CANDY HOOVER HELLAS

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ: 2259901000 Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 36184/01AT/B/96/343/96
∆ιεύθυνση έδρας της εταιρείας: Εθνικής Αντιστάσεως 9-11, Χαλάνδρι Αττικής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(∆ηµοσιευµένα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για τις επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΑ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα
της CANDY HOOVER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ. 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
οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Αρµόδια Υπηρεσία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας
Βορείου Τοµέα Αθηνών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ KATAΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
1/1-31/12/16 1/1-31/12/15
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
(01.01.2016, και 01.01.2015)
-153.510
321.922
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
520.023
Κέρδη / (ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους
57.030
-475.432
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
(31.12.2016, και 31.12.2015)
423.543
-153.510

∆ιεύθυνση διαδικτύου:
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων:
31 Ιουλίου 2017
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Άγγελος Μέξας, Πρόεδρος
Carmine Infante, Μέλος
Robert Nowakowski, Μέλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς
Ελεγκτική εταιρία:
Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Γνώµη µε επιφύλαξη / άλλο θέµα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31-12-2016
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
105.134
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
13.889
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
114.730
Αποθέµατα
1.083.512
Απαιτήσεις από πελάτες
6.276.630
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
734.015
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
8.327.909

31-12-2015
83.671
12.666
80.730
1.345.505
5.698.174
2.706.368
9.927.115

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης (α)
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

3.045.503
-3.199.013
-153.510
135.813
2.541.396
7.403.416
10.080.625
9.927.115

3.565.526
-3.141.983
423.543
127.653
1.840.396
5.936.317
7.904.366
8.327.909

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
01/01-31/12/16
Κύκλος εργασιών
12.758.680
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
3.334.615
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
198.441
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
93.030
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους
57.030
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε ευρώ)
0,47
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
216.932

01/01-31/12/15
11.219.821
2.872.787
-289.260
-422.821
-475.432
-4,5818

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έµµεση µέθοδος)
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
1/1-31/12/16 1/1-31/12/15
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων
93.030
-422.821
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
18.492
14.159
Προβλέψεις
31.444
200.626
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
105.410
133.561
Ζηµιές από πώληση παγίων
2.422
0
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
210.305
268.438
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
-697.716
-54.563
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
-1.632.406
1.287.670
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
-8.503
-11.514
Καταβεβληµένοι φόροι
-1.600
-1.600
Σύνολο εισροών/(εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
-1.879.122
1.413.955
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσωµάτων και άυλων πάγιων στοιχείων
-43.599
-59.744
Τόκοι εισπραχθέντες
570
450
Σύνολο εισροών/(εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
-43.028
-59.294
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
520.023
0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
0
22.000
Εξοφλήσεις δανείων
-701.000
-100.000
Σύνολο εισροών/(εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
-180.977
-78.000
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)
-2.103.127
1.276.661
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
2.505.571
1.228.910
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης
402.445
2.505.571

-275.061

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη ποσού ευρώ 251.176 που αφορά τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Επίσης η εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που ανέρχεται σε ευρώ 127.653. Περαιτέρω έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για επί σφαλείς απαιτήσεις η οποία σωρευτικά ανέρχεται σε ευρώ
1.080.580 ενώ η πρόβλεψη για απαξιωµένα αποθέµατα ανέρχεται σωρευτικά σε ευρώ 276.865.
2. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2016 ανέρχεται σε 16 ενώ κατά την 31.12.2015 ανερχόταν σε 16.
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία
της εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έχουν σχηµατισθεί σχετικές προβλέψεις.
4. Κατά τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2016 τηρήθηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και δεν επήλθαν αλλαγές στις λογιστικές εκτιµήσεις. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της
εταιρείας ενοποιούνται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας
5. CANDY SpA, που εδρεύει στην Ιταλία και κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
6. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση µε αριθµό 16 της Ετήσιας Έκθεσης. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί περιουσιακών στοιχείων της
εταιρείας.
7. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών για τη τρέχουσα χρήση καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας, που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της µε τα
συνδεµένα, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, προς αυτή µέρη, έχουν ως εξής:
Έσοδα
Έξοδα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης
Υποχρεώσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης

259.344
8.958.703
309.159
6.090.882
Χαλάνδρι, 31 Ιουλίου 2017

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΤO ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΞΑΣ
Α.∆.Τ Τ 533153 ΑΤ.ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ROBERT NOWAKOWSKI
Α.∆.Τ. ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας ΕF3306656

CARMINE INFANTE
Α.∆. Ιταλικής ∆ηµοκρατίας AU 1141252

ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Α.∆.Τ. Χ 043882/
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΗΣ 0024673

