IMPERIAL TOBACCO HELLAS A.E.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΕΩΣ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - 37η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

(δημοσιευμένα βάσει του ν. 4308/2014, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά τα Δ.Π.Χ.A.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της IMPERIAL TOBACCO HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο αναγνώστης που
επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου ορκωτού
ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία ή στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Νομαρχία:
Αριθμός ΓΕΜΗ:
Διεύθυνση έδρας Εταιρίας:
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων:
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ανατολικής Αττικής
363501000
Κλεισθένους 300, Γέρακας, ΤΚ 15341
7η Ιουνίου 2022

Μέλος

Καραπαναγιωτίδου Ρεβέκκα

Ernst & Young Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Με Σύμφωνη Γνώμη

Μέλος
Μέλος

Τσιμικάλης Αθανάσιος
Καλονάρου Χαρίκλεια

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ(ποσά εκφρασμένα σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο Μη κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Απαιτήσεις από Φόρο Εισοδήματος

Καμάρας Αλέξανδρος
Σίμος Θωμάς

30/9/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)

30/9/2020

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό
Λοιπά κέρδη και ζημίες από πάγια στοιχεία
Ζημίες καταστροφής αποθεμάτων

1/10/20 - 30/9/21

1/10/19 - 30/9/20

5.503.193,01

5.068.777,46

814.963,51
236.654,29
404.852,42
(1,35)
118.026,46

752.243,95
153.633,33
433.070,99
(636,84)
281.516,93

1.382.224,80
(6.792.371,20)
(2.045.075,15)
(546.783,93)
(297.979,86)
(1.222.297,00)

(1.697.141,32)
7.505.492,10
(2.065.362,16)
(514.173,48)
(1.356.816,55)
8.560.604,41

(689.546,95)
141.931,51
(547.615,44)

(347.967,04)
81.102,49
(266.864,55)

1.179.825,15
205.172,43
967.060,06
74.493,02
599.161,02
3.025.711,68

912.217,68
121.443,17
707.483,78
71.776,83
506.890,03
2.319.811,49

10.727.243,72
26.905.868,53
6.036.203,97
0,00
43.669.316,22
46.695.027,90

12.348.133,92
20.199.456,39
12.031.026,98
274.870,72
44.853.488,01
47.173.299,50

502.500,00
167.500,00
4.554.059,37
5.224.059,37

502.500,00
167.500,00
4.260.670,25
4.930.670,25

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πώληση / (Αγορά) ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες

1.309.960,17
499.746,20
6.053,55
1.815.759,92

1.276.817,91
380.886,49
14.681,65
1.672.386,05

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(3.753.780,04)
(471.130,53)
(4.224.910,57)

(3.075.259,59)
-447.363,57
(3.522.623,16)

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων

38.182.616,37
488.992,19
983.600,05
39.655.208,61
41.470.968,53

40.227.691,52
342.551,68
0,00
40.570.243,20
42.242.629,25

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης

(5.994.823,01)

4.771.116,70

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

12.031.026,98
6.036.203,97

7.259.910,28
12.031.026,98

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

46.695.027,90

47.173.299,50

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Καθαρή Θέση
Μετοχικό Κεφάλαιο
Τακτικό Αποθεματικό
Κέρδη εις νέο
Σύνολο Καθαρής Θέσης
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από παροχές προσωπικού
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Πλεόν / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)

Κύκλος εργασιών
Φόροι ενσωματωμένοι στον τζίρο
Κύκλος Εργασιών (καθαρό ποσό)
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά (έξοδα)/έσοδα
Kέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων
Μείον φόροι
Kέρδη/ (Ζημιές) μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

30/9/2021
301.000.857,94
(239.726.651,80)

30/9/2020
295.653.038,79
(241.884.015,78)

61.274.206,14

53.769.023,01

10.693.337,07

8.915.630,41

5.908.045,43

5.501.848,45

(404.852,42)
5.503.193,01
(1.462.299,99)

(433.070,99)
5.068.777,46
(1.314.120,03)

4.040.893,02
6.276,32
4.047.169,34

3.754.657,43
23.464,12
3.778.121,55

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.10.2019 και 01.10.2020
αντίστοιχα)
Μερίσματα
Κέρδη/ (Ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (30.09.2020 και 30.09.2021
αντίστοιχα)

Αθήνα, 4/6/2021

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

30/9/2021

30/9/2020

4.930.670,25

4.227.808,29

(3.753.780,04)

(3.075.259,59)

4.040.893,02
6.276,32

3.754.657,43
23.464,12

5.224.059,55

4.930.670,25

α. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβανονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
εταιρείας Imperial Brands Plc με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εν λόγω εταιρεία δεν συμμετέχει άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο της
Imperial Tobacco Hellas AE
β. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις που έληξαν μέχρι την 30.09.2010. Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 πραγματοποιήθηκε ο φορολογικός έλεγχος από την ελεγκτική εταιρεία ΠραϊςΓουοτερχάουζΚούπερς Α.Ε.Ε. και έχει
ολοκληρωθεί, ενώ για την χρήση 2020 και 2021, ο φορολογικός έλεγχος ολοκληρώθηκε από την εταιρεία Ερνστ & Γιανγκ Α.Ε.Ε. Στη
σημείωση 1.5.15 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται λεπτομερής αναφορά της φορολογικής θέσης της εταιρείας. H εταιρεία
έχει λάβει εντολή ελέγχου από τις ελληνικές φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2015-2017. Οι χρήσεις 2011-2014, θεωρούνται
περαιωμένες βάσει της έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού ώς ορίζεται από το άρθρο 21 παρ. 10 περ. (β) του Ν. 3943/2011
γ. Η εταιρεία έχει εξετάσει αναλυτικά τις επισφαλείς απαιτήσεις της και έχει σχηματίσει προβλέψεις για τις περιπτώσεις όπου κρίνεται ότι
δεν θα εισπραχθούν ή θα ανακτηθούν στο σύνολο τους. Η σχετική ανάλυση έχει ενσωματωθεί στην σημείωση 1.5.9 των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
δ. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 114 άτομα, ίσος με τον αριθμό προσωπικού
της προηγούμενης χρήσης.
ε. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα
συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, αναφέρονται ρητά στη σημείωση 1.5.19 και παρουσιάζονται συνοπτικά στον
παρακάτω πίνακα. Στην ίδια σημείωση με διακριτή παράθεση εμφανίζονται οι συνολικές αμοιβές των διευθυντικών στελεχών.
Συναλλαγές

01.10.2020

01.10.2019

στ. Στην τρέχουσα χρήση καταχωρήθηκαν έσοδα στην καθαρή θέση, τα οποία αφορούν αναλογιστικά κέρδη μετά φόρων παροχών
προσωπικού λόγω τερματισμού εργασίας ποσού σε Ευρώ 6.276,32 (2020: ποσό σε ευρώ 23.464,12).

