'' EINHELL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.''
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6563/01ΑΤ/Β/86/304(05) - Αριθμός ΓΕΜΗ: 000370301000
ΕΔΡΑ : ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ 77-79, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017
(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της '' EINHELL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.''. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε
είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία να ανατρέξει στις αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρμόδια Υπηρεσία:

1. Andreas Kroiss, Πρόεδρος ΔΣ

Περιφ. Αττικής Π.Ε.Κεντρικού Τομέα, Δ/νση
Ανάπτυξης, Τμήμα Α.Ε.

2. Ευάγγελος Νικολαιδης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
3. Georg Dietrich, Μέλος ΔΣ

Ημ/νία έγκρισης από το Διοικητικό συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων:

30/4/2018

Νόμιμος ελεγκτής:

Δημήτριος Παππάς

Ελεγκτική εταιρία:

OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου:

Γνώμη με επιφύλαξη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά μη ενοποιημένα εκφρασμένα σε €

Ποσά μη ενοποιημένα εκφρασμένα σε €
01.01 - 31.12.2017

31.12.2017

31.12.2016

Λειτουργικές δραστηριότητες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

26.258,62

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

01.01 - 31.12.2016

21.389,24

156.026,12

151.550,00

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

208.404,63

212.387,23

Αποθέματα

1.520.104,94

1.844.906,45

Προβλέψεις /Απομειώσεις

Απαιτήσεις από πελάτες

1.645.245,73

1.749.236,45

408.016,86

390.397,85

3.808.030,78

4.218.317,22

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

156.078,58

370.417,81

-522.652,61

-454.053,74

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο

3.200.000,00

3.200.000,00

-354.928,94

-457.483,90

2.845.071,06

2.742.516,10

85.597,89

84.299,11

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

877.361,83

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

962.959,72
3.808.030,78

4.218.317,22

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

Αποσβέσεις

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

9.644,07

3.976,01

-13.733,10

-5.294,54

40.315,94

63.129,35

343.624,94

-542.725,23

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

-40.315,94

-63.129,35

Καταβεβλημένοι φόροι

-53.576,13

-188.422,19

1.391.502,01

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

75.411,87

-664.551,88

1.475.801,12

Επενδυτικές δραστηριότητες
-14.513,45

-11.642,49

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

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

Ποσά μη ενοποιημένα εκφρασμένα σε €

0,00

-14.513,45

-11.642,49

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

01.01 - 31.12.2017

01.01 - 31.12.2016

Κύκλος εργασιών

4.875.337,54

4.947.164,21

Μικτά κέρδη / (ζημιές)

1.507.637,68

1.485.766,19

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων

196.342,06

214.679,35

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

156.026,12

151.550,00

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

0,00

0,00

0,00

0,00

60.898,42

-676.194,37

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

279.909,28

956.103,64

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

340.807,70

279.909,28

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) +
(β) + (γ)

-53.471,16

-56.007,64

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)

102.554,96

95.542,36

Ποσά μη ενοποιημένα εκφρασμένα σε €

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

0,00

0,00

102.554,96

95.542,36

3,2048

2,9857

205.986,13

218.655,36

Μείον Φόροι

0,00

31/12/2017

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
Κέρδη/ (ζημιές)μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2017 και 01/01/2016 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες
δραστηριότητες)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2017 και 31/12/2016 αντίστοιχα)

31/12/2016

2.742.516,10

2.646.973,75

102.554,96

95.542,36

0,00

0,00

2.845.071,06

2.742.516,10

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Νέα Φιλαδέλφεια, 30 Απριλίου 2018
1. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται στη κατά 98,08% Μητρική εταιρεία EINHELL
GERMANY AG, με έδρα τη Γερμανία
2. Η Γνώμη με επιφύλαξη του Ορκωτού Ελεγκτή αφορά το γεγονός ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί
από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2012 μέχρι 2014. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν
έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν
καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος

Andreas Kroiss

Ευάγγελος Νικολαίδης

ΑΡ.ΔΙΑΒ.C 03043034

Α.Δ.Τ. ΑΕ620085

H Οικονομική Διευθύντρια

Ο Συντάκτης
των Οικονομικών Καταστάσεων

3. Δεν υφίστανται πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή
ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας .

4. H Εταιρεία κατά την 31.12.2017 έχει σωρευμένες προβλέψεις για απαξίωση αποθεμάτων ευρώ 124 χιλ, για επισφαλείς και σε
καθυστέρηση απαιτήσεις ευρώ 612 χιλ. και για προσωπικό και εγγυήσεις ευρώ 85 χιλ.
5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας ανέρχεται σε 18 άτομα.
6. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε τα
συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, καθώς και οι συνολικές αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της
διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεων αναλύονται ως εξής:
2017
Έσοδα
Αγορές - έξοδα
Απαιτήσεις

2016

311.014,00

326.324,50

2.959.478,63

3.925.902,53

48.996,07

45.555,99

Υποχρεώσεις

253.972,85

310.509,61

Αμοιβές σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

145.000,00

132.000,00

0,00

0,00

Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις προερχόμενες από μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Ζωή Γεωργίου

Βασίλειος Μουλαβασίλης

Α.Δ.Τ. ΑΒ589931

Α.Μ.Αδείας 4667 Α' Τάξης

