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Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
31ης Δεκεμβρίου 2016 - 24η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 26233/70/Β/92Β30 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 077115127000

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Χρεωστικοί τίτλοι
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές για αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις απαιτήσεις από πελάτες
Εμπορικές απαιτήσεις απαιτήσεις από επιταγές εισπρακτέες
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

2016

1.052.064,87
1.643,85
82.760,55
1.136.469,27

9.854,39
0,00
1.000.000,00
27.917,00
1.037.771,39
2.174.240,66

2015

2016
6.207.854,15
-5.342.627,85
865.226,30
69.094,40
934.320,70
-251.073,91
-403.608,57
-19.482,27
7.239,20
267.395,14
14,43
-173.089,41
94.320,16
-33.954,48
60.365,68

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
1.095.319,16 Μικτό αποτέλεσμα
3.063,80 Λοιπά συνήθη έσοδα
106.020,92
1.204.403,88 Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
9.854,39 Λοιπά έσοδα και κέρδη
33.550,00 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
1.000.000,00 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
27.917,00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
1.071.321,39 Αποτέλεσμα προ φόρων
2.275.725,27 Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

552.252,94
17.125,21
49.731,23
619.109,38

436.933,78
16.457,83
26.942,71
480.334,32

924.034,84
1.304.016,89
247.435,93
0,00
206.143,60
2.681.631,26
3.300.740,64
5.474.981,30

1.727.143,94
441.501,99
98.921,56
3.491,99
348.977,41
2.620.036,89
3.100.371,21
5.376.096,48

1.121.170,00
1.121.170,00

1.121.170,00
1.121.170,00

398.891,55
50.656,92
407.599,23
857.147,70
1.978.317,70

395.654,14
50.656,92
465.833,55
912.144,61
2.033.314,61

2015
5.852.212,46
-5.020.433,35
831.779,11
57.278,83
889.057,94
-217.334,92
-282.507,45
-3.687,18
0,00
385.528,40
37,84
-183.835,39
201.730,85
-67.110,46
134.620,39

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια Με ενέχυρίαση επιταγών εισπρακτέων

1.079.348,55
1.079.348,55

884.345,33
884.345,33

Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων

707.495,50
61.999,71
140.652,40
1.430.217,52
0,00
41.737,72
24.816,76
10.395,44
0,00
2.417.315,05
3.496.663,60

133.534,65
364.910,39
140.652,40
1.714.382,35
30.711,38
42.768,33
21.474,32
10.002,71
0,00
2.458.436,53
3.342.781,86

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

5.474.981,30

5.376.096,48

Λοιπά ανοικτά τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έσοδα επόμενων χρήσεων

Ηράκλειο 28 Μαρτίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
και Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ του ΔΣ

Ιωάννης Ξενικάκης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 479334

Ευάγγελος Πλεξουσάκης
Α.Δ.Τ. Χ 855629

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Εμμανουήλ Χαλκιαδάκης
Αρ.Άδειας Οικ. Επιμ. 0049986 Α' ΤΑΞΗΣ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – Ανώνυμη Τεχνική, Τουριστική, Ξενοδοχειακή και Εμπορική Εταιρεία»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – Ανώνυμη Τεχνική, Τουριστική,
Ξενοδοχειακή και Εμπορική Εταιρεία, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις: Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία
(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για
το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση
και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου
των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι
επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη: Από τον έλεγχο μας προέκυψαν: 1)Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης
ανέρχεται σε ευρώ 91 χιλιάδες περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 91 χιλιάδες περίπου, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά
ευρώ 84 χιλιάδες περίπου και τα αποτελέσματα χρήσης μειωμένα κατά ευρώ 7 χιλιάδες περίπου. Γνώμη με Επιφύλαξη: Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την επίπτωση του θέματος που μνημονεύεται στην
παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ –
ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – Ανώνυμη Τεχνική, Τουριστική, Ξενοδοχειακή και Εμπορική Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή,
σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που
έληξε την 31/12/2016. β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – Ανώνυμη Τεχνική, Τουριστική, Ξενοδοχειακή και Εμπορική
Εταιρεία και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Ηράκλειο, 18 Ιουλίου 2017
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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