ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 11964/73/Β/86/23 - Γ.Ε.ΜΗ: 073899958000
ΕΔΡΑ : Στύλος Αποκορώνου, Χανιά Κρήτης
Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016
(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ET.AN.AΠ. Α.Ε." .
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας,
όπου αναρτώνται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
(Ποσά σε ευρώ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ημερομηνία Σύστασης:
Εποπτεύουσα αρχή :
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων από τις οποίες αντλήθηκαν
τα συνοπτικά στοιχεία :
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :
Ελεγκτική Εταιρία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2016
31.12.2015
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Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μικτά κέρδη
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
Κ
Κατανέμονται
έ
σε:
Μετόχους Εταιρείας

9.270.072,79
4.077.091,54

8.464.434,84
3.381.851,14

1.879.247,07
1.869.535,85
1.353.721,77

1.297.919,40
1.284.266,75
894.576,03

1.353.721,77

894.576,03

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

(91,21)
1.353.630,56

(50.535,52)
844.040,51

0,5587

0,3690

2.567.179,87

1.949.025,53

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31.12.2016

Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2015

Ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Πλέον (μείον) προσαρμογές για :
Αποσβέσεις
Απόσβεση επιχορηγήσεων παγίων
Προβλέψεις
Λοιπά μη ταμιακά έξοδα/(έσοδα)
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας
Ζημία από καταστροφή αποθεμάτων
(Κέρδη) / ζημιές από πώληση πάγιων στοιχείων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (μείον πιστωτικοί τόκοι)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

6.133.992,88
1.075.241,31
0,07
808.029,64
797.025,11
3.131.227,77
4.142.377,60
16.087.894,38

6.833.329,89
1.075.241,31
0,07
808.029,64
652.402,87
2.930.255,39
2.614.893,48
14.914.152,65

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Ίδιες μετοχές
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)

4.571.156,08
(15.572,04)
7.694.872,60
12.250.456,64

4.571.156,08
(15.572,04)
6.656.255,83
11.211.839,87

Προβλέψεις & λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

1.774.440,22
2.062.997,52
3.837.437,74
16.087.894,38

1.985.784,43
1.716.528,35
3.702.312,78
14.914.152,65

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές με αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015. Η Εταιρία εφαρμόζει τα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα από την 1η Ιανουαρίου 2005.
2. Επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας υφίστανται τα ακόλουθα βάρη: Προσημείωση υποθήκηs και ενέχυρα, ποσού 3.910.000,00 ευρώ &
735.714,50 ευρώ αντίστοιχα, υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς και της ALPHA BANK για εξασφάλιση δανείων τα οποία έχουν εξοφληθεί από
προηγούμενες χρήσεις.
3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2016 ήταν 45 άτομα ενώ την 31.12.2015 ήταν 36 άτομα.
4. Τα ποσά των εσόδων-πωλήσεων και εξόδων-αγορών της Εταιρίας, από την εμπορική της δραστηριότητα, προς και από τις συνδεδεμένες
εταιρίες, κατά την χρήση 1.1-31.12.2016 ανέρχονται στο ποσό των 173.943,31 και 136.537,75 ευρώ αντίστοιχα. Επίσης η Εταιρία απέκτησε
χρεόγραφα έναντι 232.500,00 ευρώ από συνδεδεμένη εταιρία. To σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες
εταιρίες στη λήξη της χρήσης ανέρχονται στο ποσό των 37.762,22 και 52.187,92 ευρώ αντίστοιχα. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.-31.12.2016, ανήλθαν σε 181.532,94 ευρώ.
5. Η Εταιρία έχει περαιώσει φορολογικά τα βιβλία και στοιχεία της μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2008 (Σημ. 29 στις οικονομικές
καταστάσεις). Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2009 (με την προϋπόθεση της μη παραγραφής του) και 2010 έχει σχηματισθεί πρόβλεψη η
οποία ανέρχεται, την 31.12.2016 σε 65.000,00 ευρώ (την 31.12.2015 σε 65.000,00 ευρώ). Για τις χρήσεις 2011-2016, η Εταιρία έχει υπαχθεί στο
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με το άρθρο 82 §5 του ν. 2238/94, άρθρο 65 Α του Ν.4174/2013 και άρθρο 56 του
Ν. 4410/2016.
6. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποιήσεως στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
ΑΝΕΚ Α.Ε. (ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ), Λεωφ. Κ.Καραμανλή - Χανιά (ποσοστό συμμετοχής 48,01% των μετοχών σε
κυκλοφορία).
7. Δεν υπάρχουν επίδικες διαφορές ή εκκρεμείς δίκες που να έχουν ουσιώδη επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.
8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν στην καταχώρηση αναλογιστικών ζημιών υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών
προσωπικού μετά το φόρο εισοδήματος ποσού 91,21 ευρώ.
9. Στο τέλος της χρήσης 2012, η Εταιρία απέκτησε 4.802 ίδιες μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,88 έκαστη και συνολικής αξίας € 9.027,76, που
αποτελούν ποσοστό 0,20% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Στη χρήση 2014 απέκτησε επιπλέον 648 ίδιες μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,88
έκαστη και συνολικής αξίας € 1.218,24, που αποτελούν ποσοστό 0,03% του μετοχικού κεφαλαίου και στην προηγούμενη χρήση απέκτησε επιπλέον
2.833 ίδιες μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,88 έκαστη και συνολικής αξίας € 5.326,04, που αποτελούν ποσοστό 0,12% του μετοχικού κεφαλαίου, με
συνέπεια ο αριθμός των μετοχών σε κυκλοφορία την 31.12.2016 και 31.12.2015 να ανέρχεται σε 2.423.183 μετοχές.

Πλέον (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων
Μείωση (αύξηση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού
Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος
Σύνολο ροών λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)
Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων
Αγορά συνδεδεμένων, χρεογράφων και λοιπών επενδύσεων
Αγορά παγίων & άυλων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο ροών επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)
Ταμειακές ροές χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων
Αγορά ιδίων μετοχών
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο ροών χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων (γ)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
της χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλους χρήσης

1.869.535,85

1.284.266,75

876.378,65
(188.445,85)
33.364,82
1.985,95
8.663,12
7.227,98
(3.999,99)
1.048,10
2 605 758 63
2.605.758,63

852.613,74
(201.507,61)
26.106,24
(2.528,53)
8.885,40
34.207,06
0,00
4.767,25
2 006 810 30
2.006.810,30

(151.850,22)
(220.972,38)
45.014,74
57.534,23

(14.135,79)
161.111,06
61.664,05
(541.949,64)

(5.084,88)
(472.759,01)
1.857.641,11

(7.233,99)
(394.067,13)
1.272.198,86

(232.500,00)
(184.556,65)
4.000,00
1.864,24
(411.192,41)

(464.610,00)
(409.579,59)
0,00
7.165,33
(867.024,26)

0,00
(286.794,37)
(286.794,37)

(5.326,04)
(241.514,95)
(246.840,99)

1.159.654,33
1.644.004,61
2.803.658,94

158.333,61
1.485.671,00
1.644.004,61

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
31.12.2016
Σύνολο ιδίων κεφαλάιων έναρξης χρήσης
(1/1/2016 & 1/1/2015 αντίστοιχα)
11.211.839,87
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
1.353.630,56
Αγορά ιδίων μετοχών
0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα
(315.013,79)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31/12/2016 & 31/12/2015 αντίστοιχα)
12.250.456,64

Στύλος Αποκορώνου, 23 Μαρτίου 2017
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΖ 973806

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α.∆.Τ. Τ 491653

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ε. ΜΟΥΝΤΑΚΗ
Α.∆.Τ. ΑΚ 485385
Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ 26790 Α' ΤΑΞΗΣ

31.12.2015
10.639.927,98
844.040,51
(5.326,04)
(266.802,58)
11.211.839,87

