.746.175,76 Λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδύσεις σε ακίνητα 674.753,05 674.753,05 (696.061,54) (1.385.698,62)
Αυλα περιουσιακά στοιχεία 215.815,83 236.147,08
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 401.890,77 399.428,32 Αποσβέσεις 376.297,15 423.871,52 
Αποθέµατα 2.142.632,56 2.246.223,49 Προβλέψεις 0,00 0,00 
Απαιτήσεις από πελάτες 707.144,96 718.279,34 Φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00 
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακα στοιχεία 308.894,32 360.397,56 (23.746,79) 410.303,04 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0,00 759.602,40 270.418,96 249.961,46 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.600.036,69 11.141.007,00

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 5.070.464,00 5.070.464,00 103.590,93 127.725,93 
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων -2.338.830,70 -1.614.446,51 (73.530,97) 190.589,48 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) 2.731.633,30 3.456.017,49 366.587,52 88.395,99 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.619.968,82 2.775.820,58 Μείον:
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.301.169,72 2.436.833,88 270.418,96 249.961,46 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.372.821,66 1.319.311,90 0,00 0,00 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.574.443,19 1.153.023,15
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 7.868.403,39 7.684.989,51 53.136,30 (144.812,66)

10.600.036,69 11.141.007,00

(24.956,08) (21.378,90)
1/1 - 30/9/2013 1/1 - 30/9/2012 1/7 - 30/9/2013 1/7 - 30/9/2012 0,00 8.500,00 

Κύκλος Εργασιών 2.727.843,38 2.786.087,18 967.449,02 995.745,82 42,12 299,47 
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 1.572.415,96 1.324.846,75 486.556,42 410.909,48 0,00 0,00 
Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων (425.684,70) (1.136.036,63) (29.467,72) (160.365,58) (24.913,96) (12.579,43)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (696.061,54) (1.385.698,62) (97.256,99) (231.000,49)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (692.118,38) (1.353.871,66) (91.081,03) (226.900,89)
Λοιπά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Συγκεντρωτικά συνολικά εσοδα µετά από φόρους (Α)+ (Β) (692.118,38) (1.353.871,66) (91.081,03) (226.900,89) 111.880,55 (10.709,87)

Κέρδη / (ζηµιές) ανα µετοχή-βασικά σε € -0,1747 -0,3418 -0,0230 -0,0573 (213.903,42) (80.806,57)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (49.387,55) (712.165,11) 71.419,95 (26.368,19)

(χρεολύσια) (63.848,77) (3.600,00)

(165.871,64) (95.116,44)

1/1 - 30/9/2013 1/1 - 30/9/2012 (137.649,30) (252.508,53)

3.456.017,49 5.330.066,25 219.027,49 325.347,55 
Πλέον : ∆ιόρθωση (32.265,81) (24.199,36)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (692.118,38) (1.353.871,66) 81.378,19 72.839,02 

2.731.633,30 3.951.995,23

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Νικόλαος Θ. ∆ούρος
Α.∆.T. ΑΕ-221560

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

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

Τύπος έκθεσης επισκόπησης :

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Νικόλαος Θ. ∆ούρος (Πρόεδρος του ∆.Σ), Θεόδωρος Ν. ∆ούρος (∆ιευθύνων Σύµβουλος),Αγγελική Ν. ∆ούρου (Αντιπρόεδρος),Σπυρίδων Π. Ματαράγκας, µη εκτελεστικό µέλος, Κωνσταντίνος Λ. Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος, Χρίστος Α. Σοφής, 
Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος, Σαπφώ Γ. Παπαγιαβή, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος.

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

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ                                                                                            Ποσά 
εκφρασµένα σε ευρώ

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

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & 
Ναυτιλίας, ∆/νση Α.Ε. και Πίστεως

26/11/2013

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ                                                                                                                                                              Ποσά   
εκφρασµένα σε ευρώ

Πλέον/(µείον) προσαρµογές για:

Ελεγκτική Εταιρία :

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

Επενδυτικές δραστηριότητες

PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. 

www.dur.gr Ιωάννης Κ. Κασιούµης  (Α.Μ. ΣΟΕΛ : 10851)Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:

∆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 2013 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Τα παρακάτωστοιχεία και πληροφορίεςπου προκύπτουν από τις οικονοµικέςκαταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµικήκατάσταση 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. 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων

1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2008. Το ποσό των προβλέψεων που έχει σχηµατισθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις,  είναι 42.000,00 ευρώ όπως αναφέρεται στη σηµείωση 4.3 των οικονοµικών καταστάσεων.
2. Επί των ακινήτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ευρώ 5.763.750,00 για εξασφάλιση δανείων το ύψος των οποίων την 30.09.2013 ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 3.505.795,47
3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 30/9/2013 είναι 48 άτοµα (30/09/2012 : 44 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 446.653,17€ ,β) απαξίωση αποθεµάτων ποσό 300.000€ , γ) ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 42.000,00€ και δ) παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 173.823€ .
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 τρία µέλη του ∆.Σ. της εταιρείας, το ύψος των οποίων την 
30.09.2013 ανέρχεται στο ποσό των 30.813,22 ευρώ . 
7. Οι βασικές λογιστικές αρχές και µέθοδοι που εφαρµόστηκαν είναι οι ίδιες µε αυτές των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)

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

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

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ενάρξεως χρήσης

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

Α.Τ. ΑΙ-213777

Ο Προιστάµενος Λογιστηρίου

(Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξεως χρήσης

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

Καταβληµένοι φόροι

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληµένα

1.2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ                                                                                                                                                                                                                      

Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών

Α.∆.Τ. ΑΙ-753208 Α.∆.Τ. ΑΕ-221561

Μερίσµατα εισπραχθέντα

Χριστόφορος Κ. Τσιπούρας

Εξοφλήσεις δανείων

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια

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

Θεόδωρος Ν.∆ούρος Νικόλαος Ι. Κοντοδηµόπουλος

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2013  και 30.09.2012 αντίστοιχα)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ∆ιευθύνων Συµβούλος


