FOLLI FOLLIE A.B.E.E.

ΕΝΔΙΑ ΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟ Υ Α ΠΟ 1/1/2008 ΕΩΣ 30/9/2008
Σ ύμφ ωνα με τα Δ ιεθνή Πρότυπα Χρ ηματοοικ ονομικής
Πληροφόρησης

Βεβαιώ νεται ότι οι συν ημμένες Ενδιάμεσες Οικον ομικές Καταστ άσεις για την περίοδ ο 01/01/2008 – 30/9/2008 είν αι εκείν ες που εγκρίθηκ αν
απ ό το Διοικητικ ό Συμβούλιο της FO LLI FOLLI E ABEE την 25/11/2008 και έχ ουν δημοσιοποιη θεί με την αν άρτησή τους στο δ ιαδ ίκτυο, στην
διεύθυν ση w ww. follifollie. com . Επ ισημ αίν εται ότι τα δημ οσιοποιημ έν α στον τύπο συν οπτικά οικ ον ομικά στοιχεία στοχεύουν στο ν α
παράσχουν στον αναγνώστη ορ ισμέν α γενικά οικον ομικά στοιχ εία και δεν παρέχουν την ολοκληρωμέν η εικόνα της οικ ον ομικής θέ σης κ αι
των αποτελε σμ άτων του Ο μίλ ου, σύμφων α με τα Διεθν ή Πρότυπα Χρη ματ οοικ ον ομικής Πλη ροφόρ ησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Σημ.
30/9/2008
31/12/2007
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
206.577.859,49
199.152.522,35
(4.1)
Επενδύσεις σε ακινητα
82.647.223,00
0,00
(4.1)
Υπεραξία
285.231.106,63
347.928.082,75
(4.2)
Λοίπα Άυλα περιουσιακά στοιχεία
110.786.631,30
112.747.864,67
(4.2)
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες/συγγενείς επιχειρήσεις
0,00
0,00
(4.3)
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
5.670.871,73
3.703.045,94
(4.16)
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
13.812.548,32
12.566.828,22
(4.4)
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού (α)
704.726.240,47
676.098.343,93
Αποθέματα
246.872.348,82
209.190.323,18
(4.5)
Απαιτήσεις από πελάτες
235.428.188,87
195.125.870,28
(4.6)
Λοιπές απαιτήσεις
63.711.295,02
49.382.426,72
(4.7)
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
2.091.730,99
3.341.881,14
(4.7)
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
106.565.805,37
91.508.554,94
(4.9)
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (β)
654.669.369,07
548.549.056,26
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α)+(β)
1.359.395.609,54 1.224.647.400,19
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
9.884.062,50
9.884.062,50
(4.10)
Υπέρ το άρτιο
62.531.731,47
62.531.731,47
(4.10)
Λοιπά αποθεματικά
22.690.384,23
25.443.170,44
(4.11)
Ίδιες Μετοχές
-11.234.052,24
-7.899.441,83
(4.11)
Αποτελέσματα εις νέον
341.583.916,48
277.332.378,69
(4.11)
Συναλλαγματικές Διαφορές
-49.747.287,30
-59.101.599,04
(4.11)
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων Εταιρείας
-88.927.927,73
-88.927.927,73
(4.11)
Σύνολο καθαρής θέσης Μετόχων Εταιρείας (α)
286.780.827,41
219.262.374,50
134.486.641,86
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
(4.11) 119.033.563,90
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β)
405.814.391,31
353.749.016,36
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
558.923.526,04
547.902.213,79
(4.12)
Προβλέψεις Αποζημίωσης προσωπικού
8.733.449,75
10.271.467,22
(4.12)
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
19.930.079,33
18.091.989,76
(4.16)
Λοιπές προβλέψεις -μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
9.255.763,59
10.420.084,81
(4.12)
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
596.842.818,71
586.685.755,58
Προμηθευτές
110.606.882,01
94.738.124,89
(4.13)
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
158.219.058,40
122.026.853,87
(4.13)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
87.912.459,11
67.447.649,49
(4.13)
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
356.738.399,52
284.212.628,25
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
953.581.218,23
870.898.383,83
1.359.395.609,54 1.224.647.400,19
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/9/2008
31/12/2007
23.534.949,70
22.961.724,13
9.500.000,00
9.500.000,00
0,00
0,00
649.360,59
727.409,14
408.585.142,18 387.438.470,75
251.234,32
316.090,50
321.857,95
294.583,75
442.842.544,74 421.238.278,27
17.058.796,63
15.572.813,03
16.875.930,61
16.359.467,19
2.467.588,59
3.461.025,08
1.274.399,99
1.734.961,84
39.411.677,66
482.254.222,40

1.629.392,98
14.443.008,70
51.465.706,98
472.703.985,25

9.884.062,50
62.531.731,47
14.110.009,27
-2.327.074,36
33.429.573,34

9.884.062,50
62.531.731,47
16.887.455,40
-108.259,13
29.856.696,85

117.628.302,22

119.051.687,09

117.628.302,22
334.500.000,00
750.438,03
1.258.757,62
454.335,31
336.963.530,96
3.581.262,14
15.510.639,22
8.570.487,86
27.662.389,22
364.625.920,18
482.254.222,40

119.051.687,09
334.500.000,00
674.362,00
1.168.104,94
438.732,38
336.781.199,32
3.319.127,90
8.115.924,16
5.436.046,78
16.871.098,84
353.652.298,16
472.703.985,25

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Κύκλος εργασιών

(4.17)

Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1-30/09/2008
1/1-30/09/2007
678.379.989,84
465.604.070,02

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-30/09/2008
1/1-30/09/2007
24.853.434,73
24.711.861,11

-329.110.599,83

-209.022.182,55

-8.491.224,61

-8.316.692,39

349.269.390,01

256.581.887,47

16.362.210,12

16.395.168,72

17.912.773,57

11.086.261,32

3.564.149,69

1.491.261,69

Λοιπά λειτουργικά έσοδα

(4.17)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

(4.17)

-40.721.592,62

-30.585.766,99

-5.566.221,78

-4.083.653,25

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

(4.17)

-186.905.796,21

-125.322.369,60

-10.851.063,93

-9.775.637,85

Λοιπά έξοδα

(4.17)

-2.751.973,88

-1.912.259,01

-911.490,78

-545.481,40

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

(4.17)

136.802.800,87
3.385.616,53

109.847.753,19
7.479.263,37

2.597.583,32
1.859.426,59

3.481.657,91
5.339.345,34

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

(4.17)

-32.549.459,54

-17.359.463,06

-15.121.457,27

-13.854.479,80

0,00

0,00

18.219.789,72

18.175.740,00

107.638.957,86

99.967.553,50

7.555.342,36

13.142.263,45

-25.341.366,40

-24.465.494,90

-372.390,86

-724.156,12

82.297.591,46

75.502.058,60

7.182.951,50

12.418.107,33

63.919.233,74

60.740.401,41

-18.378.357,72

-14.761.657,19

1,9404

1,8439

0,2181

0,3769

14.471.329,81

9.379.523,29

898.529,14

820.413,00

151.274.130,68

119.227.276,48

3.496.112,46

4.302.070,91

Αποτελέσματα εκμετάλευσης

Κέρδη συμμετοχών
Κέρδη προ φόρων
Μείον φόροι

(4.18)

Κέρδη μετά από φόρους
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρείας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Αποσβέσεις

(4.19)

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κύκλος εργασιών

1/7-30/09/2008
265.123.696,88

1/7-30/09/2007
194.869.572,44

1/7-30/09/2008
9.951.839,33

1/7-30/09/2007
9.351.751,55

Κόστος πωλήσεων

-130.914.838,16

-95.008.163,66

-3.246.133,06

-3.052.329,61

Μικτά κέρδη
Λοιπά λειτουργικά έσοδα

134.208.858,72
1.469.292,75

99.861.408,78
3.022.221,85

6.705.706,27
754.266,91

6.299.421,94
635.365,52

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

-14.625.337,96

-10.507.268,13

-2.198.228,30

-1.061.420,65

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

-65.740.826,51

-48.712.183,78

-3.480.372,22

-3.282.353,19

Λοιπά έξοδα

-1.059.220,32

-361.231,07

-149.393,57

-296.927,55

Αποτελέσματα εκμετάλευσης

54.252.766,68

43.302.947,65

1.631.979,09

2.294.086,07

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

1.170.724,90

1.630.529,75

387.350,70

1.201.597,34

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

-11.904.240,13

-5.674.516,47

-5.437.644,70

-4.442.670,57

Κέρδη συμμετοχών

0,00

0,00

44.049,72

-118,20

Κέρδη προ φόρων

43.519.251,45

39.258.960,93

-3.374.265,19

-947.105,36

Μείον φόροι

-12.817.656,18

-9.671.582,88

-242.541,05

-385.043,77

Κέρδη μετά από φόρους

30.701.595,27

29.587.378,05

-3.616.806,24

-1.332.149,13

Μετόχους Εταιρείας

21.517.471,66

21.660.565,22

Δικαιώματα Μειοψηφίας

-9.184.123,61

-7.926.812,83

0,6532

0,6576

-0,1098

-0,0404

4.989.643,94

3.168.188,54

303.656,79

265.492,99

59.242.410,62

46.471.136,19

1.935.635,88

2.559.579,06

Κατανέμονται σε:

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Αποσβέσεις
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου

Μετοχικό κεφάλαιο
Υπόλοιπα 1.1.2007

9.884.062,50

Υπέρ το άρτιο
62.531.731,47

Λοιπά
αποθεματικά
8.832.577,14

Ιδιες Μετοχές
-1.339.856,41

Αποτελέσματα εις
νέον
207.356.278,78

Συναλλαγματικές
διαφορές- Λοιπες
μεταβολές
-32.706.043,74

Λοιπά στοιχεία
καθαρής θέσης
-88.927.927,73

Δικαιώματα
μειοψηφίας

Σύνολο
165.630.822,01

104.006.311,60

Σύνολο Καθαρής
Θέσης
269.637.133,61

Διανεμηθέντα μερίσματα

-3.953.625,00

-3.953.625,00

-3.953.625,00

Αμοιβές μελών Δ.Σ
Δικαιώματα μειοψηφίας
από μεταβολή ποσοστών
σε θυγατρικές

-250.000,00

-250.000,00

-250.000,00

0,00

Αναπροσαρμογή σε
εύλογη αξία
καταχωρημένη απ΄ευθείας
στην καθαρή θέση

18.063.336,86

18.063.336,86

Αποτέλεσμα περιόδου

72.711.928,77

72.711.928,77

Αγορά ιδών μετοχών

-6.559.585,42

Λοιπές μεταβολές

16.610.593,30

-16.595.540,72

-26.395.555,30

13.611.149,83

13.611.149,83

18.063.336,86
16.869.180,43

89.581.109,20

-6.559.585,42

-6.559.585,42

-26.380.502,72

-26.380.502,72

Υπόλοιπο την
31Δεκεμβρίου 2007

9.884.062,50

62.531.731,47

25.443.170,44

-7.899.441,83

277.332.378,69

-59.101.599,04

-88.927.927,73

219.262.374,50

134.486.641,86

353.749.016,36

Υπόλοιπα 1.1.2008

9.884.062,50

62.531.731,47

25.443.170,44

-7.899.441,83

277.332.378,69

-59.101.599,04

-88.927.927,73

219.262.374,50

134.486.641,86

353.749.016,36

-3.294.687,50

-20.483.822,99

-23.778.510,49

Διανεμηθέντα μερίσματα

-3.294.687,50

Αμοιβές μελών Δ.Σ
Δικαιώματα μειοψηφίας
από μεταβολή ποσοστών
σε θυγατρικές
Κθαρό εισόδημα
καταχωρ.απ΄ευθείας στην
καθαρή θέση

0,00
0,00
-3.092.833,64

Λοιπές μεταβολές/ Σ.Δ.
Υπόλοιπο την 30η
Σεπτεμβριου 2008

63.698.201,75

63.698.201,75

-3.334.610,41
340.047,43
9.884.062,50

62.531.731,47

22.690.384,23

-8.843.501,67

-8.843.501,67

18.599.389,71

82.297.591,46

-3.092.833,64

Αποτέλεσμα περιόδου
Αγορά ιδών μετοχών

0,00

-11.234.052,24

-3.092.833,64

-3.334.610,41
3.848.023,54

9.354.311,74

341.583.916,48

-49.747.287,30

-88.927.927,73

-3.334.610,41

13.542.382,71

-4.725.143,01

8.817.239,70

286.780.827,41

119.033.563,90

405.814.391,31

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας

Υπόλοιπα 1.1.2007
Διανεμηθέντα μερίσματα
Αμοιβές μελών Δ.Σ
Δικαιώματα μειοψηφίας από
μεταβολή ποσοστών σε
θυγατρικές
Αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία
καταχωρημένη απ΄ευθείας
στην καθαρή θέση
Αποτέλεσμα περιόδου
Αγορά ιδών μετοχών
Λοιπές μεταβολές
Υπόλοιπο την 31η
Δεκεμβρίου 2007
Υπόλοιπα 1.1.2008
Διανεμηθέντα μερίσματα
Αμοιβές μελών Δ.Σ
Δικαιώματα μειοψηφίας από
μεταβολή ποσοστών σε
θυγατρικές
Κθαρό εισόδημα
καταχωρ.απ΄ευθείας στην
καθαρή θέση
Αποτέλεσμα περιόδου
Αγορά ιδών μετοχών
Λοιπές μεταβολές
Υπόλοιπο την 30η
Σεπτεμβρίου 2008

Μετοχικό
κεφάλαιο
9.884.062,50

Υπέρ το άρτιο
62.531.731,47

Λοιπά
αποθεματικά
20.184.566,82

Ιδιες Μετοχές
-108.985,61

Αποτελέσματα
Λοιπά στοιχεία
εις νέον
καθαρής θέσης
22.113.518,04
0,00
-3.953.625,00
-250.000,00

Σύνολο
114.604.893,22
-3.953.625,00
-250.000,00

0,00

726,48

124.725,65

125.452,13
8.524.966,74
0,00
0,00

8.524.966,74
-3.421.837,07

3.421.837,07

9.884.062,50

62.531.731,47

16.762.729,75

-108.259,13

29.856.696,85

124.725,65

119.051.687,09

9.884.062,50

62.531.731,47

16.762.729,75

-108.259,13

29.856.696,85
-3.294.687,50

124.725,65

119.051.687,09
-3.294.687,50
0,00

0,00

-3.092.833,64

-3.092.833,64
7.182.951,50
-2.218.815,23
0,00

-2.968.107,99

117.628.302,22

7.182.951,50
-2218815,23
315.387,51
9.884.062,50

62.531.731,47

17.078.117,26

-315.387,51
-2.327.074,36

33.429.573,34

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2η Εναλλακτική: Έμμεση Μέθοδος
Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων
1/1-30/09/2008 1/1-30/09/2007
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
107.638.957,76
99.967.553,50
Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:
Αποσβέσεις
14.471.329,81
9.379.523,29
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων Πάγιων στοιχείων
0,00
Προβλέψεις
1.034.429,64
1.031.806,17
Συναλλαγματικές Διαφορές
-5.701.167,77
-6.972.991,05
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας
-2.001.661,42
-4.814.122,72
Χρεωστικοί τόκοι καί συναφή έξοδα
31.075.921,39
15.491.067,06
Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφ κίνησηςή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων
-33.623.469,71 -20.766.260,16
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων
-45.935.233,25 -20.066.142,20
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
26.945.192,35
11.248.022,96
Μείον
Χρεωστικοί τόκοι καί συναφή έξοδα καταβεβλημένα
-25.459.043,06 -13.509.224,74
Καταβεβλημένοι φόροι
-18.746.386,33 -13.216.189,90
Σύνολο εισροών / (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)
49.698.869,41
57.773.042,21
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων
Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
-30.050.652,87
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
-21.884.367,70
-9.520.794,30
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων στοιχείων
3.500.253,05
1.104.039,24
Εισπρ. από την πώληση χρηματοοικον. περουσ.στοιχείων
1.735.007,42
4.761.688,33
Εισπράξεις Μερισμάτων
131.585,00
Τόκοι εισπραχθέντες
1.462.750,04
1.868.396,00
Μείωση/(Αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
-193.253,75
-4.138.595,85
Σύνολο εισροών / (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)
-45.298.678,81
-5.925.266,58
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων
Αγορά ιδίων μετοχών
-3.334.610,41
-2.658.270,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
38.426.643,31
Εξοφλήσεις δανείων
-1.117.132,69
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων (χρεωλύσια)
-120.826,66
-97.764,85
Πληρωμές μερισμάτων
-24.314.146,41 -22.290.024,40
Σύνολο εισροών (εκροών) χρημ/κών δραστ/των (γ)
10.657.059,83 -26.163.191,94
Καθαρή Αύξηση / μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
15.057.250,43
25.684.583,69
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης Περιόδου
91.508.554,94 109.310.713,75
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Λήξης Περιόδου
106.565.805,37 134.995.297,44

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-30/09/2008 1/1-30/09/2007
7.555.342,36
13.142.263,45
898.529,14

820.413,00

147.208,07

91.890,00

-19.623.732,34
14.642.094,35

-23.159.071,45
13.566.910,16

-1.515.983,60
260.327,00
2.229.702,48

-379.161,64
469.867,33
-4.168.080,91

-12.469.705,95
-1.392.283,52
-9.268.502,01

-10.072.673,53
-142.118,07
-9.829.761,66

-21.146.671,43
-1.686.362,70
238.476,93
1.735.007,42
18.219.838,97
124.369,93
50.774,35
-2.464.566,53

-522.676,21
106,00
4.765.668,87
18.175.740,00
356.001,69
-7.759,97
22.767.080,38

-2.218.815,23
5.097.966,73
-23.806,40
-3.830.323,42
-974.978,32
-12.708.046,86
14.443.008,70
1.734.961,84

-12.710.173,45
-22.958,58
-5.700.264,40
-18.433.396,43
-5.496.077,71
22.402.656,98
16.906.579,27
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1

Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο

1.1 Η εταιρεία
Η FOLLI FOLLIE A.B.E.E έχει την νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας και είναι η μητρική εταιρεία του
ομίλου FOLLI FOLLIE.
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στo 23χλμ Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στην Ελλάδα. Εκεί βρίσκονται
και τα κε ντρικά γραφεία της εταιρείας
Οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστήριου Αθηνών, στην
κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης με τον κωδικό ΦΟΛ Ι. Ο κωδικός που χρησιμοποιείται από τη
Bloomberg είναι FOLLI GA, ενώ το Reuters χρησιμοποιεί τη συντομογραφία FOL.AT.
Η Folli Follie με την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αξιών και την αύξηση του μετοχικού κε φαλαίου
που προέκυψε, επέκτει νε την ανάπτυξή της στις χώρες του εξωτερικού, θεμελιώνοντας έτσι τον
πολυεθνικό της χαρακτήρα. Σήμερα, η Folli Follie συνεχίζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε νέες,
στρατηγικής σημασίας αγορές, ενώ, ταυτόχρονα, ε νισχύει την παρουσία της στις ήδη υπάρχουσες.
Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

1.2 Δομή του ο μίλο υ
Οι εταιρείες του ομίλου οι οπ οίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, είναι οι
ε ξ ής :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

FOLLI FOLLIE A.B.E.E.
FOLLI FOLLIE HONG KONG LTD

ΕΔΡΑ

% ΣΥΜ/ΧΗΣ
ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΥΠΑΓ/ΣΕ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΤΗΝ ΕΝΟΠ/ΣΗ

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΑΔΑ
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

99,99%

Άμεση

2006-2007
2000-2007

FOLLI FOLLIE UK LTD
ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ
FOLLI FOLLIE FRANCE SA
ΓΑΛΛΙΑ
FOLLI FOLLIE SPAIN SA
ΙΣΠΑΝΙΑ
FOLLI FOLLIE CZECH SRO
ΤΣΕΧΙΑ
FOLLI FOLLIE POLAND SZOO
ΠΟΛΩΝΙΑ
FOLLI FOLLIE SLOVAKIA SRO
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
FOLLI FOLLIE GERMANY Gmbh
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
MFK FASHION
ΚΥΠΡΟΣ
PLANACO AΒΕE
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΛΛΑΔΑ
FOLLI FOLLIE JAPAN LTD
ΙΑΠΩΝΙΑ
FOLLI FOLLIE ASIA LTD
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
FOLLI FOLLIE TAIWAN LTD
ΤΑΙΒΑΝ
FOLLI FOLLIE KOREA LTD
Ν.ΚΟΡΕΑ
FOLLI FOLLIE SINGAPORE LTD
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
BLUEFOL GUAM LTD
ΓΚΟΥΑΜ

99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
53,23%
100,0%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

Άμεση
Άμεση
Άμεση
Άμεση
Άμεση
Άμεση
Άμεση
Άμεση
Άμεση
Άμεση
Άμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση

2005-2007
2006-2007
2002-2007
2001-2007
2001-2007
2001-2007
2005-2007
2002-2007
2003-2007
2005-2007
2006-2007
2001-2007
2006-2007
2006-2007
2004-2007
2000-2007
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BLUEFOL HAWAII LTD
ΧΑΒΑΗ
BLUEFOL HONG KONG LTD
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
FOLLI FOLLIE M ALAYSIA LTD
Μ ΑΛΑΙΣΙΑ
FOLLI FOLLIE THAILAND LTD
ΤΑΥΛΑΝΔΗ
FOLLI FOLLIE CHINA (PILION LTD)
ΚΙΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.
ΕΛΛΑΔΑ
LINKS (LONDON) LIMITED
ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ
LINKS OF LONDON (INTERNATIONAL) LTD
ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ
LINKS OF LONDON COM LTD (UK)
ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ
LINKS OF LONDON ASIA LTD (HK)
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
LINKS OF LONDON INC (USA)
Η.Π.Α.
LINKS OF LONDON (FRANCE)
ΓΑΛΛΙΑ
HDFS SKOPJE DOO (Π.Γ.Δ.Μ .)
Π.Γ.Δ.Μ.
HELLENIC TOURIST BUREAU Α.Ε.
ΕΛΛΑΔΑ
LAPFOL ( JOINT VENTURE)
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
ELMEC SPORT ABETE
ΕΛΛΑΔΑ
FACTORY OUTLET A.E.E
ΕΛΛΑΔΑ
FACTORY OUTLET AIRPORT A.E.E
ΕΛΛΑΔΑ
ELMEC ROMANIA SRL
POYM ANIA
ELMEC SPORT BULGARIA EOOD
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
CHRONOSPORT A.E.
ΕΛΛΑΔΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.
ΕΛΛΑΔΑ
LOGISTICS EXPRESS A.E.
ΕΛΛΑΔΑ
ATTIKA ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜ ΑΤΑ ΑΕ
ΕΛΛΑΔΑ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΛΛΑΔΑ
NORTH LANDM ARK ΑΕ
ΕΛΛΑΔΑ
ACS ELMEC SPORT SRL
ΜΟΛΔΑΒΙΑ

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
85,00%
53,23%
53,23%
53,23%
53,23%
53,23%
53,23%
53,23%
53,23%
53,23%
42,50%
50,64%
50,64%
50,64%
50,64%
50,64%
25,32%
50,64%
50,64%
25,31%
50,59%
17,72%
50,64%

Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση

2000-2007
2001-2007
2004-2007
2001-2007
2006-2007
2006-2007
2006-2007
2006-2007
2006-2007
2006-2007
2006-2007
2006-2007
2004-2007
2006-2007
2007
2007
2007
2006-2007
2007
2001-2007
2003-2007
2002-2007
2007
2007
2003-2007
Σύσταση 2008
Σύσταση 2008

Η μέθοδος ενοποίησης των θυγατρικών εταιρειών είναι ολική, εκτός της εταιρείας LAP FOL (JOINT
V ENTURE ), η οποία ενοποιείται με την αναλογική μέθοδο.

1.3 Αντικείμενο δραστηριό τητας
Ο όμιλος δραστηριοποιείται στους εξής τομείς: α) κατασκευής κοσμημάτων, ωρολογίων, αξεσουάρ, β)
αντιπροσώπευσης εμπορικών σημάτων και πώλησης παιδικών και εφηβικών ενδυμάτων καθώς και
ενδυμάτων για ενήλικες γ) στον τομέα του ταξιδιωτικού εμπορίου.
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Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων

2.1 Συμμόρφωση με τα ΔΠΧΠ
Οι ενοπ οιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της FOLLI FOLLIE είναι σύμφωνες με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
Δ ιεθνών Λ ογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, οι οποίες έχου ν εκδοθεί από την
Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
8

Ένωση ως την 31ή Δεκεμβρίου 2007.

2.2 Βάση κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι ενοποιημένες και ατομικές οι κονομι κές καταστάσεις της FOLLI FOLLIE έ χουν συνταχθεί με βάση την
αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και την αρχή του ιστορικού κόσ τους, όπως
αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή ορισμένων στοιχείων του ε νεργητικού και του παθητικού.

2.3 Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις της περιόδου έχουν ε γκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις
25 Ν οεμβρίου 2008.

2.4 Καλυπτόμενη περίοδος
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της FOLLI FOLLIE και
των θυγατρικών της, που μαζί αναφέρονται ως όμιλος και καλύπτουν τη ν περίοδο από την 1η Ιανουαρίου
2008 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2008.

2.5 Παρο υσίαση των Οικονο μικών Καταστάσεων
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε €, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα του
ομίλου, δη λαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οπ οίο λειτουργεί η
μητρική εταιρεία και οι περισσότερες θυγατρικές της.
Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Σημειώνεται ότι λόγω στρογγυλοποιήσεων, τα πραγματικά αθροίσματα των ποσών που παρουσιάζονται
στις δημοσιευμένες στον τύπο συνοπτικές ατομι κέ ς και ενοπ οιημένες οικονομικές καταστάσεις, ενδέχεται
να διαφέρουν από τα αθροίσματα που παρουσιάζονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις.

2.6 Συναλλαγματικές ισοτιμίες μετατροπής ο ικονομικών καταστάσεων δραστηριοτήτων
εξωτερικού

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για την μετατροπή των οικονομικών
καταστάσεων των θυγατρικών του εξωτερικού σε € είναι οι εξής:

30/9/2008
1/1-30/9/2008
30/9/2007

USD
1,4303
1,5217
1,3453

GBP
0,7903
0,7820
0,6767

JPY
150,47
161,03
160,51

2.7 Αλλαγές σε λο γιστικές αρχές
2.7.1 Πρό τυπα, τροποπο ιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα
Οι αλλαγές σε λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και είναι σύμφωνες με αυτές προηγούμενων ετών,
αναλύονται ως ακολούθως:

2.7.1.1 Τροποποίηση του ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
Εξαιτίας της έκδοσης του ΔΠΧΠ 7 κάποιες τροποποιήσεις στο ΔΛ Π 1 Παρουσίαση των Οικονομικών
Καταστάσεων ήταν απαραίτητες και κάποιες επιπλέον απαιτήσεις προστέθηκαν στο ΔΛ Π 1 που αφορούν
στις γνωστοποιήσεις πληροφοριών μιας οικονομική ς οντότητας. Ο όμιλος πλέ ον δημ οσιεύσει στοιχεία που
αφορούν στους σκοπ ούς διαχείρισης των κεφαλαίων τις διαδικασίες και πολιτικές που ακολουθεί.
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2.7.1.2 Υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις
Το ΔΠΧΠ 7 εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται για
περιόδους που ξεκινού ν την 1/1/2007 ή μεταγενέστερα. Το ΔΠΧΠ 7 αντικαθιστά και τροποποιεί τις
απαιτούμενες γνωστοποιήσεις που προηγουμένως καθοριζόταν από το Δ ΛΠ 32 και υιοθετήθηκε από τον
όμιλο για τις ενοπ οιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2007.
Όλες οι γνωστοπ οιήσεις που αφορού ν σε χρηματοοικονομικά μέσα καθώς και τα στοιχεία της συγκριτικής
περιόδου έ χου ν ενημερωθεί με σκοπό να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νέου προτύπ ου.
Πιο συγκεκριμένα, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου πλέον παρουσιάζεται:
Ø Ανάλυση ευαισθησίας με σκοπό την αιτιολόγηση την έκθεση του ομίλου στους κινδύνους της
αγοράς που συνδέ ονται με τα χρηματοοικονομικά της μέσα, και
Ø Ανάλυση της λήξης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που δείχνει τις συμβατικές οφειλές
που απομένουν,
για κάθε παρουσιαζόμενη οικονομική κατάσταση.
Η πρώτη εφαρμογή του Προτύπου δεν έχει οδηγήσει σε αναπροσαρμογές των κονδυλίων των
προηγούμενων χρήσεων όσ ον αφορά στις ταμειακές ροές, τα καθαρά αποτελέσματα ή σε άλλα κονδύλια
του Ισολογισμού.

2.7.1.3 ΔΕΕΧΠ 7 - Εφαρμογή της μεθό δου αναδιατύπωσης του ΔΛΠ 29
Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή του ΔΛΠ 29 σε μια περίοδο παρουσίασης
στην οποία μια επιχείρηση αναγνωρίζει την ύπαρξη υπερπληθωρισμού στην οικονομία του λειτουργικού
νομίσματός της, εφόσον η οικονομία δεν ήταν υπερπληθωριστική στην προγε νέστερη περίοδο.
Δ εδομένου ότι καμία από τις εταιρείες του ομίλου δε ν λειτουργεί σε μια υπερπληθωριστική οικονομία,
αυτή η διερμηνεία δεν επηρέασε τις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου.

2.7.1.4 ΔΕΕΧΠ 8 - Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2
Η διερμηνεία εξετάζει συναλλαγές που περιλαμβάνουν την έ κδοση συμμετοχικών τίτλων - όπου το
αναγνωρίσιμο λαμβανόμενο τίμημα είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων που
εκδόθηκαν – προκειμένου να καθοριστεί εάν εμπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 2. Η
διερμηνεία αυτή δεν επηρέασε τις οικονομι κές καταστάσεις του ομίλου.

2.7.1.5 ΔΕΕΧΠ 9 - Επαναξιολόγηση Ενσωματωμένων Παράγωγων
Η διερμηνεία απαιτεί μια οικονομική οντότητα να αξιολογήσει εάν ένα ενσωματωμένο παράγωγο πρέπει
για να διαχωριστεί από τη σύμβαση με την οποία αποκτήθηκε και να αξιολογηθεί ως μεμονωμένο
παράγωγο όταν η οικονομική οντότητα γίνεται αρχικά συμβαλλόμε νο μέρος στη σύμβαση. Η διερμηνεία
αυτή δεν έχει εφαρμογή στον όμιλο.

2.7.1.6 ΔΕΕΧΠ 10 - Ενδιάμεσες Οικο νομικές Καταστάσεις και Απομείωση
Η διερμηνεία απαγορεύει τις ζημίες απομείωσης που αναγνωρίζονται σε μια ενδιάμεση περίοδο, όσον
αφορά την υπεραξία, τις επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους και τις επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε κόστος, να αντιστραφούν σε ισολογισμούς μεταγενέστερων
ημερομηνιών. Η διερμηνεία δεν επηρέασε τις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου.

2.7.2 Πρό τυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχο ντα πρότυπα τα οποία δ εν
έχο υν ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί.

2.7.2.1 ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των ο ικονομικών καταστάσεων
Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση των μεταβολών της
καθαρής θέσης που προέρχονται από συναλλαγέ ς με τους μετόχους με την ιδιότητά τους ως μέτοχοι
(π.χ. μερίσματα, αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές μεταβολές της καθαρής θέσης (π.χ. αποθεματικά
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μετατροπής). Επιπλέον, η βελτιωμένη έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και
στην παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων.
Οι νέ οι ορισμοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, μέτρησης ή
γνωστοποίησης συγκεκριμένων συνα λλαγών και άλλων γε γονότων που απαιτούνται από τα υπόλοιπα
Πρότυπα.
Η τροποπ οίηση του ΔΛΠ 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν τη ν ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2009 ε νώ οι απαιτήσεις αυτές έχουν ε φαρμογή και στο Δ ΛΠ 8 «Λ ογιστικές πολιτικές, αλλαγές
στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη». Οι αλλαγές που προκαλούνται από την τροποποίηση του ΔΛΠ 1
εφαρμόζονται αναδρομικά.
Ο όμιλος δεν έχει σκοπ ό να εφαρμόσει το αναθεωρημένο Πρότυπο νωρίτερα.

2.7.2.2 ΔΛΠ 23 Κό στος δανεισμού (τροποποίηση)
Στην τροποποιημένη έκδοση του ΔΛ Π 23 « Κόστος δανεισμού», η προηγουμέ νως θεωρούμενη βασική
μέθοδος της αναγνώρισης του κόστους δανεισμού στα αποτε λέσματα, έχει εξαλειφθεί. Το κόστος
δανεισμού το οπ οίο είναι άμεσα αποδιδόμε νο στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός επιλέξιμου
στοιχείου του ενεργητικού, όπως αυτό καθορίζεται από το ΔΛ Π 23, θα πρέπει να αποτελεί μέρος του
κόστους αυτού του στοιχείου. Η τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 23 είναι υποχρεωτική για ετήσιες
περιόδους οι οπ οίες αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. O όμιλος δεν θα επηρεαστεί από τη
συγκεκριμένη τροποποίηση. Ο όμιλος δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει το αναθεωρημένο Πρότυπο
νωρίτερα.

2.7.2.3 ΔΠΧΠ 8 - Το μείς Δραστηριοτή των
Το πρότυπο έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, κάτω από το οποίο
οι τομείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα
με το ΔΠΧΠ 8 οι τομείς αποτελού ν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από
τη Δ ιοίκηση της οικονομικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονομι κές καταστάσεις με βάση αυτήν
την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Ο όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 8 από τη ν 1η Ιανουαρίου 2009.

2.7.2.4 ΕΔΔΠΧΠ 11 - ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλο υ
Η διερμηνεία διασαφηνίζει τον χειρισμό όπ ου οι υπάλληλοι μίας θυγατρικής εταιρείας λαμβάνουν μετοχές
της μητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισμένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως
συναλλαγές με διακανονισμό με συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές με διακανονισμό τοις μετρητοίς. Η
διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή και δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου.

2.7.2.5 ΕΔΔΠΧΠ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκι νούν την ή με τά την 1η Ια νουαρίου
2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία δεν έ χει
εφαρμογή στον όμιλο.

2.7.2.6 ΕΔΔΠΧΠ 13 Προγράμματα αφοσίωσης πελατών
Η ΕΔΔΠΧΠ εξέδωσε μια διερμηνεία η οποία σχετίζεται με την εφαρμογή των όσων ορίζει το ΔΛΠ 18 για
την αναγνώριση των εσόδων. Η ΕΔΔ ΠΧΠ 13 « Προγράμματα αφοσίωσης πελατών» διευκρινίζει ότι όταν
οι επιχειρήσεις παρέχουν ανταλλάγματα επιβράβευσης (π.χ. πόντους) ως μέρος μια συναλλαγής πώλησης
και οι πελάτες μπορούν να εξαργυρώσουν αυτά τα ανταλλάγματα στο μέ λλον για τη λήψη δωρεάν ή με
έκπτωση αγαθών ή υπηρεσιών, θα πρέπει να εφαρμόζεται η παράγραφος 13 του Δ ΛΠ 18. Αυτή απαιτεί
τα ανταλλάγματα επιβράβευσης να χειρίζονται λογιστικά ως ένα ξε χωριστό στοιχείο της συναλλαγής
πώλησης και ένα μέρος του αντιτίμου το οπ οίο εισπράχθηκε ή της απαίτησης η οποία αναγνωρίστηκε να
κατανέμεται στα ανταλλάγματα επιβράβευσης. Ο χρόνος αναγνώρισης αυτού του στοιχείου του εσόδου
αναβάλλεται έως ότου η επιχείρηση ικανοποι ήσει τις υποχρεώσεις της που συνδέονται με τα
ανταλλάγματα επιβράβευσης, είτε παρέχοντας τα ανταλλά γματα αυτά άμεσα είτε μεταβιβάζοντας την
υποχρέωση σε κάποιο τρίτο μέρος. Η εφαρμογή της ΕΔΔ ΠΧΠ 13 είναι υποχρεωτική για περιόδους οι
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οποίες αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιου λίου 2008. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές
καταστάσεις του ομίλου. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.

2.7.2.7 ΕΔΔΠΧΠ 14: ΔΛΠ 19 - Όριο Περιουσιακών Στο ιχείων Καθορισμένων Παροχών,
Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματο δότησης και η Αλληλεπίδρασή τους

Η ΕΔΔΠΧΠ 14 κα λύπτει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ελαχίστων απαιτήσεων χρηματοδότησης (οι
οποίες συνήθως επιβάλλονται από νόμους και κανονισμούς) και της μέτρησης ενός περιουσιακού
στοιχείου καθορισμένων παροχών Το θέμα μελέτης της ΕΔΔΠΧΠ 14 σχε τίζεται μόνο με περιορισμένες
περιπτώσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών μετά τη ν έξ οδο από την υπηρεσία τα οποία
βρίσκονται «σε πλεόνασμα» ή υπόκεινται σε ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης. Μεταξύ άλλων
θεμάτων, ασχολείται ειδικά με την έννοια « διαθέσιμο» που χρησιμοποιείται στο Δ ΛΠ 19. Γενι κά, η
Δ ιερμηνεία επεξηγεί ότι ένα οικονομικό όφε λος είναι διαθέσιμο εάν η επιχείρηση έχει ένα ανεπιφύλακτο
δικαίωμα να αναγνωρίσει το όφε λος κατά την διάρκεια ή κατά τον διακανονισμό του προγράμματος
καθορισμένων παροχών. Η αναγνώριση του στοιχείου δεν εξαρτάται από το εάν τα οικονομικά οφέλη
είναι άμεσα αναγνωρίσιμα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ή από το πώς προτίθεται να
χρησιμοποιήσει το τυχόν πλεόνασμα. Η Διερμηνεία επιπλέον ασχολείται με τον λογιστικό χειρισμό μιας
υποχρέωσης για τις ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης που προκύπτουν από υπηρεσίες που έχουν
ήδη ληφθεί από την επιχείρηση. Η ΕΔΔΠΧΠ 14 εφαρμόζεται για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2008. Ως εξαίρεση, η ΕΔΔΠΧΠ 14 δεν απαιτεί πλήρη αναδρομική εφαρμογή. Η εφαρμογή
απαιτείται κατά την έναρξη της πρώτης περιόδου για την οποία η Δ ιερμηνεία έχει εφαρμογή. Η
διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.

2.8 Σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης
Η κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτεί την
διενέργεια εκτιμήσεων, κρίσεων και παραδοχών, που ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαιτούμενες γνωσ τοποιήσεις για ενδεχόμενες
απαιτήσεις και υποχρεώσεις καθώς και το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν.
Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα
στοιχεία για την διενέργεια εκτιμήσεων σε αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεις για
παροχές στο προσωπικό, απομείωση αξίας στοιχε ίων του ε νεργητικού, ανέλε γκτες φορολογικά χρήσεις
και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Οι εκτιμήσεις κρίνονται σημαντικές αλλά μη δεσμευτικές. Τα
πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις.

2.8.1 Κρίσεις
Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η διοίκηση του ομίλου (εκτός των κρίσεων που συνδέονται με
εκτιμήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν την σημαντι κότερη επίδραση στα ποσά
που αναγνωρίζονται στις οικονομι κές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με:

2.8.1.1 Κατηγοριοποίηση των επενδ ύσεων
Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μιας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως
διακρατούμενη ως τη λήξη, κατεχόμενη για εμπορικούς σκοπούς, ή διαθέσιμη προς πώληση.
Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως διακρατούμενες ως τη λήξη, η διοίκηση εξετάζει εάν
πληρούνται τα κριτήρια του ΔΛ Π 39 και συγκεκριμένα το κατά π όσο ο όμιλος έ χει την πρόθεση και την
ικανότητα να τις κρατήσει έως τη λήξη τους. Ο όμιλος κατηγοριοποιεί τις επενδύσεις του ως κατεχόμ ενες
για εμπορικούς σκοπούς εάν αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για τη δημιουργία βραχυπρόθεσμου κέρδους.
Η κατηγοριοποίηση των επε νδύσεων ως αποτιμώμενες στην εύ λογη αξία μέσω των αποτε λεσμάτων
εξαρτάται από τον τρόπ ο με τον οποίο η διοίκηση παρακολουθεί την απόδοση αυτών των επενδύσεων.
Όταν δε ν κατηγοριοποιούνται ως κατεχόμε νες για εμπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιμες και
αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι μεταβολές στις εύλογες αξίες περιλαμβάνονται στο κέρδος ή στη ζημιά
στους λογαριασμούς της διοίκησης, κατηγοριοποιούνται ως αποτιμώμενες στη ν εύλογη αξία μέσω των
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αποτελεσμάτων. Όλες οι άλλες επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς πώληση.

2.8.2 Εκτιμήσεις
Συγκεκριμένα ποσά τα οπ οία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις
σχετικές γνωστοπ οιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας από εμάς να σχηματίζουμε υποθέσεις σχετικά με αξίες ή
συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των
οικονομικών καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική ότα ν είναι σημαντική γι α την
εικόνα της οι κονομι κής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες,
υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέ λεσμα της ανάγκης για σχηματισμό
εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Ο όμιλος αξιολογεί τέτοιες
εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενος στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε
συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους οι οπ οίες θεωρούνται λογικές στις συγκε κριμένες
συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το πώς αυτά ενδέχε ται να αλλάξουν στο
μέλλον.

2.8.2.1 Φόροι εισοδήματος
Η FOLLI FOLLIE και οι θυγατρικές της υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος από διάφορες φορολογικές
αρχές. Για τον καθορισμό των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις.
Υπάρχουν π ολλές συναλλα γές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι
αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Ο όμιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για
αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου βασιζόμε νος σε εκτιμήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων
που ενδεχομένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους των υποθέσεων αυτών,
διαφέρει από το ποσ ό το οποί ο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις, οι διαφορές
επιδρούν στο φόρο εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου κατά
την οποία τα ποσά αυτά οριστικοπ οιούνται.

2.8.2.2 Προβλέψεις
Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι
εκτιμήσεις για τα ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από
την εμπειρία του ομίλου σχετικά με την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι
ένας συγκε κριμένος λογαριασμός υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυ νο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου
(π.χ, χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη ή το ποσ ό της
απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασμός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες
υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη.

2.8.2.3 Ενδεχό μενα γεγονό τα
Ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις
απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει εκτιμήσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες
και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμ ους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις
διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμε νων υποχρεώσεων του
ομίλου στο μέλλον.
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Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών

Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οπ οίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω.
Αξίζει να σημειωθεί ότι χρησιμοποιούνται λογιστικές εκτιμήσεις και υποθέσεις στην κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων. Παρά το γε γονός ότι αυτές οι εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη γνώση
της διοίκησης σχετικά με τα τρέχοντα γε γονότα και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα είναι πιθανό
να διαφέρουν τελικά από αυτά τα οπ οία έχου ν ε κτιμηθεί.
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3.1 Ενοπο ίηση
3.1.1 Θυγατρικές
Θυγατρικές είναι όλες οι οντότητες στις οποίες ο όμιλος έχει τη δύναμη να ελέγχει τις
χρηματοοικονομικές και επιχειρηματικές πολιτικές. Ο όμιλος θεωρεί ότι κατέχει και ασκεί έλεγχο όταν
συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου.
Κατά τον προσ διορισμό του κατά πόσ ο ο όμιλος ασκεί έλεγχο στα δικαιώματα ψήφου μιας άλλης
οικονομικής οντότητας εξετάζεται η ύπαρξη και η τυχόν επίδραση δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα
οποία μπορούν να εξασκηθούν ή να μετατραπούν.
Οι θυγατρικές ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης από την ημερομηνία κατά την οποία ο
όμιλος αποκτά τον έλε γχο ενώ παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την οποία παύει να
υπάρχει ο έλε γχος.
Επιπλέον, οι θυγατρικές που αποκτώνται ενοπ οιούνται αρχικά με εφαρμογή της μεθόδου της αγοράς.
Αυτή περιλαμβάνει την αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία όλων των αναγνωρίσιμων περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ε νδεχόμε νων υποχρεώσεων της θυγατρικής,
κατά την ημερομηνία της απόκτησης, ανεξαρτήτως εάν αυτά έχουν συμπεριληφθεί στις οικονομικές
καταστάσεις της θυγατρικής πριν την απόκτησή της. Κατά την αρχική αναγνώριση, τα περιουσιακά
στοιχεία και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό στα
αναπροσαρμοσμένα ποσά, τα οποία επίσης χρησιμοποιούνται ως βάση για την μετέπειτα επιμέτρηση
τους σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές του ομίλου.
Οι λογιστικές πολιτικές των θυγατρικών επιχειρήσεων μεταβάλλονται όπ ου κρίνεται απαραίτητο
προκειμένου να είναι συνεπείς με τις πολιτικές που υιοθετούνται από τον όμιλο.
Λ ογαριασμοί απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και συναλλαγές, έσοδα και έξοδα και μη
πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές μεταξύ εταιρειών του ομίλου απαλείφονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις.

3.1.2 Συγγενείς
Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες ο όμιλος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει σημαντική επιρροή και
δεν αποτελού ν ούτε θυγατρικές ούτε δικαιώματα σε κοινοπραξία. Σημαντική επιρροή είναι η εξουσία να
συμμετάσχει στις αποφάσεις που αφορούν τις αποφάσεις για τις οικονομικές και επιχειρηματικές πολιτικές
της εκδότριας, αλλά όχι ο έλεγχος σε αυτές τις πολιτικές. Σημαντική επιρροή συνήθως υπάρχει όταν ο
όμιλος κατέχει ποσοστό μεταξύ 20% με 50% των δικαιωμάτων ψήφου μέσω κυριότητας μετοχών ή
μέσω άλλου είδους συμφωνίας.
Οι επενδύσεις σε συγγε νείς επιχειρήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος ενώ για σκοπ ούς ενοπ οίησης
χρησιμοποιείται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Η υπεραξία περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία (κόστος)
της επένδυσης και ελέγχεται για απομείωση σαν μέρος της επένδυσης.
Όταν μια οικονομική οντότητα του ομίλου συναλλάσσεται με μια συγγενή επιχείρηση του ομίλου, τα
τυχόν διεταιρικά κέρδη και οι ζημιές απαλείφονται κατά το ποσ οστό συμμετοχής του ομίλου στη σχετική
συγγενή επιχείρηση.
Όλες οι μετέπειτα μεταβολές στο ποσοστό συμμετοχής στην καθαρή θέση της συγγενούς επιχείρησης
αναγνωρίζονται στη λογιστική αξία της επένδυσης του ομίλου.
Μεταβολές οι οποίες προκύπτουν από τα κέρδη ή τις ζημιές των συγγενών επιχειρήσεων καταχωρού νται
στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων.
Μεταβολές οι οποίες έχουν απευθείας αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια των συγγε νών επιχειρήσεων
αναγνωρίζονται στα ενοπ οιημένα ίδια κεφάλαια του ομίλου.
Οποιεσδήποτε μεταβολές που αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια και δεν σχετίζονται με
αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα η διανομή μερισμάτων ή άλλες συναλλαγές με τους μετόχους της
συγγενούς επιχείρησης, καταχωρούνται έναντι της λογιστικής αξίας της συμμετοχής. Καμιά επίδραση στο
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καθαρό αποτέλεσμα ή στα ίδια κεφάλαια δεν αναγνωρίζεται στο πλαίσιο αυτών των συναλλαγών.
Όταν το μερίδιο ζημιών του ομίλου σε μια συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη λογιστική αξία της
επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων και οποιοδήποτε άλλων μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων, ο όμιλος
δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, εκτός κι αν ο όμιλος έχει επιβαρυνθεί με δεσμεύσεις ή έχει προβεί σε
πληρωμές για λογαριασμό της συγγε νούς επιχείρησης.
Οι λογιστικές πολιτικές των συνδεδεμέ νων επιχειρήσεων μεταβάλλονται όπου κρίνεται απαραίτητο
προκειμένου να είναι συνεπείς με τις πολιτικές που υιοθετούνται από τον όμιλο.

3.2 Κοινοπραξίες
Οικονομι κές οντότητες των οποίων οι οικονομικές δραστηριότητες ελέγχονται από κοινού από τον όμιλο
και από άλλους κοινοπρακτού ντες ανεξάρτητους από τον όμιλο αντιμετωπίζονται λογιστικά
χρησιμοποιώντας αναλογική ενοποίηση.
Στην περίπτωση που ο όμιλος πωλεί στοι χεία του ενεργητικού στην κοινοπραξία, αναγνωρίζει μόνο το
κέρδος ή τη ζημιά από τη συναλλαγή που αντιστοιχεί στη συμμετοχή των λοιπών μελών.
Αντίθετα, εάν ο όμιλος αγοράζει στοιχεία του ενεργητικού από την κοινοπραξία, δεν αναγνωρίζει το
μερίδιο του στο κέρδος ή τη ζημιά έως ότου πωλήσει σε τρίτους το στοιχείο του ενεργητικού. Στην
περίπτωση που υπάρχουν ε νδείξεις ζημιών λόγω μείωσης της αξίας των αποκτηθέντων από την
κοινοπραξία στοιχείων του ενεργητικού, τότε οποιαδήποτε ζημιά αναγνωρίζεται στο σύνολο της.
Δ ιεταιρικά υπόλοιπα της του ομίλου με την κοινοπραξία διαγράφονται, απαλείφοντας κατά το μερίδιο της
επενδύτριας επιχείρησης τα υπόλοιπα της κοινοπραξίας.

3.3 Μετατροπή ξένο υ νομίσματο ς
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών
που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την ε κκαθάριση τέτοιων
συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την με τατροπή των νομισματικών στοιχείων που
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού,
καταχωρού νται στα αποτελέσματα.
Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους,
θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης
αξίας.
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του ομίλου επιμετρώνται βάσει του
νομίσματος του οι κονομικού περιβάλλοντος, της εκάστοτε χώρας όπου λειτουργεί η κάθε εταιρεία του
ομίλου.
Οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών π ου μετέχουν στην ενοπ οίηση, και οι οποίες αρχικά
παρουσιάζονται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα παρουσίασης του ομίλου, έχουν μετατραπεί σε
€. Τα στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις έχουν μεταφραστεί σε € στην ισοτιμία κλεισίματος
την ημερομηνία του ισολογισμού (βλ. παρ. 2.6). Τα έσοδα και τα έξοδα έχουν μετατραπεί στο νόμισμα
παρουσίασης του ομίλου στις μέσες ισοτιμίες κάθε αναφερόμενης περιόδου (βλ. παρ. 2.6). Όποιες
διαφορές προκύπτουν από αυτή την διαδικασία έχουν μεταφερθεί στο αποθεματικό μετατροπής
ισολογισμών θυγατρικών σε ξένο νόμισμα, της καθαρής θέσης.

3.4 Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
3.4.1 ΔΛΠ 14
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητι κού και δραστηριοτήτων που παρέχουν
προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από ε κείνα
άλλων επιχειρηματικών τομέων.
Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και
15

υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Ως πρωτεύων τύπο για την κατά τομέα πληροφόρησης, ο όμιλος έχει επιλέξει την πληροφόρηση κατά
γεωγραφικό τομέα.
Ο όμιλος, παρουσιάζει ως επιχειρηματικούς τομείς τον κλάδο των Κοσμημάτων, ωρολογίων, αξεσουάρ,
είδη ένδυσης και ταξιδιωτικό λιανικό εμπόριο. Γεωγραφικά ο όμιλος παρουσιάζει τους τομείς: Ελλάδος ,
Ευρώπης, Ιαπωνίας και λοιπών Ασιατικών χωρών.

3.5 Υπεραξία
Η υπεραξία η οποία αποκτάται σε μια συνένωση επιχειρήσεων αρχικά αναγνωρίζεται στο κόστος τη ς, το
οποίο είναι το υπερβάλλον του κόστους της συνένωσης, πάνω από την αναλογία του ομίλου στη ν εύλογη
αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν.

3.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (εκτός υπεραξίας) και δραστηριότητες έρευνας και
ανάπτυξης

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους. Μετά την
αρχική αναγνώριση, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος τους μείον τις σωρευμένες
αποσβέσεις τους και οποιαδήποτε ζημία απομείωσης που τυχόν έχει προκύψει.

3.6.1 Λο ιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν το αποκτώμενο λογισμικό που χρησιμοποιείται στην
παραγωγή ή στη διοίκηση.
Οι αποκτηθείσες άδειες που αφορούν σε λογι σμικό κεφαλαιοπ οιούνται με βάση τις δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση και την εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού.
Οι δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση του ηλεκτρονικού λογισμικού αναγνωρίζονται στα έξοδα
της περιόδου στην οποία αυτές πραγματοποιούνται.
Οι δαπάνες οι οποίες κεφα λαιοποιούνται αποσβένονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τις
εκτιμώμενες ωφέ λιμες ζωές τους. Επιπλέον και το αποκτώμενο λογισμικό υπόκειται σε έλεγχο
απομείωσης της αξίας του.

3.6.2 Εμπορικά σήματα και άδειες
Τα αποκτηθέντα εμπορικά σήματα και οι άδειες αρχικά αναγνωρίζονται στο ιστορικό τους κόστος.
Οι άδειες έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή και απεικονίζονται στο κόστος μείον τις σωρευμένες
αποσβέσεις. Η απόσβεση υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ωφέ λιμης ζωής με σκοπ ό την
κατανομή του κόστος των εμπορικών σημάτων και των αδειών κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης
ωφέλιμης ζωής τους.

3.7 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως
περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες
δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων μ όνον αν
πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέ λη θα εισρεύσουν στον όμιλο και το κόστος τους μπορεί να
αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ αποτελέσματα όταν γίνονται.
Οι εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων (δημιουργία καταστημάτων) αποσβένονται στον εκτιμώμενο χρόνο
της μίσθωσης. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέ λιμη ζωή των παγίων, η οποία
αναλυτικά έχει ως εξής:

16

Κατηγορία παγίου
- Κτίρια (ιδιόκτητα)
- Ηλεκτρο-Μηχανολογ. κλπ. Εγκ/σεις Ιδιόκτητων κτιρίων
-

Εγκ/σεις σε ακίνητα τρίτων
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Αυτοκίνητα – Οχήματα
Λοιπός εξοπλισμός

Έτη ωφέλιμης ζωής
50
20-25
8-12
6,67-9,09
6,67-9,09
6,67

Οι ιδιοπαραγόμε νες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των
ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του
προσωπικού, που συμμετέχει στην κατασκευή, κόστος αναλωθέντων υ λικών και άλλα γενικά κόστη.
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού. Εάν οι υπολειμματικές αξίες, η προσδοκώμε νη ωφέλιμη ζωή ή ο
προσδοκώμε νος ρυθμός ανάλωσης των μελλοντικών οι κονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε
κάποιο περιουσιακό στοιχείο έχουν μεταβληθεί, οι αλλαγές αντιμετωπίζονται λογιστικά ως μεταβολέ ς σε
λογιστικές εκτιμήσεις.
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
Η λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ελέ γχεται για απομείωση όταν υπάρχουν ε νδείξεις, δηλαδή
γε γονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία πιθανόν να µην είναι ανακτήσιμη. Αν
υπάρχει τέτοια ένδειξη και η λογιστική αξία ξεπερνά το προβλεπόμενο ανακτήσιμο π οσό, τα περιουσιακά
στοιχεία ή μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών απομειώνονται στο ανακτήσιμο ποσό. Το ανακτήσιμο
ποσό των ακινήτων, ε γκαταστάσεων και εξοπλισμού είναι το με γαλύτερο μεταξύ της καθαρής τιμής
πωλήσεως τους και της αξίας χρήσης τους. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως, οι αναμενόμενες
μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου
προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του
χρήματος και των συναφών κινδύνων προς το περιουσιακό στοιχείο.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοπ οιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η
διαφορά (απομείωση) καταχωρείται αρχικά σε μείωση του σχηματισθέντος αποθεματικού εύλογης αξίας
(εάν υπάρχει για το αντίστοιχο πάγιο) το οποίο απεικονίζεται σε λογαριασμούς των ιδίων κεφαλαίων.
Κάθε ζημιά απομείωσης που προκύπτει περά από το σχηματισθέν αποθεματικό για το συγκε κριμένο
πάγιο, αναγνωρίζεται άμεσα ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

3.8 Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε ακίνητα είναι οι επενδύσεις που αφορούν όλα εκείνα τα ακίνητα (στα οποία
περιλαμβάνονται η γη, τα κτίρια ή τα μέρη κτιρίων) τα οποία κατέχονται (είτε μέσω αγοράς είτε μέσω
χρηματοοικονομικής μίσθωσης) από τον όμιλο, είτε για να αποκομίζει μισθώματα από την εκμίσθωσή
τους, είτε για την αύξηση της αξίας τους (ε νίσχυση κεφαλαίου), είτε και για τα δύο, και δεν κατέχονται
για:
Ø να χρησιμοποιηθούν στη ν παραγωγή ή στην προμήθεια υλικών / υπηρεσιών ή για διοικητικούς
σκοπούς και
Ø για πώληση κατά την συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, συμπεριλαμβανομέ νων και των
εξόδων συναλλαγής.
Μεταγενέστερα αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους. Η λογιστική αξία που αναγνωρίζεται στις
οικονομικές καταστάσεις του ομίλου αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς κατά την ημερομηνία
Ισολογισμού. Κάθε κέρδος ή ζημιά που προκύπτει από μεταβολή στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε
ακίνητα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης που προκύπτει.
Μεταφορές προς την κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα γίνονται μόνο όταν υπάρχει μεταβολή στην
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χρήση αυτών, που αποδεικνύεται από το πέρας της ιδιοχρησιμοποίησης από τον όμιλο ή από το πέρας
της κατασκευής ενός ακι νήτου ή από την αξιοποίηση μίας λειτουργικής μίσθωσης από τρίτο.
Μεταφορές ακινήτων από την κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα γίνονται μόνο όταν υπάρχει
μεταβολή χρήσης αυτών, που αποδεικνύεται από την έναρξη της ιδιοχρησιμοποίησης από τον όμιλο ή
την κατάταξη τους ως κατεχόμε να προς πώληση.
Για την μεταφορά ακινήτου από την κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα που απεικονίζεται στην
εύλογη αξία και τον χαρακτηρισμό του ως ιδιοχρησιμοποιούμενου, το τε κμαιρόμενο κόστος του ακινήτου
για την μεταγε νέστερη λογιστική αντιμετώπιση, αποτελεί η εύλογη αξία του κατά την ημερομηνί α της
μεταβολής της χρήσης.
Μία επένδυση σε ακίνητα διαγράφεται (απαλείφεται από τον ισολογισμό) κατά τη διάθεση ή όταν δε ν
αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέ λη από τη διάθεσή της.
Τα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από την διαγραφή ή την διάθεση της επένδυσης σε ακίνητα,
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο της διαγραφής ή της διάθεσης.

3.9 Μη κυκλο φο ριακά στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προ ς πώληση
Τα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση περιλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία που ο όμιλος
σκοπεύει να πωλήσει μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία χαρακτηρισμού τους ως
“Κατεχόμενα προς πώληση”. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να αποτελούν ένα συστατικό μέρος του ομί λου, μια
ομάδα στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων ή ένα ανεξάρτητο μη κυ κλοφορούν πάγιο στοιχεί ο.
Τα στοιχεία του ενεργητικού που χαρακτηρίζονται ως “Κατεχόμενα προς πώληση” επιμετρούνται στην
χαμηλότερη τιμή μεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας μειωμένης με τα έξοδα π ου η
επιχείρηση θα κληθεί να καταβάλλει για την πραγματοποίηση της πώλησης και δεν υπόκεινται σε
αποσβέσεις. Το κέρδος ή η ζημιά από την πώληση ή την αναπροσαρμογή των «Κατεχόμε νων προς
πώληση» παγίων απεικονίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης στα κονδύλια «Λοιπά Έσοδα»
ή «Λ οιπά Έξοδα» αντίστοιχα.

3.10 Χρηματοοικονομικά περιο υσιακά στοιχεία
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του ομίλου ταξινομ ούνται στις παρακάτω κατηγορίες
περιουσιακών στοιχείων:
Ø
Ø
Ø
Ø

δάνεια και απαιτήσεις,
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,
διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχε ία, και
επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη.

Τα χρηματοοι κονομικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες από την διοίκηση
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους και τον σκοπ ό για τον οποί ο αποκτούνται.
Η κατηγορία στην οποία κατατάσσεται κάθε χρηματοοικονομικό μέσο διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες
καθώς ανάλογα με την κατη γορία στην οποία θα καταχωρηθεί, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες όσον
αφορά στην αποτίμηση του αλλά και στον τρόπο αναγνώρισης κάθε προσδιοριζόμενου αποτε λέσματος
είτε στην κατάσταση αποτελεσμάτων είτε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται με την εφαρμογή της λογιστικής της
ημερομηνίας της εμπορικής συναλλαγής.

3. 10 . 1

Διακρατούμενες μέχρι την λήξη επενδύσεις

Οι διακρατούμενες μέχρι την λήξη επενδύσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχε ία με
καθορισμένες ή προσδιοριζόμενες πληρωμές και καθορισμένη λήξη. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
χαρακτηρίζονται σαν διακρατούμενες μέ χρι την λήξη επενδύσεις εφόσον η Δ ιοίκηση έχει την πρόθεση και
τη δυνατότητα να τα διακρατήσει μέχρι τη λήξη τους.
Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος είναι το
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ποσό στο οποίο αρχικά επιμετρήθηκε το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή η χρηματοοι κονομική
υποχρέωση μετά την αφαίρεση των αποπληρωμών κεφαλαίου, πλέ ον ή μείον τη συσσωρευμένη
απόσβεση κάθε διαφοράς μεταξύ του αρχικού αυτού ποσού και του καταβλητέου στη λήξη ποσού
υπολογιζόμενη με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, και μετά την αφαίρεση κάθε υποτίμησης. Στον
υπολογισμό περιλαμβάνονται όλες οι αμοιβές και οι μονά δες που καταβλήθηκαν ή ελήφθησαν μεταξύ
των συμβαλλόμενων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πραγματικού επιτοκίου τα κόστη
συναλλαγής και κάθε επαύξηση ή έκπτωση.
Επιπλέον, εάν υπάρχουν α ντικειμενι κά τεκμήρια ότι το χρηματοοικονομικό στοιχείο έ χει υποστεί μείωση
της αξίας του, τότε η επένδυση αποτιμάται στην παρούσα αξία των προβλεπόμε νων ταμιακών ροών της
και κάθε διαφορά με την λογιστική αξία της επένδυσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα ως ζημία.

3. 10 . 2

Χρηματοο ικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία απο τιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά στοιχεία που είναι κατεχόμενα κυρίως για εμπορικούς σκοπ ούς και
προσδιορίζονται από τον όμιλο ως αποτιμώμε να στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την
αρχική τους αναγνώριση. Επιπλέον, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν πληρούν τα
κριτήρια για λογιστική αντιστάθμισης ταξινομ ούνται σε αυτήν την κατηγορία.
Τα χρηματοοι κονομι κά περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν την κατηγορία αποτιμώνται
στην εύλογη αξία μέσω των αποτε λεσμάτων και δεν μπορούν να αναταξινομηθούν σε άλλη κατηγορία.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχει ταξινομήσει ο όμιλος σε αυτή την κατηγορία
περιλαμβάνουν μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και Κύπρου καθώς και μερίδια αμοιβαίων
κεφαλαίων.

3. 10 . 3

Δάνεια και Απαιτήσεις

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με σταθερές
και προσδιορισμένες καταβολές και τα οποία δε ν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά.
Δ ημιουργούνται όταν ο όμιλος παρέχει χρήματα, προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε έναν οφειλέτη
χωρίς πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού
επιτοκίου μείον κάθε πρόβλεψη για απομείωση. Κάθε μεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα ότα ν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται μείωση
της αξίας τους καθώς και κατά εφαρμογή της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Για ορισμένες απαιτήσεις πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν απομείωση τους ανά μεμονωμέ νη απαίτηση
(για παράδειγμα για κάθε πελάτη ξεχωριστά) στις περιπτώσεις όπου η είσπραξη της απαίτησης έχει
χαρακτηρισθεί εκπρόθεσμη κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων ή σε περιπτώσεις όπ ου
αντικειμενικά στοιχεία υποδεικνύουν την ανάγκη για απομείωση τους. Οι λοιπές απαιτήσεις
ομαδοποιούνται και ελέγχονται για τυχόν απομείωση τους στο σύνολο τους. Η ομαδοποίηση των
απαιτήσεων γίνεται με βάση κάποια κοινά χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου που τις χαρακτηρίζουν.
Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών
που λή γουν μετά την πάροδο δώδεκα μηνών απ ό την ημερομηνία ισολογισμού. Αυτά χαρακτηρίζονται
σαν μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Στον ισολογισμό ταξινομ ούνται σαν εμπορικές και άλλες
απαιτήσεις και αποτελούν το μεγα λύτερο μέρος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του
ομίλου.

3. 10 . 4

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονο μικά περιουσιακά στοιχεία

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν μη παράγωγα
χρηματοοικονομικά στοι χεία τα οποία ταξινομού νται σαν διαθέσιμα προς πώληση ή δεν πληρούν τα
κριτήρια να ταξινομηθούν σε άλλες κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοι χείων. Όλα τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εντάσσονται στην κατηγορία αυτήν αποτιμώνται στην
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εύλογη αξία, εφόσον αυτή μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, με τις μεταβολές στην αξία τους να
αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, μετά από τον υπολογισμό κάθε επίδρασης από φόρους.
Κατά την πώληση ή την απομείωση των διαθέσιμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα
σωρευτικά κέρδη ή ζημιές που είχαν αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
Σε περίπτωση μόνιμης απομείωσης, το ποσό των σωρευτικών ζημιών που μεταφέρεται από την καθαρή
θέση και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα συνίσταται στην διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης και της
εύλογης αξίας..
Οι ζημίες απομείωσης που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα για επένδυση σε συμμετοχικό τίτλο
κατατασσόμενο ως διαθέσιμο προς πώληση δε ν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων.
Οι ζημιές που έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις προηγούμε νων περιόδων και οι οποίες
προέρχονταν από απομείωση χρεωστικών τίτλων αναστρέφονται μέσω των αποτε λεσμάτων, ε άν η
αύξηση (αναστροφή απομείωσης) σχετίζεται με γεγονότα που συνέβησαν μετά την αναγνώριση της
απομείωσης στην κατάσταση των απ οτε λεσμάτων.
Ο όμιλος δεν έχει ταξινομήσει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αυτή την κατηγορία .

3. 10 . 5

Εύλογη Αξία

Η εύλογη αξία των επενδύσεων που υφίστανται σε μία ενεργό αγορά αποδεικνύεται από την αναφορά σε
χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία του Ισολογισμού. Εάν η αγορά για μία επένδυση δεν είναι
ενεργός η Διοίκηση προσδιορίζει την εύλογη αξία χρησιμοποιώντας τε χνικές αποτίμησης. Ο σκοπ ός της
χρήσης μιας τεχνικής αποτίμησης είναι ο καθορισμός της τιμής συναλλαγής που θα προέκυπτε κατά την
ημερομηνία επιμέτρησης για μια συναλλαγή σε καθαρά εμπορική βάση παρακινούμενη από συνήθεις
επιχειρηματικούς παράγοντες. Στις τεχνι κές αποτίμησης περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η χρήση
πρόσφατων συναλλαγών σε καθαρά εμπορική βάση, η αναφορά στην τρέχουσα εύλογη αξία ενός
ουσιωδώς συναφούς μέσου και η ανάλυση των προεξοφλημένων ταμιακών ροών του.

3.11 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του ομίλου περιλαμβάνουν τραπεζικά δάνεια και λογαριασμούς
υπεραναλήψεως (overdraf t), εμπορικές και άλλου είδους υποχρεώσεις και χρηματοοικονομικές μισθώσεις.

3. 11 . 1

Χρηματοο ικονομικές υποχρεώσεις (εκτός δανείων)

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν ο όμιλος συμμετέχει σε μία συμβατική
συμφωνία του χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν ο όμιλος απαλλάσσεται από την
υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει.
Οι υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις αποτιμώνται στην αρχική αξία μείον το ποσό του
κεφαλαίου των χρηματοοικονομικών εξοφλήσεων ενώ οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξ οδο στο κονδύλι
των «Χρηματοοικονομικών εξόδων» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης.
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονομαστική τους αξία και ακολούθως
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος.
Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν οι υποχρεώσεις
διαγράφονται καθώς και κατά την εφαρμογή της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τα μερίσματα στους μετόχους αναγνωρίζονται στο κονδύλι «Μερίσματα Πληρωτέα», όταν αυτά
εγκρίνονται από την Γενική Συνέ λευση των Με τόχων.

3. 11 . 2

Δάνεια

Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των λειτουργιών του ομίλου. Όλα τα
δάνεια αρχικώς αναγνωρίζονται στο κόστος, π ου είναι η εύλογη αξία του ανταλλά γματος που λαμβάνεται,
εκτός των άμεσων εξ όδων έκδοσης τους.
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3.12 Χρηματοοικονομικά περιο υσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
3. 12 . 1

Αρχική αναγνώριση

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται
στον Ισολογισμό του ομίλου, από τη στιγμή που ο όμι λος καθίσταται ένα μέρος εκ των συμβαλλομ ένων
του χρηματοοι κονομι κού μέσου.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα του ομίλου αποτελού νται από
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες
υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες
τραπεζικά δάνεια
κοινές μετοχές

3. 12 . 2

Ταξινόμηση και αποτίμηση

3.12.2.1

Ταμειακά ισοδ ύναμα

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς
επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως repos και τραπεζικές καταθέσεις
με ημερομηνία λήξης μικρότερη των τριών μη νών.
Για την κατάρτιση της Κατάστασης Ταμειακών Ρ οών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται
από ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω, χωρίς να
περιλαμβάνονται τα εκκρεμή υπόλοιπα των τραπεζικών υπεραναλήψεων (bank overdrafts).

3.12.2.2

Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριό τητες

Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και
μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη ν μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Κατάλληλες προβλέψεις για εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στα αποτελέσ ματα
χρήσεως όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι το περιουσιακό στοι χείο έχει απομειωθεί. Η
αναγνωριζόμενη πρόβλεψη επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού
στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών προεξοφλημένων μ ε το
πραγματικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση.

3.12.2.3

Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριό τητε ς

Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και
μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη ν μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

3.12.2.4

Τραπεζικά δάνεια

Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των λειτουργιών του ομίλου. Όλα τα
δάνεια αρχικώς αναγνωρίζονται στο κόστος, π ου είναι η εύλογη αξία του ανταλλά γματος που λαμβάνεται,
εκτός των άμεσων εξ όδων έκδοσης τους.
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου και κάθε διαφορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο του
δανεισμού.

3.12.2.5

Κο ινές μετοχές

Το μετοχι κό κεφά λαιο που εκδίδεται από την εταιρία αναγνωρίζεται με το προϊόν της είσπραξης μειωμένο
με τα άμεσα κόστη της έκδοσης, μετά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος που αναλογεί σε αυτά.
Όταν ο όμιλος αποκτά δι κούς του συμμετοχικούς τίτλους, οι τίτλοι αυτοί (οι «ίδιες μετοχές» )
αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση ιδίων συμμετοχικών
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τίτλων της οικονομικής οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα.

3.13 Απο θέματα
Τα αποθέματα περιλαμβάνουν πρώτες ύλες, υλικά, και άλλα αγαθά που αποκτήθηκαν με σκοπό την
μελλοντική πώλησή τους.
Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας την μέθοδο του μέσου σταθμικού , και
περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέματα στην παρούσα
θέση και κατάσταση και οι οποίες είναι άμεσα αποδοτέες στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και ένα
μέρος γε νικών εξ όδων που σχετίζεται με την παραγωγή.
Το κόστος των αποθεμάτων δε ν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές δαπάνες.
Κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, τα αποθέματα απεικονίζονται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους
κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μείον το εκτιμώμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να
πραγματοποιηθεί η πώληση.

3.14 Λογιστική Φό ρου Εισοδήματο ς
3. 14 . 1

Τρέχουσα Φορολογία Εισοδ ήματος

Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση περιλαμβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις από
τις φορολογικές αρχές που είναι σχετιζόμενες με την τρέχουσα ή προηγούμενες περιόδους αναφοράς και
που δε ν έ χουν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Υπολογίζονται σύμφωνα με τους
φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν και βάσει των φορολογητέων
κερδών κάθε χρήσης. Όλες οι μεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξ οδο στα αποτελέσματα.

3. 14 . 2

Αναβαλλό μενη Φορολογία Εισοδ ήματος

Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με την μέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει στις
προσωρινές διαφορές. Αυτή περιλαμβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων των ε νοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με τις αντίστοιχες φορολογικές τους βάσεις.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα
αντισταθμιστούν έ ναντι της μελλοντικής φορολογίας εισοδήματος.
Ο όμιλος αναγνωρίζει μία προηγουμέ νως μη αναγνωρισμένη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά
την έ κταση που είναι πιθανό ότι μελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση της
αναβαλλόμε νης φορολογικής απαίτησης.
Η αναβαλλόμε νη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται
κατά την έ κταση που δεν είναι πλέ ον πιθανό ότι ε παρκές φορολογητέ ο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να
επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής
απαίτησης.
Οι αναβαλλόμε νες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορ ολογητέες προσωρινές
διαφορές.
Οι φορ ολογικές ζημιές που μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενες περιόδους αναγνωρίζονται ως
αναβαλλόμε νες φορολογικές απαιτήσεις.
Οι αναβαλλόμε νες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορ ολογικούς
συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η
απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς
νόμ ους) που έ χουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.
Οι αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν στοι χείο του
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φόρου εισοδήματος στην κατάσταση αποτελεσμ άτων χρήσης, εκτός από αυτές που προκύπτουν από
συγκεκριμένες μεταβολές στα στοιχεία του ε νεργητικού ή τις υποχρεώσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται
κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια του ομίλου, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας και
έχουν ως αποτέ λεσμα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμε νες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις
να χρεώνεται/ πιστώνεται έναντι του σχε τικού λογαριασμού της καθαρής θέσης.

3.15 Κρατικές Επιχο ρηγήσεις
Ο όμιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποι ούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια:
Ø υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να
συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης και
Ø πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά με απόκτηση παγίων στοιχείων του ενεργητικού παρουσιάζονται σαν
αναβαλλόμε νο έσοδο στο παθητικό και αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο κονδύλι
« Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης» κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των παγίων που αφορούν.

3.16 Παρο χές λόγω συνταξιοδ ότησης και βραχυχρό νιες παροχές σε εργαζομένους
3. 16 . 1

Βραχυπρόθεσμες παροχές

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης)
σε χρήμα και σε είδος ανα γνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξ όφλητο
ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το
ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσ ό ως στοιχείο του ενεργητικού της
(προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών
πληρωμών ή σε επιστροφή.

3. 16 . 2

Παροχές λόγω συνταξιοδότησης

Ο όμιλος έ χει τόσο προγράμματα καθορισμένων παροχών όσ ο και προγράμματα καθορισμένων
εισφορών.

3.16.2.1

Προ γράμματα καθο ρισμένων παροχών

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελεί
την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή βάσει του ν. 2112/20 και τις μεταβολές
που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η
δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση
της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method).
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημιές που προέρχονται από εμπειρικές αναπροσαρμογές και μεταβολές σε
αναλογικές υποθέσεις κατά το τέ λος της προηγούμ ενης περιόδου υπερέβησαν το 10% των υποχρεώσεων
καθορισμένων παροχών, χρεώνονται ή πιστώνονται στα αποτελέσματα με βάση τον αναμενόμε νο μέσο
όρο της υπολειπόμενης εργασιακής ζωής των εργαζομέ νων π ου συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα.
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα, εκτός εάν οι μεταβολές στα
συνταξιοδοτικά προγράμματα είναι προαιρετικές για την παραμονή των εργαζομένων στην υπηρεσία για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ημερομηνία κατοχύρωσης). Σε αυτήν την περίπτωση, το κόστος
προϋπηρεσίας αποσβένεται σε σταθερή βάση μέχρι την ημερομηνία κατοχύρωσης των παροχών.

3.16.2.2

Προ γράμματα καθο ρισμένων εισφο ρών

Το προσωπικό του ομίλου καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά
στον ιδιωτι κό τομέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε
εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα
της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από τον όμιλο. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο
είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια ο
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όμιλος δεν έ χει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση
αυτό το πρόγραμμα.
Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση του ομίλου (νομική ή τε κμαιρόμενη)
περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταμείο) που διαχειρίζεται
τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόμενος
προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει ο όμιλος (ή και ο εργαζόμενος ) και από τις καταβληθείσες
επενδύσεις των εισφορών αυτών.
Η πληρωτέα εισφορά από τον όμιλο σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως μία
υποχρέωση μετά την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε και ως αντίστοιχο έξοδο.

3. 16 . 3

Παροχές εξόδ ου από την Υπηρεσία

Οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία καταβάλλονται όταν η απασχόληση τερματίζεται από τον όμιλο
πριν την συνήθη ημερομηνία συνταξιοδότησης, ή όταν κάποιος εργαζόμενος αποδέχεται την οικειοθελή
αποχώρηση από την υπηρεσία σε αντάλλαγμα αυτών των παροχών.
Ο όμιλος αναγνωρίζει αυτές τις παροχές εξόδου όταν αποδεδειγμέ να δεσμεύεται είτε να τερματίσει την
απασχόληση των εργαζομέ νων σύμφωνα με ένα λεπτομερές τυπικό σχέδιο χωρίς πιθανότητα
αποχώρησης είτε παρέχοντας παροχές εξόδου σαν αποτέ λεσμα προσφοράς προκειμένου να προωθηθεί η
οικειοθελής αποχώρηση. Όταν οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία καθίστανται αποδοτέες πέραν από
των δώδεκα μη νών μετά τη ν ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.

3.17 Λοιπές Προ βλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν μία παρούσα δέσμευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή
οικονομικών πόρων για τον όμιλο και αυτή μπορεί να ε κτιμηθεί αξιόπιστα. Ο χρόνος πραγματοποίησης ή
το ποσ ό της ε κροής μπορεί να είναι αβέβαια. Μία παρούσα δέσμευση προκύπτει από την παρουσία μίας
νομικής ή τεκμαιρόμενης υποχρέωσης που έχει προκύψει από γε γονότα του παρελθόντος.
Κάθε σχηματισμένη πρόβλεψη χρησιμοποιείται μόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς σχηματιστεί.
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να
απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση.
Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο προσδοκώμε νο κόστος που απαιτείται για να διακανονιστεί η παρούσα
δέσμευση, βασιζόμενοι στα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία
Ισολογισμού, περιλαμβάνοντας τους κι νδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά με την παρούσα δέσμευση.
Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η
παρούσα αξία των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να τα κτοπ οιηθεί η υποχρέωση.
Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία μιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε
περίοδο έτσι ώστε να αντανακλά τη ν πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως
χρηματοοικονομικό έξ οδο στα αποτελέσματα. Όταν υπάρχει ένας αριθμός ομοίων δεσμεύσεων, η
πιθανότητα ότι μία εκροή θα απαιτηθεί για διακανονισμό, καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία
των δεσμεύσεων, ως ένα σύνολο. Μία πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμη και αν η πιθανότητα
πραγματοποίησης εκροής για ένα στοιχείο που περιλαμβάνεται στην κατη γορία δεσμεύσεων είναι μικρή.
Αν δε ν είναι εφεξής πιθανό ότι μία εκροή πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, θα απαιτηθεί για
να διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη αναστρέφεται.

3.18 Ενδεχόμενες υπο χρεώσεις
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν ανα γνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται,
εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ε νσωματώνουν οικονομικά οφέ λη είναι ελάχιστη

3.19 Ενδεχόμενα περιο υσιακά στοιχεία
Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για τον όμιλο π ου δε ν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός
περιουσιακού στοιχεί ου θεωρούνται ενδεχόμε νες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των
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οικονομικών καταστάσεων.

3.20 Μισθώσεις
Η εκτίμηση για το εάν μία συμφωνία περιέχει στοιχείο μίσθωσης πραγματοποιείται κατά την έ ναρξη της
συμφωνίας, λαμβάνοντας υπ όψιν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν.

3. 20 . 1

Εταιρεία του ομίλο υ ως μισθωτής

3.20.1.1

Χρηματοδ οτικές μισθώσεις

Η ιδιοκτησία ενός μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται στο μισθωτή εάν μεταβιβάζονται σε
αυτόν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο
ανεξάρτητο με τον νομικό τύπο της σύμβασης. Κατά την έ ναρξη της μίσθωσης το περιουσιακό στοιχείο
αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του ή εάν είναι χαμηλότερη, στην παρούσα αξία των ε λάχιστων
καταβολών μισθωμάτων συμπεριλαμβανομένων και επιπλέον καταβολών εάν υπάρχουν, που
καλύπτονται από το μισθωτή. Ένα αντίστοιχο ποσό αναγνωρίζεται ως υποχρέωση από τη χρηματοδοτι κή
μίσθωση ανεξαρτήτως εάν μερικές από τις καταβολές μισθωμάτων είναι καταβάλλονται προκαταβολικά
κατά την έναρξη της μίσθωσης.
Η μεταγενέστερη λογιστική αντιμετώπιση των περιουσιακών στοιχείων τα οπ οία έχουν αποκτηθεί με
συμβάσεις χρηματοδοτι κής μίσθωσης, π.χ. η χρησιμοποιούμενη μέθοδος απόσβεσης και ο προσδιορισμός
της ωφέλιμης ζωής του, είναι ίδια με αυτή που εφαρμόζεται σε συγκρίσιμα αποκτώμε να, εκτός
συμβάσεων μίσθωσης, περιουσιακά στοιχεία. Η λογιστική αντιμετώπιση της αντίστοιχης υποχρέωσης
αφορά στη σταδιακή μείωση της, με βάση τις ελάχιστες καταβολές των μισθωμάτων μείον τις
χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται ως έξοδο στα χρηματοοικονομικά έξοδα. Οι
χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις κατανέμονται στη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου, και
αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί του ανεξ όφλητου υπολοίπ ου της υποχρέωσης.

3.20.1.2

Λειτουργικές μισθώσεις

Όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι καταβολές στις συμβάσεις
λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα με τη ευθεία μέθοδο (συσχετι σμός
εσόδου χρήσης και εξόδου). Οι σχετιζόμε νες δαπάνες, όπως η συντήρηση και η ασφάλιση,
αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν πραγματοποιούνται.

3. 20 . 2

Εταιρεία του ομίλο υ ως εκμισθωτής

3.20.2.1

Λειτουργικές μισθώσεις

Οι μισθώσεις στις οποίες ο όμιλος δε μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες του
περιουσιακού στοιχείου κατατάσσονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Αρχικά άμεσα κόστη που βαρύνουν
τους εκμισθωτές στη διαπραγμάτευση και συμφωνία μιας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στη
λογιστικά αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της
μίσθωσης ως έσοδα μίσθωσης.

3.21 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στον
όμιλο και τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα είναι καθαρά από τον φόρο
προστιθέμενης αξίας, τις εκπτώσεις και τις επιστροφές. Τα έσοδα μεταξύ εταιρειών του ομίλου που
ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, απαλείφονται πλήρως.
Η αναγνώριση των εσόδων γί νεται ως εξής:

3. 21 . 1

Πωλήσεις αγαθών
Τα έσοδα καταχωρούνται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και ωφέλειες που απορρέουν από την κυριότητα
των αγαθών έ χουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα
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εξασφαλισμένη. Οι πωλήσεις χονδρικής των αγαθών, γίνονται κυρίως επί πιστώσει.

3. 21 . 2

Παροχή υπηρεσιών

Το έσοδο από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με προκαθορισμένη τιμή αναγνωρίζεται με βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά τη ν ημερομηνία του ισολογισμού. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, το
έσοδο αναγνωρίζεται βάσει της αναλογίας των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί μέχρι την ημερομηνία
των οικονομικών καταστάσεων, σε σχέση με το σύνολο των υπηρεσιών που πρόκειται να εκτελεστούν.
Όταν το αποτέ λεσμα της συναλλα γής που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί να εκτιμηθεί βάσιμα, το
έσοδο α ναγνωρίζεται μόνον κατά την έ κταση που οι αναγνωρισμένες δαπάνες είναι ανακτήσιμες.
Σε περιπτώσεις που μεταβληθούν οι αρχικές εκτιμήσεις των εσόδων, οι δαπάνες ή ο βαθμός
ολοκλήρωσης, οι αλλαγές αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις ή μειώσεις των εκτιμώμενων εσόδων
ή δαπανών και εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου.

3. 21 . 3

Μερίσματα

Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.

3. 21 . 4

Έσο δα από τόκους

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού
επιτοκίου.

3. 21 . 5

Έσοδα από ενοίκια
Τα έσοδα από Ενοίκια κτιρίων, λογίζονται στη βάση του δουλευμένου, σύμφωνα με τα όσα απορρέουν
από σχετικές συμβάσεις-συμφωνίες.

3.22 Κόστος Δανεισμού
Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο που πραγματοποιείται, σύμφωνα με την
βασική μέθοδο του Δ ΛΠ 23 «Κόστος Δ ανεισμού».
4

Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των ενδ ιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων

4.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια – Επενδύσεις σε ακίνητα
Η λογιστική αξία των παγίων, για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, όπως εμφανίζονται στον
ενοποιημένο ισολογισμό, για τις παρουσιαζόμενες περιόδους αναλύονται ως εξής:
Ο Ό μι λ ο ς
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Γήπεδα
Οικόπεδα
01.01.2007
Κόστος
Προσθήκες
Από αγορά Νέων Θυγατρικών
Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31.12.2007
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.2007
Αποσβέσεις περιόδου
Από αγορά Νέων Θυγατρικών
Μειώσεις Αποσβέσεων
Υπόλοιπο 31.12.2007
Συναλλαγματικές Διαφορές
Αναπόσβεστη αξία
31.12.2007
01.01 – 30.09.2008
Προσθήκες
Από αγορά Νέων Θυγατρικών
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου
Από αγορά Νέων Θυγατρικών
Μειώσεις Αποσβέσεων
Συναλλαγματικές Διαφορές
Αναπόσβεστη αξία
30.09.2008

Κτίρια
& Κτιριακές
εγκ/σεις

Μηχανήματα
& μηχ/κος
Εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα
& λοιπός
εξοπλισμός

Πάγια
υπό
εκτέλεση

Σύνολο

15.417.945,11
137.637,93
13.431.689,84
0,00
28.987.272,88

62.798.305,47
6.189.556,65
58.529.552,95
-639.389,88
126.878.025,19

6.017.717,17
902.857,35
3.273.781,42
-160.275,52
10.034.080,42

2.066.847,34
315.142,89
1.209.667,20
-243.495,90
3.348.161,53

37.515.275,92
7.701.134,96
18.095.085,89
-1.642.169,27
61.669.327,50

4.830.703,05
5.770.755,57
29.895.229,70
0,00
40.496.688,32

128.646.794,06
21.017.085,35
124.435.007,00
-2.685.330,57
271.413.555,84

0,00
0,00

-3.987.715,06
-989.691,63
-522.349,00
156.200,27
-5.343.555,42
-120.358,28

-1.376.017,60
-245.604,57
-653.494,00
160.649,09
-2.114.467,08
-14.154,85

-25.357.343,89
-4.730.520,43
-7.694.544,26
1.451.167,54
-36.331.241,04
-405.261,25

0,00
0,00

0,00
0,00
-697.798,73

-12.338.162,26
-4.398.026,40
-8.893.251,93
604.032,09
-25.025.408,50
-1.258.235,83

0,00
0,00
-950.552,51

-43.059.238,81
-10.363.843,03
-17.763.639,19
2.372.048,99
-68.814.672,04
-3.446.361,45

28.289.474,15

100.594.380,86

4.570.166,72

1.219.539,60

24.932.825,21

39.546.135,81

199.152.522,35

2.480.898,00
29.947.695,16
0,00
0,00

744.110,84
0,00
-541.890,51
-750.390,88
0,00
541.890,51
-1.503.711,98

150.428,55
0,00
-147.917,00
-260.232,10
0,00
69.548,00
-41.898,09

7.362.048,85
0,00
-1.958.641,63
-4.993.277,88
0,00
1.551.379,60
-323.897,56

9.659.263,88
-1.343.754,05

0,00
53.331,82

4.716.739,33
49.202.676,16
-819.179,90
-5.207.313,81
0,00
777.199,68
-568.206,87

1.275.662,02

25.113.489,45
77.806.617,27
-3.467.629,04
-11.211.214,67
0,00
2.940.017,79
-1.108.720,66

60.771.399,13

148.696.295,45

3.060.174,70

989.468,96

26.570.436,59

49.137.307,66

289.225.082,49

Η Εταιρεία
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Γήπεδα
Οικόπεδα
01.01.2007
Kόστος
Προσθήκες
Πωλήσεις

Κτίρια
& Κτιριακές
εγκ/σεις

8.565.044,74

Μηχανήματα
& μηχ/κος
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα
& λοιπός
εξοπλισμός

Πάγια
υπό
εκτέλεση

Σύνολο

0

23.906.589,33
195.999,71
0

1.643.100,70
10.150,00
0

491.929,82
109.434,04
-14.178,03

3.706.416,96
553.641,96
-9.915,29

38.313.081,55
869.225,71
-24.093,32

Υπόλοιπο 31.12.07
Συσσωρευμ.
αποσβέσεις

8.565.044,74

24.102.589,04

1.653.250,70

587.185,83

4.250.143,63

39.158.213,94

Υπόλοιπο 01.01.2007

0

-1.688.061,29

-1.251.578,83

-312.418,78

-2.520.222,78

-5.772.281,68

-449.826,87

-89.242,46

-33.060,54

-376.171,59

-948.301,46

14.178,04

9.915,29

24.093,33

Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις Αποσβέσεων
Υπόλοιπο 31.12.07
Αναπόσβεστη αξία
31.12.2007
01.01-30.09.2008
Προσθήκες

0,00

-2.137.888,16

-1.340.821,29

-331.301,28

-2.886.479,08

-6.696.489,81

8.565.044,74

21.964.700,88

312.429,41

255.884,55

1.363.664,55

32.461.724,13

413.231,77

27.939,21

1.134.527,41

-95.506,61

-541.555,46

-1.048.612,62

-1.685.674,69

-349.285,87

-67.452,32

-349.905,56

-797.874,81

86.987,68

541.555,46

842.533,55

1.471.076,69

22.020.127,85

272.916,30

Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις Αποσβέσεων
Αναπόσβεστη αξία
30.09.2008

8.565.044,74

-31.231,06

224.653,49

10.000,00

1.942.207,33 10.000,00

0,00
1.585.698,39

33.034.949,71

4.2 Άυλα περιο υσιακά στοιχεία
Η ανάλυση των λογιστικών αξιών αύλων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου και της εταιρείας,
παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν:
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01.01.2007
Κόστος
Από αγορά Νέων Θυγατρικών
Προσθήκες
Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31.12.2007
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.2007
Αποσβέσεις περιόδου
Από αγορά Νέων Θυγατρικών
Μειώσεις Αποσβέσεων
Υπόλοιπο 31.12.2007
Συναλλαγματικές Διαφορές
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007
01.01 – 30.09.2008
Προσθήκες
Από αγορά Νέων Θυγατρικών/Επανεκτίμηση
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου
Από αγορά Νέων Θυγατρικών
Μειώσεις Αποσβέσεων
Συναλλαγματικές Διαφορές
Αναπόσβεστη αξία 30.09.2008

Ο Όμιλος
Υπεραξία από
Δικαιώματα -Αδειες
απόκτηση
συμμετοχών
217.355.301,67
11.170.682,00
119.136.113,40
347.662.097,07

117.392.584,07
29.284,69
54.766,00
117.476.634,76

01.01.2007
Κόστος
Από αγορά Νέων Θυγατρικών
Προσθήκες
Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31.12.2007
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.2007
Αποσβέσεις περιόδου
Από αγορά Νέων Θυγατρικών
Μειώσεις Αποσβέσεων
Υπόλοιπο 31.12.2007
Συναλλαγματικές Διαφορές
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007
01.01 – 30.09.2008
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις Αποσβέσεων
Συναλλαγματικές Διαφορές
Αναπόσβεστη αξία 30.09.2008

348.593.655,89
16.498.956,90
120.034.509,23
-71.120,15
485.056.001,87
-16.200.099,02
-3.773.501,11
-1.699.059,00
178.848,13
-21.493.811,00
-2.886.243,45
460.675.947,42

16.747.483,13
-78.805.978,90
0,00
-2.294.098,76
0,00
0,00
-305.614,96
396.017.737,93

0,00
265.985,68
347.928.082,75

102.301.348,31

15.902.929,02
-78.805.978,90

460.872,81
2.170.878,56

383.681,30
-2.170.878,56

-1.240.705,50

-1.053.393,26

103.692.394,18

-511.688,72
7.094.237,12

Η Εταιρεία
Δικαιώματα -Αδειες

Συνολο

13.845.770,15
5.298.990,21
843.629,83
-71.120,15
19.917.270,04
-4.430.805,58
-1.157.926,98
-792.798,00
63.006,01
-6.318.524,55
-3.152.229,13
10.446.516,36

206.073,76
285.231.106,63

-11.769.293,44
-2.615.574,13
-906.261,00
115.842,12
-15.175.286,45

Λοιπά Έξοδα
Πολυετούς
Απόσβεσης

Λοιπά Έξοδα
Πολυετούς Απόσβεσης

Συνολο

871.900,21

549.198,84

1.421.099,05

212.500,00

29.766,00

242.266,00

1.084.400,21

578.964,84

1.663.365,05

-400.773,38
-54.414,77

-393.316,53
-87.451,23

-794.089,91
-141.866,00

-455.188,15

-480.767,76

-935.955,91

629.212,06

98.197,08

727.409,14

996,18

21.609,60

-55.109,15

-45.545,18

22.605,78
0,00
-100.654,33

575.099,09

74.261,50

649.360,59
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Απο κτήσεις θυγατρικών 2006
Α) Στη χρήση 2006 πραγματοποιήθηκε διαδοχικά εξαγορά 24,6777% και 2,92% του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας Κ.Α.Ε. Α.Ε.. Η ολική ενοποίηση της ανωτέρω εταιρείας. για το χρονικό διάστημα
από την ημερομηνία της εξαγοράς μέχρι και την 31/12/2006 εί χε τα εξής αποτελέσματα:
Θετική μεταβολή στον Κύκλο Εργασιών του Ομίλου κατά χιλ. ευρώ 238.120
Αύξηση των Καθαρών Λ ειτουργικών Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά χιλ.
ευρώ 52.464
Αύξηση της Καθαρής Θέσης κατά χιλ. ευρώ 98.792.
Αν ο Όμιλος Κ.Α.Ε. Α.Ε. ενοποιούνταν από την έναρξη της περιόδου θα υπήρχε θετική επίδραση στον
Κύκλο Εργασιών την 31.12.2006 κατά χιλ. ευρώ 300.047 καθώς και αύξηση στα Λειτουργικά Κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά χιλ. ευρώ 64.823.
Από την αύξηση – απόκτηση του ποσοστού 24,6777% απέκτησε υπεραξία ποσού ευρώ 151.266.165, η
οποία προσδιορίστηκε ως εξής:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Πάγια περ. στ.
Αύλα περ. στ.
Αναβολ. φορολ. απαιτ.
Λοιπές μακροπροθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές βραχ/σμες απαιτήσεις
Επενδ. στην εύλογη αξία μέσω αποτ/των
Ταμείο & καταθ.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρ. Υποχ.
Δάνεια & χρημ/κες μισθώσεις
Αναβαλλόμενες φορ/κές υποχρ.
Βραχ. Υποχρ.
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορ/κές υποχρεώσεις
Μερίσματα Πληρωτέα
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ( Ενεργητικό-Υποχρεώσεις)
Ποσοστό εξαγοράς από τον όμιλο
Αναλογία στην Κ.Θ. με εύλογες αξίες
Πλέον αγορασθείσα υπεραξία
Κόστος εξαγοράς
Μείον ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
Καθαρή ταμιακή εκροή (εξαγοράς θυγατρικής)

Ποσά σε €
25,856,000.00
103,551,000.00
467,000.00
3,268,000.00
133,142,000.00
54,299,000.00
12,556,000.00
1,826,000.00
77,580,000.00
146,261,000.00
279,403,000.00

-4,484,000.00
-12,750,000.00
-17,234,000.00
-49,211,000.00
-3,369,000.00
-42,140,000.00
-94,720,000.00
-111,954,000.00
167,449,000.00
24.6777%
41,322,561.87
151,266,165.00
192,588,745.00
-77,580,000.00
125,407,184.00
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Σημειώνεται ότι, έγινε πρώτη εκτίμηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων που
αποκτήθηκαν, των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν καθώς και των ενδε χόμενων υποχρεώσεων. Επίσης,
έγινε ε κτίμηση από ανεξάρτητο εκτιμητή των αύλων περιουσιακών στοιχείων, της παραχώρησης αδείας
(δικαίωμα) αποκλειστικής εκμετάλλευσης (άρθρο 120 Ν. 2533/1997) αφορολόγητων πωλήσεων με βάσει
τις μελλοντικές ταμειακές ροές.
Η υπεραξία από την αύξηση, ποσοστού 2,92%, α νήλθε σε 13.490.439, 09 Ευρώ.
Β) Στα τέλη Μαΐου του 2006 το 76, 67% της εταιρείας PLANACO ABEE συμμετέχοντας στην τμηματική
αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου με π οσό ευρώ 2.700.000, η οπ οία και ενοποιήθηκε από τον Όμιλο
για πρώτη φορά. Ο Όμιλος ενοπ οίησε την PLANACO ABEE από την 01/06/2006 (ημερομηνία
πιστοποίησης της αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου).
Τα αποτελέσματα της 31.12.2006 δεν επηρεάστηκαν από τη συγκεκριμένη εξαγορά, ενώ εάν η P lanaco
Α.Ε. ενοποιού νταν από την αρχή της περιόδου η επίδραση στα αποτελέσματα θα ήταν ήσσονος
σημασίας.
Σημειώνεται ότι, η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, των υποχρεώσεων και
των ε νδε χόμενων υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν καθώς και η εύλογη αξία των αϋλων περιουσιακών
στοιχείων της εξαγορασθείσας εταιρείας υπολογίσθηκαν από ανεξάρτητο εκτιμητή.
Απο κτήσεις θυγατρικών 2007
Ο όμιλος μέσω της θυγατρικής ΚΑΕ ΑΕ στις 05.10.2007 εξαγόρασε το 51.84% της εταιρείας ELMEC
SPORT ABETE. Επειδή το ποσοστό των δι καιωμάτων ψήφου που αρχικά αποκτήθηκε υπερβαίνει το 1/3
του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, η Εταιρεία σύμφωνα με το Ν. 3461/2006 υπέβαλε
υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρίας, στην τιμή των
€4,00/με τοχή. Η Δημόσια πρόταση εγκρίθηκε από το Δ ιοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς την 15.11.2007. Συνέπεια της δημόσιας πρότασης είναι ότι το συνολικό π οσ οστό
συμμετοχής, την 31.12.2007, ανήλθε στο 91,12% του μετοχικού κεφαλαίου και των Δ ικαιωμάτων
ψήφου της ELMEC SP ORT ABETE.
Από την απόκτηση του αρχικού ποσοστού 51,84% προέκυψε υπεραξία € 70. 372.973, η οποία
προσδιορίστηκε ως εξής:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Πάγια περ. στ.
Αύλα περ. στ.
Υπεραξία ενοπ/σεως
Επενδύσεις διαθ. προς πώληση
Αναβολ. φορολ. απαιτ.
Λοιπές μακροπροθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές βραχ/σμες απαιτήσεις
Επενδ. στην εύλογη αξία μέσω αποτ/των
Ταμείο & καταθ.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ποσά σε €
106,855,455.00
3,560,318.00
11,170,682.00
545,346.00
1,566,467.00
1,491,681.00
125,189,949.00
68,069,210.00
75,849,814.00
2,640,094.00
20,927,417.00
167,486,535.00
292,676,484.00

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρ. Υποχ.
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Δάνεια & χρημ/κες μισθώσεις
Αναβαλλόμενες φορ/κές υποχρ.
Υποχρεώσεις συνταξ. προσωπικού
Πρόβλεψη για επιπλέον φόρους
Βραχ. Υποχρ.
Δάνεια & χρημ/κες μισθώσεις
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορ/κές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡ.
Δικαιώματα μειψηφίας
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ( Ενεργητικό-Υποχρεώσεις )
Ποσοστό εξαγοράς από τον όμιλο
Αξία στοιχείων που αγοράστηκαν από τον όμιλο
Πλέον εξαγορασθείσα υπεραξία
Κόστος εξαγοράς
Μείον ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
Καθαρή ταμιακή εκροή (εξαγοράς θυγατρικής)

-45,916,145.00
-1,847,374.00
-925,291.00
-840,271.00
-49,529,081.00
-58,404,977.00
-68,562,595.00
-9,383,474.00
-2,664,375.00
-139,015,421.00
-188,544,502.00
-6,508,143.00
97,623,839.00
51.8390%
50,607,222.00
70,372,973.00
120,980,195.00
-20,927,417.00
100,052,778.00

Από την 08/10/2007 έως και την 31/12/2007 η εταιρεία προέβει με διαδοχικές αγορές στην
απόκτηση επιπλέον 21.760. 115 μετοχές της ELMEC SPORT ABETE αντί συνολικού τιμήματος €
86.680.445,67 και προέκυψε επιπλέον υπεραξία ποσ ού € 48.763.141. Συνεπώς την 31/12/2007 η
συνολικά αναγνωρισθείσα προσωρινή υπεραξία ανέρχονταν σε ποσό € 119.136.114. Η επιπλέον υπεραξία
προσδιορίστηκε ως εξής:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Πάγια περ. στ.
Αύλα περ. στ.
Υπεραξία ενοπ/σεως
Επενδύσεις διαθ. προς πώληση
Αναβολ. φορολ. απαιτ.
Λοιπές μακροπροθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές βραχ/σμες απαιτήσεις
Επενδ. στην εύλογη αξία μέσω αποτ/των
Ταμείο & καταθ.

Ποσά σε €
109,334,834.00
3,562,885.00
11,170,682.00
411,746.00
1,634,473.00
1,448,325.00
127,562,945.00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ.

69,181,805.00
53,908,024.00
2,561,537.00
26,923,944.00
152,575,310.00
280,138,255.00

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρ. Υποχ.
Δάνεια & χρημ/κες μισθώσεις
Αναβαλλόμενες φορ/κές υποχρ.
Υποχρεώσεις συνταξ. προσωπικού
Πρόβλεψη για επιπλέον φόρους

-45,833,839.00
-1,863,575.00
-1,017,161.00
-610,459.00
32

Βραχ. Υποχρ.
Δάνεια & χρημ/κες μισθώσεις
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορ/κές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡ.
Δικαιώματα μειψηφίας
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Ενεργητικό-Υποχρεώσεις)
Ποσοστό εξαγοράς από τον όμιλο
Αξία στοιχείων που αγοράστηκαν από τον όμιλο
Πλέον εξαγορασθείσα υπεραξία
Κόστος εξαγοράς
Μείον ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
Καθαρή ταμιακή εκροή (εξαγοράς θυγατρικής)
Μείον υπεραξία 5.10.2007
Υπεραξία για τις μετοχές που αγοράστηκαν από
6.10.2007 - 31.12.2007
Συνολική υπεραξία

-49,325,034.00
-44,973,024.00
-74,200,107.00
-5,868,734.00
-2,664,375.00
-127,706,240.00
-177,031,274.00
-5,952,194.00
97,154,787.00
0.91117
88,524,527.00
119,136,114.00
207,660,641.00
-26,923,944.00
180,736,697.00
70,372,973.00
48,763,141.00
119,136,114.00

Απο κτήσεις θυγατρικών 2008
Α) ΚΑΕ
Ο όμιλος μέσω της θυγατρικής ΚΑΕ ΑΕ από την 01/01/2008 έως και την 11/03/2008 προέβη με
διαδοχι κές αγορές στην απόκτηση επιπλέον 1.990.492 μετοχές της ELMEC SP ORT ABETE αντί συνολικού
τιμήματος € 7. 961.968,00 και προέκυψε επιπλέον υπεραξία ποσού € 4.484.689,23. Συνεπώς την
31/03/2008 η συνολικά αναγνωρισθείσα προσωρινή υπεραξία ανέρχονταν σε π οσό € 123.620.803, 23. Η
επιπλέον υπεραξία προσδιορίστηκε ως εξής:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Πάγια περ. στ.
Αύλα περ. στ.
Υπεραξία ενοπ/σεως
Επενδύσεις διαθ. προς πώληση
Αναβολ. φορολ. απαιτ.
Λοιπές μακροπροθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές βραχ/σμες απαιτήσεις
Επενδ. στην εύλογη αξία μέσω αποτ/των
Ταμείο & καταθ.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρ. Υποχ.

Ποσά σε €
109.334.834,00
3.562.885,00
11.170.682,00
411.746,00
1.634.473,00
1.448.325,00
127.562.945,00
69.181.805,00
53.908.024,00
2.561.537,00
26.923.944,00
152.575.310,00
280.138.255,00
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Δάνεια & χρημ/κες μισθώσεις
Αναβαλλόμενες φορ/κές υποχρ.
Υποχρεώσεις συνταξ. προσωπικού
Πρόβλεψη για επιπλέον φόρους
Βραχ. Υποχρ.
Δάνεια & χρημ/κες μισθώσεις
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορ/κές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡ.
Δικαιώματα μειοψηφίας
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
(Ενεργητικό-Υποχρεώσεις)
Ποσοστό εξαγοράς από τον όμιλο
Αξία στοιχείων που αγοράστηκαν από τον όμιλο
Πλέον εξαγορασθείσα υπεραξία
Κόστος εξαγοράς
Μείον ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
Καθαρή ταμιακή εκροή (εξαγοράς θυγατρικής)
Μείον υπεραξία 31.12.2007
Υπεραξία 31.12.2007
Υπεραξία για τις μετοχές που αγοράστηκαν από
01/01/08-31/03/08
Συνολική υπεραξία

-45.833.839,00
-1.863.575,00
-1.017.161,00
-610.459,00
-49.325.034,00
-44.973.024,00
-74.200.107,00
-5.868.734,00
-2.664.375,00
-127.706.240,00
-177.031.274,00
-5.952.194,00
97.154.787,00
0,94710
92.015.298,77
123.620.803,23
215.636.102,00
-26.923.944,00
188.712.158,00
119.136.114,00
119.136.114,00
4.484.689,23
123.620.803,23

Από την 21/05/2008 έως και την 26/06/2008 η εταιρεία προέβει με διαδοχικές αγορές στην απόκτηση
επιπλέον 103.980 μετοχές της ELMEC SPORT ABETE αντί συνολικού τιμήματος € 416.512,00 και
προέκυψε επιπλέον υπεραξία ποσού € 231.936,77. Συνεπώς την 30/06/2008 η συνολικά αναγνωρισθείσα
προσωρινή υπεραξία ανέρχονταν σε ποσ ό € 123.852.740,00. Η επιπλέον υπεραξία προσδιορίστηκε ως
ε ξ ής :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Πάγια περ. στ.
Αύλα περ. στ.
Υπεραξία ενοπ/σεως
Επενδύσεις διαθ. προς πώληση
Αναβολ. φορολ. απαιτ.
Λοιπές μακροπροθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές βραχ/σμες απαιτήσεις
Επενδ. στην εύλογη αξία μέσω αποτ/των
Ταμείο & καταθ.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ποσά σε €
109.252.901,00
3.459.617,00
11.170.682,00
411.746,00
2.026.430,00
1.879.743,00
128.201.119,00
76.500.118,00
60.523.003,00
2.373.759,00
26.520.552,00
165.917.432,00
294.118.551,00
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρ. Υποχ.
Δάνεια & χρημ/κες μισθώσεις
Αναβαλλόμενες φορ/κές υποχρ.
Υποχρεώσεις συνταξ. προσωπικού
Πρόβλεψη για επιπλέον φόρους
Βραχ. Υποχρ.
Δάνεια & χρημ/κες μισθώσεις
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορ/κές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Δικαιώματα μειοψηφίας
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Ενεργητικό-Υποχρεώσεις)
Ποσοστό εξαγοράς από τον όμιλο
Κόστος εξαγοράς
Μείον : Αξία στοιχείων που αγοράστηκαν από τον όμιλο
Υπεραξία
Πλέον: εξαγορασθείσα υπεραξία μέχρι 31/03/08
Συνολική υπεραξία 30/06/2008

-45.456.396,00
-2.098.362,00
-1.063.429,00
-610.459,00
-49.228.646,00
-53.344.573,00
-74.829.001,00
-6.126.235,00
-2.664.375,00
-136.964.184,00
-186.192.830,00
-8.638.178,00
99.287.543,00
416.512,51
184.575,74
231.936,77
123.620.803,23
123.852.740,00

Από την 01/07/2008 έως και την 30/09/2008 η εταιρεία προέβει με διαδοχικές αγορές στην απόκτηση
επιπλέον 132.239 μετοχές της ELMEC SPORT ABETE αντί συνολικού τιμήματος € 513.991,74 και
προέκυψε επιπλέον υπεραξία ποσού € 326.886,70. Συνεπώς την 30/09/2008 η συνολικά αναγνωρισθείσα
προσωρινή υπεραξία ανέρχονταν σε ποσ ό € 124.274.576,63. Η επιπλέον υπεραξία προσδιορίστηκε ως
ε ξ ής :
Ποσά σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Πάγια περ. στ.
Αύλα περ. στ.
Υπεραξία ενοπ/σεως
Επενδύσεις διαθ. προς πώληση
Αναβολ. φορολ. απαιτ.
Λοιπές μακροπροθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές βραχ/σμες απαιτήσεις
Επενδ. στην εύλογη αξία μέσω αποτ/των
Ταμείο & καταθ.

114.881.421,00
3.788.296,00
11.170.682,00
411.746,00
1.841.362,00
2.010.705,00
134.104.212,00
78.326.875,00
51.645.578,00
2.291.664,00
25.843.214,00
158.107.331,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ.

292.211.543,00

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρ. Υποχ.
Δάνεια & χρημ/κες μισθώσεις

-45.053.321,00
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Αναβαλλόμενες φορ/κές υποχρ.
Υποχρεώσεις συνταξ. προσωπικού
Πρόβλεψη για επιπλέον φόρους

-2.175.525,00
-1.109.970,00
-907.434,00
-49.246.250,00

Βραχ. Υποχρ.
Δάνεια & χρημ/κες μισθώσεις
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορ/κές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα

-107.166.571,00
-51.690.129,00
-5.074.226,00
-2.664.375,00
-166.595.301,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡ.
Δικαιώματα μειοψηφίας
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Ενεργητικό-Υποχρεώσεις)

-215.841.551,00
-9.326.976,00
67.043.016,00

Ποσοστό εξαγοράς από τον όμιλο
Αξία στοιχείων που αγοράστηκαν από τον όμιλο
Κόστος εξαγοράς 01/07-30/09/2008
Πλέον εξαγορασθείσα υπεραξία

0,951366
187.105,04
513.991,74
326.886,70

Πλέον: υπεραξία 30.06.2008
Συνολική υπεραξία

123.852.740,00
124.179.626,70

Κατά το τρέχον τρίμηνο ο Όμι λος αποτίμησε, σε εύλογες αξίες, την ακίνητη περιουσία (οικόπεδα –
κτίρια) της αποκτηθείσας κατά την προηγούμενη χρήση ( 05/10/2007) εταιρείας ELMEC SPORT ABETE
καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία (οικόπε δα – κτίρια) των θυγατρικών ε ταιρειών αυτής FACTORY
OUTLET AEE, FACTORY OUTLET AIRP ORT A.E, ΗΠΕΙΡ ΩΤΙΚΗ Α.Ε.ΚΕ, ELMEC R OMANIA SR L, ELMEC
SPORT BULGARIA EOOD.
Η αποτίμηση έγινε από ανεξάρτητο Ορκωτό Εκτιμητή κατ’ επιταγήν του Δ.Π.Χ.Π 3 και εντός του
προβλεπόμε νου 12μήνου χρονικού διαστήματος από την ε ν λόγω εξαγορά.
Ο όμιλος αύξησε την αξία με την οποία αναγνωρίζονται τα εν λόγω ακίνητα των ανωτέρω εταιρειών,
στον ενοποιημένο ισολογισμό στο ύψος της εκτιμηθείσας αγοραίας- εύλογης αξίας αυτών, ταξινομώντας
τα σε ενσώματα πάγια και σε Επενδύσεις για ακίνητα.Η αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας (οικόπεδα –
κτίρια) των ανωτέρω εταιρειών έχει ως ακολούθως:
Α.

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ

127.513,00

156.408,00

-28.895,00

5.275.959,00
5.242.672,00
10.518.631,00

13.665.000,00
8.952.000,00
22.617.000,00

-12.098.369,00

ELMEC SPORT ABETE
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Ε

12.283.890,00
36.518.980,00

22.290.971,00
36.728.109,00

-10.007.081,00
-209.129,00

ΣΥΝΟΛΟ ( 1 )

59.449.014,00

81.792.488,00

-22.343.474,00

1.

ELMEC SPORT BULGARIA EOOD

2.

ELMEC ROMANIA SRL
Οικόπεδο
Κτίρια

3.
4.

ΔΙΑΦΟΡΑ
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Β.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

1.

FACTORY OUTLET A.E

8.041.753,00

57.975.539,00

-49.933.786,00

2.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Ε

2.133.799,00

7.024.416,00

-4.890.617,00

3.

FACTORY OUTLET AIRPORT A.E
ΣΥΝΟΛΟ ( 2 )

16.209.167,00
26.384.719,00

17.647.268,00
82.647.223,00

-1.438.101,00
-56.262.504,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

85.833.733,00

164.439.711,00

-78.605.978,00

Η ανωτέρω διαφορά από ευρώ 78.605.978, 00 μ είωσε ισόποσα την αρχικώς αναγνωρισθείσα υπεραξία
από την εξαγορά του Ομίλου ELMEC SPOR T ABETE, έτσι η διαμορφωθείσα πλέον υπεραξία από την
ανωτέρω εξαγορά ανέρχεται σε 45. 573.648.
Β) FOLLI FOLLIE
-Η μητρική εταιρεία στις 25/01/2008 εξαγόρασε το υπόλοιπο ποσοστό μετοχών (60%) του μετοχικού
κεφαλαίου της FOLLI FOLLIE JAPAN έναντι συνολικού τιμήματος € 12.630.744,45 διαμορφώνοντας έτσι
το ποσοστό συμμετοχή της σε 100%. Η υπεραξία που προέκυψε από τη ν ανωτέρω εξαγορά ανήλθε στο
ποσό των € 6. 857.793,21 διαμορφώνοντας την συνολική υπεραξία από την απόκτηση του 100% της εν
λόγω εταιρείας σε ποσό € 8.321.972,39. H επίδραση από την ενοποίηση του 100% της ανωτέρω
εταιρείας στον κύκλο εργασιών, στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και στην καθαρή θέση του ομίλου
είναι μικρότερη από 25%. Πιο αναλυτικά:
Ποσά σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Πάγια περ. στ.
Αύλα περ. στ.
Αναβολ. φορολ. απαιτ.
Λοιπές μακροπροθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές βραχ/σμες απαιτήσεις
Ταμείο & καταθ.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρ. Υποχ.
Δάνεια & χρημ/κες μισθώσεις
Υποχρεώσεις συνταξ. προσωπικού
Πρόβλεψη για επιπλέον φόρους
Βραχ. Υποχρ.
Δάνεια & χρημ/κες μισθώσεις
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορ/κές υποχρεώσεις

859.341,39
629.792,61
1.167.020,35
1.571.398,27
4.227.552,62
7.197.241,95
9.145.422,80
3.255.192,52
19.597.857,27
23.825.409,89

-2.588.042,49
-2.569.705,76
-1.113.544,55
-6.271.292,80
-665.092,61
-5.783.909,88
-2.569.705,76
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Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Συν/κες Διαφορές Ενοποίησης
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Ενεργητικό-Υποχρεώσεις)
Ποσοστό εξαγοράς από τον όμιλο
Κόστος εξαγοράς
Μείον : Αξία στοιχείων που αγοράστηκαν από τον όμιλο
Υπεραξία
Πλέον: εξαγορασθείσα υπεραξία μέχρι 31/03/08
Συνολική υπεραξία 30/06/2008

-322.439,97
-9.341.139,97
-15.612.432,02
-1.408.607,49
8.212.977,89
60%
12.630.744,45
5.772.951,23
6.857.793,21
1.464.179,18
8.321.972,39

-Κατά το διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2008 αποκτήθηκε συνολικά 0,9511% του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας Κ.Α.Ε. Α.Ε. Από την αύξηση – απόκτηση του ποσοστού 0,9511% απέκτησε
υπεραξία ποσού €3.729.318,2 9 διαμορφώνοντας τη συνολική υπεραξία από την απόκτηση του
53,2321% σε €168.485.923,16. H επίδραση στον κύκλο εργασιών, στα καθαρά κέρδη μετά από
φόρους και στην καθαρή θέση του ομίλου είναι μικρότερη από 25%.
Ποσά σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Πάγια περ. στ.
Αύλα περ. στ.
Υπεραξία ενοπ/σεως
Επενδύσεις διαθ. προς πώληση
Αναβολ. φορολ. απαιτ.
Λοιπές μακροπροθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές βραχ/σμες απαιτήσεις
Επενδ. στην εύλογη αξία μέσω αποτ/των
Ταμείο & καταθ.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρ. Υποχ.
Δάνεια & χρημ/κες μισθώσεις
Αναβαλλόμενες φορ/κές υποχρ.
Υποχρεώσεις συνταξ. προσωπικού
Πρόβλεψη για επιπλέον φόρους
Βραχ. Υποχρ.
Δάνεια & χρημ/κες μισθώσεις
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορ/κές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Δικαιώματα μειοψηφίας
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Ενεργητικό-Υποχρεώσεις)

154, 169,845.93
56, 061,058.87
187, 484,761.87
447,406.00
4, 006,900.50
7, 417,830.74
409, 587,803.91
158, 910,875.33
88, 599,560.44
817,331.00
42, 280,769.84
290, 608,536.61
700, 196,340.52

-212,233,688.23
-5,573,277.73
-7,658,127.71
-7,186,828.38
-232,651,922.05
-149,086,406.78
-133,766,482.25
-18,276,797.62
-2,664,375.00
-303,794,061.65
-536,445,983.70
-12,990,418.69
150, 759,938.13
38

Ποσοστό εξαγοράς από τον όμιλο
Κόστος εξαγοράς
Μείον : Αξία στοιχείων που αγοράστηκαν από τον όμιλο
Υπεραξία
Πλέον: εξαγορασθείσα υπεραξία μέχρι 31/12/07
Συνολική υπεραξία 30/09/2008

0, 9511%
5.163.196, 06
1.433.877, 77
3.729.318, 29
164, 756,604.87
168.485.923,16

-Στις 31/07/2008 εξαγόρασε το υπόλοιπο ποσοστό μετοχών (23.33%) του μετοχικού κεφα λαίου της
P LANACO ABEE, έναντι συνολικού τιμήματος € 2.576.220,41 διαμορφώνοντας έτσι το ποσοστό
συμμετοχής της σε 100% και ανεβάζοντας την υπεραξία που προέκυψε από την ανωτέρω εξαγορά σε €
272.304,62. Η επίδραση από την ε νοποίηση του 100% της ανωτέρω εταιρείας είναι ήσσονος σημασίας
στον κύκλο εργασιών, στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και στην καθαρή θέση του ομίλου, και σε
κάθε περίπτωση μικρότερη από 25%.

4.3 Συμμετοχές και Λο ιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Η ανάλυση των λογιστικών αξιών των Συμμετοχών και Λ οιπών Μακροπρόθεσμων απαιτήσεων του ομίλου
και της εταιρείας, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Συμμετοχές σε
συδεδεμένες επιχ.
Συμμετοχές σε
συγγενείς επιχ.
Αναβαλλόμενη
Φορολ.Απαιτηση.

30.09.2008

Ο Όμιλος
31.12.2007

30.09.2008

Η Εταιρία
31.12.2007

408.585.142,18

387.438.470,75
0,00

5.670.871,73
5.670.871,73

3.703.045,94
3.703.045,94

251.234,32
408.836.376,50

316.090,50
387.754.561,25

4.4 Λοιπά μη κυκλο φο ριακά περιο υσιακά στοιχεία
Τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες
επενδύσεων:

30.09.2008

Ο Όμιλος
31.12.2007

Δοσμένες εγγυήσεις

3.992.912,99

5.878.853,75

321.857,95

294.583,75

Λοιπές
μακροπρόθεσμες
χρημ/κές απαιτήσεις

9.819.635,33

6.687.974,47

0,00

0,00

13.812.548,32

12.566.828,22

321.857,95

294.583,75

30.09.2008

Η Εταιρία
31.12.2007

4.5 Απο θέματα
Τα αποθέματα του ομίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
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30.09.2008
ΠροϊόνταΕμπορεύματα-Ά Ύλες
& Υλικά συσκευασίας
Yποτίμηση
αποθεμάτων

Ο Όμιλος
31.12.2007

30.09.2008

Η Εταιρία
31.12.2007

246.252.348,82

209.780.323,18

17.678.796,63

16.162.813,03

-620.000,00
246.872.348,82

-590.000,00
210.370.323,18

-620.000,00
18.298.796,63

-590.000,00
16.752.813,03

4.6 Απαιτήσεις από πελάτες
Τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται παρακάτω:

30.09.2008

Απαιτήσεις από
Πελάτες

Ο Όμιλος
31.12.2007

235.428.188,87
235.428.188,87

195.125.870,28
195.125.870,28

30.09.2008

Η Εταιρία
31.12.2007

16.875.930,61
16.875.930,61

16.359.467,19
16.359.467,19

4.7 Λοιπές απαιτήσεις
Το κονδύλι αναλύεται ως εξής:

Χρεώστες Διάφοροι
Λοιπές απαιτήσεις
Προκαταβολές για
αγορά Αποθεμάτων

30.09.2008
31.516.422,58

Ο Όμιλος
31.12.2007
38.259.909,83

4.786.403,90

4.429.486,89

134.753,10

439.253,50

27.408.468,54
63.711.295,02

6.693.030,00
49.382.426,72

709.221,00
2.467.588,59

3.461.025,08

30.09.2008
1.623.614,49

Η Εταιρία
31.12.2007
3.021.771,58

4.8 Χρηματοοικονομικά περιο υσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Η μεταβολή των διαθέσιμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων αναλύεται ως εξής:

Ο Όμιλος
Χρεόγραφα

Η Εταιρία

31.09.2008

31.12.2007

31.09.2008

31.12.2007

2.091.730,99
2.091.730,99

3.341.881,14
3.341.881,14

1.274.399,99
1.274.399,99

1.629.392,98
1.629.392,98

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας αποτιμώνται στην εύλογη αξία
τους.
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4.9 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

Διαθέσιμα στο ταμείο
Καταθέσεις όψεως και
προθεσμίας

30.09.2008
2.664.145,13

Ο Όμιλος
31.12.2007
2.928.273,75

103.901.660,24
106.565.805,37

30.09.2008
92.444,93

88.580.281,19
91.508.554,94

Η Εταιρία
31.12.2007
566.152,13

1.642.516,91
1.734.961,84

13.876.856,57
14.443.008,70

4.10 Μετοχικό κεφάλαιο

31η Δεκεμβρίου 2006
31η Δεκεμβρίου 2007
30η Σεπτεμβρίου 2008

Αριθμός μετοχών

Κοινές μετοχές

Εκδοθέν
κεφάλαιο

32.946.875,00
32.946.875,00
32.946.875,00

32.946.875,00
32.946.875,00
32.946.875,00

9.884.062,50
9.884.062,50
9.884.062,50

Υπέρ το άρτιο

Σύνολο

62.531.731,47 72.415.793,97
62.531.731,47 72.415.793,97
62.531.731,47 72.415.793,97

Ίδιες μετοχές
(τεμχ)

6.054,00
6.054,00
172.010,00

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 32.946.875 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας
€0,30. Όλες οι μετοχές έχουν π λήρως εξοφληθεί. Όλες οι μετοχές, εκτός των ιδίων, παρέχουν τα ίδια
δικαιώματα στην λήψη μερισμάτων και αντιπροσωπεύουν μία ψήφο στην Γενική Συνέ λευση των μετόχων
της εταιρείας.

4.11 Κέρδη εις Νέο και Λο ιπά Αποθεματικά
Η μεταβολή των κερδών και των αποθεματικών παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Ο Όμιλος
30.09.2008
31.12.2007
Κέρδη εις νέο
Αποθεματικά
Ίδιες Μετοχές

341.583.916,48
22.690.384,23
-11.234.052,24

277.332.378,69
25.443.170,44
-7.899.441,83

Διαφορές Ενοποίησης
σύμφ. με προηγούμενα
Λογιστικά Πρότυπα

-88.927.927,73

-88.927.927,73

Συναλ/κες Διαφορές
Ενοποίησης
Δικαιώματα Τρίτων

-49.747.287,30
119.033.563,90
333.398.597,34

Η Εταιρία
30.09.2008
31.12.2007
33.429.573,34
14.110.009,27
-2.327.074,36

-59.101.599,04
134.486.641,86
281.333.222,39 45.212.508,25

29.856.696,85
16.887.455,40
-108.259,13

46.635.893,12
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4.12 Μακρο πρό θεσμες Υποχρεώσεις
Η μεταβολή των Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πρόβλεψη αποζημίωσης
Προσωπικού
Εγγυήσεις Ενοικίων
Ομολογιακό Δάνειο
Λοιπά - Υποχρεώσεις
Leasing
Αναβαλλόμενη
Φορολ.Υποχρ.
Λοιπές προβλέψεις
Μακροπρόθεσμες
Τραπεζικές Υποχρεώσεις

Ο Όμιλος
30.09.2008
31.12.2007
8.733.449,75

10.271.467,22

340.960,15

606.009,67

292.588,33
19.930.079,33
8.622.215,11
558.923.526,04
596.842.818,71

Η Εταιρία
30.09.2008
31.12.2007
750.438,00
246.437,34

674.362,00
207.031,01
-

618.403,06

207.898,00

231.701,37

18.091.989,76
9.195.672,08

1.258.757,62

1.168.104,94
-

547.902.213,79
334.500.000,00
334.500.000,00
586.685.755,58 336.963.530,96 336.781.199,32

4.13 Προμηθευτές και λο ιπές υποχρεώσεις
Η μεταβολή του κονδυ λίου παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Προμηθευτές
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
Βραχυπρόθεσμες
Τραπεζικές Υποχρεώσεις
Μερίσματα πληρωτέα
Λοιπές υποχρεώσεις
Προκαταβολές Πελατών

Ο Όμιλος
30.09.2008
31.12.2007
110.606.882,01
94.738.124,89

Η Εταιρία
30.09.2008
31.12.2007
3.581.262,14
3.319.127,90

34.439.452,36

13.795.642,64

50.294,21

2.161.438,14

158.219.058,40
1.015.337,18
48.896.001,86

122.026.853,87
0,00
38.899.289,50

15.510.639,22
816.952,18
7.431.023,64

8.115.924,16
1.352.588,10
1.150.804,46

3.561.667,71
356.738.399,52

14.752.717,35
272.217,83
284.212.628,25 27.662.389,22

771.216,08
16.871.098,84

4.14 Υποχρεώσεις παρο χών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Ο όμιλος αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την
παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο
προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότη σης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν
αναλογιστικής μελέτης που έγινε απ ό ανεξάρτητο αναλογιστή. Συγκεκριμένα, η σχετική μελέτη
αφορούσε στην διερεύνηση και υπολογισμό των αναλογιστικών μεγεθών που απαιτούνται από τις
προδιαγραφές που θέτουν τα Διεθνή Λ ογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.19) και είναι υποχρεωτικό να
καταχωρηθούν στον Ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων κάθε επιχείρησης. Οι
σημαντικότερες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:

Προεξοφλητικό επιτόκιο (%)
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

2007
4,7 - 4,1%
3,0 - 4,0%

2006
3,0 - 4,0%
3,0 - 4,0%
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Η σχετική υποχρέωση του ομίλου καθώς και τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση του
λογαριασμού αποτελεσμάτων έ χουν ως εξής:

Υποχρεώσεις ισολογισμού αρχής
Από αγορά Νέων Θυγατρικών
Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις και
καταβολές)
Σύνολο

Χρεώσεις στα αποτελέσματα
Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις και
καταβολές)
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/11/11/11/130/09/2008
30/09/2007
30/09/2008 30/09/2007
10.271.467,22
8.476.568,05
674.362,00
620.917,00
-1.538.017,47

618.833,36

76.076,03

78.926,00

8.733.449,75

9.095.401,41

750.438,03

699.843,00

1.372.215,43

1.031.806,17

196.100,52

111.297,39

1.372.215,43

1.031.806,17

196.100,52

111.297,39
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4.15 Πληροφόρηση κατά το μέα
Η πληροφόρηση παρέχεται μόνο για τα ενοποιημένα μεγέθη

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Ελλάδα

Ευρώπη

Ιαπωνία

Λοιπές Ασιατικές αγορές

Ενοποιημένα κονδύλια

30/9/2008

30/9/2007

30/9/2008

30/9/2007

30/9/2008

30/9/2007

30/9/2008

30/9/2007

30/9/2008

426.043
200.029

237.621
121.148

53.585
37.673

47.120
31.322

19.247
13.204

24.009
16.238

179.505
98.363

156.854
87.874

678.380
349.269

0,4695

0,5098

0,7031

0,6647

0,6860

0,6763

0,5480

0,5602

0,5149

30/9/2008

31/12/2007

30/9/2008

31/12/2007

30/9/2008

31/12/2007

30/9/2008

31/12/2007

30/9/2008

Περουσιακά στοιχεία

735.162

889.609

53.647

57.168

18.522

22.542

324.449

251.625

1.131.780

Υποχρεώσεις

838.043

782.222

25.837

23.621

10.278

12.002

15.575

15.494

889.733

20.935
11.871

14.297
10.475

-82
295

1.129
973

467
538

235
725

1.116
1.767

5.787
1.964

22.436
14.471

"Καθαρές'' εξωτερικές πωλήσεις
Μικτό Κέρδος

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες
Αποσβέσεις

30/9/2

31/12/2
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4.16 Αναβαλλόμενος φό ρος εισοδ ήματος
Οι αναβαλλόμενες φορ ολογικές απαιτήσεις και φορολογικές υποχρεώσεις έχουν ως εξής:

30/9/2008
Α.Φ. Απαίτηση

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Α.Φ. Υποχρέωση

31/12/2007

Α.Φ. Απαίτηση

Α.Φ. Υποχρέωση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/9/2008
31/12/2007
Α.Φ.
Α.Φ.
Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. Υποχρέωση
Απαίτηση
Υποχρέωση

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια
Άυλα πάγια
Χρηματοδοτικές μισθώσεις

807.014,24
3.226,10
49.140,00

1.770.832,23
13.738.099,02
40.746,38

734.509,77
14.310.949,69
78.114,18
1.863.500,00

1.902.300,00

772.253,29

1.033.910,00

Από αγορά Νέων Θυγατρικών

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Απαιτήσεις
Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Υποχρεώσεις παροχών
προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Λοιπες Υποχρεώσεις

Σύνολο

1.091.628,16
-33.582,60

40.746,38

42.894,17

60.383,48

203.411,86

155.000,00

147.500,00

1.753.029,51

1.936.170,20

187.609,51

168.590,50

1.367.550,00

3.879.920,01

Από αγορά Νέων Θυγατρικών

Συμψηφισμος

1.155.511,23
-91.375,19

62.500,01

-271.771,60

-271.771,60

1.634.470,00
-71.006,12

5.670.871,73

19.930.079,33

3.703.045,94

71.006,12
18.091.989,76

251.234,32

1.258.757,62

33.582,60

33.582,60

316.090,50

1.168.104,93
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4.17 Ανάλυση εξόδ ων-εξόδων ανά κατηγορία
Έσοδα
Έσοδα από Πωλήσεις ΑποθεμάτωνF.F. Group

30.09.2008

Ο Όμιλος
30.09.2007

Η Εταιρία
30.09.2008
30.09.2007

226.071.438,85

205.608.367,10

22.427.227,33

21.268.402,05

443.893.630,99
8.414.920,00
678.379.989,84
8.620.333,57

259.995.702,92

2.426.207,40

3.443.459,06

465.604.070,02
1.220.989,62

24.853.434,73
3.564.149,69

24.711.861,11
1.491.261,69

9.292.440,00
696.292.763,41

9.865.271,70
476.690.331,34

28.417.584,42

26.203.122,80

Έξοδα
Έξοδα Διοίκησης
Έξοδα Διάθεσης
Λοιπά
Σύνολο

40.721.592,62
186.905.796,21
2.751.973,88
230.379.362,71

30.585.766,99
125.322.369,60
1.912.259,01
157.820.395,60

5.566.221,78
10.851.063,93
911.490,78
17.328.776,49

4.083.653,25
9.775.637,85
545.481,40
14.404.772,50

Ανάλυση των Σημαντικότερων
Εξόδων
Εργοδοτικό Κόστος
Ενοίκια
Διαφημιστικά Έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

92.703.928,67
38.975.547,06
9.668.750,67
14.471.329,81
155.819.556,21

53.083.613,35
35.680.111,68
6.949.284,91
9.379.523,29
105.092.533,23

7.308.970,44
1.480.180,86
1.132.631,98
898.529,14
10.820.312,42

6.649.232,75
1.353.694,25
1.208.845,52
820.413,00
10.032.185,52

Έσοδα από Πωλήσεις ομίλου Κ.Α.Ε.
Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών
Σύνολο
Λοιπά Έσοδα
Έσοδα από Marketing δικαιωμ.
(ΚΑΕ)
Γενικό Σύνολο

Χρηματοοικονομικά Εσόδα
Έσοδα χρεογράφων
Έσοδα Χρηματοοικονομικών μέσων
(SWAPS)
Πιστωτικοί τόκοι τραπεζών
Σύνολο

Χρηματοοικονομικά Εξόδα
Τόκοι Τραπεζών
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο

30.09.2008
187.809,82

Ο Όμιλος
30.09.2007
845.198,50

1.735.056,67
1.462.750,04
3.385.616,53

4.765.668,87
1.868.396,00
7.479.263,37

Η Εταιρεία
30.09.2008
30.09.2007
49,24
217.674,78
1.735.007,42
124.369,93
1.859.426,59

4.765.668,87
356.001,69
5.339.345,34

Ο Όμιλος
30.09.2008
30.09.2007
31.075.921,39
17.227.743,06
1.473.538,15
131.720,00
32.549.459,54
17.359.463,06

Η Εταιρεία
30.09.2008
30.09.2007
12.399.367,56
13.757.639,22
2.722.089,71
96.840,58
15.121.457,27
13.854.479,80

Ο Όμιλος
30.09.2008
30.09.2007
25.244.842,79
24.107.909,32
96.523,62
357.585,58
25.341.366,41
24.465.494,90

Η Εταιρία
30.09.2008
30.09.2007
216.882,00
800.657,66
155.508,86
-76.501,54
372.390,86
724.156,12

4.18 Φό ρος Εισοδήματος

Τρέχων φόρος περιόδου
Αναβαλλόμενος φόρος
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4.19 Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπ ολογίζονται με διαίρεση του κέρδους, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό
των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων κοι νών μετοχών που
ενδεχομέ νως να αγορασθούν από την επιχείρηση.

Καθαρά κέρδη περιόδου (Ομίλου)
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σταθμισμένος μέσος αριθμός
μετοχών
Βασικά κέρδη ανά μετοχή

30.09.2008

30.09.2007

82.297.591,46

75.502.058,60

63.919.233,74
18.378.357,72

60.740.401,41
14.761.657,19

32.774.865,00
1,9503

32.934.767,00
1,8443

4.20 Διαχείριση Κεφαλαίων
Η διαχείριση κεφαλαίων αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει στον Όμι λο τη δυνατότητα να συνεχίσει τις
δραστηριότητές του, ώστε να παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόμενους,
διατηρώντας παράλληλα μια κεφαλαιουχική δομ ή που θα ελαχιστοποιεί το κόστος κεφαλαίου. Τα
εργαλεία της διαχείρισης κεφαλαίων είναι η μερισματική πολιτική, η έκδοση ή η επιστροφή κεφαλαίου
και η αγοραπωλησία στοιχείων του ε νεργητικού.
Βασικός δείκτης που χρησιμοποιείται κατά τη διαχείριση κεφαλαίων είναι ο συντελεστής μόχλευσης, ο
οποίος υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος
υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
δάνεια) μείζον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που
εμφανίζονται στον ισολογισμό συν το καθαρό χρέ ος.
Ο συντε λεστής μόχλευσης διαμορφώθηκε κατά την 30/09/2008 και την 30/09/2007 αντιστοίχως ως
ε ξ ής :

Ο Όμιλος

Ποσά σε χιλ.ευρώ

Η Εταιρεία

30/9/2008

30/9/2007

30/9/2008

30/9/2007

Καθαρό χρέος

717.143
(106.566)
610.577

417.285
(134.995)
282.290

350.011
(1.735)
348.276

341.350
(16.907)
324.443

Ίδια κεφάλαια

405.814

339.476

117.628

122.820

Συντελεστής μόχλευσης

60,1%

45,4%

74,8%

72,5%

Δανειακά κεφάλαια
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα
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5

Πρόσθετες πληρο φορίες και επεξηγήσεις

5.1 Συναλλαγές και υπόλοιπα συνδεόμενων μερών
i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών & Μισθωμάτων
30.09.2008
30.09.2007
Πωλήσεις αγαθών μεταξύ Μητρικής
και Θυγατρικών
7.804.143,82
9.100.957,19
Πωλήσεις αγαθών μεταξύ Ομίλου
FF και λοιπών συνδεδεμένων μερών
κατά την έννοια του IFRS 24

0,00
7.804.143,82

iii) Αγορές από συνδεδεμένα μέρη
30.09.2008
Αγορές Μητρικής από Θυγατρικές
1.674.894,15
Αγορές και λοιπές συναλλαγές
Ομίλου FF με συνδεδεμένα μέρη
κατά την έννοια του IFRS 24
338.000,00
2.012.894,15

0,00
9.100.957,19

30.09.2007
690.734,68

2.390.230,00
3.080.964,68

5.1.1 Απαιτήσεις/ Υποχρεώσεις συνδεδεμένων μερών
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
30.09.2008
Υπόλοιπα τέλους Χρήσης μεταξύ
Μητρικής και Θυγατρικών
7.324.317,86
Υπόλοιπα τέλους Χρήσης μεταξύ
Ομίλου FF και λοιπών
συνδεδεμένων μερών κατά την
έννοια του IFRS 24
0,00
7.324.317,86

30.09.2007
7.870.113,36

3.700,00
7.873.813,36

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
30.09.2008
30.09.2007
Υποχρεώσεις Μητρικής προς
Θυγατρικές
1.010.879,28
0,00
Υποχρεώσεις Ομίλου FF προς
συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια
του IFRS 24
314.000,00
201.000,00
1.324.879,28
201.000,00

5.1.2 Παροχές βασικών δ ιευθυντικών στελεχών
Συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη και μέλη διοικησης
30.09.2008
Ο Ομιλος
Η Εταιρεια
Συναλλαγες-αμοιβες
259.838,39
3.420.618,39
Απαιτησεις
456.500,00
0,00
Υποχρεώσεις
475.862,15
271.792,15
4.352.980,54
531.630,54
30.09.2007
Συναλλαγες-αμοιβες
2.154.082,53
210.072,53
Απαιτησεις
29.624,00
3.700,00
Υποχρεώσεις
386.452,49
287.985,00
2.570.159,02
501.757,53
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5.2 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Ο Όμιλος έχει ενδε χόμε νες υποχρεώσεις σε σχέση με το Ελληνικό Δ ημόσιο, λοιπές εγγυήσεις και άλλα
θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν
ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδε χόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, μετά
την ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

5.2.1 Επίδικες υπο θέσεις
Σε εταιρεία του Ομίλου υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, για
τις οποίες έχει διενεργηθεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 2. 150.000.

5.2.2 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη
Επί ακίνητου του Ομίλου έχει εγγραφεί προσημείωση 4 ε κατ. ευρώ για εξασφάλιση δανειακών
υποχρεώσεων, ενώ δεν υφίστανται άλλα εμπράγματα βάρη επί των Παγίων Στοιχείων ή Ακινήτων.

5.3 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ανειλημμένες δεσμεύσεις
Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν εκχωρήσει σε τρίτα μέρη εγγυητικές επιστολές ύψους € 18.733.334,
έναντι € 17.865.692 την 31.12.2007, προς εξασφάλιση ενδε χόμενων υποχρεώσεων του Ομίλου προς τα
μέρη αυτά, οι οποίες δε ν απεικονίζονται στον ε νοποιημένο ισολογισμό
Η θυγατρική εταιρεία του ομίλου Elmec Sport έχει αναλάβει τη δέσμευση να καταβάλει εντός του έτους
2010 το ποσόν των 1,05 εκατ. ευρώ στα πλαίσια της συμμετοχής της στην εταιρεία North Landmark ΑΕ.

5.4 Αριθμός απασχο λούμενου προσωπικού.
Το σύνολο του απασχολουμένου προσωπικού στο τέ λος της τρέχουσας περιόδου ήταν για τον όμιλο
5.925 και για την εταιρεία 295. Κατά την 30.09.2007 το προσωπικό ομίλου και εταιρείας ανέρχονταν σε
3415 και 279 άτομα αντίστοιχα.

5.5 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισο λογισμο ύ
Την 30/10/2008 αποφασίστηκε η επί εξάμηνο παράταση των χρονοδιαγραμμάτων που διαλαμβάνονται,
σχετικά με το προσύμφωνο μεταβίβασης μετοχών που είχε υπογραφεί σε θυγατρική εταιρεία για την
εξαγορά του συνόλου των μετοχών που κατέχει η οικογένεια Παπαϊωάννου στις εταιρείες του ομίλου
Lapin House.
Πέραν της ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέ γχου θυγατρικής εταιρείας του ομίλου για τη διαχειριστική
χρήση 2007, που είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων ύψους 47.317
ευρώ, έναντι σχετικής πρόβλεψης ύψους 65.627 ευρώ που έχει εγγράψει η θυγατρική αυτή στις
οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου, δεν υπάρχουν άλλα μεταγε νέστερα της 30ης
Σεπτεμβρίου 2008 γεγονότα τα οπ οία θα είχαν επήρεια επί της οικονομικής θέσης και των
αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 30ης Σεπτεμβρίου 2008.
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1. a. The name and the registed office of each company that included in the consolidated Financial Statements for
the period 01.01.2008 - 30.09.2008, along with the respective participation percentage of the Company, direct or
indirect, in each of their share capital and b.the consolidation method, which was applied, for each company
included in the consolidated Financial Statements for the period 01.01.2008 - 30.09.2008, are mentioned in note 5.1
of the Financial Statements. 2. The accounting policies applied in the preparation of these Financial Statements are
the same as those applied for the Financial Statements for the year ended on 31.12.2007. 3. There is a note over a
fixed asset of a subsidiary of the Group as collateral of debt, worth of aprox. €4 million, while there are no pledges
or mortgages on the fixed assets. 4. There is a preliminary agreement over a fixed asset of a subsidiary of the
Group, worth of aprox. €7 million. 5. On a company of the Group there are pending judicial cases against the Greek
State, for which there is a provision of €2,150,000. 6. Τhe un-audited tax fiscal years of the parent Company and its
subsidiaries are mentioned in note 5.33 of the Financial Statements. On a company of the Group and its subsidiaries
there is an accumulative provision of €860.12 thousand for the un-audited tax fiscal years. 7. Investments in fixed
assets for the period 01.01-30.09.2008 (Amount in thousand €): a) Group: €20,202.61 b) Company: €2,394.86. 8.
The personnel employed in the Group, as at 30.09.2008, amounted to 4,328 persons and in the Company amounted
to 1,630 persons. The respective period of 2007 the personnel employed amounted 1,837 persons in the Group and
1,265 in the Company. 9. The parent Company "HDFS S.Α." on 05.10.2007 acquired 51.84% of "ELMEC SPORT
S.A." and after submitting a Public Offer, on 30.09.2008 held 95.1366%, and thus participates directly and
indirectly in ELMEC's subsidiaries as stated in note 5.1 of the Financial Statements. Moreover the current period
includes the financial results of the group of the companies of "ELMEC SPORT S.A.", which were not included in
the financial results of the previous fiscal period. Due to the consolidation of the ELMEC SPORT group there was
an increase of €180.8 million on the sales of the Group, namely an increase of 39.69%, an increase of €4.7 million
on EAT, namely an increase of 13.08% and an increase of €665 thousand on the equity of the Group, namely an
inrease of 0.44%. 10. The Financial Statements of the Group are included in the consolidated financial statements
of FOLLI-FOLLIE S.A, with registered office at Agios Stefanos, Attica and a participation of 53.2321%, under the
method of full consolidation. 11.The Financial statements include in total the following provisions a) for the Group:
those mentioned in notes 5 and 6, €7,143 thousand of employee benefits provisions and €514 thousand for
contingent liabilities towards trade associates in case of an abruption of the co-operation b) for the Company:
€6,257 thousand of employee benefits provisions . 12. The total number of Own shares owned by the Company is
477,288 shares of €5,713.40 thousand and by the Group is 688,228 shares of €8,906.98 thousand total value. 13.
During the current quarter (01.07 – 30.09.2008) the Group proceeded with the valuation of the property (land –
buildings) of the acquired on 05.10.2007 ELMEC SPORT group. The valuation has been made by an Independent
Auditor according to IFRS 3 and within the provided 12month period from the acquisition. The Group increased the
value of the property in the consolidated statements, reaching their fair value. This resulted in a €78,605.97
thousand reduction of the goodwill and in a equally increase of the value of tangible assets and investments in
property. 14. A preliminary agreement has been signed from a subsidiary of the Group regarding the acquisition of
the shares of the companies of Lapin House group. On 30.10.2008 a six-month extension of the timeframes of the
above deal was decided. 15. The following financial data concern transactions with related parties according to
IFRS 24:
.

