CARELAB BY ATTICA Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(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:
Γενικό Εμπορικό Μητρώο:
Αρμόδια Νομαρχία:
Διεύθυνση διαδικτύου:
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Δημοσθένης Μπούμης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ζομπανάκης Ιωάννης , Μέλος
Κούκουτσας Ηλίας, Μέλος
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Grant Thornton Α.Ε.
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Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ - Ποσά σε ευρώ (€)
31.12.2013
318,006
25,862
28,691
581,418
1,006,679
182,997

31.12.2012
127,503
7,779
169
131,205
841,465
153,902

144,398
2,288,050

49,571
1,311,594

300,000
6,691
107,482
414,173
2,977
250,000
1,620,900
1,873,877
2,288,050

300,000
0
(194)
299,806
285
0
1,011,504
1,011,789
1,311,594

1.1-31.12.2013
156,094

1.4-31.12.2012
88,850

23,960
3,173
(2,774)
13,662

4,941
284
(1,268)
439

(450,213)
(282,295)
631,816

(131,205)
(891,147)
923,520

(14,298)
(1,669)
77,456

(439)
5,220
(802)

(232,545)
2,424
(230,121)

(140,223)
1,268
(138,956)

1.1-31.12.2013
2,433,307
742,679

1.4-31.12.2012
912,410
210,185

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισροές από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Κόστος έκδοσης νέων μετοχών
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

0
0
250,000

300,000
(6,340)
0

167,332
156,094

88,021
88,850

Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(68,241)
181,759

0
293,660

114,198

72,907

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

29,095
153,902

153,902

0.3817
0.3000

0.2430
0.2275

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

182,997

153,902

191,292

92,963

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

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
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
1.1-31.12.2013

1.4-31.12.2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2013 & 1.4.2012
αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Διανεμηθέντα μερίσματα
Αναβαλλόμενοι φόροι στα ίδια κεφάλαια

299,806
114,198
0
169

295,139
72,907
(68,241)
0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2013 & 31.12.2012
αντίστοιχα)

414,173

299,806

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
1. Η ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ κατέχει την 31/12/2013 ποσοστό συμμετοχής 49,90% στην Εταιρεία, αλλά οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
στις οικονομικές καταστάσεις της. Σύμφωνα με την παρ. 17 του ΔΛΠ 28, η ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ εξαιρείται από την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης καθώς είναι θυγατρική, μητρικής
εισηγμένου στο Χ.Α.Α. Ομίλου (F.F.GROUP AEBTE), η οποία συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
2. Την 31/12/2013 με ανακοίνωση της Δ/νσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών συστημάτων /Υπηρεσία ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτ. 147731 συστήθηκε η Α.Ε. CARELAB BY ATTICA AE ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ,
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και διακριτικό τίτλο CARELAB BY ATTICA με αριθμό ΓΕΜΗ 1201952010000 η οποία προήλθε από μετατροπή της ανωτέρω Ετερόρρυθμης Εταιρείας
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 και την από 28/06/2013 Έκθεση εκτίμησης καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας η οποία συντάχθηκε από τον Ορκωτό Λογιστή σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 .
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 2012. Βρίσκεται σε εξέλιξη για τη χρήση 2013, φορολογικός έλεγχος βάσει της παρ.5 του αρ.82 του Ν.2238/1994.
5. Την 31.12.2013 απασχολούνταν στην Εταιρεία 30 εργαζόμενοι ενώ κατά την 31.12.2012 απασχολούνταν στην Εταιρεία 13 εργαζόμενοι.
6. Οι παγιοποιήσεις στη χρήση 2013 (σε ασώματα και ενσώματα πάγια) ανήλθαν σε € 232.545, ενώ στη χρήση 2012 είχαν ανέλθει σε € 140.223.
7. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί ως την 31.12.2013 ανέρχονται σε € 2.977 για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση.
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) € 2.313.267, β) έξοδα (αγορές αγαθών
και λήψη υπηρεσιών) € 122.304, γ) απαιτήσεις € 1.001.840, δ) υποχρεώσεις € 9.024, ε) συναλλαγές και αμοιβές μελών της Διοίκησης € 156.780, ενώ δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και
προς μέλη της διοίκησης.
9. Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013,
εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2013 και αναλύονται στη Σημείωση 8.3 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
10. Οι Καταστάσεις των Ταμειακών Ροών έχουν συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο.
11. Κατά τη συνεδρίασή του που ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανομή
μερίσματος από τα κέρδη της εξεταζόμενης χρήσης 2013 ύψους 90.000,00 ευρώ

ΑΘΗΝΑ, 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΟΥΜΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 043906

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 573563

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ
ΑΔΤ X218155
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0036988 Α' Τάξης

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
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ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0008932 Α' Τάξης

