
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.nexans.gr

31.12.2019 31.12.2018 1.1-31.12.19 1.1-31.12.18

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 26.700 19.260 Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (4.610) (4.876)

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 344 0 Πλέον/μείον προσαρμογές για:

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 81 0 Αποσβέσεις 1.479 1.392

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 70 222 Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης 204 0

Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος 1.594 1.054 Διαγραφές παγίων 350 0

Αποθέματα 12.491 11.389 Προβλέψεις (342) 639

Απαιτήσεις από πελάτες 23.351 19.137 Συναλλαγματικές διαφορές (113) 100

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.505 4.369 (Κέρδη)/Ζημίες πώλησης παγιων περιουσιακών στοιχείων 0 149

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 69.136 55.431 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (12) (15)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 624 308

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Κέρδη)/Ζημίες αποτίμησης παραγώγων 151 143

Μετοχικό κεφάλαιο 28.746 28.746 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 4.316 8.508 κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: (1.062) 476

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) 33.062 37.254 Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (3.065) 73

υποχρεώσεις 2.311 2.012 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 8.868 (3.141)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 13.919 4.901 Μείον:

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 19.844 11.264 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (503) (309)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 36.074 18.177 Καταβληθείσες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                                                                                               (187) (33)

Καταβολή φόρου από διαφορές φορολογικού ελέγχου 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.782 (5.094)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 69.136 55.431

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (9.474) (1.800)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 123 0

1.1- 31.12.19 1.1- 31.12.18 Τόκοι εισπραχθέντες 12 15

Κύκλος εργασιών 99.143 96.569 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (9.339) (1.785)

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 2.490 1.428

Κέρδη/(ζημιές)  προ φόρων,  Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

χρηματοδοτικών και επενδυτικών Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 4.900

αποτελεσμάτων (3.155) (4.205) Μερίσματα πληρωθέντα 8.899 0

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (4.610) (4.876) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (199) 0

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) (4.090) (4.427) Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 8.700 4.900

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (104) (56)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους (Α) + (Β) (4.194) (4.483) 1.143 (1.979)

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή Συναλλαγματικές διαφορές διαθεσίμων 52 (50)

– βασικά (σε €) (0,1778) (0,1925) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.383 4.412

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 3.578 2.383

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών

αποσβέσεων (1.472) (2.813) Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

1. Ο αριθμός του προσωπικού της εταιρείας την 31/12/2019 ήταν 262 άτομα (262 άτομα την 31/12/2018).

2.

31.12.2019 31.12.2018

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 

(01.01.2019 και 01.01.2018 αντίστοιχα) 37.254 41.793 i)  Έσοδα:                                                                                                      39.958

Αλλαγή σε λογιστική πολιτική (σημ. 2) 0 (56) ii)  Έξοδα:                                                                                                 41.905

Αναπροσαρμοσμένο σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη:                                                        6.449

περιόδου (01.01.2019 και 01.01.2018 αντίστοιχα) 37.254 41.737 iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη:                                                17.007

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από v) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης:                     227

φόρους (4.192) (4.483) 3. i)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 

(31.12.2019 και 31.12.2018 αντίστοιχα) 33.062 37.254

      ii) Το ύψος των προβλέψεων την 31/12/2019 έχει ως εξής: (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

 - Έξοδα αναδιοργάνωσης:     18

 - Επίδικες & υπό διαιτησία διαφορές:     35

 - Λοιπές προβλέψεις:     216

4.

Ελεγκτική εταιρεία: Πράισγουωτερχαους Κούπερς Α.Ε.Ε.

Αρμόδια Νομαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη

Μέλη Δ.Σ.: Πρόεδρος: Fredrik Sandmark,  Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Αθανάσιος Γαβριήλ και μέλη: Henrik Desfontaines, Γεώργιος Χρυσομάλλης, Heike Sengstschmid

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Δημήτριος Σούρμπης (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 16891)

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 16/09/2020

(Τα κατωτέρω ποσά αναφέρονται σε χιλ. ευρώ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν στη γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της           Nexans Ελλάς 

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 000282101000

Έδρα: Μεσογείων 15, 11526  Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

περιόδου (α) + (β) + (γ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ποσά εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από 

συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη είναι ως εξής:(Ποσά σε 

χιλιάδες Ευρώ).  

Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές 

υποθέσεις και διαδικασίες διαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η Διοίκηση, καθώς 

και οι νομικοί σύμβουλοι, εκτιμούν ότι οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις από τις εκκρεμείς υποθέσεις θα 

ανέλθουν στο ποσό των 35 χιλιάδων Ευρώ για τις οποίες έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη.  

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης 

στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου Nexans S.A. ο  οποίος μέσω της Nexans 

Participations SA, κατέχει το 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Nexans S.A. έχει έδρα 

το Παρίσι της Γαλλίας.

 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.


