ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε.
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι
οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Στοιχεία Επιχείρησης
Διεύθυνση έδρας εταιρείας:
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:
Αρμόδια Νομαρχία:
Διεύθυνση διαδικτύου:
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

Πανεπιστημίου 9, 105 64 ΑΘΗΝΑ
56183/01/Β/04/73
Αθηνών
www.dutyfreeshops.gr
9 Μαρτίου 2012
Μάριος Λασανιάνος
ΑΜ ΣΟΕΛ 25101
Grant Thornton Α.Ε.
Με σύμφωνη γνώμη

Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - Ποσά σε ευρώ (€)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31.12.2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
9.835.212
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
95.483
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
195.000
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
41.231
Αποθέματα
27.506.250
Απαιτήσεις από πελάτες
11.002.719
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

31.12.2010
10.457.638
116.801
0
60.363
30.737.747
12.045.645

14.966.568
1.817.308
65.459.771

14.858.584
1.784.939
70.061.717

5.800.000
1.016.921
10.914.392
17.731.313
5.011
1.020.421
5.686
46.697.340
47.728.458
65.459.771

5.800.000
896.920
9.371.755
16.068.675
10.936
1.071.604
47.129
52.863.373
53.993.042
70.061.717

1.1-31.12.2011
76.784.945
21.757.750

1.1-31.12.2010
90.827.919
25.910.255

2.245.342
2.157.641
1.662.769

4.301.600
3.634.189
2.315.620

0,3326
0,0000

0,4631
0,0000

3.390.771

5.356.274

1.1-31.12.2011

1.1-31.12.2010

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Γεώργιος Κουτσολιούτσος, Πρόεδρος Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Παπαϊωάννου, Μέλος
Κωνσταντίνος Χρυσικός, Μέλος
Βασίλειος Κουτεντάκης, Μέλος
Εμμανουήλ Ζαχαρίου, Μέλος
Αικατερίνη Κουτσολιούτσου, Μέλος
Βασιλική Φωκά, Μέλος
Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης, Μέλος
Μωρίς Φρανσές, Μέλος
Αλέξιος Σγουμπόπουλος, Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ - Ποσά σε ευρώ (€)
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
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
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

1.1-31.12.2011
2.157.641

1.1-31.12.2010
3.634.189

1.145.429
202.115
(402.200)
600.121

1.054.674
(203.738)
(205.880)
907.897

3.231.497
922.905
(5.661.785)

4.788.491
4.257.468
(6.294.258)

(600.121)
(1.145.902)
449.700

(907.897)
(1.877.577)
5.153.369

(195.000)
(627.120)
15.350
512.420
(294.350)

0
(404.937)
4.999
240.486
(159.452)

0
0

0
0

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

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

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης
(α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

0
(47.368)
0
(47.368)

0
(165.787)
0
(165.787)

107.984
14.858.584

4.828.130
10.030.454

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

14.966.568

14.858.584

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2011 & 1.1.2010
αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου
Διανεμηθέντα μερίσματα
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2011 & 31.12.2010
αντίστοιχα)

16.068.675
1.662.769
0
0
0

13.755.883
2.315.620
0
0
(2.828)

17.731.313

16.068.675

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
1. Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η μητρική εταιρεία Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.,
η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, έχει ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14216/06/Β/86/06 και ελέγχει άμεσα και έμμεσα το 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
2. Επί του συνόλου της περιουσίας της εταιρείας (κινητής και ακίνητης) δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
3. Δεν 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.
4. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2009 & 2010.
5. Την 31.12.2011 απασχολούνταν στην Εταιρεία 328 εργαζόμενοι έναντι 356 την 31.12.2010.
6. Οι παγιοποιήσεις στη χρήση 2011 (σε ασώματα και ενσώματα πάγια) ανήλθαν σε € 627.120, ενώ στη χρήση 2010 είχαν ανέλθει σε € 404.937.
7. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί ως την 31.12.2011 ανέρχονται: α) σε € 407.286 για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, β) σε € 157.515,71 για
επισφαλείς απαιτήσεις, γ) σε € 445.299,94 για βραδέως κινούμενα - απαξιωμένα αποθέματα, δ) σε € 175.000 για διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων και ε) σε € 324.375 για τυχόν μελλοντικές
αποζημιώσεις εμπορικών συνεργατών.
8. Οι διεταιρικές συναλλαγές και τα διεταιρικά υπόλοιπα με τα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: α) έσοδα (πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών) € 963.091, β) έξοδα (αγορές αγαθών
και λήψη υπηρεσιών) € 5.798.878, γ) απαιτήσεις € 440.960, δ) υποχρεώσεις € 5.648.194, ε) συναλλαγές και αμοιβές μελών της Διοίκησης € 298.161 ενώ, δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και
προς μέλη της διοίκησης.
9. Η Εταιρεία με την απόφαση του Δ.Σ. την 23/09/2011 αποφάσισε την συμμετοχή με ποσοστό μειοψηφίας 5% στην Εταιρεία ‘’Καταστήματα Βορείου Ελλάδας ‘’ η οποία από τον Μάρτιο του 2012 θα λειτουργήσει
πολυκατάστημα στο εμπορικό κέντρο Cosmos στην Θεσσαλονίκη

ΑΘΗΝΑ, 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΔΤ X218155
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0036988 Α' Τάξης

ΑΔΤ ΑΒ642367
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0008932 Α' Τάξης

ΑΔΤ ΑΒ 593469

ΑΔΤ Τ 512419

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

