
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας :

Ημερομηνια έγκρισης των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων :

Εποπτεύουσα αρχή :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2016 31/12/2015 1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2015

Ιδιοχρησ/μενα ενσώματα πάγια στοιχεία 3.874.135,78 4.184.189,07 Λειτουργικές δραστηριότητες

Επενδύσεις σε ακίνητα 674.753,05 674.753,05 (579.587,92) (882.057,76)

Αυλα περιουσιακά στοιχεία 142.249,43 170.721,79
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 528.750,63 589.499,46 Αποσβέσεις 389.616,10 431.367,12 
Αποθέματα 1.698.722,41 1.638.696,45 Προβλέψεις 0,00 0,00 
Απαιτήσεις από πελάτες 814.800,40 755.790,19 Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00 

Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακα στοιχεία 186.920,00 330.665,92 16.234,62 (9.912,06)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 987.682,41 987.682,41
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.908.014,11 9.331.998,34 369.037,72 356.639,09 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.188.390,00 1.188.390,00 (60.025,96) 124.356,67 

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων -561.208,89 -36.479,29 (4.634,54) 17.783,75 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) 627.181,11 1.151.910,71 13.810,09 337.140,33 
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.135.092,45 2.543.032,54 Μείον:

Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.665.299,99 2.804.944,56 369.037,72 356.639,09 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 940.886,05 1.473.670,72 0,00 27.450,00 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.539.554,51 1.358.439,81

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 8.280.833,00 8.180.087,63 (224.587,61) (8.771,95)

8.908.014,11 9.331.998,34

(98.329,64) (30.987,98)

1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2015 31.000,00 0,00 

Κύκλος Εργασιών 3.681.717,46 3.688.670,71 4,57 1.112,04 

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 1.900.474,26 1.894.725,50 122.000,00 0,00 
Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων (210.554,77) (526.530,71) 54.674,93 (29.875,94)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (579.587,92) (882.057,76)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (533.529,60) (835.797,92)

Λοιπά έσοδα μετά από φόρους (Β) 8.800,00 (8.800,00)
Συγκεντρωτικά συνολικά εσοδα μετά από φόρους (Α)+ (Β) (524.729,60) (844.597,92) (860.246,25) 336.959,61 

Κέρδη / (ζημιές) ανα μετοχή-βασικά σε € -0,1347 -0,2110 976.763,46 (190.125,95)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 179.061,33 (95.163,59)

(χρεολύσια) (29.581,93) (16.303,40)

86.935,28 130.530,26 

1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2015 (82.977,40) 91.882,37 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2016 και 

01.01.2015 αντίστοιχα) 1.151.910,71 1.996.508,65 190.908,15 99.025,78 

Πλέον : Διόρθωση 0,00 (0,02)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (524.729,60) (844.597,92) 107.930,75 190.908,15 

627.181,11 1.151.910,71

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Θ. Δούρος
Α.Δ.T. ΑΕ-221560 Α.Δ.Τ. ΑΙ-753208 Α.Δ.Τ. ΑΕ-221561 Α.Τ. ΑΙ-213777

Ο Διευθύνων Συμβούλος Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου

Θεόδωρος Ν.Δούρος Χριστόφορος Κ. Τσιπούρας Νικόλαος Ι. Κοντοδημόπουλος

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

χρήσης (α)+(β)+(γ)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ενάρξεως χρήσης

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξεως χρήσης

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2016  και 

31.12.2015 αντίστοιχα)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

(γ)

1.2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                      
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 

Τόκοι εισπραχθέντες

Εισπράξεις από πωλήσεις επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση

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

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια

Εξοφλήσεις δανείων

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                                                                                                                                                                              

Καταβλημένοι φόροι

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                                 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ                                                                                                                                                                                                                                            

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

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

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

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

Πλέον/(μείον) προσαρμογές για:

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

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

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 4.12 των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων.

2. Επί των ακινήτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ευρώ 5.723.750,00 για εξασφάλιση δανείων το ύψος των οποίων την 31.12.2016 ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 2.879.487,73.

3. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2016 είναι 55 άτομα (31/12/2015 : 53 άτομα).

4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

5. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί αφορούν αναλυτικά σε : α) επισφαλείς απαιτήσεις ποσό 481.975,70€ ,β) απαξίωση αποθεμάτων ποσό 194.815,87€, γ) ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 42.000,00€ και δ) παροχές προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία 53.467€ .

6. Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αφορουν σε αμοιβές εξαρτημένης εργασίας προς τρία μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, το ύψος των οποίων την 31.12.2016 ανέρχεται στο ποσό των 42.393,93 ευρώ . 

7. Οι βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι που εφαρμόστηκαν είναι οι ίδιες με αυτές των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.   9927/06/Β/86/97

Πάτρα ,Μαραγκοπούλου 80

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(Δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη , κατά ΔΛΠ)

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

Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση 

ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. 

www.dur.gr Νόμιμος Ελεγκτής : Γεώργιος Ι. Βαρθαλίτης 

26/4/2017

Τύπος έκθεσης Ελέγχου 

Ελεγκτών : Με Σύμφωνη Γνώμη

Υπουργείο Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Νικόλαος Θ. Δούρος (Πρόεδρος του Δ.Σ), Θεόδωρος Ν. Δούρος (Διευθύνων Σύμβουλος),Αγγελική Ν. Δούρου (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.

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


