
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Καθαρή θέση
Ενσώματα πάγια Καταβλημένα κεφάλαια

Μηχανολογικός εξοπλισμός 2.229,20 2.479,20 Κεφάλαιο 300.000,00 300.000,00
Λοιπός εξοπλισμός 17.480,48 21.517,37

Σύνολο 19.709,68 23.996,57 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Άυλα πάγια στοιχεία Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 182.171,68 182.171,68

Λοιπά άυλα 0,08 638,57 Αφορολόγητα αποθεματικά 21.731,47 21.731,47
Σύνολο 0,08 638,57 Αποτελέσματα εις νέο 42.694,61 191.157,88

Σύνολο 246.597,76 395.061,03
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Σύνολο καθαρής θέσης 546.597,76 695.061,03

Λοιπά 4.761,97 4.761,97
Σύνολο 4.761,97 4.761,97 Υποχρεώσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 24.471,73 29.397,11 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 1.122.567,72 1.047.242,98
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Εμπορικές υποχρεώσεις 418.818,33 339.327,76
Αποθέματα Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00

Εμπορεύματα 723.286,82 821.379,50 Λοιποί φόροι και τέλη 27.027,15 23.378,58
Προκαταβολές για αποθέματα 1.710,32 23.265,90 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 8.775,19 8.888,77

Σύνολο 724.997,14 844.645,40 Λοιπές υποχρεώσεις 10.594,85 9.576,30
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Σύνολο 1.587.783,24 1.428.414,39

Εμπορικές απαιτήσεις 979.032,56 1.095.933,99 Σύνολο υποχρεώσεων 1.587.783,24 1.428.414,39
Δουλευμένα έσοδα περιόδου 0,00 11,76
Λοιπές απαιτήσεις 87.326,14 19.916,01
Προπληρωμένα έξοδα 3.757,97 3.726,09
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 314.795,46 129.845,06

Σύνολο 1.384.912,13 1.249.432,91
Σύνολο κυκλοφορούντων 2.109.909,27 2.094.078,31
Σύνολο ενεργητικού 2.134.381,00 2.123.475,42 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 2.134.381,00 2.123.475,42

31.12.2016 31.12.2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 4.246.177,59 4.767.666,22
Κόστος πωλήσεων -3.786.130,72 -4.112.719,85
Μικτό αποτέλεσμα 460.046,87 654.946,37
Λοιπά συνήθη έσοδα 133,35 0,00

460.180,22 654.946,37
Έξοδα διοίκησης -104.815,46 -104.306,47
Έξοδα διάθεσης -244.569,87 -241.586,85
Λοιπά έξοδα και ζημιές -2.582,84 -5.644,67
Λοιπά έσοδα και κέρδη 24.142,72 34.544,20
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 132.354,77 337.952,58
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 30,40 64,42
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -71.238,93 -67.523,27
Αποτέλεσμα προ φόρων 61.146,24 270.493,73
Φόροι εισοδήματος -18.609,51 -79.377,39
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 42.536,73 191.116,34
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KATAΣTAΣH AΠOTEΛEΣMATΩN  XPHΣEΩΣ THΣ 31ης ΔEKEMBPIOY 2016 (1/1-31/12/2016)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΗ  ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της ΗΛΙΑΣ Κ. ΝΙΝΟΣ Α.Ε.

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΗΛΙΑΣ Κ. ΝΙΝΟΣ Α.Ε.» , οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων 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 τα κατωτέρω θέματα: 1.Κατά πάγια τακτική δεν σχηματίζονται προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31
Δεκεμβρίου 2016, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 48 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 48 χιλ. ,τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται
αυξημένα κατά ευρώ 48 χιλ. και τα αποτελέσματα χρήσης κατά ευρώ 3 χιλ. 2.Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις από 2010 έως και
2015.
Γνώμη με Επιφύλαξη: Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη ,οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΗΛΙΑΣ Κ. ΝΙΝΟΣ Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα 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 «ΗΛΙΑΣ Κ. ΝΙΝΟΣ Α.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της
Συμβουλίου.

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Λ. Κηφισίας 124, 115 26 - Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132

Αθήνα, 7 Απριλίου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δήμος Ν. Πιτέλης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14481


