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1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Το παρόν ενηµερωτικό δελτίο (στο εξής το «Ενηµερωτικό ∆ελτίο») αφορά στην εισαγωγή προς 
διαπραγµάτευση των µετοχών της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία  «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑTA 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ BIOMHXANIKH ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε 
διακριτικό τίτλο “FOLLI FOLLIE GROUP”  (στο εξής η «Εταιρεία» ή η «Εκδότρια» ή η «FOLLI 
FOLLIE GROUP» ), η οποία µαζί µε τις θυγατρικές της εταιρείες αποτελούν τον όµιλο της Εταιρείας 
(στο εξής ο «Οµιλος» ή ο «Οµιλος FOLLI FOLLIE GROUP») οι οποίες προήλθαν από αύξηση του 
µετοχικού της κεφαλαίου (στο εξής η« Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») µε κατάργηση του 
δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, υπέρ των εταιρειών FOSUN International Limited 
και Pramerica – Fosun China Opportunity Fund, LP (στο εξής  «οι Επενδυτές»), στην Κατηγορία 
Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. 

 

Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και 
έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µόνον όσον αφορά στην 
κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις 
διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

Το παρόν περιληπτικό σηµείωµα (στο εξής το «Περιληπτικό Σηµείωµα») αποτελεί εισαγωγή του 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου, συνεπώς κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του 
για επένδυση στις κινητές αξίες της Εταιρείας στην εξέταση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ως 
συνόλου. 

 

Το Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει µια συνοπτική περιγραφή της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, της ∆ιοίκησης, της ολοκληρωθείσας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, της 
Μετοχικής Σύνθεσης, των πληροφοριών σχετικά µε τις µετοχές που εισάγονται προς 
διαπραγµάτευση και µε τις υφιστάµενες µετοχές της Εταιρείας, του Μετοχικού Κεφαλαίου, του 
προβλεπόµενου χρονοδιαγράµµατος για την εισαγωγή των νέων µετοχών στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών, των δαπανών έκδοσης, των συνοπτικών χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών, των 
εγγράφων στη διάθεση του κοινού και των εγγράφων µέσω παραποµπής καθώς και των 
συνοπτικών παραγόντων κινδύνου της Εταιρείας.  

 

Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο 
ασκείται ενώπιον ∆ικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί µε τα έξοδα 
µετάφρασης µέρους, ή του συνόλου του Ενηµερωτικού ∆ελτίου πριν από την έναρξη της 
παραπάνω διαδικασίας. Στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σηµείωµα, 
συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε µετάφρασής του και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύµφωνα 
µε το άρθρο 18 του Ν.3401/2005, αποδίδεται αστική ευθύνη µόνο εφόσον το εν λόγω σηµείωµα 
είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα 
υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

 

1.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

Ο Όµιλος FF GROUP, δραστηριοποιείται σε τέσσερις βασικούς τοµείς δραστηριότητας: α) στο 
σχεδιασµό, την επεξεργασία και εµπορία κοσµηµάτων, ρολογιών και λοιπών παρεµφερών 
αξεσουάρ (τσάντες, ζώνες, πασµίνες, γυαλιά ηλίου, µικρά δερµάτινα είδη κ.α.) β) στο λιανικό 
ταξιδιωτικό εµπόριο, που περιλαµβάνει πωλήσεις αφορολόγητων και φορολογηµένων ειδών 
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λιανικής, που πραγµατοποιούνται σε σταθµούς αεροδροµίων, τελωνείων και λιµανιών γ) στην 
εκµετάλλευση πολυκαταστηµάτων και δ) στη χονδρική και λιανική πώληση επώνυµων ειδών 
ένδυσης και υπόδησης. 

 

Ο Όµιλος, εκτός από την Ελληνική αγορά - από την οποία προέρχεται το 50% του κύκλου 
εργασιών του, δραστηριοποιείται - µέσω θυγατρικών του εταιρειών, σε χώρες της Ευρώπης, στη 
Βόρεια Αµερική, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική και στην Ασία. Από την τελευταία προέρχεται το 
37% του κύκλου εργασιών του, κατά την τελευταία εξεταζόµενη οικονοµική χρήση και κατά το 
α΄τρίµηνο του 2011. 

 

Πιο αναλυτικά, οι τέσσερις λειτουργικοί τοµείς έχουν ως εξής: 

 

Α. Τοµέας Κόσµηµα -  Ρολόι - Αξεσουάρ 

 

Ο τοµέας αυτός αφορά στο σχεδιασµό, την κατασκευή, επεξεργασία και εµπορία κοσµηµάτων, 
ρολογιών και λοιπών παρεµφερών αξεσουάρ µόδας όπως τσάντες, µικρά δερµάτινα είδη, ζώνες, 
πασµίνες και γυαλιά ηλίου. 

 

H εµπορική δραστηριότητα του Οµίλου περιλαµβάνει χονδρικές και κυρίως λιανικές πωλήσεις 
προϊόντων µε το εµπορικό σήµα Folli Follie σε 428 σηµεία πώλησης σε 24 χώρες. Επιπλέον µέσω 
της θυγατρικής του εταιρείας Links (London) Limited τα προϊόντα του διατίθενται µέσω ενός 
εκτεταµένου δικτύου 83 σηµείων πώλησης σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και Β. Αµερική 
καθώς και χονδρικώς, σε επιλεγµένα σηµεία πώλησης διεθνώς. 

 

Β. Τοµέας Λιανικό Ταξιδιωτικό Εµπόριο 

 

Η δραστηριοποίηση του Οµίλου στον τοµέα του λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου αφορά στις 
πωλήσεις αφορολογήτων και φορολογηµένων ειδών λιανικής που πραγµατοποιούνται σε σταθµούς 
αεροδροµίων, τελωνείων και λιµανιών στην Ελλάδα, στις πωλήσεις φορολογηµένων ειδών λιανικής 
σε σηµεία που επιτρέπουν την υλοποίηση αγορών ακόµα και σε όσους δεν ταξιδεύουν, µέσω της 
θυγατρικής εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ», καθώς και στις χονδρικές πωλήσεις 
εµπορευµάτων παραδοσιακών ειδών ταξιδιωτικού εµπορίου, προς πρεσβείες και ένοπλες δυνάµεις.   

 

Οι πωλήσεις των αφορολόγητων ειδών πραγµατοποιούνται αποκλειστικώς από τη µητρική εταιρεία 
του οµίλου, σε αναχωρούντες προς τρίτες χώρες επιβάτες, εντός τελωνειακά ελεγχόµενων χωρών, 
σε αεδοδρόµια, λιµάνια και συνοριακούς σταθούς, σύµφωνα µε το Π∆/86/1979, το άρθρο 120του 
Ν. 2533/1997, την ισχύουσα νοµοθεσία και τις τελωνειακές διατάξεις. 

 

Η Εταιρεία διαθέτει 90 καταστήµατα λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου σε 47 σηµεία πώλησης (25 
αεροδρόµια, 11 µεθοριακούς σταθµούς και 11 λιµάνια). Ειδικά όσον αφορά στο ∆ιεθνή Αερολιµένα 
Αθηνών, η Εταιρεία λειτουργεί συνολικά είκοσι δύο (22) καταστήµατα στους χώρους 
αναχωρήσεων ταξιδιωτών. Η θυγατρική εταιρεία Ελληνικές ∆ιανοµές ΑΕ, λειτουργεί συνολικά 16 
καταστήµατα, 10 εκ των οποίων στο ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών. 
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Γ. Πολυκαταστήµατα 

 

Η εκµετάλλευση των πολυκαταστηµάτων του Οµίλου πραγµατοποιείται µέσω της Εταιρείας µε 2 
εκπτωτικά πολυκατάστηµατα µε το εµπορικό σήµα Factory Outlet  στην οδό Πειραιώς και στο 
εµπορικό πάρκο του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών καθώς και µέσω των θυγατρικών «Αττικά 
Πολυκαταστήµατα AE» και «North Landmark AE» που εκµεταλλεύονται τα πολυκαταστήµατα 
"attica" στην οδό Πανεπιστηµίου και στο εµπορικό κέντρο Golden Hall αντίστοιχα. 

 

∆. Ένδυση - Υπόδηση 

 

Ο τοµέας ένδυσης και υπόδησης του Οµίλου παρέχεται µέσω της Εταιρείας και των θυγατρικών 
της ELMEC Romania SRL, ELMEC Sport Bulgaria EOOD, ICS ELMEC Sport SRL, LOGISTICS 
EXPRESS AE, ICE CUBE AE, Collective Πατρών ΑΕ, Μουστάκης ΑΕΕ και LAPFOL.  

 

Ο Όµιλος έχει αναπτύξει για τη συγκεκριµένη λειτουργική δραστηριότητα ένα δίκτυο διανοµής σε 
τρεις χώρες, Ελλάδα, Ρουµανία και Βουλγαρία, αποτελούµενο από 160 καταστήµατα λιανικής 
πώλησης, τα οποία εκτείνονται σε πάνω από 30.000 m2. 

 

Η εν λόγω δραστηριότητα περιλαµβάνει αναλυτικά τα εξής:  

 

i. Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων υποδηµάτων και αξεσουάρ, όπου οι συνεργασίες του 
Οµίλου αφορούν: σε αθλητικά ενδύµατα και υποδήµατα, και γενικότερα συλλογές 
active wear και street wear, σε ενδύµατα, υποδήµατα και αξεσουάρ µόδας (fashion), 
σε παιδικά ενδύµατα και υποδήµατα και σε είδη ταξιδίου. 

ii. Λιανική πώληση υποδηµάτων ενδυµάτων και αξεσουάρ που αφορά στη λειτουργία 
µονοθεµατικών (mono-brand/µία φίρµα) και πολυθεµατικών (multibrand/πολλές 
φίρµες ταυτόχρονα) καταστηµάτων λιανικής πώλησης ενδυµάτων, υποδηµάτων και 
αξεσουάρ.  

 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών του Οµίλου για τις οικονοµικές χρήσεις 2008, 2009 και 2010 
καθώς και για το πρώτο τρίµηνο του 2011, ανά λειτουργικό τοµέα, παρατίθεται στον πίνακα: 

 

σε χιλ. € 

πωλήσεις 
ανά τοµέα

% επί του 
συνόλου

πωλήσεις 
ανά τοµέα

% επί του 
συνόλου

πωλήσεις 
ανά τοµέα

% επί του 
συνόλου

πωλήσεις 
ανά τοµέα

% επί του 
συνόλου

Κόσµηµα-Ρολόι-Αξεσουάρ 410.219 43,8% 478.710 48,2% 509.746 51,5% 119.531 54,5%

Λιανικό ταξιδιωτικό εµπόριο 292.297 31,2% 274.147 27,6% 257.168 26,0% 40.561 18,5%

Πολυκαταστήµατα 127.704 13,6% 154.740 15,6% 144.451 14,6% 33.993 15,5%

Ένδυση/Υπόδηση χονδρική 155.329 16,6% 144.514 14,6% 140.841 14,2% 39.759 18,1%

Λοιποί τοµείς 2.054 0,2% 1.424 0,1% 7.430 0,8% 1.768 0,8%

Απαλοιφές ενοποίησης -50.342 -5,4% -61.033 -6,1% -70.036 -7,1% -16.389 -7,5%

Σύνολο 937.261 100,0% 992.502 100,0% 989.600 100,0% 219.223 100,0%

Πωλήσεις ανά λειτουργικό τοµέα 2008-2010 και 01.01-31.03.2011

01.01-31.03.201101.01-31.12.201001.01-31.12.200901.01-31.12.2008

 
Σηµ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από 
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2009 (οι οποίες 
συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008) όπως συντάχθηκαν από την FOLLI FOLLIE ABEE 
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βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
της περιόδου 01.01 – 31.03.2011, όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. 

 

Η οργανωτική διάρθρωση του Οµίλου κατά την 31.03.2011 καθώς και τα ποσοστά συµµετοχής 
ανά εταιρεία παρατίθενται στο παρακάτω οµιλόγραµµα: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hellenic Duty 
Free Shops S.A.”

FF
China

FF
Korea

FF
Taiwan

GROUP STRUCTURE

100% 99,99% 99,99% 100% 100% 100% 100% 100%

25%

80%

100%100%100% 100%

99,99%

100%

25%

FF 
Spain

FF 
Hong   
Kong 

FF 
Japan

FF 
France

MFK
Fashion 
Cyprus

FF 
U.K.

Hellenic 
Distribution S.A.

1.HDFS Skopje Doo
2.Hellenic Tourist Bureau  S.A. 
3.Elmec Bulgaria EOOD
4.Elmec Romania SRL
5.Logistics Express 
6. Moustakis S.A. 
7.S.A.Planaco S.A

North
Landmark  

Colective    

35%

Attica 
Department  

Stores

25%

25%

Ice Cube    

Links of 
London 

(International) 
LTD

Links of 
London  

COM LTD

Links of 
London  
France

Links of 
London  

INC, USA

Links 
(London) 

LTD

100%

Bluefol
Guam 

FF 
Taiwan

FF 
Singapore

FF 
Korea

FF 
China

FF 
Malaysia

Bluefol
Hawaii

FF China FF 
Thailand

Lapfol

99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 100%99,99% 99,99%

Bluefol
Hong 
Kong

FF 
Asia 

99,99%75% 99,99%
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1.2 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

Η Εταιρεία διοικείται από το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο (∆.Σ.). Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται 
από 13 µέλη και έχει 5ετή θητεία.  

 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΝΑΡΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ 

1 Κουτσολιούτσος ∆ηµήτριος Πρόεδρος ∆.Σ. Εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

2 Κουτσολιούτσου Αικατερίνη Αντιπρόεδρος ∆.Σ. Εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

3 Κουτσολιούτσος Γεώργιος  ∆ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

4 Βελέντζας Γεώργιος 
Α' Αναπληρωτής ∆ιευθυνων 

Σύµβουλος & Γενικός ∆ιευθυντής Εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

5 Ζαχαρίου Εµµανουήλ 
Β' Αναπληρωτής ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος & Γενικός ∆ιευθυντής Εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

6 Αρώνης Γεώργιος Μέλος Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

7 ∆αφέρµος Επαµεινώνδας Μέλος Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

8 Jiannong Qian Μέλος Μη εκτελεστικό µέλος 26/5/2011 19/6/2014 

9 Κούκουτσας Ηλίας Μέλος Μη εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

10 Κουλουκουντής Ηλίας Μέλος Μη εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

11 Μαντζαβίνος Ζαχαρίας Μέλος Μη εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

12 Μπέτσης Ηλίας Μέλος Μη εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

13 Νιώτη Ειρήνη Μέλος Εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

 

Το παρόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εκδότριας, εκτός του κ. Jiannong Qian, για τον οποίο γίνεται 
µνεία στην επόµενη παράγραφο, εξελέγη και συγκροτήθηκε σε σώµα δυνάµει της από 19.01.2011 
απόφασης του ∆.Σ. της Εκδότριας (ΦΕΚ 309/31.01.2011) και αναµένεται να εγκριθεί από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24ης Ιουνίου 2011. 

 

Το µέλος Jiannong Qian εξελέγη δυνάµει της από 26.05.2011 απόφασης της Εκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης της Εκδότριας, που αποφάσισε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, κατ΄εφαρµογή του 
Μνηµονίου Συνεργασίας που υπεγράφη µεταξύ της Εκδότριας και των Επενδυτών, για το οποίο 
γίνεται µνεία στην  υποενότητα 1.3 «Ολοκληρωθείσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου» του 
παρόντος Περιληπτικού Σηµειώµατος. Στις 26.05.2011, σε συνέχεια της προαναφερόµενης Γ.Σ., 
έλαβε χώρα η ανασυγκρότηση του ∆.Σ. προκειµένου να εκλεγεί ο κ. Qian ως µέλος του ∆.Σ. σε 
αντικατάσταση άλλου παραιτηθέντος µέλους, για το υπόλοιπο της θητείας του ∆.Σ. 
 

Η θητεία του παρόντος ∆.Σ. λήγει στις 19.06.2014.  

 

Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρείας, τα ∆ιοικητικά, ∆ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και τα 
Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη είναι τα εξής: 

 

α) ως ανωτέρω τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου,  
 
β) η Επιτροπή Προµηθειών που απαρτίζεται από τους κ.κ. Β. Καλαµατιανό, Β. Αναγνωστοπούλου 
και τον εκάστοτε διευθυντή της αρµόδιας επιχειρησιακής µονάδας, στην οποία η συγκεκριµένη 
προµήθεια αφορά.   

 

γ) η Εµπορική Επιτροπή που απαρτίζεται από τους κ.κ. Α. Σαραµαντή, Χ. ∆οµένικο, Ε. Μαθιανάκη, 
Χ. Παυλίδη, Π. Καλαµαρίδη, Ε. Παγουλάτου, Κ. Αντωνάκο, Ι. Ζουρούδη, A. Stocco καθώς και από 
επιπλέον στελέχη που κατά περίπτωση κρίνεται σκόπιµο. 
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δ) η Επιτροπή Ελέγχου αποδοτικότητας & βιώσιµης λειτουργίας εµπορικών δραστηριοτήτων, της 
οποίας σταθερό µέλος αποτελεί κ κ. Θ. Κουµπούρας και στην οποία πσυµµετέχουν στελέχη της 
Οικονοµικής ∆/νσης και της εκάστοτε υπεύθυνη ∆/νση Πωλήσεων Εµπορικής ∆ραστηριότητας.  

 

ε) η Επιτροπή µείωσης δαπανών λειτουργίας, η οποία συγκαλείται από το ∆/νοντα Σύµβουλο ή τον 
Αναπληρωτή ∆/νοντα Σύµβουλο & Γενικό ∆/ντή και στην οποία συµµετέχουν µέλη της εκάστοτε 
εµπλεκόµενης δ/νσης. 

 

στ) η Εκτελεστική Επιτροπή που απαρτίζεται από τους κ.κ. ∆. Κουτσολιούτσο, Γ. Κουτσολιούτσο, 
Γ. Βελέντζα, Ε. Ζαχαρίου, Κ. Σακελλαρίου, Κ. Ηλιόπουλο, Π. Παπαχατζή, Γ. Αλαβάνο, Μ. 
Κασιδιαροπούλου, Α. Πηγή και Α. Ζαφειροπούλου. 

 

ζ) η Επιτροπή Ελέγχου που απαρτίζεται από τους κ.κ. Ζ. Μαντζαβίνο, Ν. Κέζο και Γ. Αρώνη. 

 

Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρείας, εκτός των ανωτέρω δεν υφίστανται άλλα ∆ιοικητικά, 
∆ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη. 

 

 

1.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Την 4η Μαΐου 2011, υπεγράφη Μνηµόνιο Συνεργασίας (το «Μνηµόνιο») µεταξύ της Εκδότριας, 
εκπροσωπούµενης από τον ∆/νοντα Σύµβουλό της, κ. Γ. Κουτσουλιούτσο, και τους εκπροσώπους 
των εταιρειών “Fosun International Limited” και “Pramerica – Fosun China Opportunity” (εφεξής 
από κοινού «οι Επενδυτές»), οι οποίες ανέλαβαν να εισέλθουν  στο µετοχικό κεφάλαιο της 
Εκδότριας και να καλύψουν αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, ύψους € 1.908.000 µε καταβολή 
µετρητών ύψους € 84.588.000, µέσω της έκδοσης 6.360.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετά 
ψήφου άυλων µετοχών της Εκδότριας, ονοµαστικής αξίας € 0,30 εκάστης µε τιµή διάθεσης € 
13,30 µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων υπέρ των δύο ως άνω 
εταιρειών. 

 

Η εταιρεία ’Fosun International Limited’  ιδρύθηκε το 1992. Η εταιρεία είναι η µητρική εταιρεία του 
Οµίλου FOSUN, ο οποίος είναι ένας από τους µεγαλύτερους ιδιωτικούς επενδυτικούς οµίλους 
ετερογενών δραστηριοτήτων (conglomerate) της Κίνας και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο του 
Χονγκ Κονγκ από το 2007. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της “Fosun International Limited” 
αποτελείται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της υγείας και των φαρµάκων, της 
εκµετάλλευσης ακίνητης περιουσίας, της χαλυβουργίας, των µεταλλευµάτων, των λιανικών 
πωλήσεων και της παροχής υπηρεσιών και είχε έσοδα πάνω από € 44 δις. το 2010.  

 

Επισηµαίνεται ότι η εταιρεία ‘Fosun International Limited’, απασχολεί τον κ. John Snow, πρώην 
υπουργό Οικονοµικών των ΗΠΑ, ως σύµβουλο του διοικητικού της συµβουλίου και σήµερα 
κατασκευάζει µια επενδυτική πλατφόρµα, η οποία της θα παρέχει τη δυνατότητα να εκµεταλλευθεί 
εγχώριους και διεθνείς πόρους, προκειµένου να εντοπίσει επιχειρηµατικές ευκαιρίες που σχετίζονται 
µε την ανάπτυξη της Κίνας, παγκοσµίως Η ’Fosun International Limited΄ είναι η υπεύθυνη εταιρεία 
για τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων του οµίλου. 
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Η εταιρεία ΄Pramerica - Fosun China Opportunity Fund’ , είναι θυγατρική επενδυτική εταιρεία του 
οµίλου της FOSUN και πραγµατοποιεί επενδύσεις σε πολλαπλούς βιοµηχανικούς κλάδους και 
κατηγορίες περιουσίας κινεζικών και αλλοδαπών, εισηγµένων και µη εισηγµένων εταιρειών, οι 
οποίες αποφέρουν σηµαντικά έσοδα και άλλες επιχειρηµατικές συνέργιες µε την οικονοµική 
ανάπτυξη την Κίνας.  

 

Οι βασικοί όροι του εν λόγω Μνηµονίου έχουν ως εξής: 

 

Κάλυψη αύξησης µετοχικού κεφαλαίου: Οι Επενδυτές ανέλαβαν να καλύψουν την αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας, ύψους € 84.588.000, στην τιµή των € 13,30 ανά µετοχή, η 
οποία πραγµατοποιήθηκε µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης  των παλαιών µετόχων υπέρ 
των Επενδυτών. 

 

Εκπροσώπηση στο ∆.Σ. της Εκδότριας: Οι Επενδυτές απέκτησαν το δικαίωµα να υποδείξουν 
ένα µη εκτελεστικό µέλος επί συνόλου 13 µελών, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εκδότριας. 
Αρµόδια για να αποφασίσει την εκλογή του µέλους αυτού ήταν η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 
26.05.2011 που αποφάσισε και την εν λόγω ολοκληρωθείσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας. Το δικαίωµα αντιπροσώπευσης των επενδυτών στο ∆.Σ. της εκδότριας µέσω ενός µη 
εκτελεστικού µέλους, θα βρίσκεται σε ισχύ για όσο χρονικό διάστηµα οι Επενδυτές κατέχουν 
σωρευτικά τουλάχιστον το 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας . 

 

Lock up period: Οι Επενδυτές δεσµεύθηκαν  έναντι της Εκδότριας να µην προβαίνουν σε πώληση 
ή κατά οποιονδήποτε τρόπο διάθεση των µετοχών (συµπεριλαµβανοµένων οποιονδήποτε 
δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτές) που απέκτησαν από την ολοκληρωθείσα αύξηση, ή να 
εκχωρήσουν δικαιώµατα ψήφου, για ένα (1) χρόνο από την ηµεροµηνία εισαγωγής των νέων 
µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Επίσης καθ´ όλη τη διάρκεια των εργασιών για την 
υλοποίηση της ολοκληρωθείσας αύξησης κεφαλαίου αλλά και κατά τη διάρκεια ισχύος του 
ανωτέρω Lock up οι Επενδυτές δεσµεύθηκαν έναντι της Εταιρείας  να µη πωλήσουν ή/και να 
αποκτήσουν χρηµατιστηριακά µετοχές της Εκδότριας. Πιθανή πώληση µετοχών µπορεί να λάβει 
χώρα µόνο µέσα στα πλαίσια µεταφοράς µετοχών εντός του Οµίλου των Επενδυτών, σε 
περίπτωση αναδιάρθρωσης του τελευταίου, όπως επίσης και σε κάθε περίπτωση που η Ελληνική 
Νοµοθεσία το επιβάλει όπως π.χ. σε περίπτωση πιθανής ∆ηµόσιας Πρότασης.   

 

∆ικαίωµα πρώτης άρνησης: Μετά την πάροδο των ως άνω 12 µηνών (lock up), οι Επενδυτές 
έχουν το δικαίωµα να διαθέσουν τις µετοχές που απέκτησαν µέσω της πραγµατοποιηθείσας 
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ελεύθερα, 
στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Σε περίπτωση όµως που επιθυµούν να διαθέσουν µέρος, ή το σύνολο 
του ποσοστού τους σε ένα τρίτο επενδυτή, που δεν αποτελεί µέλος του Οµίλου των εταιρειών των 
Επενδυτών, µέσω προσυµφωνηµένης ιδιωτικής συναλλαγής (πακέτου), ο βασικός µέτοχος, που 
σήµερα είναι ο κ. ∆ηµήτριος Κουτσολιούτσος, διατηρεί το δικαίωµα πρώτης άρνησης για τις επί 
πωλήσει µετοχές. Εάν ο βασικός µέτοχος αρνηθεί να αγοράσει τις προς πώληση µετοχές, οι 
Επενδυτές µπορούν να τις διαθέσουν στον τρίτο επενδυτή. 

 

Σε συνέχεια του εν λόγω Μνηµονίου έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 
Εκδότριας στις 26.05.2011, προκειµένου να αποφασίσει την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε 
κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, υπέρ των Επενδυτών. 

 



Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρείας FOLLI FOLLIE GROUP στο Χ.Α. 

  13 

Κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενηµέρωσε τους µετόχους 
για την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ µέρους του οµίλου εταιρειών FOSUN για την συµµετοχή του 
τελευταίου στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.  

 

Σύµφωνα µε τη γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 
µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων υπέρ της εισόδου στο µετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας των Επενδυτών κρίθηκε απαραίτητη, καθόσον θεωρήθηκε ότι οι 
Επενδυτές, ως νέοι µέτοχοι της Εταιρείας, θα συµπράξουν ενεργά στην υλοποίηση των 
επιχειρηµατικών σχεδίων της και δη στην περαιτέρω ουσιαστική ανάπτυξη και επέκταση της 
Εταιρείας στις παγκόσµιες αγορές.  

 

Σηµειώνεται ότι οι Επενδυτές είχαν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον αναφορικά µε τα σχέδια της 
Εταιρείας για την επέκταση της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας στις Ασιατικές αγορές. Έτι 
περαιτέρω, εκτιµήθηκε ότι η συµµετοχή των Επενδυτών στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα 
είχε θετικές επιπτώσεις και προστιθέµενη αξία (added value) στην πορεία της Εταιρείας.  

 

Συγκεκριµένα, η είσοδος των Επενδυτών στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας εκτιµήθηκε ότι θα 
δηµιουργήσει προϋποθέσεις για καλύτερη αποτίµηση της τιµής της µετοχής και ότι θα υπάρξει 
διάχυση της προκύπτουσας ωφέλειας σε όλους τους µετόχους δεδοµένου ότι οι τελευταίοι θα 
επωφεληθούν από τη βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής θέσεως και διαρθρώσεως της Εταιρείας, 
λόγω αποµείωσης των υποχρεώσεών της και της ενίσχυσης του ισολογισµού της. Ταυτόχρονα, 
εκτιµήθηκε ότι θα αυξηθεί η ρευστότητά της και µε τον τρόπο αυτό θα µπορέσει να αποκτήσει 
ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης, για άσκηση πιθανών νέων δραστηριοτήτων και κυρίως την 
υποστήριξη των επιχειρηµατικών της σχεδίων για περαιτέρω ανάπτυξη στις ασιατικές αγορές όπως 
αναφέρθηκε ανωτέρω. Τέλος σηµειώθηκε ότι η κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης 
εξυπηρετεί το εταιρικό συµφέρον, χωρίς να θίγει τα συµφέροντα των παλαιών µετόχων και για 
έναν ακόµη λόγο. Η τιµή διάθεσης στους Επενδυτές δεν υπολειπόταν της τιµή διαπραγµάτευσης 
κατά το χρόνο λήψης της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη σύγκληση της παρούσας 
Γενικής Συνέλευσης. 

 

Συγκεκριµένα, επισηµαίνεται ότι, σχετικά µε την τιµή διάθεσης των νέων µετοχών (€ 13,30 ανά 
µετοχή), το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, στην από 4.5.2011 έκθεσή του, προς τους 
Μετόχους της, σύµφωνα µε το αρθρ. 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920, επισήµανε ότι «θεωρεί αυτή 
εύλογη και λογική ανταποκρινόµενη στην πραγµατική αξία της Εταιρείας δεδοµένου ότι 
προσδιορίστηκε αφού ελήφθησαν υπόψιν οι προβλέψεις κερδών για τη χρήση του 2011, τα 
αποτελέσµατα της Εταιρείας της 31.12.2010 που δηµοσιεύθηκαν στις 31.3.2011 και οι τάσεις για 
την ανάπτυξη των εργασιών και τη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων κατά το Ά τρίµηνο του 
2011.» 

Κατόπιν της ως άνω ενηµέρωσης, η από 26.05.2011 Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
αποφάσισε, µεταξύ άλλων:  

 

Α)την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 1.908.000, µε καταβολή µετρητών, 
µέσω έκδοσης 6.360.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου αϋλων µετοχών, ονοµαστικής 
αξίας € 0,30 και τιµή διάθεσης € 13,30 µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών 
µετόχων υπέρ των εταιρειών FOSUN International Limited και Pramerica – Fosun China 
Opportunity Fund, LP. Σηµειώνεται ότι η διαφορά µεταξύ ονοµαστικής αξίας των νέων µετοχών και 
της τιµής διάθεσής τους που προέκυψε ποσού € 82.680.000 άχθηκε σε πίστωση του λογαριασµού 
«∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». 
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Β) την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά µε το µετοχικό 
κεφάλαιο αυτής  

 

Γ) την παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εκδότριας για τη ρύθµιση όλων 
των διαδικαστικών θεµάτων της αύξησης και δη θεµάτων που αφορούν στις εγκρίσεις από τους 
εποπτικούς φορείς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Χρηµατιστήριο Αθηνών κλπ για την εισαγωγή 
προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέµατος. 

 

∆) την εκλογή νέου µέλους ∆.Σ. σε αντικατάσταση υφιστάµενου 

 

Συνοπτικά οι όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 60.588.210 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ Χ.Α. 6.360.000 

µε καταβολή µετρητών, µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, υπέρ 
Επενδυτή   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 66.948.210 

Ονοµαστικη αξία µετοχής € 0,30 

Τιµή διάθεσης µετοχής € 13,30 

Μοναδα διαπραγµατευσης στο Χ.Α. µια (1) µετοχή 

Αντληθέντα κεφάλαια σε €  84.588.000 

 

Όλες οι νέες µετοχές δικαιούνται να συµµετάσχουν σε ενδεχόµενη διανοµή µερίσµατος από τα 
κέρδη της χρήσης 2010 και εφεξής. Συγκεκριµένα ως προς τη διανοµή µερίσµατος για την 
οικονοµική χρήση 2010, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, λαµβάνοντας υπόψη την κρίση 
στην αγορά και για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονοµικής θέσης της Εταιρείας, σε συνδυασµό 
µε τις προβλεπόµενες επενδύσεις του επενδυτικού προγράµµατος, προτίθεται να φέρει προς 
έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εκδότριας, που θα συγκληθεί στις 24.06.2011, 
πρόταση για µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2010 στους µετόχους της Εταιρείας 

 

Την 27/05/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η µε αριθµό Κ2-5026 εγκριτική απόφαση για την τροποποίηση 
του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σχετικά µε τη µεταβολή του µετοχικού της 
κεφαλαίου, σύµφωνα µε την απόφαση της από 26.5.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
µετόχων της Εταιρείας.  

 

Συνεπεία των ανωτέρω έλαβε χώρα στις 14.06.2011 η καταβολή µετρητών ύψους € 84.588.000 
για την πλήρη κάλυψη της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εκδότριας, από τους Επενδυτές. 

   

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση του της 14.06.2011 προέβη στην 
πιστοποίηση της καταβολής του συνόλου της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, 
ύψους € 84.588.000, µε καταβολή µετρητών η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιριών του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε την υπ’ αριθµ.  K2-
5646./22.6.2011 

 

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την ολοκληρωθείσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους € 
84.588.000, πρόκειται να διατεθούν ως ακολούθως: 
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Α.  Ποσό ύψους € 35.000.000 θα διατεθεί για τη µείωση του δανεισµού της Εκδότριας, ως εξής:  

 

• Για τη µείωση οµολογιακών δανείων ποσό € 20.000.000 και  

• Για τη µείωση βραχυπρόθεσµων δανεικών υποχ/σεων € 15.000.000.  

 

Η ως άνω αποπληρωµή δανεισµού ύψους € 35.000.000 θα λάβει χώρα εντός δύο µηνών από την 
πιστοποίηση της καταβολής της ολοκληρωθείσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. 

 

Β. Ποσό ύψους € 20.000.000 θα διατεθεί για επενδύσεις ως ακολούθως:  

 

• ποσό € 11.000.000 θα χρησιµοποιηθεί για τη ανάπτυξη του δικτύου πώλησης της 
Εταιρείας στο εσωτερικό, µε τη ίδρυση νέων καταστηµάτων, την ανάπτυξη καταστηµάτων 
shop in shops καθώς και την ανακαίνιση των ήδη υπαρχόντων (travel retail, κόσµηµα, 
ρολόι & λοιπά αξεσουάρ καθώς και είδη ένδυσης υπόδησης ) 

Η υλοποίηση των ανωτέρω επενδύσεων για την ίδρυση νέων καταστηµάτων  προβλέπεται 
να έχει ολοκληρωθεί εντός της επόµενης διετίας και πάντοτε σε συνδυασµό µε το χρόνο 
εύρεσης νέων καταστηµάτων και τον χρόνο παραχώρησης αυτών (αφορά κυρίως 
αεροδρόµια, λιµάνια).  Η υλοποίηση ανακαίνισης των υπαρχόντων καταστηµάτων 
προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί εντός 18 µηνών από την πιστοποίηση καταβολής της 
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασµό µε την επιλογή  της καλύτερης χρονικής 
περιόδου έτσι ώστε να µην επιβαρύνεται η εµπορική δραστηριότητα των καταστηµάτων. 
Τέλος για όλα τα ανωτέρω θα ληφθούν υπόψη  οι οικονοµικές συνθήκες που θα 
επικρατούν στην Ελλάδα. 

• ποσό € 3.000.000 θα χρησιµοποιηθεί για την βελτίωση – ανακατασκευή - του κτηριακού 
συγκροτήµατος της Ρουµανίας. Η υλοποίηση της ανωτέρω επένδυσης 
συµπεριλαµβανοµένων των φάσεων σύνταξης προµελέτης, οριστικής µελέτης και 
ανακατασκευής θα ολοκληρωθεί εντός της επόµενης διετίας από την πιστοποίηση 
καταβολής της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου 

• ποσό € 6.000.00 θα χρησιµοποιηθεί για τη ανάπτυξη του δικτύου πώλησης στην Ασία, την 
Ευρώπη και την Αµερική, µε την ίδρυση νέων καταστηµάτων και την πραγµατοποίηση 
επενδύσεων, οι οποίες, κατά κύριο λόγο, αφορούν τη βελτίωση και την ανακαίνιση των 
ήδη υπαρχόντων κτηριακών εγκαταστάσεων (καταστηµάτων) εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων αυτών, καθώς και επενδύσεις σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό. 

Η υλοποίηση των ανωτέρω επενδύσεων τόσο για τα νέα καταστήµατα όσο και για τις 
βελτιώσεις και ανακαινίσεις των ήδη υπαρχόντων, σε Ασία, Ευρώπη, Αµερική προβλέπεται 
να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2012 και πάντοτε σε συνδυασµό µε τις 
οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες προορισµού των κεφαλαίων για την 
πραγµατοποίηση των επενδύσεων αυτών. 

 

Γ. Ποσό ύψους € 27.000.000 θα διατεθεί για κεφάλαιο κίνησης, ενισχύοντας τα ταµειακά διαθέσιµα  
της  Εκδότριας,  προκειµένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε µελλοντικές  ταµειακές  ανάγκες  
που θα προκύψουν λόγω α) ενδεχόµενης µη οµαλής αναχρηµατοδότησης   δανείων   της  
Εκδότριας εξαιτίας  της   διευρυνόµενης  εγχώριας  οικονοµικής κρίσης, η οποία  επηρεάζει  
σηµαντικά  στη ρευστότητα του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος  και  β)  του 
αυξανόµενου κόστους χρήµατος δανειοδότησης από τις τράπεζες,   που   εκπορεύεται  από  τις  
συνεχείς  αυξήσεις  των  επιτοκίων χορηγήσεων. 
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Επισηµαίνεται ότι έως ότου διατεθούν, τα αντληθέντα κεφάλαια της ολοκληρωθείσας Αύξησης θα 
διατηρούνται  σε έντοκο τραπεζικό λογαριαµό της Εκδότριας, σε προθεσµιακες καταθέσεις, 
overnight repos κλπ. 

 

Η  χρήση του κεφαλαίου κίνησης προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί στους επόµενους 18 µήνες από 
τη πιστοποίηση καταβολής αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. 

 

∆. Ποσό ύψους € 2.588.000 διατέθηκε για τις δαπάνες της ολοκληρωθείσας αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου. Η ανάλυση των δαπανών της εν λόγω αύξησης παρατίθενται στην 
υποενότητα 1.8 «∆απάνες Έκδοσης» του παρόντος Περιληπτικού Σηµειώµατος. 

 

 

1.4 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

H µετοχική σύνθεση της Εκδότριας, κατά την 10.06.2011, που είναι η τελευταία εργάσιµη ηµέρα 
προ της πραγµατοποιηθείσας Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και κατά την 14.06.2011, µετά 
την ολοκλήρωση την εν λόγω εταιρικής πράξης, παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 

  
METOXOI ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ ΤΗΝ 10.06.2011 - ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΑΜΚ   
METOXOI ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ ΤΗΝ 14.06.2011 - ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΑΜΚ 

Μέτοχοι 
Αριθµός 
µετοχών 

% επί του 
µετοχικού 
κεφαλαίου ∆ικ. Ψήφου 

% επί του 
µετοχικού 
κεφαλαίου   

Αριθµός 
µετοχών 

% επί του 
µετοχικού 
κεφαλαίου ∆ικ. Ψήφου 

% επί του 
µετοχικού 
κεφαλαίου 

Κουτσολιούτσος ∆ηµήτριος 23.306.095 38,46% 23.306.095 38,46%   23.306.095 34,81% 23.306.095 34,81% 

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 4.580.247 7,56% 4.580.247 7,56%   4.580.247 6,84% 4.580.247 6,84% 

FIDELITY LOW - PRICED STOCK 
FUND 3.402.032 5,61% 3.402.032 5,61%   3.402.032 5,08% 3.402.032 5,08% 

FOSUN INTERNATIONAL LIMITED (1) - - - -   3.758.702 5,61% 3.758.702 5,61% 

PRAMERICA - FOSUN CHINA 
OPPORTUNITY FUND L.P. (1) - - - -   2.601.298 3,89% 2.601.298 3,89% 

Ιδιες µετοχές (2) 357.675 0,59%                   -                  -   357.675 0,53%                  - - 

Λοιποί µέτοχοι < 5% 28.942.161 47,78%  28.942.161 47,78%   28.942.161 43,23% 28.942.161 43,23% 

Σύνολο 60.588.210 100,00% 60.230.535     66.948.210 100,00% 66.590.535 - 

Σηµ. Τα δικαιώµατα ψήφου παρατίθενται βάσει του Ν.3556/2007. 
(1)Επισηµαίνεται ότι οι δύο εταιρείες ελέγχονται από την εταιρεία FOSUN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, η οποία συνεπώς, βάσει του 
Ν. 3556/2007, κατέχει εµµέσως τις 6.360.000 µετοχές και ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου που αντιστοιχούν συνολικά σε 9,5% του 
συνολικού µετοχικού κεφαλαίου και δικαιωµάτων ψήφου και που κατέχουν αθροιστικά οι δύο ως άνω εταιρείες στο µετοχικό κεφαλαίο 
της Εκδότριας. Επειδή η εταιρεία FOSUN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ελέγχεται από το φυσικό πρόσωπο κ. Guo Guangchang, o 
τελευταίος αποτελεί το απώτατο φυσικό πρόσωπο το οποίο, σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007 κατέχει εµµέσως τις 6.360.000 µετοχές και 
ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου της Εκδότριας, που αντιστοιχούν συνολικά σε 9,5% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου και δικαιωµάτων 
ψήφου. 
(2)Οι ίδιες µετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηµατισµό απαρτίας, ενώ τα δικαιώµατα παράστασης στη Γ.Σ. και τα δικαιώµατα ψήφου 
για αυτές τις µετοχές αναστέλλονται, για όσο διάστηµα βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρείας (αρ. 16 του κ.ν. 2190/20). 

 

Όπως αναλυτικά περιγράφηκε στην προηγούµενη υποενότητα του παρόντος Περιληπτικού 
Σηµειώµατος, την 4η Μαΐου 2011, υπεγράφη Μνηµόνιο Συνεργασίας (το «Μνηµόνιο») µεταξύ της 
Εκδότριας, εκπροσωπούµενης από τον ∆/νοντα Σύµβουλό της, κ. Γ. Κουτσουλιούτσο, και τους 
εκπροσώπους των εταιρειών “Fosun International Limited”  “Pramerica – Fosun China 
Opportunity”, οι οποίες ανέλαβαν να εισέλθουν  στο µετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας και να 
καλύψουν  εξ΄ολοκλήρου την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου των € 84.588.000.  
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Επισηµαίνεται ότι, στο βαθµό που η Εταιρεία γνωρίζει, για τους σκοπούς του Νόµου 3556/2007, ο 
κ. ∆ηµήτριος Κουτσολιούτσος ασκεί έλεγχο επ' αυτής και η φύση του ελέγχου, λαµβανοµένων 
υπόψη των µέτρων που ελήφθησαν για να διασφαλιστεί, δεν ασκείται µε τρόπο καταχρηστικό. 
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1.5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ  

 

Οι νέες µετοχές αποτελούν αντικείµενο αίτησης εισαγωγής για διαπραγµάτευση στο Χ.Α. και µετά 
την ολοκλήρωση της εισαγωγής τους θα είναι άυλες κοινές, ονοµαστικές. 

 

Οι νέες µετοχές της Εκδότριας δε δύνανται να πωληθούν για ένα έτος από την εισαγωγή τους στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών, δυνάµει του Μνηµονίου Συνεργασίας που υπεγράφη στις 4/5/2011 µεταξύ 
της Εκδότριας και των Επενδυτών που κάλυψαν το σύνολο της ολοκληρωθείσας Αύξησης 
Μετοχικού Κεφαλαίου. 

 

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σε συνδυασµό µε την 
υπ΄αριθµ. 26 απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, δε θα λάβει χώρα προσαρµογή της τιµής 
των µετοχών εξαιτίας της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. 

 

Ολες οι µετοχές της Εκδότριας είναι άυλες κοινές ονοµαστικές, διαπραγµατεύονται στην Αγορά 
Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων 
του Κ.Ν. 2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρείας. Ο κωδικός ISIN (International Security 
Identification Number) της µετοχής της Εκδότριας (Κωδικός ΟΑΣΗΣ ΦΦΓΚΡΠ) είναι GRS 
294003009. Αρµόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων µετοχών είναι η 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφ. Αθηνών 108-110, 104 42 Αθήνα. 

 

Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται σε Ευρώ. 

 

Μονάδα διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος µίας (1) µετοχής. 

 

Οι µετοχές της Εταιρείας δεν περιέχουν ρήτρες εξαγοράς ούτε και ρήτρες µετατροπής. 

 

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει σύµβαση Ειδικής ∆ιαπραγµάτευσης της µετοχής της. 

 

∆εν υπάρχει κανένας περιορισµός από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 
Εταιρείας ως προς την ελεύθερη µεταβίβαση και διαπραγµάτευση των µετοχών της στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών, εξαιρουµένων των 6.360.000 νέων µετοχών της ολοκληρωθείσας Αύξησης 
Μετοχικού Κεφαλαίου, για τις οποίες υφίσταται για τους Επενδυτές η περίοδος Lock up 12 µηνών 
από την εισαγωγή τους στο Χ.Α., αναλυτικές πληροφορίες για την οποία παρατίθενται στην 
υποενότητα 1.3 «Ολοκληρωθείσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου» του παρόντος Περιληπτικού 
Σηµειώµατος. 

 

 

1.6 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 

Το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31.3.2011 ανερχόταν σε € 
18.176.463,00 διαιρούµενο σε 60.588.210 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,30 η 
κάθε µία. Με την από 26.5.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
Εταιρείας το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαµορφώθηκε σε € 20.084.463 διαιρούµενο σε 
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66.948.210 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,30 έκαστη. Η πιστοποίηση της εν 
λόγω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου από το ∆.Σ. της Εταιρείας έλαβε χώρα στην από 
14.06.2011 συνεδρίασή του. Τα πρακτικά της πιστοποίησης κατατέθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιριών του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την µε την υπ’ατιθµ. Κ2-
5646/22.6.2011 . 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 60.588.210 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ Χ.Α. 6.360.000 

µε καταβολή µετρητών, µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, υπέρ 
Επενδυτή   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 66.948.210 

Ονοµαστικη αξία µετοχής € 0,30 

Τιµή διάθεσης µετοχής € 13,30 

Μοναδα διαπραγµατευσης στο Χ.Α. µια (1) µετοχή 

Αντληθέντα κεφάλαια σε €  84.588.000 

 

 

1.7 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα για την εισαγωγή των νέων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 
είναι το ακόλουθο:  

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ 

15.06.2011 
Ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
Εκδότριας 

Τ Εγκριση Ενηµερωτικού ∆ελτίου από το ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Τ+1 
Υποβολή δικαιολογητικών προς το Χ.Α. για την έγκριση εισαγωγής των νέων 
µετοχών της Εταιρείας 

Τ+1 ∆ηµοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου 

Τ+1 ∆ηµοσίευση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου 

Τ+ 5 
Εγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών 
της Εταιρείας 

Τ+ 6 
Ανακοίνωση για την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

Τ+ 9 
Εναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία 
«Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 

 

 

Σηµειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από πολλούς αστάθµητους παράγοντες 
και ενδέχεται να µεταβληθεί. 
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1.8 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

 

Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης αναλύονται ως ακολούθως: 

 

∆απάνες Έκδοσης (σε €)   

Αµοιβή Εµπορικής Τράπεζας - Corporate & Iinvestment Bank Hong 
Kong Branch για εργασίες Επενδυτικής Τραπεζικής 

1.850.000 

Αµοιβή δικηγόρων 122.983 

Αµοιβή Συµβούλου 50.000 

Πάγιο Τέλος για την εξέταση του Ε∆ στην ΕΚ 8.000 

Κυµαινόµενο Τέλος στην ΕΚ (0,04% & 2,4% χαρτόσηµο) 34.647 

∆ικαιώµατα ΕΧΑΕ 61.794 

∆ικαιώµατα Εγγραφής Χ.Α. 0,1%  84.588 

Εισφορά Επιτροπής Ανταγωνισµού 0,1% 1.908 

Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% 19.080 

Λοιπά έξοδα 355.000 

Σύνολο 2.588.000 

 

 

1.9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

Στην χρήση 2010 υπήρξαν σηµαντικές µεταβολές, στον Όµιλο, µε σηµαντικότερη αυτή της 
ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των εταιρειών «FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΙ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ-ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ-ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ-ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ» (στο 
εξής η «FOLLI FOLLIE ABEE») και «ELMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «ELMEC SPORT ABETE») από την «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΗΓΗΤΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ ΑΕ» (στο εξής η «Συγχώνευση»). Συγκεκριµένα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΕ (στο εξής η «KAE AE») καθώς και των εταιρειών 
FOLLI FOLLIE ΑΒΕΕ, και ΕLMEC SPORT ABETE αποφάσισαν στις από 24.06.2010 συνεδριάσεις 
τους  να προτείνουν προς τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων τους τη συγχώνευσή τους, µε 
απορρόφηση από την ΚΑΕ ΑΕ (στο εξής η «Απορροφώσα») των (α) FOLLI FOLLIE ΑΒΕΕ (στο εξής 
η «Απορροφώµενη»), η οποία κατείχε το 56,78% της Απορροφώσας, και (β) ΕLMEC SPORT ABETE 
(στο εξής η «Β' Απορροφώµενη»), κατά 95,6% θυγατρική της Απορροφώσας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, των άρθρων 1 έως 5 του Ν.2166/1993 και εν γένει της εµπορικής 
και της κείµενης νοµοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως ισχύουν, µε ηµεροµηνία έναρξης 
της διαδικασίας συγχωνεύσεως και κατάρτισης του ισολογισµού µετασχηµατισµού την 30.06.2010. 
Στις 03.11.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, το σχετικό σχέδιο σύµβασης 
συγχώνευσης. Η οριστική έγκριση της εν λόγω συγχώνευσης, από τους µετόχους της Εταιρείας, 
πραγµατοποιήθηκε σε Έκτακτη Γενική συνέλευση στις 06.12.2010 στα γραφεία της Εταιρείας 
καθώς και µε την υπ΄αριθµ πρωτ. Κ2-11763/30.12.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και καταχωρήθηκε στις 30.12.2010 στο οικείο Μητρώο 
Ανωνύµων Εταιρειών. 
 
Η νέα επωνυµία που προέκυψε µετά τη συγχώνευση είναι: «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» µε 

το διακριτικό τίτλο “FOLLI – FOLLIE GROUP”. 
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Στην εν λόγω εταιρεία καθώς και στον όµιλο αυτής, τα ποσοστά συµµετοχής των µετόχων των 
τριών εταιρειών διαµορφώθηκαν ως εξής: 

• Μέτοχοι FOLLI FOLLIE ABEE, 83,5%  των µετοχών 
• Μέτοχοι µειοψηφίας ΚΑΕ ΑΕ, 16,25% των  µετοχών 
• Μέτοχοι µειοψηφίας ELMEC SPORT ABETE, 0,25% των  µετοχών 

 

Ο όµιλος της FOLLI FOLLIE GROUP (στο εξής ο «Όµιλος») που προέκυψε µετά την ολοκλήρωση 
της Συγχώνευσης θεωρείται απόλυτη συνέχεια του oµίλου FOLLI FOLLIE ABEE, ο οποίος συνεχίζει 
να ελέγχει το νέο σχήµα µέσω του ποσοστού συµµετοχής 83,5% που έχουν οι µέτοχοί του στο 
κεφάλαιο της Εκδότριας. 
 

Η πράξη της Συγχώνευσης, βάσει των  ∆.Π.Χ.Α., ήταν µια συναλλαγή µεταξύ επιχειρήσεων υπό 
κοινό έλεγχο (όλες οι συγχωνευόµενες επιχειρήσεις ήταν υπό τον έλεγχο της FOLLI FOLLIE ABEE) 
και δεν θεωρήθηκε ως εξαγορά (απόκτηση) βάσει του ∆.Π.Χ.Α 3 “Συνενώσεις Επιχειρήσεων”. Με 
δεδοµένο επίσης, όπως προαναφέρθηκε, ότι ο Όµιλος θεωρείται ως απόλυτη συνέχεια του οµίλου 
FOLLI FOLLIE ABEE η συναλλαγή θεωρήθηκε ως ανάστροφη απόκτηση των δικαιωµάτων 
µειοψηφίας (non controlling interests) της ΚΑΕ ΑΕ και ELMEC SPORT ABETE από την FOLLI FOLLIE 
ABEE και συνεπώς λογιστικοποιήθηκε ως απόκτηση δικαιωµάτων µειοψηφίας, βάσει των 
παραγράφων 30 και 31 του ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές  οικονοµικές καταστάσεις», 
βάσει του οποίου η απόκτηση δικαιωµάτων µειοψηφίας σε µια θυγατρική θεωρείται συναλλαγή 
καθαρής θέσης και η διαφορά µεταξύ τιµήµατος για την απόκτηση και λογιστικής αξίας των 
δικαιωµάτων µειοψηφίας αναγνωρίζεται απευθείας στην καθαρή θέση (Ίδια Κεφάλαια). 
 
Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις οικονοµικές χρήσεις 
2008, 2009 και 2010 καθώς και για το α’ τρίµηνο του 2011. 
 

Οι συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την ενδιάµεση περίοδο 01.01-31.03.2011 (οι 
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές της περιόδου 01.01-31.03.2010), προέρχονται από τις 
δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ενδιάµεσης περιόδου 01.01-31.03.2011, 
όπως συντάχθηκαν από την Εκδότρια σύµφωνα µε ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. της 
Εταιρείας την 25.05.2011. Για τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εν λόγω περιόδου, δε 
συντρέχει υποχρέωση ελέγχου ή επισκόπησης. 

 

Οι συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τη χρήση 2010, προέρχονται από τις 
δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010 όπως συντάχθηκαν από 
την Εκδότρια σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή  κ. 
Γεώργιο Ι. Βαρθαλίτη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10251) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» και εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. της 
Εταιρείας την 29.03.2011. Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010, πρόκειται να κατατεθούν 
προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί στις 24.06.2011. Επισηµαίνεται ότι, στις δηµοσιευµένες οικονοµικές 

καταστάσεις του 2010, η συγκριτική χρήση του 2009 έχει αναδιατυπωθεί και 

παρουσιάζεται ωσάν η λογιστικοποίηση της Συγχώνευσης να έχει πραγµατοποιηθεί από 

την αρχή της συγκριτικής χρήσης 2009.  

 

Οι συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τη χρήση 2009, προέρχονται για λόγους 
συγκρισιµότητας αναφορικά µε τη λογιστικοποίηση της Συγχώνευσης, από τη συγκριτική χρήση 
των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2010. 
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Οι συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τη χρήση 2008 προέρχονται από τη συγκριτική 
χρήση των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2009, καθώς στις 
δηµοσιευµένες οικονοµικές κατάστάσεις του 2009 η Εταιρεία προέβη σε αναταξινόµηση κονδυλίων 
της κατάστασης οικονοµικής θέσης προηγούµενων χρήσεων για αρτιότερη πληροφόρηση. Οι 
δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009, συντάχθηκαν από την 
FOLLI FOLLIE ABEE σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα/∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.), ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 
κ. Γεώργιο Ι. Βαρθαλίτη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10251) της ελεγκτικής εταιρείας «BAKER TILLY HELLAS 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» και εγκρίθηκαν από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της FOLLI FOLLIE ABEE την 25.06.2009. 

 

Συνοπτικά στοιχεία αποτελεσµάτων του Οµίλου για την περίοδο 2008-2010 και τις περιόδους 
01.01-31.03.2010 και 01.01-31.03.2011, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

(ποσά σε € χιλ.) 2008 2009 2010 

01.01-

31.03.2010 

01.01-

31.03.2011 

Κύκλος εργασιών 937.261 992.502 989.601 229.387 219.223 

Μικτά κέρδη 474.391 493.251 498.506 116.875 106.791 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕBITDA) (1) 191.028 199.376 193.348 54.306 43.531 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων (ΕΒΙΤ) 171.954 177.513 171.673 48.813 37.573 

Κέρδη προ φόρων 129.619 157.760 124.712 37.614 26.460 

Κέρδη µετά από φόρους  99.250 115.242 85.105 29.701 23.133 

Τα καθαρά κέρδη κατανέµονται σε:         

Ιδιοκτήτες µητρικής 76.954 113.431 83.279 29.098 22.913 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 22.296 1.811 1.825 603 220 

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους  8.811 -34.918 15.967 25.682 (30.067) 

Συγκεντρ/κά συνολ. Έσοδα µετά από φόρους  108.061 80.324 101.072 55.384 (6.934) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αναλογούντα σε:         

Ιδιοκτήτες µητρικής 88.029 78.513 99.246 54.780 (7.154) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  20.032 1.811 1.825 603 220 

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά σε € 2,3527 1,9054 1,3965 0,49162 0,38045 

 

(1)  Το συγκεκριµένο κονδύλι έχει υπολογιστεί βάσει της Εγκυκλίου αρ.34 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως εξής:  
Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕBITDA) = Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων +/- 
Χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα + Συνολικές αποσβέσεις (ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων)  
 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, 
προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2009, όπως συντάχθηκαν από την 
FOLLI FOLLIE ABEE βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία για το α’ τρίµηνο του 2011, προκύπτουν από 
τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του α’ τριµήνου του 2011 όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. 
 

 

2008 – 2010  

 
Το 2009 ο κύκλος εργασιών του Οµίλου, παρουσίασε αύξηση της τάξης του 5,9 % έναντι του 2008 
και διαµορφώθηκε σε € 992,5 εκατ. από € 937,3 εκατ. το 2008. Η εν λόγω αύξηση αποδίδεται 
τόσο στον κλάδο κόσµηµα ρολόι αξεσουαρ (αύξηση της τάξης του 16,7%) και συγκεκριµένα στις 
αυξηµένες πωλήσεις θυγατρικών στην περιοχή της Ασίας (αύξηση 20,3%), όσο και στον κλάδο 
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των πολυκαταστηµάτων (αύξηση 21%) ως αποτέλεσµα της επέκτασης της δραστηριότητας του 
Οµίλου στον τοµέα αυτό µε νέα καταστήµατα, νέες συνεργασίες και ωρίµανση των υφιστάµενων. 
 
Το 2010 ο κύκλος εργασιών του Οµίλου, παρά τις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες που 
επικράτησαν στην ελληνική αγορά, η οποία αποτελούσε το 2010 το 49,2% των πωλήσεων του 
Οµίλου, ανήλθε σε € 989,6 εκατ. παρουσιάζοντας οριακή µείωση της τάξεως του 0,3% σε σχέση 
µε τo 2009.  
 
Οι πωλήσεις του κλάδου κοσµηµα-ρολόι-αξεσουάρ που αποτέλεσαν κατά το 2010, το 52% 
των συνολικών πωλήσεων έναντι 48 % το 2009, αυξήθηκαν κατά 6,5% σε σχέση µε το 2009 και 
ανήλθαν σε € 509,7 εκατ. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην παρουσία του Οµίλου στην 
περιοχή της Ασίας, η οποία καταφέρνει να αντισταθµίσει το αρνητικό κλίµα της εγχώριας αγοράς 
και τις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν σε χώρες της Ευρώπης στις οποίες 
δραστηριοποιείται ο Όµιλος.  
 
Οι πωλήσεις του κλάδου λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου, που αποτέλεσαν το 26% των 
πωλήσεων του Οµίλου το 2010, έναντι 28% το 2009, µειώθηκαν κατά 6,2% σε σχέση µε το 2009 
και ανήλθαν το 2010 σε € 257,2 εκατ. έναντι € 274,1 εκατ. το 2009. Η  µείωση της επιβατικής 
κίνησης, ιδίως Ελλήνων ταξιδιωτών (εγχώρια επιβατική κίνηση), των οποίων τα εισοδήµατα 
επλήγησαν περισσότερο στο γενικότερο κλίµα οικονοµική δυσµένειας που επικρατεί στη χώρα, 
οδήγησε στην προαναφερθείσα µείωση του κύκλου εργασιών του εν λόγω τοµέα σε σχέση µε το 
2009.  
 
Οι πωλήσεις του κλάδου των πολυκαταστηµάτων, παρουσίασαν το 2010, πτώση κατά 6,7%, 
και ανήλθαν σε € 144,4 εκατ. από € 154,7 εκατ. το 2009 διατηρώντας ποσοστό της τάξης του 
15% - 16% των πωλήσεων του Οµίλου και τις δύο εν λόγω χρήσεις. Αναµφισβήτητα, ο κλάδος 
αυτός επηρεάστηκε αρνητικά από την πτώση της κατανάλωσης, τις καταστάσεις οικονοµικής 
στενότητας και συρρίκνωσης των εισοδηµάτων, µετά την ένταξη της Ελλάδας στο µηχανισµό 
στήριξης και τα µέτρα του µνηµονίου. 
 
Οι πωλήσεις του κλάδου λιανικής και χονδρικής πώλησης επώνυµων ειδών ένδυσης και 

υπόδησης, που αποτέλεσαν το 2010 το 14% των συνολικών πωλήσεων, έναντι 15% το 2009, 
µειώθηκαν κατά 2,5% το 2010 και ανήλθαν σε € 140,8 εκατ. έναντι € 144,5 εκατ. το 2009 .  
 
Τα ενοποιηµένα µικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε € 498,5 εκατ. το 2010 έναντι € 493,3, εκατ. 
το 2009 και € 474,4 εκατ. το 2008. Το περιθώριο µικτού κέρδους το 2010 κυµάνθηκε στα ίδια 
περίπου επίπεδα µε το 2009 και το 2008 (50,6% το 2008, 49,7% το 2009, 50,4% το 2010). 
 

Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου για τη χρήση 2009 ανήλθαν σε € 157,8 εκατ. αυξηµένα κατά 
21,7% σε σχέση µε το 2008, κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών, της αύξησης των 
χρηµατοοικονοµικών εσόδων και της µείωσης των χρηµατοοικονοµικών εξόδων. 

 

Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου για τη χρήση 2010 µειώθηκαν κατά 20,9% σε σχέση µε το 2009 
και διαµορφώθηκαν σε € 124,7 εκατ., κυρίως λόγω της αύξησης των χρηµατοοικονοµικών εξόδων 
(αποδίδεται σε ζηµιές από συµβάσεις προθεσµιακής πράξης συναλλάγµατος βραχυχρόνιας 
διάρκειας της µητρικής εταιρείας και αυξηµένους τόκους/έξοδα δανειακών υποχρεώσεων) και της 
αύξησης των εξόδων διάθεσης. 

 

Τα κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου για τη χρήση 2010 διαµορφώθηκαν σε € 85,1 εκατ. έναντι 
€ 115,2 εκατ. το 2009 και € 99,2 εκατ. το 2008.  
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Σηµειώνεται ότι το 2009 και το 2010 υπήρξε πρόσθετη επιβάρυνση στα κέρδη λόγω της έκτακτης 
εισφοράς του Ν.3808/2009 και του Ν.3845/2010, ποσού € 7,3 εκατ. το 2009 και € 4,7 εκατ. το 
2010. Εάν δεν υπήρχε η έκτακτη εισφορά, τα κέρδη µετά από φόρους θα ανέρχονταν σε € 122,5 
εκατ. το 2009 και € 89,8 εκατ. το 2010. 

 

Το 2009, τα λοιπά συνολικά έξοδα µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε € 34,9 εκατ. έναντι 
εσόδων € 8,8 εκατ. το 2008, κυρίως λόγω των ζηµιών από την αποτίµηση χρηµατοοοικονοµικών 
µέσων και ειδικότερα συµβολαίων ανταλλαγής επιτοκίων (IRS) καθώς και λόγω των αρνητικών 
συναλλαγµατικών διαφορών ενσωµάτωσης θυγατρικών του εξωτερικού.  

 

Το 2010 τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους ανήλθαν σε € 16 εκατ., κυρίως από την 
επίδραση των θετικών συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν από την µετατροπή των 
θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού, για την ενσωµάτωση τους στο ενοποιηµένο ισολογισµό. 

 

01.01-31.03.2011 

Μείωση της τάξης του 4,4% εµφάνισε ο κύκλος εργασιών του Οµίλου το α’ τρίµηνο του 2011 σε 
σχέση µε το αντίστοιχο του 2010 ως αποτέλεσµα των µειωµένων πωλήσεων στους τοµείς στους 
οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδοµένης της επιδείνωσης των οικονοµικών συνθηκών, 
τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στη λοιπή Ευρώπη, στην Αµερική και λιγότερο στις χώρες της 
Ασίας. Εξαίρεση αποτέλεσε ο τοµέας του λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου στον οποίο 
παρατηρήθηκε αύξηση πωλήσεων της τάξης του 2,5% το α’ τρίµηνο του 2011, κυρίως λόγω 
αυξηµένων εσόδων από διαφηµιστικές ενέργειες προµηθευτών στους χώρους τόσο των 
καλλυντικών και καπνικών όσο και συνεπεία των µειωµένων εξόδων διοίκησης και διάθεσης στον 
εν λόγω τοµέα, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2010. 

 

Η µείωση 8,6% στο µικτό κέρδος την περίοδο 01.01-31.03.2011 έναντι της αντίστοιχης του 2010, 
σε συνδυασµό µε τα αυξηµένα έξοδα διοίκησης και διάθεσης είχαν ως συνέπεια τη µείωση κατά 
20% περίπου του EBITDA λόγω της επιδείνωσης στην Ιαπωνική αγορά (για τον τοµέα 
κοσµηµάτων-ρολογιών-αξεσουάρ) και της µη ύπαρξης της επίδρασης του Πάσχα. Η επιπλέον 
επιβάρυνση µε αυξηµένα χρηµατοοικονοµικά έξοδα (κυρίως λόγω τόκων και εξόδων δανειακών 
υποχρεώσεων)  οδήγησαν σε µειωµένα κατά 30% κέρδη προ φόρων το α’ τρίµηνο του 2011 
έναντι του α’ τριµήνου του 2010 και ως αποτέλεσµα αυτού σε συνδυασµό και µε την έκτακτη 
εισφορά µε την οποία επιβαρύνθηκε ο Όµιλος, οδήγησαν σε µειωµένα κατά 22% κέρδη µετά από 
φόρους την εξεταζόµενη περίοδο του 2011. 

 

Tην περίοδο 01.01-31.03.2011, τα λοιπά συνολικά έξοδα ανήλθαν σε € 30,1 εκατ. έναντι € 25,7 
εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010 κυρίως λόγω αρνητικών συναλλαγµατικών διαφορών 
ύψους € 29,8 εκατ., σπό µετατροπή εκµεταλλεύσεων εξωτερικού. 

 

Συνοπτικά στοιχεία της ενοποιηµένης κατάστασης οικονοµικής θέσης του Οµίλου την 31.03.2011, 
31.12.2010, 31.12.2009 και 31.12.2008, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.03.2011 

Περιουσιακά Στοιχεία     

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώµατα πάγια 221.031 227.526 232.028 229.638 

Επενδύσεις σε ακίνητα 75.621 75.540 74.852 74.828 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 109.778 107.623 105.465 104.604 
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(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.03.2011 

Υπεραξία 253.048 253.053 252.829 252.829 

Άλλα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία (1) 21.147 26.778 40.298 40.402 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων  680.625 690.519 705.472 702.301 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Αποθέµατα 245.761 266.356 296.955 310.098 

Εµπορικές απαιτήσεις 286.358 276.672 335.069 314.863 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 51.813 83.075 110.844 115.540 

Άλλα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία(2) 80.477 120.107 134.433 122.899 

Σύνολο κυκλοφορούντων 664.409 746.210 877.301 863.400 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.345.035 1.436.729 1.582.772 1.565.701 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις     

Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής 260.800 427.474 529.174 522.034 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 115.422 13.622 15.287 15.493 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 376.222 441.096 544.461 537.527 

Υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 613.875 330.431 649.430 638.602 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.072 32.355 34.368 34.656 

Άλλα στοιχεία µακροπρόθεσµων 
υποχρεώσεων(3) 31.544 32.289 34.593 34.337 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχ/σεων 651.491 395.075 718.391 707.594 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 116.404 421.950 136.621 139.211 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 174.313 148.108 163.247 168.222 

Άλλα στοιχεία βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων(4) 26.604 30.500 20.053 13.147 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχ/σεων 317.321 600.558 319.921 320.580 

Σύνολο υποχρεώσεων 968.812 995.633 1.038.311 1.028.174 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων & 

υποχρεώσεων 1.345.035 1.436.729 1.582.772 1.565.701 

 

(1)  Στο κονδύλι «Άλλα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» περιλαµβάνονται τα κονδύλια «Επενδύσεις διαθέσιµες 
προς πώληση», «Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις» και «Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» 
 

(2) Στο κονδύλι «Άλλα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» περιλαµβάνονται τα κονδύλια «Παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα», «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση», «Ταµειακά διαθέσιµα 
και Ισοδύναµα», «Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων» 
 
(3) Στο κονδύλι «Άλλα στοιχεία µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων» περιλαµβάνονται τα κονδύλια «Αναβαλλόµενες 
φορολογικές υποχρεώσεις», «Υποχρεώσεις συνταξιοδότησης προσωπικού», και «Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις» 
 

(4) Στο κονδύλι Άλλα στοιχεία βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων περιλαµβάνονται τα κονδύλια «Παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα»  «Τρέχον φόρος εισοδήµατος», «Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις», «Μερίσµατα 
πληρωτέα» και «Υποχρεώσεις σχετιζόµενες µε µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση» 
 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από 
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2009, όπως συντάχθηκαν από την FOLLI FOLLIE ABEE βάσει 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία για το α’ τρίµηνο του 2011, προκύπτουν 
από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του α’ τριµήνου του 2011 όπως συντάχθηκαν από την 
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(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.03.2011 

Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. 
 

 

31.12.2008, 31.12.2009 και 31.12.2010 

 

Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων σε επίπεδο Οµίλου, διαµορφώθηκε σε € 1.582,8 εκατ. την 
31.12.2010 έναντι € 1.436,7 εκατ. την 31.12.2009 και € 1.345,1 εκατ. την 31.12.2008.  

 

Η αύξηση της αναπόσβεστης αξίας των ενσώµατων παγίων από € 221 εκατ. την 31.12.2008 σε € 
227,6 εκατ. την 31.12.2009, οφείλεται κατά το µεγαλύτερο µέρος στην αύξηση σε κτίρια και 
εγκαταστάσεις ως αποτέλεσµα της επέκτασης του δικτύου των καταστηµάτων και της ανακαίνισης 
των υφιστάµενων καταστηµάτων καθώς και στην αύξηση στα έπιπλα και στο λοιπό εξοπλισµό στο 
πλαίσιο εξοπλισµού των νέων καταστηµάτων. 
 
Η αύξηση ύψους € 4,5 εκατ., της αναπόσβεστης αξίας των ενσώµατων παγίων την 31.12.2010 σε 
σχέση µε την 31.12.2009, οφείλεται κυρίως στην επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών, στα υπό 
εκτέλεση πάγια καθώς και σε ανακατατάξεις/µεταφορές που πραγµατοποιήθηκαν το 2010 (κυρίως 
στο λογαριασµό οικόπεδα). 
 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα του Οµίλου ύψους € 75,6 εκατ. την 31.12.2008, € 75,5 εκατ. την 
31.12.2009 και € 74,8 εκατ. την 31.12.2010 αφορούν κυρίως σε δύο ακίνητα που βρίσκονται στην 
οδό Πειραιώς και στο αεροδρόµιο. Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων του Οµίλου 
προσδιορίσθηκε από ανεξάρτητο και αναγνωρισµένο εκτιµητή στις αρχές του 2010.  

 

Ο Όµιλος διατηρούσε την 31.12.2010 άϋλα περιουσιακά στοιχεία αξίας € 105,5 εκατ. έναντι € 
107,6 εκατ. την 31.12.2009 και € 109,8 εκατ. την 31.12.2008, τα οποία αφορούν κυρίως 
παραχωρήσεις αδείας (δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης των καταστηµάτων αφορολογήτων 
ειδών που υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν στην Ελλάδα), µισθωτικά δικαιώµατα βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας, άδειες λογισµικού και σήµατα.  

 

Η καταχωρηµένη υπεραξία σε ενοποιηµένο επίπεδο, από απόκτηση συµµετοχών ανήλθε την 
31.12.2008 σε € 253 εκατ., € 253,1 εκατ. την 31.12.2009 και σε € 252,8 εκατ. την 31.12.2010 . Η 
υπεραξία κατά την 31.12.2010, αφορά σε (α) ποσό ύψους € 200,2 εκατ. που εµφανίζεται στα 
περιουσιακά στοιχεία της µητρικής εταιρείας όπως προέκυψε µετά την ολοκλήρωση της 
Συγχώνευσης και αφορά υπεραξία αγοράς (χρονικά πριν την διενεργηθείσα Συγχώνευση) της 
εταιρείας ΚΑΕ ΑΕ, από την εταιρεία FOLLI FOLLIE ΑΒΕΕ (το 2003) και της εταιρείας ELMEC SPORT 
ABETTE, από την ΚΑΕ ΑΕ (την 05.10.2007), (β) ποσό ύψους € 52,4 εκατ. που αφορά στην 
υπεραξία που προέκυψε από την αγορά της εταιρείας LINKS (LONDON) LIMITED από την εταιρεία 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ, και (γ) ποσό ύψους € 0,3 εκατ. αφορά σε λοιπές αγορές εταιρειών. 
 

Τα αποθέµατα σηµείωσαν αύξηση της τάξης του 8,4% την 31.12.2009 έναντι της 31.12.2008 και 
11,5% το 2010 έναντι του 2009. Η αύξηση που παρατηρήθηκε το 2009 είναι αποτέλεσµα της 
αύξησης των σηµείων λιανικής πώλησης καθώς και της έναρξης λειτουργίας της NORTH 
LANDMARK ΑΕ (Εµπορικό Κέντρο GOLDEN HALL) κατά τον τελευταίο µήνα του 2009. Η αύξηση 
που παρατηρήθηκε το 2010, οφείλεται κατά κύριο λόγο σε επίδραση των συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών (κατά € 6,7 εκατ.), και σε αύξηση των καταστηµάτων λιανικής στις αγορές της Ασίας 
(κυρίως Χονγκ Κονγκ, Κίνα και Ιαπωνία) (κατά € 12 εκατ.).  
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Οι εµπορικές απαιτήσεις ανήλθαν την 31.12.2010 σε € 335,1 εκατ. έναντι € 276,7 εκατ. την 
31.12.2009 και € 286,4 εκατ. την 31.12.2008. Σηµαντική επίδραση στην αύξηση της τάξης του 
21% που παρατηρήθηκε το 2010 σε σχέση µε το 2009 επέφερε αφενός η ισοτιµία USD/EURO κατά 
την 31.12.2010, καθώς αυτή ήταν θετική κατά 7,81% σε σχέση µε την 31.12.2009 (µεταφράζεται 
σε αύξηση κατά € 19,8 εκατ.) αφετέρου η οικονοµική κρίση και οι συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας 
στις αγορές.   
 
Τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 60% την 
31.12.2009 έναντι της 31.12.2008 και ανήλθαν σε € 83,1 εκατ. έναντι € 51,8 εκατ. Η εν λόγω 
αύξηση οφείλεται κυρίως σε προκαταβολή που δόθηκε στο α’ τρίµηνο του 2009 σε παραγωγικές 
µονάδες µε σκοπό τη δέσµευση καλής εκτέλεσης και ανταγωνιστικών τιµών µεγάλων ετήσιων 
παραγγελιών (προβλεπόµενου ύψους $ 200 εκατ.) και εξασφάλιση προνοµιακών εκπτώσεων στις 
αγορές αποθεµάτων και εξοπλισµού σηµείων πώλησης θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού στην 
περιοχή της ΝΑ Ασίας αξίας € 37,6 εκατ.   
 
Αύξηση της τάξης του 33,4% σηµείωσαν τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία την 
31.12.2010 έναντι της 31.12.2009, και διαµορφώθηκαν σε € 110,8 εκατ. την 31.12.2010. Η 
παρατηρούµενη αύξηση αποδίδεται τόσο σε αύξηση των προκαταβολών σε παραγωγικές µονάδες 
για αγορά αποθεµάτων µε σκοπό την δέσµευση καλής εκτέλεσης και ανταγωνιστικών τιµών όσο 
και σε αύξηση λοιπών απαιτήσεων ως αποτέλεσµα αύξησης των εσόδων marketing και των λοιπών 
προωθητικών ενεργειών.  
 
Το σύνολο των υποχρεώσεων του Οµίλου ανήλθε την 31.12.2010 σε € 1.038,3 εκατ. έναντι € 
995,6 εκατ. την 31.12.2009 και € 968,8 εκατ. την 31.12.2008.  
 
Το σύνολο των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου ανήλθε την 31.12.2010 σε € 718,4 
εκατ. από € 395,1 εκατ. την 31.12.2009 και € 651,5 εκατ. την 31.12.2008.  
 
Η µείωση στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, της τάξης του 39,4% το 2009 σε σχέση µε το 2008, 
αποδίδεται κυρίως στη µείωση των µακροπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων. Συγκεκριµένα οι 
µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε € 330,4 εκατ. το 2009 από € 613,9 εκατ. το 
2008 λόγω µετατροπής µακροπρόθεσµων δανείων του 2008 σε βραχυπρόθεσµα µέσα στο 2009.  
 
Αύξηση της τάξης του 96,5%, από € 330,4 εκατ. την 31.12.2009 σε € 649,4 εκατ. την 31.12.2010, 
εµφάνισαν οι µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου, ως αποτέλεσµα 
αναχρηµατοδοτήσεων, στις οποίες προέβη η Εταιρεία µέσα στο 2010, οµολογιακών που έληγαν, µε 
νέα κοινά οµολογιακά δάνεια.  
 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις που αφορούν σε υποχρεώσεις από την αποτίµηση 
χρηµατοοικονοµικών µέσων αντιστάθµισης ταµειακών ροών χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
µεταβλητού επιτοκίου, ανήλθαν την 31.12.2010 σε € 34,4 εκατ. έναντι € 32,4 εκατ. την 
31.12.2009 και € 6,1 εκατ, την 31.12.2008. 
 
Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου ανήλθε την 31.12.2010 σε € 319,9 
εκατ. από € 600,6 εκατ. την 31.12.2009 και € 317,3 εκατ. την 31.12.2008.  
 
Οι βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις αυξήθηκαν από € 116,4 εκατ. το 2008 σε € 422 
εκατ. το 2009 ως αποτέλεσµα της µετατροπής µακροπρόθεσµων δανείων του 2008 σε 
βραχυπρόθεσµα µέσα στο 2009, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. 
 

Μείωση της τάξης του 67,6%, από € 422 εκατ. την 31.12.2009 σε € 136,6 εκατ. την 31.12.2010, 
εµφάνισαν οι βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις  
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Ο καθαρός δανεισµός (δάνεια (συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδοτικών µισθώσεων) µείον 
διαθέσιµα) σε επίπεδο Οµίλου διαµορφώθηκε σε € 657,2 εκατ. την 31.12.2008, € 632,9 εκατ. την 
31.12.2009 και € 652,3 εκατ. την 31.12.2010. 
 

Οι εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις µειώθηκαν κατά 15% το 2009 σε σχέση µε το 2008 και 
ανήλθαν σε € 148,1 εκατ., ως αποτέλεσµα της τακτοποίησης των υποχρεώσεων προς προµηθευτές 
κατά το 2009 µε απόσβεση των ήδη καταβληθέντων προκαταβολών για αγορές αποθεµάτων και 
χρήση. 
 
Οι εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 10,2% το 2010 έναντι του 2009 και ανήλθαν 
σε € 163,2 εκατ., ως αποτέλεσµα τόσο της αύξησης των εµπορικών υποχρεώσεων (προµηθευτές) 
λόγω της επιµήκυνσης του χρόνου εξόφλησης αυτών, όσο και λόγω της αύξησης των 
προκαταβολών σε πελάτες κυρίως λόγω των εορτών.  
 
 
31.03.2011 
 
Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων σε επίπεδο Οµίλου, διαµορφώθηκε σε € 1.565,7 εκατ. την 
31.03.2011.  

 

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώµατων παγίων ανήλθε σε € 229,6 εκατ. µειωµένη κατά € 2,4 εκατ. 
λόγω συναλλαγµατικών διαφορών και των αποσβέσεων περιόδου. 

 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα του Οµίλου ανήλθαν σε € 74,8 εκατ. την 31.03.2011, αµετάβλητες 
συγκριτικά µε την αξία των επενδύσεων σε ακίνητα κατά την 31.12.2010. 

 

Τα αϋλα περιουσιακά στοιχεία ύψους € 104,6 εκατ. την 31.03.2011, αφορούν κυρίως την 
εκτιµηθείσα αξία της άδειας (δικαίωµα) ύψους € 43,1 εκατ. περίπου για διεξαγωγή εµπορικών 
δραστηριοτήτων (πωλήσεις) σε αεροδρόµια, λιµένες και µεθοριακούς σταθµούς έως το 2048.  

 

Η καταχωρηµένη υπεραξία σε ενοποιηµένο επίπεδο, από απόκτηση συµµετοχών ανήλθε σε € 252,8 
εκατ. την 31.03.2011, αµετάβλητη σε σχέση µε την 31.12.2010. 

 

H αύξηση της τάξης του 4,4% στο ύψος των αποθεµάτων, από € 297 εκατ. την 31.12.2010 σε € 
310,1 εκατ. την 31.03.2011, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κατά 3,9% αύξηση των 
εµπορευµάτων τόσο λόγω  της αύξησης των σηµείων λιανικής πώλησης του Οµίλου, όσο και λόγω 
της ενίσχυσης των εµπορευµάτων που παρατηρήθηκε στον κλάδο του λιανικού-ταξιδιωτικού 
εµπορίου, ο οποίος δεδοµένης της αυξηµένης τουριστικής κίνησης κατά τους θερινούς µήνες 
προβαίνει σε αύξηση των εµπορευµάτων του. 

 

Οι εµπορικές απαιτήσεις την 31.03.2011 σηµείωσαν µείωση της τάξης του 6% σε σχέση µε την 
31.12.2010 και ανήλθαν σε € 314,9 εκατ. την 31.03.2011. Η εν λόγω µείωση οφείλεται κυρίως στη 
µείωση των εµπορικών απαιτήσεων (πελάτες) λόγω της είσπραξης σηµαντικού µέρους αυτών κατά 
τη διάρκεια του α’ τριµήνου του 2011. 

 

Το σύνολο των λοιπών κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων την 31.03.2011 ανήλθε σε € 
115,5 εκατ. έναντι € 110,8 εκατ. την 31.12.2010 (αύξηση 4,2%), η οποία οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση των σηµείων λιανικής πώλησης, στα προπληρωθέντα έξοδα µε σκοπό την δέσµευση 
καλύτερων και ανταγωνιστικών τιµών και την εξασφάλιση προνοµιακών εκπτώσεων. 
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Το σύνολο των υποχρεώσεων του Οµίλου ανήλθε την 31.03.2011 σε € 1.028,2 εκατ. εκ των 
οποίων € 707,6 εκατ. αφορούσαν σε µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και € 321 εκατ. σε 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
Οι µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις µειώθηκαν από € 649,4 εκατ. την 31.12.2010 σε € 
638,6 εκατ. την 31.03.2011 και οι βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 1,9% 
από € 136,6 εκατ. την 31.12.2010 σε € 139,2 εκατ. την 31.03.2011  

 
Η Εκδότρια τον Μάρτιο του 2011, σύναψε κοινό οµολογιακό δάνειο µε την Τράπεζα BNP PARIBAS 
ύψους € 15 εκατ. Επίσης η Εταιρεία προέβη σε εξόφληση δανείων ύψους € 3 εκατ. περίπου, ενώ 
σε επίπεδο Οµίλου εξοφλήθηκαν δάνεια ύψους € 21 εκατ. 
 
Ο καθαρός δανεισµός (δάνεια και χρηµατοδοτικές µισθώσεις µείον διαθέσιµα) σε επίπεδο Οµίλου 
ανήλθε σε € 655,1  εκατ. την 31.03.2011 έναντι € 652,3 εκατ. την 31.12.2010. 
 
Οι εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις ανήλθαν σε € 168,2 εκατ. την 31.03.2011 έναντι € 163,2 
εκατ. την 31.12.2010. Η εν λόγω αύξηση των εµπορικών υποχρεώσεων οφείλεται κυρίως στην 
εποχικότητα του τοµέα λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου εξαιτίας της αυξηµένης τουριστικής κίνησης 
κατά τους θερινούς µήνες 
 

Συνοπτικά στοιχεία των ενοποιηµένων ταµειακών ροών του Οµίλου για τις χρήσεις 2008, 2009 και 
2010 και τις περιόδους 01.01-31.03.2010 και 01.01-31.03.2011, παρατίθενται στον ακόλουθο 
πίνακα: 

 

 
Για την περίοδο που έληξε 31 

∆εκεµβρίου 

Για την περίοδο που έληξε 

31 Μαρτίου 

(ποσά σε € χιλ.)  2008 2009 2010 2010 2011 

Tαµειακές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες  32.835 55.404 29.946 (1.161) 839 

Ταµειακές εισροές/(εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες  (78.744) (12.022) (42.387) (1.971) (5.813) 

Ταµειακές εισροές/(εκροές) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  27.465 3.031 26.731 (742) (6.099) 

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα  (18.444) 46.412 14.289 (3.875) (11.073) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην έναρξη της χρήσης 91.509 73.064 119.476 119.476 133.766 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στη λήξη της χρήσης 73.064 119.477 133.766 115.602 122.693 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, 
προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2009, όπως συντάχθηκαν από 
την FOLLI FOLLIE ABEE βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία για το α’ τρίµηνο του 2011, 
προκύπτουν από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του α’ τριµήνου του 2011 όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για την πληρέστερη 
ανάλυση της δραστηριότητας και της απόδοσης του Οµίλου: 
 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 2008 2009 2010 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%)    

Αποδοτικότητα Μ.Ο Ιδίων Κεφαλαίων (προ φόρων) 34% 39% 25% 

Αποδοτικότητα Μ.Ο Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 10% 11% 8% 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες)    

Κυκλοφορία Απαιτήσεων από Πελάτες 112 102 124 

Κυκλοφορία Υποχρεώσεων προς Προµηθευτές 115 108 121 
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Κυκλοφορία Αποθεµάτων 194 195 221 

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)    

Ξένα/Ίδια Κεφάλαια 2,6 2,3 1,9 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)    

Άµεση Ρευστότητα 1,3 0,8 1,8 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ(%)    

Καθαρός δανεισµός/EBITDA 3,4 3,2 3,4 

EBITDA/Καθαροί Τόκοι 4,5 10,1 4,1 

 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%) 

Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων [Κέρδη προ Φόρων Τρέχουσας Χρήσης/ ((Ίδια Κεφάλαια 
τρέχουσας χρήσης + Ίδια Κεφάλαια προηγούµενης χρήσης) 
/ 2)] x 100 

Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων [(Κέρδη προ Φόρων Τρέχουσας Χρήσης) / ((Σύνολο 
Ενεργητικού Προηγούµενης Χρήσης + Σύνολο Ενεργητικού 
τρέχουσας χρήσης)/2)] x 100 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) 

Κυκλοφορία Απαιτήσεων από Πελάτες  [(Εµπορικές απαιτήσεις) / Κύκλος Τρέχουσας Χρήσης] x 365 

Κυκλοφορία Υποχρεώσεων προς Προµηθευτές [(Εµπορικές υποχρεώσεις) / Κόστος Πωλήσεων Τρέχουσας 
Χρήσης] x 365 

Κυκλοφορία Αποθεµάτων (Αποθέµατα Τρέχουσας Χρήσης / Κόστος Πωλήσεων 
Τρέχουσας Χρήσης) x 365 

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) 

Ξένα / Ίδια Κεφάλαια (Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις) / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) 

Άµεση Ρευστότητα (Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία – Αποθέµατα) / 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) 

Καθαρός δανεισµός / EBITDA (∆άνεια και χρηµατοδοτικές µισθώσεις µείον διαθέσιµα) / 
EBITDA 

EBITDA / Καθαροί Τόκοι EBITDA / (Χρεωστικοί τόκοι – Πιστωτικοί τόκοι) 

 
Η κεφαλαιοποίηση της Εκδότριας κατά την 10.06.2011, τελευταία εργάσιµη ηµέρα προ της 
Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ανήλθε σε € 673 εκατ. (τιµή κλεισίµατος € 11,10). 
 

 

1.10 ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

Ακολούθως συνοψίζονται οι τάσεις του Οµίλου, για τη χρήση 2011, για κάθε έναν από τους 
κυρίους τοµείς δραστηριότητάς του: 

 

Τοµέας Κόσµηµα - Ρολόι – Αξεσουάρ 

 

Ο κλάδος κόσµηµα-ρολόι αξεσουάρ, αποτελεί περίπου το 54,5% του ενοποιηµένου κύκλου 
εργασιών της Εκδότριας, σύµφωνα µε τα στοιχεία του α’  τριµήνου του 2011. 
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Η σηµαντική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας η οποία απολαµβάνει υψηλούς ρυθµούς 
ανάπτυξης, µε τις εκεί πωλήσεις να παρουσιάζουν σηµαντική άνοδο κατά 30% κατά το α’ τρίµηνο 
του 2011 σε σχέση µε το τέλος της χρήσης 2010, καταφέρνει να αντισταθµίσει τις δυσµενείς 
οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες της Ευρώπης που έχει σηµαντική παρουσία ο 
Όµιλος, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Η Εκδότρια κρίνοντας ότι η 
αγορές της Ασίας λόγω µεγέθους αλλά και ταχείας οικονοµικής ανάπτυξης, αποτελούν στόχο για 
την περαιτέρω επέκταση των δρατηριοτήτων της εκεί, θέτει ως στόχο την περαιτέρω διείσδυση 
των επώνυµων προϊόντων FOLLI FOLLIE και LINKS, µέσω µιας σειράς επενδύσεων στις χώρες της 
Ασίας, µέρος των οποίων θα χρηµατοδοτηθεί από τα αντληθέντα κεφάλαια της 
πραγµατοποιηθείσας αύξησης (βλ. υποενότητα 1.3 «Ολοκληρωθείσα αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου» του παρόντος Περιληπτικού Σηµειώµατος). 

 

Αξίζει να σηµειωθεί επίσης ότι, λόγω της µεγάλης αύξησης των τιµών των πρώτων υλών που είναι 
ο χρυσός και το ασήµι, και της συνεπακόλουθης αύξησης του κόστους κατασκευής, η Εταιρεία 
αντικατέστησε τα υλικά αυτά µε ανοξείδωτο ατσάλι, επικαλυµµένο µε χρυσό και ασήµι, ούτως 
ώστε να συµπιέσει το κόστος κατασκευής και να διατηρεί ανταγωνιστική τιµολογιακή πολιτική. 

 

Επίσης, παρά τις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες, παρατηρείται σηµαντική αύξηση των πωλήσεων 
στην Ελληνική Αγορά, κατά τους µήνες Απρίλιο και Μάϊο, µε σταθερή ανοδική τάση, γεγονός που 
οφείλεται στην ανταγωνιστική τιµολογιακή πολιτική που εξασφαλίζει η µείωση του κόστους 
παραγωγής. 

 

Τοµέας Λιανικό Ταξιδιωτικό Εµπόριο 

 

Ο κλάδος λιανικό ταξιδιωτικό εµπόριο, αποτελεί περίπου το 18,5% του ενοποιηµένου κύκλου 
εργασιών της Εκδότριας, σύµφωνα µε τα στοιχεία του α’  τριµήνου του 2011. 

 

Εντός του 2010 και λόγω της παγκόσµιας ύφεσης καθώς και των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών 
όπως διαµορφώθηκαν λόγω της επιδείνωσης των δηµοσιονοµικών µεγεθών  της Ελλάδας, 
παρατηρήθηκε µείωση της επιβατικής κίνησης, ιδίως από τους Έλληνες ταξιδιώτες των οποίων τα 
εισοδήµατα επλήγησαν περισσότερο, η οποία οδήγησε σε πτώση του κύκλου εργασιών του τοµέα 
σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.  

 

Η συγκεκριµένη τάση ως προς τους εγχώριους ταξιδιώτες αναµένεται να διατηρηθεί και στην 
τρέχουσα χρήση.  

 

Επιπροσθέτως, τα Μικτά Κέρδη αναµένεται να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα µε αυτά του πρώτου 
τριµήνου του έτους. 

 

Η Εταιρεία προκειµένου να διατηρήσει σταθερό των όγκο των πωλήσεών της στο συγκεκριµένο 
κλάδο δραστηριοτήτων, σκοπεύει να διατηρήσει τις τιµές των παρεχοµένων υπηρεσιών στα ίδια 
επίπεδα µε την περσινή χρήση. 

 

Σηµειώνεται επίσης ότι η Εταιρεία, προκειµένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν χαµηλότερες τις 
τιµές τον προϊόντων της, προβαίνει σε προαγορές, ώστε µα απολαµβάνει σηµαντικότερες 
εκπτώσεις, γεγονός που συγκυριακά θα οδηγήσει σε υπεραποθεµατοποίηση µέσα στη χρήση. 
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Μολαταύτα, η απλοποίηση των διαδικασιών έγκρισης (VISA) για την Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία 
και Τουρκία καθώς και η κρίση στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική που ωθεί ένα µεγάλο  
τµήµα τουριστών στην επιλογή ασφαλέστερων τουριστικών προορισµών, αναµένεται να επιφέρει 
σηµαντική αύξηση του ταξιδιωτικού εµπορίου για τη χρήση 2011, που θα κορυφωθεί κατά το 
δεύτερο τρίµηνο του τρέχοντος έτους. Η Εταιρεία, λαµβάνοντας ως δεδοµένη την περαιτέρω 
αύξηση της κατανάλωσης, µέσω της αύξησης της επιβατικής κίνησης από τις χώρες αυτές, 
σκοπεύει να επενδύσει σε νέα σηµεία πώλησης, καθώς και να ανακαινίσει και να επεκτείνει τα ήδη 
υπάρχοντα (βλ. υποενότητα 1.3 «Ολοκληρωθείσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου» του παρόντος 
Περιληπτικού Σηµειώµατος). 

 

Τοµείς Ένδυσης – Υπόδησης & Εκµετάλλευσης Πολυκαταστηµάτων 

 

Ο κλάδος ένδυσης – υπόδυσης & εκµετάλλευσης πολυκαταστηµάτων, αποτελεί περίπου το 33,6% 
του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών της Εκδότριας, σύµφωνα µε τα στοιχεία του α’  τριµήνου του 
2011. 

 

Τόσο κατά την προηγούµενη χρήση 2010 όσο και κατά την τρέχουσα χρήση 2011 υπό το βάρος 
της παγκόσµιας ύφεσης και ιδίως των δηµοσιονοµικών προβληµάτων της Ελλάδας και της Ευρώπης 
γενικότερα, η συνολική ζήτηση τόσο στον κλάδο ένδυσης - υπόδησης όσο και στον κλάδο 
πολυκαταστηµάτων µειώθηκε. Η µείωση αυτή αποτυπώθηκε στη µείωση των ενοποιηµένων 
πωλήσεων της κατηγορίας αυτής κατά 4,67% το 2010 σε σχέση µε το 2009 και κατά 13,5% το ά 
τρίµηνο του 2011 σε σχέση µε το α’ τρίµηνο του 2010. 

 

Ως εκ τούτου, οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου ακολούθησαν πολιτικές εκπτώσεων και 
προσφορών, τις οποίες υποχρεώθηκε να ακολουθήσει και ο Όµιλος. Συνεπώς, το αρνητικό 
µακροοικονοµικό περιβάλλον επέδρασε αρνητικά στις πωλήσεις και τα µεικτά κέρδη, ενώ σε 
κάποιες περιπτώσεις οδήγησε και σε αύξηση των αποθεµάτων. 

 

Μέχρι το τέλος του έτους δεν αναµένεται σηµαντική βελτίωση του αρνητικού αυτού οικονοµικού 
περιβάλλοντος. 

 

1.11 ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

 

Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου τα παρακάτω έγγραφα θα 
βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στα γραφεία της Εκδότριας, 23ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών 
Λαµίας, 145 65 Αγ. Στέφανος Αττικής: 

 

� Το Καταστατικό της Εκδότριας.   

 

� Το Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 26.05.2011, η 
οποία αποφάσισε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. 

 

� Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τις οικονοµικές χρήσεις που έληξαν στις 31.12.2009 
και 31.12.2010 



Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρείας FOLLI FOLLIE GROUP στο Χ.Α. 

  33 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ 

 

Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου τα παρακάτω έγγραφα, τα οποία  
ενσωµατώνονται στον παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο µέσω παραποµπής σύµφωνα µε το άρθρο 28 
του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, θα βρίσκονται στη 
διάθεση του επενδυτικού κοινού α) στα γραφεία της Εκδότριας, 23ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών Λαµίας, 145 
65 Αγ. Στέφανος Αττικής και β) στην ηλεκτρονική δ/νση της Εκδότριας: www.follifolliegroup.com  

 

� Οι δηµοσιευµένες ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας FOLLI 
FOLLIE ABEE για τις οικονοµικές χρήσεις που έληξαν την 31.12.2008 και την 31.12.2009, οι 
οποίες συντάχθηκαν από την εταιρεία σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή λογιστικά Πρότυπα / ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Λ.Π./ ∆.Π.Χ.Α.) και ελέγχθηκαν από τακτικούς 
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, καθώς και οι αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου. 

 

� Οι δηµοσιευµένες ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εκδότριας για την  
οικονοµική χρήση που έληξε την 31.12.2010, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή λογιστικά Πρότυπα / ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
(∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.) και ελέγχθηκαν από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, καθώς και η 
αντίστοιχη έκθεση ελέγχου. 

 

�  Οι δηµοσιευµένες ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εκδότριας για την  
ενδιάµεση οικονοµική περίοδο που έληξε την 31.03.2011, οι οποίες συντάχθηκαν από την 
Εταιρεία σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα / ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.). 

 

 

Επισηµαίνεται ότι άλλες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας, πλην των πληροφοριών 
που είναι διαθέσιµες στην ανωτέρω ηλεκτρονική σελίδα, δεν αποτελούν µέρος του παρόντος 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

 

 

1.12 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ  

Παρακάτω παρατίθενται επιγραµµατικά οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται µε την Εκδότρια, 
µε την αγορά που δραστηριοποιείται και µε τις µετοχές της. 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

• Η αβεβαιότητα που απορρέει από την Ελληνική δηµοσιονοµική κρίση έχει και είναι πιθανό 
να συνεχίσει να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, στα 
λειτουργικά αποτελέσµατα και την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου 

• Η πρόσφατη οικονοµική κρίση µπορεί να επιδράσει αρνητικά τόσο στη δυνατότητα του 
Οµίλου να αντλήσει κεφάλαια, είτε µέσω δανεισµού είτε µέσω αύξησης του µετοχικού 
κεφαλαίου, όσο και στο κόστος δανεισµού του  

• Μεταβολές στην καταναλωτική συµπεριφορά 

• Οι δυσµενείς συνθήκες που επικρατούν στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όµιλος  
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• Ο Όµιλος υπόκειται σε οικονοµικούς και πολιτικούς κινδύνους και αβεβαιότητες που 
επικρατούν σε ορισµένες από τις χώρες που λειτουργεί.  

• Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τυχόν ενίσχυση του ευρώ έναντι των 
λοιπών νοµισµάτων όπως ιαπωνικού γιέν και δολαρίου θα επιδράσει δυσµενώς στη 
δραστηριότητα του τοµέα λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου 

• Κίνδυνος Αγοράς 

_Κίνδυνος επιτοκίου 

_Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

_Κίνδυνος τιµών – πληθωρισµός 

• Πιστωτικός Κίνδυνος  

• Κίνδυνος Ρευστότητας 

• Κίνδυνος Αποθεµάτων 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

• Μη ανανέωση συνεργασίας µε Οίκους του Εξωτερικού 

• Οι περισσότερες από τις σηµαντικές συµβάσεις του Οµίλου παρέχουν το δικαίωµα 
καταγγελίας σε περίπτωση µεταβολής του ελέγχου της Εταιρείας 

• Εξάρτηση από τα ιδρυτικά µέλη και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη 

• Εξάρτηση από τον κύριο µέτοχο 

• Ο Όµιλος ενδεχοµένως να µη µπορέσει να ενσωµατώσει τα οφέλη από µελλοντικές 
εξαγορές ή συνεργασίες 

• Ο Όµιλος δε δύναται να διαβεβαιώσει ότι στο απώτερο µέλλον θα παράγει επαρκή 
διαθέσιµα ή ότι θα διαθέτει τα απαραίτητα δανειακά κεφάλαια για να πραγµατοποιήσει τις 
απαραίτητες πληρωµές ή ότι οποιαδήποτε αναχρηµατοδότηση ή επιπλέον χρηµατοδότηση 
θα είναι διαθέσιµη ή/και στους όρους της αγοράς καθώς επίσης και ότι θα µπορέσει να 
χρηµατοδοτήσει τυχόν µελλοντικές επενδύσεις.  

• Οι συµβάσεις των οµολογιακών δανείων που έχουν συνάψει οι εταιρείες του Οµίλου 
προβλέπουν την τήρηση συγκεκριµένων όρων, οι οποίοι ενδεχοµένως να µην 
ικανοποιούνται πλήρως 

• Εάν ο Όµιλος δεν κατορθώσει να εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις 
εµπρόθεσµα δύναται να επηρεαστεί ουσιωδώς δυσµενώς η δραστηριότητα, η 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και οι προοπτικές του 

• Ο Όµιλος έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει σηµαντικά κεφάλαια για την επέκταση 
του δικτύου του, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν ή/και να µην επιφέρουν τα 
αναµενόµενα οφέλη 

• Ασφαλιστικές καλύψεις 

• ∆εν υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Εκδότρια θα είναι σε θέση να καταβάλει µέρισµα σε 
µετρητά ή ότι τα µςερίσµατα θα αυξάνονται µε την πρόοδο του χρόνου 

• Η δραστηριότητα του ταξιδιωτικού λιανικού εµπορίου επηρεάζεται έντονα από την 
επιβατική κίνηση 

• Ανταγωνισµός 
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

• Η τιµή των µετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσει διακυµάνσεις 

 

 

************** 
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2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Η επένδυση στις µετοχές της εταιρείας «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Α.Ε.», (στο εξής η «Εταιρεία» ή η «Εκδότρια» ή 
η «FOLLI FOLLIE GROUP»), η οποία µαζί µε τις θυγατρικές της εταιρείες αποτελούν τον όµιλο της 
Εταιρείας (στο εξής ο «Οµιλος» ή ο «Οµιλος FOLLI FOLLIE GROUP»), υπόκειται σε µια σειρά 
κινδύνων. Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο (εφεξής 
το «Ενηµερωτικό ∆ελτίο»), οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους 
παράγοντες κινδύνου που περιγράφονται κατωτέρω, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών 
καταστάσεων και των σχετικών επεξηγήσεών τους. Οι κίνδυνοι που περιγράφονται παρακάτω 
αφορούν στους σηµαντικούς παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι επί του παρόντος είναι γνωστοί και 
συγκεκριµένοι για τον Όµιλο και οι οποίοι σχετίζονται µε την επένδυση στις µετοχές της Εταιρείας. 
Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα κατωτέρω περιγραφόµενα γεγονότα, οι λειτουργικές και 
χρηµατοοικονοµικές συνθήκες και τα αποτελέσµατα του Οµίλου ενδέχεται να επηρεαστούν 
δυσµενώς και ουσιωδώς και συνεπακόλουθα, µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην αξία και την τιµή 
διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρείας, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή µέρους της 
επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω 
µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει ο Όµιλος. Πρόσθετοι κίνδυνοι και 
αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί µπορεί επίσης να επιδράσουν δυσµενώς στις 
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες. Σηµειώνεται τέλος, ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν 
παραπέµπει σε διαφοροποίησή τους όσον αφορά στη βαρύτητα ή στην πιθανότητα 
πραγµατοποίησης καθενός από αυτούς. 

 

2.1 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

Η αβεβαιότητα που απορρέει από την Ελληνική δηµοσιονοµική κρίση έχει και είναι 

πιθανό να συνεχίσει να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, 

στα λειτουργικά αποτελέσµατα και την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου 

 

Η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 είχε ως αποτέλεσµα την ένταση της ανησυχίας για 
τον πιστωτικό κίνδυνο των κρατών και ιδιαίτερα των κρατών της Ευρωζώνης. Όσον αφορά στην 
Ελλάδα, η ανησυχία για το υψηλό δηµόσιο χρέος και έλλειµµα και την δυνατότητα του Ελληνικού 
κράτους να αποπληρώσει τις δανειακές του υποχρεώσεις, αποτυπώθηκε στην αύξηση της 
απόδοσης των Ελληνικών 10ετών οµολόγων και στη διεύρυνση των περιθωρίων συµβάσεων 
ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS spreads) µε αποτέλεσµα η Ελλάδα να µην µπορεί να 
αντλήσει ρευστότητα από τις αγορές. Στις αρχές Μαΐου 2010, η Ελληνική Κυβέρνηση συµφώνησε 
την ένταξη σε ένα πρόγραµµα σταθερότητας µε την υποστήριξη του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 
Ταµείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και χωρών µελών της Ευρωζώνης (εφεξής το 
«Μνηµόνιο»), βάσει του οποίου συµφωνήθηκε η χορήγηση στην Ελλάδα τριετούς οικονοµικής 
στήριξης συνολικού ύψους € 110 δις.. Στόχος του Μνηµονίου είναι ο περιορισµός του δηµόσιου 
χρέους και ελλείµµατος ως ποσοστού του ΑΕΠ, στα επιτρεπτά όρια της Ευρωζώνης, Με βάση το 
Μνηµόνιο η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να λάβει µέτρα µε σκοπό την αύξηση των φορολογικών 
εσόδων, τη µείωση των µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων του συνταξιοδοτικού συστήµατος 
και του ποσού των δαπανών για την υγεία, την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και την 
απελευθέρωση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών. Η Ελληνική οικονοµία αξιολογείται κάθε 3µηνο, 
βάσει των συµφωνηθέντων στο Μνηµόνιο.  

 

Στο πόρισµα της έκθεσης της τρόικας, προκειµένου για την εκταµίευση ή µη της 5ης δόσης 
χρηµατοδότησης ύψους € 12 δις, (σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων συµπεριλαµβανοµένης και της 
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5ης δόσης ανέρχεται σε € 65 δις), αναφέρεται ότι η οικονοµική ύφεση ήταν βαθύτερη από αυτή 
που είχε αρχικά προβλεφθεί, φτάνοντας στο 4,5% και αφορά κυρίως στη µείωση της ζήτησης 
στην εσωτερική αγορά. Επίσης αναφέρεται ότι περαιτέρω µείωση του πραγµατικού ΑΕΠ θα πρέπει 
να αναµένεται στο δεύτερο εξάµηνο του 2011. Με βάση τις εκτιµήσεις, το ΑΕΠ αναµένεται να 
παρουσιάσει αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης για το 2011 της τάξης του -3,8%, ενώ από το 2012, 
αναµένεται η Ελληνική οικονοµία να παρουσιάσει µετρίως θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης. ∆εδοµένης 
της υστέρησης των φορολογικών εσόδων και της περιστολής των δαπανών αλλά και των 
καθυστερήσεων που παρατηρούνται στα λοιπά µεταρρυθµιστικά µέτρα, εκτιµάται ότι η Ελλάδα δεν 
θα µπορέσει να επιστρέψει στις αγορές για την άντληση κεφαλαίων το 2012, όπως ήταν αρχικά 
συµφωνηµένο στο Μνηµόνιο. Για το λόγο αυτό, η Ελληνική Κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα 
Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής για τη δηµοσιονοµική εξυγίανση για τη 
χρονική περίοδο έως το 2015, που θα εγκριθεί από το Ελληνικό κοινοβούλιο εντός του Ιουνίου 
2011 και παράλληλα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο, επεξεργάζονται ένα νέο πρόγραµµα παροχής οικονοµικής βοήθειας προς την 
Ελλάδα.  

 

∆εν µπορεί να βεβαιωθεί σε ποιο βαθµό θα επιτευχθούν οι στόχοι του Μεσοπρόθεσµου 
Προγράµµατος. Ενδεχόµενη αδυναµία εφαρµογής των διατάξεων του Μεσοπρόθεσµου 
Προγράµµατος και επίτευξης των µεταρρυθµιστικών στόχων, µπορεί να οδηγήσει σε τερµατισµό 
της χρηµατοδοτικής στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και 
το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το οποίο θα αυξήσει τον κίνδυνο επέλευσης δυσµενούς πιστωτικού 
γεγονότος όσον αφορά στο δηµόσιο χρέος της Ελλάδος. Κάθε τέτοιος κίνδυνος για την οικονοµική 
σταθερότητα της Ελλάδος και την ικανότητα της Ελλάδος να τηρήσει τις υποχρεώσεις της σε 
συνδυασµό και µε άλλες πιθανές αρνητικές εξελίξεις, όπως ενδεικτικά επιδείνωση των οικονοµικών 
συνθηκών στην Ευρωζώνη, θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά, την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, τα λειτουργικά αποτελέσµατα και την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.   

 

Η πρόσφατη οικονοµική κρίση µπορεί να επιδράσει αρνητικά τόσο στη δυνατότητα του 

Οµίλου να αντλήσει κεφάλαια, είτε µέσω δανεισµού είτε µέσω αύξησης του µετοχικού 

κεφαλαίου, όσο και στο κόστος δανεισµού του  

Η δυνατότητα του Οµίλου να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια µέσω δανεισµού ή µέσω αύξησης 
µετοχικού κεφαλαίου επηρεάζεται σηµαντικά από, µεταξύ άλλων, τις επικρατούσες οικονοµικές 
συνθήκες και τις πιέσεις της ύφεσης που προκαλούνται από τα µέτρα λιτότητας που υιοθετεί η 
Ελληνική κυβέρνηση, τις εξελίξεις στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, το οποίο εξαιτίας των συνεχών 
υποβαθµίσεων τη εθνικής πιστοληπτικής ικανότητας, παραµένει αποκλεισµένο από τις διεθνής 
αγορές και στηρίζεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για άντληση ρευστότητας και την 
αστάθεια στα χρηµατιστήρια λόγω των οικονοµικών προβληµάτων των χωρών µελών της 
Ευρωζώνης και των αµφιβολιών για το µέλλον του Ευρώ και της Ευρωζώνης.  

Επίσης, ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο από τις µεταβολές των επιτοκίων βάσης δανεισµού 
(EURIBOR ή LIBOR) όσον αφορά στον τραπεζικό δανεισµό, καθώς το µεγαλύτερο µέρος των 
δανείων που έχει συνάψει ο Όµιλος φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο πλέον ενός περιθωρίου που 
συνήθως χρεώνουν οι τράπεζες. Μελλοντικές διακυµάνσεις του euribor ή άλλων επιτοκίων 
ενδέχεται να αυξήσουν τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν τις δανειακές υποχρεώσεις του 
Οµίλου, µειώνοντας τις ταµειακές ροές που θα ήταν διαθέσιµες για κεφαλαιουχικές δαπάνες και για 
τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και επιβραδύνοντας την ικανότητα των εταιρειών του Οµίλου να 
αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Ενδεικτικά, ο Όµιλος στις 28.06.2010 υπέγραψε σύµβαση κοινού 
οµολογιακού δανείου ποσού € 231.500.000, διετούς διάρκειας, µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση 
του υφιστάµενου βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού λήξεως 30.06.2010, µε αυξηµένο 
χρηµατοοικονοµικό κόστος κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες. Συνεπώς, η παρούσα οικονοµική κρίση 
στην Ελλάδα, η διεθνής χρηµατοοικονοµική κρίση και η πιθανή αύξηση των επιτοκίων, ενδέχεται 



Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρείας FOLLI FOLLIE GROUP στο Χ.Α. 

  38 

να αυξήσουν το χρηµατοοικονοµικό κόστος της Εταιρείας και του Οµίλου και να επηρεάσουν 
αρνητικά τη δυνατότητα τους να αντλήσουν πρόσθετα κεφάλαια, γεγονός που θα µπορούσε να 
έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, στην οικονοµική κατάσταση και στα 
αποτελέσµατα λειτουργίας της Εταιρείας και του Οµίλου.  

 

Μεταβολές στην καταναλωτική συµπεριφορά 

Το επίπεδο της καταναλωτικής δαπάνης εξαρτάται από διάφορες παραµέτρους όπως οι γενικότερες 
συνθήκες της οικονοµίας, ο πληθωρισµός, τα επιτόκια, το ενεργειακό κόστος, η καταναλωτική 
πίστη κλπ. Οι καταναλωτικές δαπάνες για κόσµηµα, ρολόγια, αξεσουάρ καθώς και είδη ένδυσης και 
υπόδησης είναι ελαστικές δαπάνες και επηρεάζονται σε συγκριτικά µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε 
άλλες δαπάνες για βασικά αγαθά κατά τη διάρκεια περιόδων οικονοµικής ύφεσης κατά τις οποίες το 
διαθέσιµο εισόδηµα περιορίζεται. Κατά συνέπεια, η είσοδος της Ελληνικής οικονοµίας σε περίοδο 
ύφεσης, η εφαρµογή της πολιτική λιτότητας που έχει λάβει η Ελληνική Κυβέρνηση (όπως 
ενδεικτικά αύξηση άµεσης και έµµεσης φορολογίας, περικοπές µισθών και συντάξεων), η 
αυξανόµενη ανεργία και το κλίµα αβεβαιότητας στην Ελληνική κοινωνία, που έχουν επηρεάσει 
αρνητικά το διαθέσιµο εισόδηµα και την ψυχολογία των καταναλωτών αλλά και η οικονοµική κρίση 
που αντιµετωπίζουν και άλλες από τις χώρες που δραστηριοποιείται θα µπορούσαν να ανακόψουν 
το ρυθµό ανόδου των πωλήσεων του Οµίλου επιδρώντας δυσµενώς στη δραστηριότητα, στη 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση, στα αποτελέσµατα και στις προοπτικές του Οµίλου. 

 

Οι δυσµενείς συνθήκες που επικρατούν στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όµιλος  

Ο Όµιλος πορεύεται σε ένα δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον, µετά τη διεθνή χρηµατοπιστωτική 
αναταραχή που ξέσπασε στις αρχές του φθινοπώρου του 2008 που είχε ως απόρροια την 
επανεκτίµηση των αγορών για τον πιστωτικό κίνδυνο της Ελλάδας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών 
γενικότερα, µε άµεση επίπτωση τη διόγκωση της κρίσης στα δηµοσιονοµικά της Ελλάδος και 
µετακύλιση της κρίσης και στην ιδιωτική οικονοµία, µε επίπτωση τη µείωση του ρυθµού 
ανάπτυξης,  και την αύξηση της ανεργίας. Η ζήτηση στους κλάδους δραστηριοποίησης του Οµίλου 
παρουσίασε σηµαντική κάµψη που οφείλεται στον περιορισµό της καταναλωτικής δαπάνης λόγω 
των µέτρων λιτότητας που επιβάλλονται για λόγους δηµοσιονοµικής προσαρµογής και στην κάµψη 
της καταναλωτικής εµπιστοσύνης λόγω των µακροοικονοµικών συνθηκών στην Ελλάδα αλλά και 
στις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες. 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (31 Μαΐου 2011), ο ∆είκτης Όγκου στο 
λιανικό εµπόριο (κύκλος εργασιών µε σταθερές τιµές) τον Μάρτιο του 2011 παρουσιάζει µείωση 
κατά 17,7% σε σύγκριση µε το δείκτη του Μαρτίου 2010, έναντι αύξησης 10,6% που σηµειώθηκε 
κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009 

 

Ειδικότερα, η πτώση της ζήτησης, όσον αφορά τον τοµέα ένδυσης-υπόδησης και στον τοµέα 
πολυκαταστηµάτων, έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην αγορά το α’ τρίµηνο του 2011, στη Ρουµανία και 
Βουλγαρία που δραστηριοποιείται ο Όµιλος, και κυρίως στην Ελλάδα καθώς οι πωλήσεις του 
πραγµατοποιούνται για την εορτή του Πάσχα, µετακινήθηκαν χρονικά για τον Απρίλιο µε 
αποτέλεσµα να ξεκινήσουν πολύ πρόωρα εκπτωτικές προωθητικές ενέργειες (δεκαήµερα 
προσφορών, κα), πουλώντας εν γένει τα εµπορεύµατα µε σηµαντικές εκπτώσεις δύο ή και τρεις 
µήνες προ της επίσηµης έναρξης της θερινής εκπτωτικής περιόδου. 

 

Όσον αφορά τον τοµέα λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου, η µείωση στις πτήσεις του εσωτερικού 
καθώς και η µείωση της κατανάλωσης των Ελλήνων επιβατών, επέδρασαν αρνητικά στη 
διαµόρφωση των πωλήσεων του Οµίλου, στο εν λόγω αντικείµενο δραστηριότητας. Ο εν λόγω 
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παράγοντας αναµένεται να επηρρεάσει δυσµενώς και τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου για τη 
χρήση 2011. 

 

Η µείωση της ζήτησης συνεπεία του δυσµενούς και ευµετάβλητου οικονοµικού περιβάλλοντος 
ενδεχοµένως να συνεχίζει να επηρεάζει δυσµενώς τη δραστηριότητα, τη χρηµατοοικονοµική 
κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου. 

 

Ο Όµιλος υπόκειται σε οικονοµικούς και πολιτικούς κινδύνους και αβεβαιότητες που 

επικρατούν σε ορισµένες από τις χώρες που λειτουργεί.  

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται και σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδος, όπου κυβερνητικές, πολιτικές και 
οικονοµικές εξελίξεις σχετικά µε τον πληθωρισµό, τα επιτόκια, τη φορολογία, τη διακύµανση των 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών, τους όρους τους εµπορίου, την κοινωνική ή πολιτική αστάθεια, τις 
διπλωµατικές σχέσεις, τις διεθνείς διενέξεις και άλλα γεγονότα µπορούν ενδεχοµένως να 
επιδράσουν δυσµενώς στη δραστηριότητα, στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, στα αποτελέσµατα 
και στις προοπτικές του Οµίλου.  

  

Επιπρόσθετα, ορισµένα κράτη των Βαλκανίων, όπως Ρουµανία και Βουλγαρία, στα οποία ο Όµιλος 
έχει αναπτύξει δραστηριότητα, έχουν αντιµετωπίσει εθνικούς, θρησκευτικούς, ιστορικούς και 
άλλους διχασµούς µε αποτέλεσµα να έχει δηµιουργηθεί τεταµένη κατάσταση που, σε ορισµένες 
περιπτώσεις, έχει οδηγήσει σε ευρείας κλίµακας αναταραχές και στρατιωτικές συγκρούσεις.  

 

Πολιτικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις, κοινωνικές και εθνικές αναταραχές και αλλαγές στην 
κυβερνητική πολιτική, καθένα από τα οποία, θα µπορούσε να επιδράσει δυσµενώς στη 
δραστηριότητα, στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, στα αποτελέσµατα και στις προοπτικές του 
Οµίλου καθώς και στην ικανότητά του να συνεχίσει τη δραστηριότητά του στις χώρες αυτές.  

 

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τυχόν ενίσχυση του ευρώ έναντι των 

λοιπών νοµισµάτων όπως ιαπωνικού γιέν και δολαρίου θα επιδράσει δυσµενώς στη 

δραστηριότητα του τοµέα λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου 

Η ενσωµάτωση νέων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγήσει σε µείωση των πωλήσεων σε 
αφορολόγητα προϊόντα, οι πωλήσεις των οποίων διαµορφώθηκαν σε ποσοστό της τάξης του 24% 
το 2010 στο σύνολο των ενοποιηµένων πωλήσεων του Οµίλου, ενώ επιπρόσθετα τυχόν ενίσχυση 
του ευρώ έναντι των άλλων νοµισµάτων θα επιδράσει αρνητικά την καταναλωτική τάση των 
ταξιδιωτών εκτός Ευρωζώνης, µε δυσµενείς συνέπειες στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, την 
οικονοµική κατάσταση και τα λειτουργικά αποτελέσµατα της Εταιρείας και του Οµίλου της 
γενικότερα. 

 

Κίνδυνος Αγοράς 

i) Κίνδυνος Επιτοκίου: Oι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου καθώς και 
υποχρεώσεις που πηγάζουν από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι συνδεδεµένες µε τον 
δείκτη Euribor. Ως εκ τούτου ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε σηµαντικό κίνδυνο µεταβολής 
επιτοκίου. Στα πλαίσια αντιµετώπισης του κινδύνου αυτού, ο Όµιλος χρησιµοποιεί εργαλεία 
αντιστάθµισης επιτοκιακού κινδύνου (IRS). Επίσης προχώρησε σε σύναψη κοινού οµολογιακού 
δανείου µε ευνοϊκούς όρους.  
 
ii) Συναλλαγµατικός κίνδυνος: α) Κίνδυνος µείωσης της µικτής κερδοφορίας λόγω ανατίµησης 
ξένων νοµισµάτων: Ο κίνδυνος απορρέει από το γεγονός ότι η Εταιρεία (και ο Όµιλος) αγοράζει το 



Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρείας FOLLI FOLLIE GROUP στο Χ.Α. 

  40 

µεγαλύτερο µέρος των εµπορευµάτων του σε τιµές εκφρασµένες σε USD (και δευτερεύοντος σε 
GBP) και διαθέτει τα εµπορεύµατα αυτά στις αγορές που δραστηριοποιείται σε τιµές εκφρασµένες 
σε τοπικό νόµισµα. Οι τιµές πώλησης των εµπορευµάτων του Οµίλου οριστικοποιούνται αρκετούς 
µήνες πριν την παραλαβή και αποπληρωµή τους και ενδεχόµενη ανατίµηση του δολαρίου, έναντι 
των τοπικών νοµισµάτων, θα αύξανε το κόστος πωλήσεων, χωρίς να είναι δυνατή η αύξηση των 
τιµών πώλησης, στερώντας έτσι από τον Όµιλο µέρος του µικτού του κέρδους. Επιπλέον, µέρος 
των δαπανών διάθεσης του Οµίλου, και κυρίως royalties, είναι εκφρασµένο σε δολάρια ΗΠΑ. 
Συνεπώς, ενδεχόµενη ανατίµηση του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ θα αύξανε τις λειτουργικές 
δαπάνες του Οµίλου. Η διαχείριση αυτού του κινδύνου γίνεται από το Τµήµα ∆ιαχείρισης 
∆ιαθεσίµων του Οµίλου, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Εµπορικές ∆ιευθύνσεις, µε τη στρατηγική 
και το γενικότερο σχεδιασµό να αποτελεί ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Οι 
εµπορικές διευθύνσεις λαµβάνουν υπ' όψιν τους τον κίνδυνο µεταβολής των συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών κατά τον καθορισµό των τιµών λιανικής πώλησης των εµπορευµάτων τους. Ο Όµιλος 
επιπρόσθετα χρησιµοποιεί και προϊόντα αντιστάθµισης συναλλαγµατικού κινδύνου, κυρίως 
συµφωνίες τύπου forward. β) Κίνδυνος από την µετατροπή οικονοµικών καταστάσεων 
εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα: Ο Όµιλος έχει επενδύσεις σε ξένες επιχειρήσεις, των οποίων το 
λειτουργικό νόµισµα δεν είναι το ευρώ, συνεπώς οι οικονοµικές τους καταστάσεις δεν 
συντάσσονται σε ευρώ. Εξαιτίας αυτού, ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο από τη µετατροπή των εν 
λόγω οικονοµικών καταστάσεων σε ευρώ προκειµένου να ενοποιηθούν στις οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου. 
 

iii) Κίνδυνος τιµών – Πληθωρισµός: Κατά τη γνώµης της διοίκησης, ο Όµιλος δεν διατρέχει κίνδυνο 
από διακύµανση τιµών, καθώς δεν κατέχει σηµαντικό χαρτοφυλάκιο χρεογράφων και οι τιµές των 
προϊόντων που εµπορεύεται δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη διακύµανση. Η αύξηση διεθνώς των 
πληθωριστικών πιέσεων σε συνδυασµό µε τη διατάραξη του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος, ενδέχεται να τροποποιήσει τις καταναλωτικές συνήθειες, επηρεάζοντας τις πωλήσεις 
και την κερδοφορία του Οµίλου. 
 

Πιστωτικός Κίνδυνος  

Είναι ο κίνδυνος αθέτησης συµβατικών υποχρεώσεων εκ µέρους του αντισυµβαλλοµένου. 
Πιστωτικό κίνδυνο ενέχουν κυρίως οι απαιτήσεις από πελάτες χονδρικών πωλήσεων, οι 
τοποθετήσεις διαθεσίµων και τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Όσον αφορά στις απαιτήσεις 
από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ο πιστωτικός κίνδυνος θεωρείται µικρός λόγω διασποράς 
συνεργασιών και της προσεκτικής επιλογής ελληνικών, κατά κύριο λόγο, χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων µε ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Όσον αφορά στην αντιµετώπιση πιστωτικού κινδύνου 
από χονδρικές πωλήσεις ο Όµιλος ως επί τω πλείστον πραγµατοποιεί το µεγαλύτερο µέρος αυτών, 
σε γνωστά πολυκαταστήµατα στις χώρες που δραστηριοποιείται, και σε δίκτυο επιλεγµένων 
franchisee. Επίσης σαν επιπλέον µέτρο αντιµετώπισης, ο Όµιλος συνάπτει ασφαλιστήρια 
συµβόλαια πιστώσεων.   
    

Κίνδυνος ρευστότητας  

Παρά τη χρηµατοοικονοµική κρίση και τον περιορισµό της ρευστότητας σε παγκόσµιο επίπεδο, ο 
Όµιλος διατηρεί υψηλή ρευστότητα χάρη στη λιανική φύση του µεγαλύτερου µέρους των 
πωλήσεών του, και διατηρεί ευελιξία χρηµατοδότησης µε το να διατηρεί υψηλά αχρησιµοποίητα 
όρια σε συµβάσεις βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού. Επιπρόσθετα, µεριµνά για την 
περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητάς του µε τη πετυχηµένη δηµιουργία εκπτωτικών πρατηρίων 
για τη διάθεση παλαιών αποθεµάτων, καθώς και µε τη συγκράτηση των δαπανών.  

 

Κίνδυνος αποθεµάτων  
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Ο κίνδυνος αυτός προκύπτει από την κατοχή παλαιών αποθεµάτων από ορισµένες εταιρίες του 
Οµίλου και συνίσταται στην αδυναµία διάθεσης των αποθεµάτων αυτών ή στη διάθεση αυτών σε 
τιµές χαµηλότερες της αξίας αποτίµησης. Η διαχείριση του κινδύνου αυτού γίνεται µέσω 
εξειδικευµένων χώρων-αγορών διάθεσης όπως: εκπτωτικά πολυκαταστήµατα τύπου Outlet, 
εκπτωτικών πρατηρίων και µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες, σε χώρες που δραστηριοποιείται ο 
Όµιλος. Ο Όµιλος έχει αποτιµήσει τα παλαιά αποθέµατα στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, 
εκτιµηθείσα βάσει της εµπειρίας της ∆ιοίκησης και των πραγµατικών δεδοµένων της αγοράς. Η 
διοίκηση εκτιµά ότι αυτός ο τρόπος αποτίµησης (κατ’ ουσία προβλέψεις για αποτίµηση 
αποθεµάτων), καλύπτει πλήρως τον κίνδυνο αποθεµάτων. 

 

2.2 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  

 

Μη ανανέωση συνεργασίας µε Οίκους του Εξωτερικού 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται µεταξύ άλλων, στη χονδρική και λιανική πώληση ενδυµάτων, 
υποδηµάτων και αξεσουάρ βάσει συµβάσεων αποκλειστικής αντιπροσώπευσης µε διεθνώς 
αναγνωρισµένους οίκους του εξωτερικού, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η Nike, Converse, 
Juicy Couture, Samsonite, Harley-Davidson, UGG, TechnoGym. Οι περισσότερες συµβάσεις 
συνεργασίας έχουν διάρκεια 3-5 χρόνια από την ηµεροµηνία υπογραφής. Σηµειώνεται ότι, το 2011 
λήγουν συµβάσεις που αντιπροσωπεύουν 0,9% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών της χρήσης 
2010 και το 2012 συµβάσεις συνεργασίας που αντιπροσωπεύουν 18% του ενοποιηµένου κύκλου 
εργασιών της χρήσης 2010, µεταξύ των οποίων και η σύµβαση αποκλειστικής αντιπροσώπευσης 
(χονδρική) προϊόντων της Νike και Converse στη Ρουµανία και Βουλγαρία. Επιπρόσθετα, ο Όµιλος 
για την εκµετάλλευση των εµπορικών συνεργασιών επενδύει σηµαντικά κεφάλαια στην προώθηση 
του συγκεκριµένου επώνυµου προϊόντος καθώς και στην ανάπτυξη του δικτύου διανοµής. 
Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι από τον Οκτώβριο 2009 που ο Όµιλος σύναψε τη συµφωνίας 
αποκλειστικής συνεργασίας µε την “Juicy Couture”, ανέπτυξε µέχρι και την 31/3/2011 7 σηµεία 
πώλησης στην Ελλάδα και 1 στην Βουλγαρία και προβλέπεται η δηµιουργία τουλάχιστον 4 νέων 
σηµείων στα επόµενα δύο έτη.  

 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης, ο κίνδυνος µη ανανέωσης συνεργασίας µε κάποιον από τους 
προµηθευτές της λόγω της αυτόνοµης δραστηριοποίησης του στην εγχώρια αγορά είναι µικρός 
δεδοµένου ότι η ελληνική αγορά είναι µικρού µεγέθους, ενώ παράλληλα ο προµηθευτής θα πρέπει 
να επωµισθεί σηµαντικά κόστη εγκατάστασης, οργάνωσης, διαφήµισης και επιπλέον να διαχειρισθεί 
και τον ανάλογο πιστωτικό κίνδυνο. Παράλληλα, ο Όµιλος έχει αναπτύξει ένα µεγάλο αριθµό 
συνεργασιών µε διεθνώς αναγνωρισµένους οίκους του εξωτερικού καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα 
επώνυµων προϊόντων. Παρά ταύτα, η αδυναµία ανανέωσης των συµβάσεων αποκλειστικής 
αντιπροσώπευσης µε τους συνεργαζόµενους οίκους ή/και η λύση αυτών θα µπορούσε να ανακόψει 
το ρυθµό ανόδου των πωλήσεων του Οµίλου επιδρώντας δυσµενώς στη δραστηριότητα, στη 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση, στα αποτελέσµατα και στις προοπτικές του Οµίλου. Επιπρόσθετα, 
δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι οι σχέσεις µε τους προµηθευτές του Οµίλου θα είναι επιτυχηµένες και 
στο µέλλον, ενώ οποιαδήποτε αδυναµία στο χειρισµό των σχέσεων συνεργασίας µε τους 
προµηθευτές µπορεί να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στην περιουσιακή διάρθρωση και τα 
αποτελέσµατα του Οµίλου. 

 

Όσον αφορά τα πολυκαταστήµατα του Οµίλου, σε αυτά στεγάζονται µεγάλος αριθµός 
προµηθευτών, περίπου 300 που καλύπτουν πλήρη γκάµα, περίπου 1.000 επώνυµων προϊόντων. 
Ουδείς εκ των προµηθευτών είναι µεγέθους τέτοιου σε ότι αφορά τόσο τη φυσική παρουσία του 
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στο κάθε πολυκατάστηµα όσο και τη συνεισφορά του στις πωλήσεις, πού να αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα στην πορεία του πολυκαταστήµατος. 

 

Οι περισσότερες από τις σηµαντικές συµβάσεις του Οµίλου παρέχουν το δικαίωµα 

καταγγελίας σε περίπτωση µεταβολής του ελέγχου της Εταιρείας 

Η Εταιρεία και οι λοιπές εταιρείες του Οµίλου της, αποτελούν συµβαλλόµενα µέρη σε ένα 
σηµαντικό αριθµό συµβάσεων, χρηµατοοικονοµικών, παραχωρήσεων και εµπορικών, στις οποίες 
εµπεριέχονται όροι καταγγελίας που επιτρέπουν στον αντισυµβαλλόµενο να τις καταγγείλει σε 
περίπτωση µεταβολής στον έλεγχο που ασκείται στην Εταιρεία και στις θυγατρικές του Οµίλου από 
τον κύριο µέτοχό της κ. ∆ηµήτριο Κουτσολιούτσο. 

 

Οποιαδήποτε µεταβολή του ελέγχου που ασκείται στην Εταιρεία και στις θυγατρικές του Οµίλου, 
από τον κύριο µέτοχο κ. ∆ηµήτριο Κουτσολιούτσο, ενδέχεται να οδηγήσει σε καταγγελία των 
παραπάνω συµβάσεων και να έχει ουσιαστικές δυσµενείς συνέπειες στις επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες, την οικονοµική κατάσταση και τα λειτουργικά αποτελέσµατα της Εταιρείας και 
του Οµίλου της γενικότερα. 

 

Εξάρτηση από τα ιδρυτικά µέλη και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη 

Η διοίκηση της Εκδότριας στηρίζεται στα ιδρυτικά της µέλη κ.κ. ∆ηµήτριο και Αικατερίνη 
Κουτσολιούτσου καθώς και στον κ. Γεώργιο Κουτσολιούτσο, οι οποίοι σήµερα κατέχουν 
σηµαντικές θέσεις εκτελεστικής ιδιότητας στη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 
και, εκτός της συµβολής τους στη διοίκηση της Εκδότριας, έχουν αποτελέσει το βασικότερο 
συντελεστή για τη µέχρι σήµερα ανάπτυξη των εταιρειών του Οµίλου και την υλοποίηση της 
στρατηγικής τους. Επίσης, η διοίκηση της Εταιρείας καθώς και των θυγατρικών της στηρίζεται σε 
οµάδα έµπειρων στελεχών, τα οποία έχοντας γνώση του αντικειµένου συµβάλλουν στην εύρυθµη 
λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη τους. Στην παρούσα φάση τα εν λόγω στελέχη βρίσκονται 
σε αρµονική συνεργασία µε αντικειµενικό σκοπό την υλοποίηση της στρατηγικής και την επίτευξη 
των στόχων της Εκδότριας και του Οµίλου.  

 

Η διατάραξη, για οιονδήποτε λόγο, της σχέσης των στελεχών ή απώλειά τους ενδέχεται να 
διαταράξει την εύρυθµη λειτουργία της Εταιρείας, µε ανάλογες συνέπειες και σε επίπεδο Οµίλου, 
επιφέροντας ενδεχοµένως σηµαντική αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατα τόσο της Εκδότριας 
όσο και του Οµίλου. Ο Όµιλος διαθέτει την απαιτούµενη υποδοµή ώστε να αντιµετωπίσει έγκαιρα 
τυχόν απώλεια στελέχους ή στελεχών της χωρίς σηµαντικές επιπτώσεις στην πορεία εργασιών της. 
Παρά ταύτα, είναι ενδεχόµενο η αποχώρηση ενός ή περισσότερων από τα προαναφερθέντα 
πρόσωπα (και ιδιαίτερα των ιδρυτών) από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας να επηρεάσει δυσµενώς τα 
αποτελέσµατα της λειτουργίας και τη χρηµατοοικονοµική κατάστασή της καθώς και του Οµίλου 
της γενικότερα.  

 

Εξάρτηση από τον κύριο µέτοχο 

Ο κύριος µέτοχος της Εταιρείας κ. ∆ηµήτριος Κουτσολιούτσος, κατέχει, στις 14.06.2011 ποσοστό 
34,81% του µετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας και ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας. Ως 
αποτέλεσµα, ο κύριος µέτοχος έχει τη δυνατότητα να ασκεί σηµαντική επιρροή στη Εκδότρια και 
σε συγκεκριµένες αποφάσεις που απαιτούν την έγκριση των µετόχων, συµπεριλαµβανοµένων, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αύξησης ή µείωσης του µετοχικού της κεφαλαίου, της εκλογής 
των µελών του διοικητικού συµβουλίου, της µερισµατικής πολιτικής, του διορισµού της διοίκησης 
και άλλων αποφάσεων που αφορούν την πολιτική της Εταιρείας. Τα συµφέροντα του βασικού 
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µετόχου της Εταιρείας ενδεχοµένως να έρθουν σε αντίθεση µε το συµφέρον των υπολοίπων 
µετόχων της. 

 

Ο κ. ∆ηµήτρης Κουτσολιούτσος έχει επίσης παράσχει την προσωπική του εγγύηση προς τις 
Τράπεζες ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΕ, EFG EUROBANK ERGASIAS, ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ALPHA BANK, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, συνολικού ύψους € 471,5 εκατ για 
την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Οµίλου από δανειακές συµβάσεις. Το συνολικό υπόλοιπο των 
συγκεκριµένων δανειακών συµβάσεων του Οµίλου ανερχόταν, κατά την 31.03.2011 σε € 450,5 
εκατ. Η για οποιαδήποτε λόγο αδυναµία του κ. ∆. Κουτσολιούτσου να καλύψει την Εταιρεία στην 
περίπτωση που αυτή αντιµετωπίσει προβλήµατα ενδέχεται να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στη 
δραστηριότητά της.  

 

Ο Όµιλος ενδεχοµένως να µη µπορέσει να ενσωµατώσει τα οφέλη από µελλοντικές 

εξαγορές ή συνεργασίες 

Ο Όµιλος σε τακτά χρονικά διαστήµατα έχει προβεί σε εξαγορές άλλων εταιρειών όπως για 
παράδειγµα την εξαγορά της Links London Ltd (2006) και της Εlmec Sport (2007). Στο µέλλον, 
ενδεχοµένως να προβεί σε άλλες εξαγορές και επενδύσεις, στη δηµιουργία κοινών εταιριών (joint 
ventures) και στη σύναψη στρατηγικών συµφωνιών, για τις οποίες έχει βασισθεί σε υποθέσεις 
σχετικά µε τη λειτουργία και την κερδοφορία τους οι οποίες µπορεί να αποδειχθούν λανθασµένες.  

 

Στην περίπτωση που οι µελλοντικές εξαγορές, επενδύσεις, οι κοινές εταιρίες και οι στρατηγικές 
συµφωνίες που θα πραγµατοποιηθούν δεν αποβούν σύµφωνα µε τις προσδοκίες του Οµίλου ή δεν 
ενσωµατωθούν επιτυχώς, τότε ενδεχοµένως να επιδράσουν στη δραστηριότητα, στη 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση και στα αποτελέσµατα του Οµίλου. 

 

Ο Όµιλος δε δύναται να διαβεβαιώσει ότι στο απώτερο µέλλον θα παράγει επαρκή 

διαθέσιµα ή ότι θα διαθέτει τα απαραίτητα δανειακά κεφάλαια για να πραγµατοποιήσει 

τις απαραίτητες πληρωµές ή ότι οποιαδήποτε αναχρηµατοδότηση ή επιπλέον 

χρηµατοδότηση θα είναι διαθέσιµη ή/και στους όρους της αγοράς καθώς επίσης και ότι 

θα µπορέσει να χρηµατοδοτήσει τυχόν µελλοντικές επενδύσεις.Ο Όµιλος είχε µε 
31.03.2011 δανεισµό (συµπεριλαµβανοµένων και των χρηµατοδοτικών µισθώσεων) ύψους € 777,8 
εκατ. εκ των οποίων € 638,6 εκατ. κατανέµονται σε µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και € 139,2 
εκατ. σε βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι όροι χρηµατοδότησης επιβάλλουν στον Όµιλο µια 
σειρά από συνεχείς δεσµεύσεις όπως ενδεικτικά τη διατήρηση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών σε 
συγκεκριµένα επίπεδα.  

 

Η ικανότητα του Οµίλου να ικανοποιεί τους όρους των δανειακών συµβάσεων και να εξυπηρετεί, 
αποπληρώνει και επαναχρηµατοδοτεί τα δάνειά του για να διατηρήσει το απαραίτητο επίπεδο 
κεφαλαίου κίνησης εξαρτάται από την ικανότητά να παράγει ταµειακές ροές στο µέλλον, το οποίο 
σε ένα βαθµό εξαρτάται από παράγοντες όπως γενικές οικονοµικές συνθήκες, 
χρηµατοοικονοµικούς παράγοντες, ανταγωνισµός, και άλλους παράγοντες που δεν είναι υπό τον 
έλεγχό του.  

 

Περαιτέρω, ο Όµιλος επί του παρόντος χρηµατοδοτεί τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης µέσω των 
ταµειακών ροών από τη λειτουργία καθώς και µε τραπεζικό δανεισµό.  

 

∆εδοµένης της τρέχουσας κατάστασης των παγκόσµιων και αλλά ειδικότερα των Ελληνικών 
αγορών χρήµατος και κεφαλαίου, οι οποίες οδήγησαν στην υποβάθµιση της πιστοληπτικής 
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ικανότητας της Ελλάδος και στην αύξηση της απόδοσης των 10ετών Οµολόγων του Ελληνικού 
∆ηµοσίου, µε αποτέλεσµα τον περιορισµό της ρευστότητας του Ελληνικού τραπεζικού 
συστήµατος, που έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµένη παροχή πιστώσεων από τις τράπεζες προς 
πελάτες τους, οι ανωτέρω µορφές χρηµατοδότησης ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµες στον Όµιλο, 
ή ακόµη και αν είναι διαθέσιµες, ενδέχεται να µην χορηγηθούν µε όρους εµπορικά αποδεκτούς 
στον Όµιλο. Εποµένως, ο Όµιλος, παρότι θα χρησιµοποιήσει ένα σηµαντικό µέρος των 
αντληθέντων κεφαλαίων της ολοκληρωθείσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, ύψους 27 εκατ., για 
την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης (αύξηση των ταµειακών διαθεσίµων), για περίοδο 18 µηνών 
από την πιστοποίηση της αύξησης αυτής,  δεν δύναται να διαβεβαιώσει ότι, - πέραν της περιόδου 
των 18 µηνών, όπου έχει δηλώσει ότι το κεφάλαιο κίνησής του επαρκεί για τη χρηµατοδότηση των 
τρεχουσών δραστηριοτήτων του, - στο µέλλον θα παράγει επαρκή διαθέσιµα ή ότι θα διαθέτει τα 
απαραίτητα δανειακά κεφάλαια για να πραγµατοποιήσει τις απαραίτητες πληρωµές ή ότι 
οποιαδήποτε αναχρηµατοδότηση ή επιπλέον χρηµατοδότηση θα είναι διαθέσιµη ή/και στους όρους 
της αγοράς καθώς επίσης και ότι θα µπορέσει να χρηµατοδοτήσει τυχόν µελλοντικές επενδύσεις. 
Οι αυξηµένες δανειακές ανάγκες της Εκδότριας και του Οµίλου και οι συνέπειες αυτών στη 
δραστηριότητά της/του ή την ικανότητά της/του να εξυπηρετήσουν ή να αναχρηµατοδοτήσουν τα 
δανειακά κεφάλαια, δύνανται να επηρεάσουν ουσιωδώς δυσµενώς τη δραστηριότητα, τη 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της/του. Επίσης, δύναται να 
οδηγήσουν στην ανάγκη για αναπροσαρµογή του επενδυτικού του πλάνου και των στρατηγικών 
του σχεδίων µε αποτέλεσµα να επηρεαστούν ουσιωδώς δυσµενώς η δραστηριότητα, η 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και οι προοπτικές του.  

 

Οι συµβάσεις των οµολογιακών δανείων που έχουν συνάψει οι εταιρείες του Οµίλου 

προβλέπουν την τήρηση συγκεκριµένων όρων, οι οποίοι ενδεχοµένως να µην 

ικανοποιούνται πλήρως 

Το συνολικό ύψος του υπολοίπου των κοινών οµολογιακών δανείων που έχουν συνάψει η 
Εκδότρια και οι εταιρείες του Οµίλου στις 31.03.2011 ανερχόταν σε € 609,5 εκατ. Μέχρι την 
ολοσχερή εξόφληση των οµολογιακών δανείων η Εκδότρια και οι εταιρείες του Οµίλου 
υποχρεούνται να τηρούν συγκεκριµένους οικονοµικούς δείκτες. Η Εκδότρια και οι εταιρείες του 
Οµίλου στις 31.03.2011 τηρούσαν και τηρούν όλους τους οικονοµικούς όρους των συµβάσεων των 
οµολογιακών δανείων. Σε περίπτωση καταγγελίας κάποιας σύµβασης λόγω της τυχόν µη 
ικανοποίησης των όρων των δανειακών συµβάσεων, η Εκδότρια και οι εταιρείες του Οµίλου θα 
πρέπει άµεσα να προβούν σε αντικατάσταση του δανεισµού. Εάν η πλήρης αντικατάσταση δεν 
καταστεί εφικτή ή δεν πραγµατοποιηθεί µε ευνοϊκούς όρους, ο Όµιλος θα πρέπει να προβεί 
ενδεχοµένως σε σηµαντικές αναπροσαρµογές στους στόχους του, και/ή στον τρόπο ή χρόνο 
εφαρµογής του επενδυτικού του σχεδίου. Συνεπώς, ενδέχεται να επηρεαστούν ουσιωδώς 
δυσµενώς η δραστηριότητα, η χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και οι προοπτικές 
του Οµίλου.  

 

Εάν ο Όµιλος δεν κατορθώσει να εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις 

εµπρόθεσµα δύναται να επηρεαστεί ουσιωδώς δυσµενώς η δραστηριότητα, η 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και οι προοπτικές του 

Η προσέγγιση του Οµίλου όσον αφορά την διαχείριση ρευστότητας είναι να διασφαλίζει ότι θα έχει 
αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του εµπρόθεσµα, κάτω από κανονικές 
συνθήκες, χωρίς να υφίσταται απαράδεκτες ζηµίες ή διακινδυνεύοντας τη φήµη του. Γενικά ο 
Όµιλος προσπαθεί να εξασφαλίζει επαρκή ταµειακά διαθέσιµα για να καλύπτει τις λειτουργικές 
ανάγκες του, περιλαµβανοµένης της κάλυψης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεών του. Όµως, 
η πολιτική αυτή δε λαµβάνει υπόψη της την πιθανή επίδραση ακραίων συνθηκών που δεν µπορούν 
εύλογα να προβλεφθούν, όπως οι φυσικές καταστροφές ή/και τον χρονικό ορίζοντα της 
χρηµατοοικονοµικής κρίσης η οποία ενδέχεται να επηρεάσει τη δυνατότητα της Εκδότριας να 
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ανανεώνει τις τραπεζικές συµβάσεις µε τους υφιστάµενους όρους. Λόγω των παραπάνω, ενδέχεται 
να µην κατορθώσει να εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις εµπρόθεσµα, µε 
αποτέλεσµα τη δυσµενή και ουσιώδη επίδραση στη δραστηριότητα, την οικονοµική κατάσταση, τα 
αποτελέσµατα και τις προοπτικές της. 

 

Ο Όµιλος έχει επενδύσει και θα συνεχίζει να επενδύει σηµαντικά κεφάλαια  για την 

επέκταση του δικτύου του, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν ή/και να µην 

επιφέρουν τα αναµενόµενα οφέλη  

Ο Όµιλος επενδύει σηµαντικά κεφάλαια στη βελτίωση αλλά και στην επέκταση του δικτύου 
λιανικής πώλησης. Ειδικότερα το 2009 πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις συνολικού ύψους, € 29,1 
εκατ. στο πλαίσιο επέκτασης των δραστηριοτήτων του Οµίλου, εκσυγχρονισµού των υφιστάµενων 
καταστηµάτων καθώς και λειτουργίας νέων καταστηµάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται: επενδύσεις € 
5,1 εκατ. (για (i) ανακαινίσεις 4 καταστηµάτων στο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών, (ii) επέκταση 
καταστήµατος στο αεροδρόµιο της Κω, (iii) λειτουργία νέων καταστηµάτων στα αεροδρόµια 
Ζακύνθου και Καρπάθου, (iv) ανακαίνιση κτιρίου καταστήµατος στους µεθοριακούς σταθµούς των 
Κήπων), επενδύσεις € 6,1 εκατ. για επέκταση δικτύου της Links of London (16 νέα καταστήµατα) 
καθώς και επενδύσεις ύψους € 5,7 εκατ. θυγατρικών εταιρειών στην Ασία. Οι πραγµατοποιηθείσες 
επενδύσεις ύψους 27,1 εκατ. το 2010, αφορούσαν κυρίως σε κτιριακές εγκαταστάσεις για τον 
εκσυγχρονισµό, την ανακαίνιση και λειτουργία καταστηµάτων, αγορά επίπλων καθώς και σε αγορά 
χρήσης σήµατος των ολυµπιακών αγώνων «Λονδίνο 2012». Ενδεικτικά αναφέρονται επενδύσεις € 
6,5 εκατ. για ανακαινίσεις υφιστάµενων καταστηµάτων της Εταιρείας, € 2,2 εκατ. για µισθοδοτικά 
δικαιώµατα καταστήµατος Ermenegildo Zegna, επενδύσεις € 3 εκατ. και € 6,4 εκατ. θυγατρικών 
της Εταιρείας στην Ασία και Ευρώπη αντίστοιχα.  

Το α’ τρίµηνο του 2011 το ύψος των επενδύσεων ανήλθε σε € 4,1 εκατ.  

 

Οι ως άνω επενδύσεις έχουν βασισθεί σε υποθέσεις σχετικά µε τα οφέλη στη λειτουργία και την 
κερδοφορία του Οµίλου οι οποίες µπορεί να αποδειχθούν λανθασµένες. Στην περίπτωση που οι 
επενδύσεις στην ανάπτυξη του δικτύου δεν αποβούν σύµφωνα µε τις προσδοκίες του Οµίλου ή 
δεν ενσωµατωθούν επιτυχώς, τότε ενδεχοµένως να επιδράσουν στη δραστηριότητα, στη 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση και στα αποτελέσµατα του Οµίλου. 

 

Ασφαλιστικές Καλύψεις 

Παρά την πολιτική ασφαλιστικής κάλυψης έναντι των βασικών κινδύνων (πυρός, αστικής ευθύνης) 
των εγκαταστάσεων (ιδιόκτητων ακινήτων), των λοιπών παγίων, των αποθεµάτων, σε ενδεχόµενη 
µερική ή ολική καταστροφή τους ή υπέρβαση των υφιστάµενων ορίων, καθώς και την ασφαλιστική 
πολιτική του Οµίλου για την κάλυψη των µεταφορών (συµπεριλαµβανοµένων και των 
ενδοδιακινήσεων εντός της Ελλάδος και των µεταφορών από το εξωτερικό, όταν αυτές δεν 
ασφαλίζονται από τους προµηθευτές), του προσωπικού και για απώλεια κερδών, δεν µπορεί να 
παρασχεθεί καµία βεβαίωση ότι η Εταιρεία ή/και οι θυγατρικές του Οµίλου θα αποζηµιωθούν άµεσα 
και στο ακέραιο από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Για ορισµένους κινδύνους ενδέχεται να µην 
διατίθεται στην αγορά επαρκής ασφαλιστική κάλυψη ή µπορεί να διατίθεται µε µη αποδεκτούς 
όρους. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε βλάβη που µπορεί να προκύψει από την επέλευση των εν 
λόγω κινδύνων ενδέχεται να οδηγήσει σε σηµαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες και έξοδα, καθώς και 
υποχρεώσεις, γεγονός που µπορεί να έχει ουσιώδη αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, την οικονοµική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσµατα του Οµίλου. 

 

∆εν υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Εκδότρια θα είναι σε θέση να καταβάλει ή να συνεχίσει 

να καταβάλει µέρισµα σε µετρητά ή ότι τα µερίσµατα θα αυξάνονται µε την πάροδο του 

χρόνου 



Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρείας FOLLI FOLLIE GROUP στο Χ.Α. 

  46 

Η δυνατότητα καταβολής µερίσµατος από την Εκδότρια εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως 
π.χ. η κερδοφορία και ρευστότητα της, η εξέλιξη του επενδυτικού της προγράµµατος, η πορεία 
των επιτοκίων κλπ. Εποµένως, τα µετρητά που διατίθενται ως µέρισµα στους µετόχους της 
Εκδότριας, µπορεί να µειωθούν στο βαθµό που το επιβάλουν οι συνθήκες και το οικονοµικό και 
επιχειρηµατικό περιβάλλον. ∆εν υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Εκδότρια θα είναι σε θέση να καταβάλει 
ή να συνεχίσει να καταβάλει µέρισµα ή ότι τα µερίσµατα αυτά θα αυξηθούν. 

 

Η δραστηριότητα του ταξιδιωτικού λιανικού εµπορίου επηρεάζεται έντονα από την 

επιβατική κίνηση 

Η επιβατική κίνηση επηρεάζεται από µία σειρά παράγοντες όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
την υφιστάµενη κρίση στην ελληνική αλλά και στην παγκόσµια οικονοµία, τη συχνότητα των 
δροµολογίων, τυχόν σηµαντική αύξηση στο κόστος των αεροπορικών µετακινήσεων, διάφορες 
απεργιακές κινητοποιήσεις, τη σηµαντική αναδιάρθρωση του δικτύου της Ολυµπιακής στη βάση 
της επιβεβληµένης από την Ευρωπαϊκή Ένωση µείωσης κατά 35% των δροµολογίων, αλλά και από 
αστάθµητους παράγοντες. Σε περίπτωση µείωσης της επιβατικής κίνησης, λόγω της επίδρασης 
κάποιων εκ των ανωτέρω παραγόντων, οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες, η οικονοµική 
κατάσταση και τα λειτουργικά αποτελέσµατα της Εταιρείας και του Οµίλου της γενικότερα θα 
επηρεαστούν δυσµενώς. 

 

Ανταγωνισµός 

Ο Όµιλος εκτιµά ότι ο ανταγωνισµός τον οποίο αντιµετωπίζει στους τοµείς στους οποίους 
δραστηριοποιείται είτε δεν είναι ιδιαίτερα έντονος είτε αφορά σε µικρό σχετικά τµήµα του κύκλου 
εργασιών της. Ειδικότερα: 

 

Στον τοµέα κόσµηµα, στην κατηγορία “επώνυµο κόσµηµα” και στο εύρος τιµών €50-500 που 
γίνεται η διάθεση των προϊόντων του Οµίλου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες διεθνείς 
αγορές που δραστηριοποιείται ανταγωνίζεται κυρίως τοπικές εταιρίες.  

  

Στον τοµέα λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου, στο βασικό του σκέλος που αφορά στις πωλήσεις 
αφορολογήτων και φορολογηµένων ειδών λιανικής ο Όµιλος δεν αντιµετωπίζει άµεσο 
ανταγωνισµό. 

 

Στον τοµέα πολυκαταστηµάτων, ο αριθµός αυτών που είναι άµεσα ανταγωνιστικά στην Αθήνα 
είναι σήµερα περιορισµένος ενώ τα καταστήµατα Factory Outlet, αποτελούν από τα µεγαλύτερα 
εκπτωτικά πολυκαταστήµατα στην Αθήνα. Σηµειώνεται ότι, στις αρχές Ιουνίου 2011 ξεκίνησε η 
λειτουργία από την  McArthur Glen ενός µεγάλου “εκπτωτικού χωριού” στα Σπάτα Αττικής, αλλά 
λόγω του πρόσφατου της λειτουργίας του, η επίδραση στον ανταγωνισµό δεν είναι ακόµα 
µετρήσιµη. 

 

Στον τοµέα Ένδυσης-Υπόδησης, ο ανταγωνισµός για τον Όµιλο εντοπίζεται κυρίως στην αγορά 
των επώνυµων σπορ ρούχων. Στην Ελλάδα, ο ανταγωνισµός είναι έντονος κυρίως για την 
εξασφάλιση µεριδίου κατανάλωσης της µεσαίας και εισοδηµατικά ανώτερης τάξης, δεδοµένου 
µάλιστα και του αριθµού των µαρκών πού υπάρχουν στην αγορά. Κατά καιρούς παρατηρούνται 
µετατοπίσεις στις προτιµήσεις των καταναλωτών επηρεασµένες από τις εκάστοτε µόδες πού 
επικρατούν στη διεθνή αγορά. Ο Όµιλος έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική αντιπροσώπευση 
αρκετών µαρκών µε αρκετά µεγάλο εύρος επιλογών τόσο σε ότι αφορά τις ηλικίες στις οποίες 
απευθύνεται όσο και στις τιµές των προϊόντων (πχ από τα σχετικά φθηνότερα 10 Ευρώ, µέχρι τα 
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ακριβότερα 1.000 Ευρώ και άνω.). Έτσι ο κίνδυνος από µετατοπίσεις των προτιµήσεων 
µετριάζεται. 

 

Στο εξωτερικό και ειδικότερα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι µάρκες ρούχων  όπως 
ενδεικτικά Nike (Ρουµανία, Βουλγαρία), Converse (Ρουµανία, Βουλγαρία), Ugg Australia (Ρουµανία, 
Βουλγαρία), Helly Hansen (Ρουµανία, Βουλγαρία), Juicy Couture (Ρουµανία, Βουλγαρία) για τις 
οποίες ο Όµιλος έχει αποκλειστική αντιπροσώπευση απευθύνονται επί του παρόντος στην εύπορη 
µερίδα των καταναλωτών. Ο ανταγωνισµός είναι έντονος για τη καθιέρωση µεριδίου αγοράς, αν 
και µέχρι, οι περισσότερες από αυτές τις χώρες, να πλησιάσουν το βιοτικό επίπεδο της υπόλοιπης 
Ευρώπης, υπάρχει µεγάλο περιθώριο ανάπτυξης των µαρκών. 

 

Ωστόσο, τυχόν σηµαντική ενίσχυση της έντασης στις συνθήκες ανταγωνισµού, σε κάποιον από 
τους βασικούς τοµείς δραστηριοποίησης, θα µπορούσε να έχει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις 
στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας.  

 

2.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

 

Η τιµή των µετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσει διακυµάνσεις 

Η τιµή διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρείας µπορεί να υπόκειται σε διακυµάνσεις, ως 
αποτέλεσµα πληθώρας παραγόντων, πολλοί από τους οποίους δεν είναι εντός του ελέγχου της. 

 

Μεταξύ των παραγόντων αυτών, περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ακόλουθοι: 

� διακυµάνσεις στα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας 
� η επιτυχής υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας 
� η κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και των οικονοµιών των χωρών που δραστηριοποιείται 
� οι διακυµάνσεις στην εµπιστοσύνη των καταναλωτών και το επίπεδο των δαπανών των 

καταναλωτών 
� αλλαγές εκτιµήσεων χρηµατοοικονοµικών µεγεθών από χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές ή 
� αδυναµία εκπλήρωσης των προσδοκιών των αναλυτών 
� θετικά ή αρνητικά δηµοσιεύµατα για την Εταιρεία και τον κλάδο δραστηριότητός της 
� πολιτική αστάθεια ή ενδεχόµενη πολεµική σύρραξη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
� η γενική κατάσταση των αγορών κινητών αξιών (κυρίως δε αυτής το Χ.Α.) και του 

χρηµατοοικονοµικού τοµέα. 
 

Επιπρόσθετα, οι φυσικές καταστροφές (όπως ο πρόσφατος σεισµός στην Ιαπωνία το Μάρτιο του 
2011 και το τσουνάµι που ακολούθησε µε αποτέλεσµα ένα κατάστηµα από τα 85 να υποστεί 
ολοκληρωτική ζηµιά και 3 καταστήµατα να υποστούν µικρής έκτασης ζηµιές, ή η έκρηξη του 
Ισλανδικού ηφαιστείου και η εξαπόλυση της ηφαιστειακής τέφρας µε άµεσες συνέπειες στην 
εναέρια κυκλοφορία), η επιβατική κίνηση, οι πανελλαδικές απεργίες και διαδηλώσεις που επιδρούν 
αρνητικά στην κατανάλωση ιδιαίτερα των καταστηµάτων που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, 
η απαγόρευση του καπνίσµατος στους χώρους των αεροδροµίων, είναι ενδεικτικοί παράγοντες 
τους οποίους δεν µπορεί να προβλέψει και να ελέγξει η Εταιρεία και οι οποίοι είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν τα αποτελέσµατα τόσο σε εταιρικό όσο και σε οµιλικό επίπεδο και κατά συνέπεια, την 
τιµή της µετοχής. 

 

Πλην των ανωτέρω, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι το Χ.Α. έχει χαµηλότερη ρευστότητα σε 
σχέση µε άλλες κύριες διεθνείς αγορές, γεγονός το οποίο πιθανόν να δηµιουργήσει δυσκολίες στην 
προσπάθεια διάθεσης µετοχών ειδικά σε µεγάλα πακέτα. Η µηνιαία αξία συναλλαγών έφτασε το 
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Μάιο του 2011 το ύψος των 1.876,8 εκ. ευρώ. σε σχέση µε τον αντίστοιχο Μάιο του 2010 που 
βρισκόταν στα 3.200,0 εκ. ευρώ σηµειώνοντας πτώση κατά 41,35%. Η µέση ηµερήσια 
συναλλακτική κίνηση το Μάιο του 2011 έφτασε τα 85,2 εκ. ευρώ έναντι 159,94 εκ. ευρώ το Μαΐου 
του 2010. (Πηγή: Χρηµατιστήριο Αθηνών – Μηνιαίο Στατιστικό ∆ελτίο Μαΐου 2011)  

 Η τιµή διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να επηρεαστεί δυσµενώς από 
τυχόν πώληση σηµαντικού αριθµού µετοχών της Εταιρείας ή από την εκτίµηση ότι µπορεί να λάβει 
χώρα µία τέτοια πώληση. Μελλοντικές πωλήσεις µέσω της χρηµατιστηριακής αγοράς σηµαντικού 
αριθµού µετοχών της Εταιρείας από οποιονδήποτε µεγάλο µέτοχο ή οµάδα µετόχων, ή ακόµη και η 
εκτίµηση ότι θα µπορούσε να λάβει χώρα µία τέτοια πώληση, θα µπορούσαν να επηρεάσουν την 
τιµή διαπραγµάτευσης των κοινών µετοχών. 

 



Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρείας FOLLI FOLLIE GROUP στο Χ.Α. 

  49 

 

3 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχονται και παρουσιάζονται µε εύληπτο και κατανοητό τρόπο 
όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειµένου οι επενδυτές να µπορούν µε 
εµπεριστατωµένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, την οικονοµική 
κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Α.Ε.»  και διακριτικό τίτλο «FOLLI FOLLIE GROUP» (στο εξής η «Εταιρεία» ή η«Εκδότρια» ή η 
«FOLLI FOLLIE GROUP»), η οποία µαζί µε τις θυγατρικές της εταιρείες αποτελούν τον όµιλο της 
Εταιρείας (στο εξής «ο Όµιλος» ή «ο Οµιλος FOLLI FOLLIE GROUP»), καθώς και τα δικαιώµατα 
που απορρέουν από τις κοινές ονοµαστικές µετοχές της. 

 

Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο αποτελείται από α) το Περιληπτικό Σηµείωµα β) τους Παράγοντες 
Κινδύνου, γ) το Έγγραφο Αναφοράς, και δ) το Σηµείωµα Μετοχικού Τίτλου.  

 

Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το 
περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου µόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών 
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του 
Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

 

Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο θα είναι διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική µορφή 
στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών www.athex.gr, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
www.hcmc.gr και της Εταιρείας www.dutyfreeshops.gr και www.follifolliegroup.com, σύµφωνα µε 
το άρθρο 14, § 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει και σε έντυπη µορφή, δωρεάν, εφ’ ’οσον ζητηθεί, 
στα γραφεία της Εταιρείας 23ο χλµ Ε.Ο Αθηνών-Λαµίας, Αγ. Στέφανος, Αττικής. 

 

Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δηµοσιοποίηση προβλέπεται από 
τον Κανονισµό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η οποία αφορά 
στην Εκδότρια και στην εισαγωγή των νέων µετοχών προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών. Η Εταιρεία, τα µέλη του ∆.Σ., o Σύµβουλος Έκδοσης και τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνα για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου βεβαιώνουν ότι αυτό έχει συναχθεί σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

Οι µέτοχοι και επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για 
την Εταιρεία, µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες στα γραφεία της 
Εταιρείας στον Αγ. Στέφανο, 23ο χλµ Ε.Ο Αθηνών-Λαµίας, υπεύθυνοι: κα Ρένα Νιώτη (210 
6269858), κος Γεώργιος Αλαβάνος (210 6269842), κος Νίκος Αρναµουλόγλου (210 9699586). 

 

Η Εταιρεία και τα µέλη του ∆.Σ. είναι υπεύθυνοι για το Ενηµερωτικό ∆ελτίο και για τις οικονοµικές 
καταστάσεις 2008, 2009, 2010 και α’ τριµήνου 2011 που περιλαµβάνονται σ’ αυτό. 

 

Τα φυσικά πρόσωπα από πλευράς Εταιρείας που επιµελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου, είναι: 
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� Ο κ. Γεώργιος Κουτσολιούτσος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος  

� Ο κ. Γεώργιος Βελέτζας, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος και Γενικός ∆ιευθυντής  

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα υπεύθυνα πρόσωπα εκ µέρους της Εταιρείας που 
επιµελήθηκαν τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και ο Σύµβουλος Έκδοσης είναι υπεύθυνοι 
για το περιεχόµενο του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και 
συµφωνούν µε το περιεχόµενο του Ενηµερωτικού ∆ελτίο που καθίσταται διαθέσιµο στο 
επενδυτικό κοινό και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό 
αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, καθόσον γνωρίζουν αληθείς 
και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόµενό του.   

 

3.2 ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ  

Ο Σύµβουλος Έκδοσης γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι δεν έχει διενεργήσει ανεξάρτητο 
νοµικό και οικονοµικό έλεγχο, και κάθε πληροφορία που περιλαµβάνεται στο παρόν Ενηµερωτικό 
∆ελτίο βασίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία που ελήφθησαν από την Εταιρεία ή σε δηλώσεις 
εκπροσώπων της και των φυσικών προσώπων που επιµελήθηκαν της σύνταξης του παρόντος 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

 

Έλεγχος Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Η Εταιρεία ελέγχεται από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές.  

Ο έλεγχος των δηµοσιευµένων ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της 
Εκδότριας για τις οικονοµικές χρήσεις 2008, 2009 και 2010, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων/∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
(∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.), έλαβε χώρα από την εταιρεία BAKER TILLY HELLAS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές- 
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. Λ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή, 153 41 Αθήνα. Τον έλεγχο εκ 
µέρους της εν λόγω ελεγκτικής εταιρείας διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Γεώργιος Ι. 
Βαρθαλίτης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10251). Οι δηµοσιευµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις των χρήσεων 2008 και 2009 εγκρίθηκαν από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των 
µετόχων της Εκδότριας στις 18.06.2009 και στις 25.06.2010 αντίστοιχα. Οι δηµοσιευµένες 
εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010 έχουν εγκριθεί από το ∆.Σ. 
της Εκδότριας κατά την 29.3.2011 και αναµένεται να εγκριθούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων της 24.06.2011 

 

Οι δηµοσιευµένες ενδιάµεσες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για 
την περίοδο 1.1 – 31.3.2011 συντάχθηκαν βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων/∆ιεθνών 
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.) και δεν έχουν ελεγχθεί/επισκοπηθεί 
από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, καθότι δε συντρέχει τέτοια υποχρέωση. 

 

Σηµειώνεται ότι ο σηµερινός Όµιλος της Εκδότριας (που προήλθε από την ολοκλήρωση της 
πρόσφατης συγχώνευσης µε απορρόφηση της Folli Follie Α.Β.Ε.Ε. και της ELMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
από την ΚΑΕ Α.Ε.) θεωρείται ως απόλυτη συνέχεια του Οµίλου Folli Follie Α.Β.Ε.Ε. 

 

Ο έλεγχος των δηµοσιευµένων ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Folli 
Follie Α.Β.Ε.Ε. για τις οικονοµικές χρήσεις 2008 και 2009, οι οποίες συντάχθηκαν από την εν λόγω 
εταιρεία βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων/∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.), έλαβε χώρα από την εταιρεία BAKER TILLY HELLAS Ορκωτοί 
Ελεγκτές Λογιστές- Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. Λ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή, 153 41 
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Αθήνα. Τον έλεγχο εκ µέρους της εν λόγω ελεγκτικής εταιρείας διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής 
Λογιστής κ. Γεώργιος Ι. Βαρθαλίτης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10251). Οι δηµοσιευµένες εταιρικές και 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2008 και 2009 εγκρίθηκαν από τις Τακτικές 
Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Folli Follie Α.Β.Ε.Ε. της 25.6.2009 και 25.6.2010 αντίστοιχα. 

 

Επισηµαίνεται ότι οι εκθέσεις ελέγχου της Εκδότριας, για τις οικονοµικές χρήσεις 2008, 2009 και 
2010 και της εταιρείας Follie Α.Β.Ε.Ε. για τις χρήσεις 2008 και 2009 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
των οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων αυτών και θα πρέπει να διαβάζονται συναρτήσει 
τους.  

 

Σηµειώνεται ότι ο προαναφερθείς Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής δεν έχει παραιτηθεί ή ανακληθεί 
από τα καθήκοντά του για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηµατοοικονοµικές 
πληροφορίες καθώς και µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

 

Οι εκθέσεις ελέγχου των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεεων των χρήσεων 2008, 2009 και 
2010 της Εκδότριας και οι εκθέσεις ελέγχου των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της 
εταιρείας Follie Α.Β.Ε.Ε. για τις χρήσεις 2008 και 2009 παρατίθενται παρακάτω.  

 

3.2.1 Εκθέσεις Ελέγχου Εκδότριας χρήσεων 2008 2009 και 2010 

 

«ΧΡΗΣΗ 2008» 

 

«ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της  «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε» 

 

Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων. 

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της                     
«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε», που αποτελούνται από τον εταιρικό και 
ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 
καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των 
Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, 
εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 
απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων 
λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις 
περιστάσεις. 
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Ευθύνη Ελεγκτή 

 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον 
έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας 
µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την 
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες 
από ουσιώδη ανακρίβεια.   

 Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, 
σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι 
διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του 
κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους.  

 

Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού 
ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε 
σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης 
επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και κατάλληλα για 
τη θεµελίωση της γνώµης µας. 

 

Γνώµη 

 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του 
Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους 
Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων. 

 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα 
άρθρα 43α , 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.» 

 

«ΧΡΗΣΗ 2009» 

 

«ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε» 

 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε» και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από 
την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2009, τις εταιρικές 
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και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών 
ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών 
λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 
εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες 
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση 
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την 
απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του 
ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη 
διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που 
σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και 
του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα 
ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της 
ελεγκτικής µας γνώµης. 

 

Γνώµη 

 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας και των 
θυγατρικών αυτής κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις 
ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 

 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια 
των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.» 
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«ΧΡΗΣΗ 2010» 

 

«ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, 
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» 

 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και 
ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2010, τις εταιρικές και ενοποιηµένες 
καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της 
χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 
και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 
εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες 
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση 
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την 
απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του 
ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη 
διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που 
σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης 
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του 
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 



Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρείας FOLLI FOLLIE GROUP στο Χ.Α. 

  55 

παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα 
ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της 
ελεγκτικής µας γνώµης. 

 

Γνώµη 

 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας 
«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και τη 
χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

 

α)Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής 
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του 
άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 

β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.» 

 

 

3.2.2 Εκθέσεις Ελέγχου εταιρείας FOLLI FOLLIE ABEE  χρήσεων 2008 και 2009 

 

«ΧΡΗΣΗ 2008» 

 

«ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους µετόχους της «FOLLI FOLLIE A.B.E.E.» 

 

Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων. 

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «FOLLI – 
FOLLIE Α.B.E.E» που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης 
∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών 
ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών 
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των 
Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, 
εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 
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απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων 
λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις 
περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον 
έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας 
µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την 
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες 
από ουσιώδη ανακρίβεια.   

 Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, 
σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι 
διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του 
κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους.  

Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού 
ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε 
σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης 
επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και κατάλληλα για 
τη θεµελίωση της γνώµης µας. 

 

Γνώµη 

 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του 
Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους 
Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων. 

 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα 
άρθρα 43α , 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.»     
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«ΧΡΗΣΗ 2009» 

 

«ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους µετόχους της «FOLLI FOLLIE A.B.E.E.» 

 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «FOLLI 
–FOLLIE ABEE»και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη 
κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2009, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις 
συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις 
λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 
εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες 
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση 
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την 
απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του 
ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη 
διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που 
σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και 
του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα 
ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της 
ελεγκτικής µας γνώµης. 
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Γνώµη 

 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας και των 
θυγατρικών αυτής κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις 
ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 

 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια 
των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.» 
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3.3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

3.3.1 Φορολογικός Έλεγχος Εκδότριας  

Η Εκδότρια έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2004. Eπί του παρόντος βρίσκεται σε 
εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2005-2007, το αποτέλεσµα του οποίου δεν έχει 
οριστικοποιηθεί.  

 
Η εταιρεία Folli Follie ΑΒΕΕ, η οποία απορροφήθηκε από την Εκδότρια στα τέλη της οικονοµικής 
χρήσης 2010 έχει ελεγχθεί φορολογικά από τακτικούς φορολογικούς ελέγχους µέχρι και τη χρήση 
2007, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010 (01.01.2010-
30.06.2010)  

 

Ο φορολογικός έλεγχος της Folli Follie ΑΒΕΕ για τις χρήσεις 2006-2007 ολοκληρώθηκε από το 
∆ιαπ/κο Ελεγκτικό Κέντρο (∆.Ε.Κ.) Αθηνών την 29.09.2008, τα δε στοιχεία της κρίθηκαν ακριβή, 
ειλικρινή και οριστικά. Οι επιπρόσθετοι φόροι που καταλογίστηκαν ανέρχονται σε € 195 χιλ. έναντι 
µηδενικής πρόβλεψης που είχε σχηµατιστεί στα βιβλία της. Η διαφορά ποσού € 195 χιλ. έχει 
επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης του 2008. Τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου 
της Folli Follie ΑΒΕΕ, ανά χρήση, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ποσά σε €) 

ΧΡΗΣΕΙΣ 2007 2006 ΣΥΝΟΛΟ 

Λογιστικές ∆ιαφορές 269.561 343.171 612.732 

Φόροι Φορολογικού Ελέγχου  68.992 101.121 170.113 

Πρόστιµα και Προσαυξήσεις 6.899 34.381 41.280 

Λοιποί Φόροι 0 0 0 

Εκπτώσεις (2.360) (14.151) (16.511) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 73.531 121.351 194.882 

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 
 

Η απορροφηθείσα εταιρεία Elmec Sport ABETE, έχει ελεγχθεί φορολογικά από τακτικούς 
φορολογικούς ελέγχους µέχρι και τη χρήση 2008. Την 29.07.2009 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός 
έλεγχος της Elmec Sport ABETE για τις χρήσεις 2007-2008 από το ∆ιαπ/κο Ελεγκτικό Κέντρο 
Αθηνών και τα στοιχεία κρίθηκαν ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. Οι επιπρόσθετοι φόροι και 
προσαυξήσεις που καταλογίστηκαν ανέρχονται σε € 255 χιλ. έναντι πρόβλεψης που είχε 
σχηµατιστεί στα βιβλία της Elmec ύψους € 623 χιλ. Συνεπώς, τα αποτελέσµατα της Elmec Sport 
ABETE για τη χρήση 2009 δεν επιβαρύνθηκαν καθόλου από τον ως άνω φορολογικό έλεγχο. Τα 
αποτελέσµατα του τελευταίου φορολογικού ελέγχου της Elmec Sport ABETE, ανά χρήση, 
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ποσά σε €) 

ΧΡΗΣΕΙΣ 2008 2007 ΣΥΝΟΛΟ 

Λογιστικές ∆ιαφορές 631.407 851.148 1.482.555 

Φόροι Φορολογικού Ελέγχου  0 251.089 251.089 

Λοιποί Φόροι 0 4.178 4.178 

Εκπτώσεις      

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 0 255.267 255.267 

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 
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3.3.2 Φορολογικός Έλεγχος Ενοποιούµενων Εταιρειών  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται πληροφορίες για το φορολογικό έλεγχο των εταιριών 
που ενοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εκδότριας κατά την 31.12.2010 πλην της 
Εκδότριας και των απορροφηθεισών εταιριών FOLLI FOLLIE ABEE και ELMEC SPORT ABETE:  

 

Επωνυµία Έδρα % Συµµετοχής 

Aνέλεγκτες Φορολογικές 

Χρήσεις   

FOLLI FOLLIE UK LTD ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 99,99% 2005-2010   

FOLLI FOLLIE FRANCE SA ΓΑΛΛΙΑ 100,00% 2006-2010   

FOLLI FOLLIE SPAIN SA ΙΣΠΑΝΙΑ 100,00% 2002-2010   

MFK FASHION ΚΥΠΡΟΣ 100,00% 2002-2010   

PLANACO ΑΒΕΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00% 2007-2010   

FOLLI FOLLIE JAPAN LTD ΙΑΠΩΝΙΑ 100,00% 2006-2010   

FOLLI FOLLIE HONG KONG LTD ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 99,99% 2002-2010   

FOLLI FOLLIE ASIA LTD ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 99,99% 2002-2010   

FOLLI FOLLIE TAIWAN LTD ΤΑΙΒΑΝ 99,99% 2006-2010   

FOLLI FOLLIE KOREA LTD Ν. ΚΟΡΕΑ 99,99% 2006-2010   

FOLLI FOLLIE SINGAPORE LTD ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 99,99% 2004-2010   

FOLLI FOLLIE ΜΑCAOU LTD ΜΑΚΑΟΥ 99,99% 2008-2010   

BLUEFOL GUAM LTD ΓΚΟΥΑΜ 99,99% 2002-2010   

BLUEFOL HAWAII LTD ΧΑΒΑΗ 99,99% 2002-2010   

BLUEFOL HONG KONG LTD ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 99,99% 2002-2010   

FOLLI FOLLIE MALAYSIA LTD ΜΑΛΑΙΣΙΑ 99,99% 2004-2010   

FOLLI FOLLIE THAILAND LTD ΤΑΥΛΑΝ∆Η 99,99% 2002-2010   

FOLLI FOLLIE CHINA (PILION LTD) ΚΙΝΑ 85,00% 2006-2010   

LAPFOL (Joint venture) ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 75,00% 2009 -2010  

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 56,03% 2006-2010  

LINKS (LONDON) LIMITED ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 56,03% 2006-2010   

LINKS OF LONDON (INTERNATIONAL) LTD ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 56,03% 2006-2010   

LINKS OF LONDON COM LTD (UK) ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 56,03% 2006-2010   

LINKS OF LONDON ASIA LTD (HK) ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 56,03% 2006-2010   

LINKS OF LONDON INC (USA) Η.Π.Α. 56,03% 2006-2010   

LINKS OF LONDON (FRANCE) ΓΑΛΛΙΑ 56,03% 2006-2010   

LINKS OF LONDON INC (MACAU) LTD MAKAOY 56,03% 2008-2010   

LINKS OF LONDON  JAPAN Co LTD ΙΑΠΩΝΙΑ 56,03% 2008-2010   

HDFS SKOPJE DOO (Π.Γ.∆.Μ.) Π.Γ.∆.Μ. 56,78% 2006-2010   

HELLENIC TOURIST BUREAU AE ΕΛΛΑ∆Α 56,77% 2006-2010   

ELMEC ROMANIA SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ 54,28% 2007-2010   

ELMEC SPORT BULGARIA EOOD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 54,28% 2005-2010   

ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΕΕ ΕΛΛΑ∆Α 54,28% 2010   

LOGISTICS EXPRESS AE ΕΛΛΑ∆Α 54,28% 2010   

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 27,58% 2009-2010   

NORTH LANDMARK AE (1) ΕΛΛΑ∆Α 19,00% 2009 -2010  

ICE CUBE ΑΕ (2) EΛΛΑ∆Α 13,57% Σύσταση 2010   

COLLECTIVE ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ (2) EΛΛΑ∆Α 43,43% Σύσταση 2010   

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010 που συντάχθηκαν από την Εκδότρια µε βάση τα 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. 
(1) Συστάθηκε το 2008 
(2) Συστάθηκε το 2010 
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Σε σχέση µε πρόσφατους φορολογικούς ελέγχους των θυγατρικών εταιρειών που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά την εξεταζόµενη περίοδο σηµειώνονται τα εξής:  

� Κατά την χρήση του 2008 η θυγατρική εταιρεία του οµίλου Planaco ABEE περαίωσε βάση του 
Ν. 3697/2008 τις χρήσεις από το 2003 έως και την χρήση 2006. Ο φόρος που προέκυψε 
ανήλθε σε € 19 χιλ. περίπου και επιβάρυνε τα αποτελέσµατα του 2008. 

 

� Ο φορολογικός έλεγχος της απορροφηθείσας εταιρείας Factory Outlet AEE για τη χρήση 2008, 
που ολοκληρώθηκε κατά τη χρήση 2009, είχε ως αποτέλεσµα την επιβολή πρόσθετων φόρων 
και προσαυξήσεων ύψους € 27.172. Σηµειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία είχε εγγράψει σχετική 
πρόβλεψη ύψους € 50.000 στις οικονοµικές της καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008. 
Συνεπώς, τα αποτελέσµατα της χρήσης 2009 δεν επιβαρύνθηκαν καθόλου από τον ως άνω 
φορολογικό έλεγχο.  

 

� Ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας Αττικά Πολυκαταστήµατα ΑΕ για τις χρήσεις 2007 και 
2008), που ολοκληρώθηκε κατά τη χρήση 2009, είχε ως αποτέλεσµα την επιβολή πρόσθετων 
φόρων και προσαυξήσεων ύψους € 250.295, εκ των οποίων € 75.295 επηρέασαν τα 
αποτελέσµατα της χρήσης 2009, ενώ τα υπόλοιπα € 175 χιλ. χρεώθηκαν στη σχετική 
πρόβλεψη ύψους € 300 χιλ. ευρώ που είχε εγγράψει η εταιρεία αυτή στις οικονοµικές 
καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008.  

 

� Επίσης µέσα στον Νοέµβριο του 2010: 

�  η θυγατρική εταιρεία του οµίλου, Planaco ABEE περαίωσε βάσει του Ν. 
3888/2010 τις χρήσεις από το 2007 έως και την χρήση 2009. Ο φόρος που προέκυψε 
ανήλθε σε € 29 χιλ. περίπου και επιβάρυνε τα αποτελέσµατα χρήσης 2010. 

� οι θυγατρικές εταιρείες Μουστάκης ΑΕΕ και Logistics Express ΑΕ περαίωσαν βάσει 
του Ν. 3888/2010 τις χρήσεις 2007-2009. Οι επιπρόσθετοι φόροι που προέκυψαν 
ανήλθαν στο ποσό των € 23 χιλ. για τη Μουστάκης ΑΕΕ και € 2,5 χιλ. για την 
Logistics Express ΑΕ, έναντι των οποίων οι εταιρείες είχαν διενεργήσει προβλέψεις 
ύψους € 15 χιλ. και 5 χιλ. αντίστοιχα.  Τα αποτελέσµατα αυτά δεν επηρέασαν 
σηµαντικά τα αποτελέσµατα της χρήσης 2010 των εταιριών.  

 

Οι ενοποιούµενες εταιρείες της αλλοδαπής φορολογούνται σύµφωνα µε τους τοπικούς 
φορολογικούς νόµους της χώρας που εδρεύουν. 

 

3.3.3 Μελλοντικοί Φορολογικοί Έλεγχοι  

 

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει 
σχηµατίσει ο Όµιλος την 31.12.2010 και την 31.03.2011 ανέρχεται στο ποσό των € 1,673 εκατ.  

 

H ∆ιοίκηση της Εταιρείας, βασιζόµενη σε ιστορικά στοιχεία σχετικά µε τα αποτελέσµατα των 
τακτικών φορολογικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί, εκτιµά ότι τυχόν αποτελέσµατα 
φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων των εταιρειών του Οµίλου που µπορεί να 
προκύψουν, δεν πρόκειται να επηρεάσουν σηµαντικά τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, την 
περιουσιακή διάρθρωση, την κερδοφορία και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας και του Οµίλου. 
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3.4 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Στην χρήση 2010 υπήρξαν σηµαντικές µεταβολές, στον Όµιλο, µε σηµαντικότερη αυτή της 
ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των εταιρειών «FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΙ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ-ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ-ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ-ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ» (στο 
εξής η «FOLLI FOLLIE ABEE») και «ELMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «ELMEC SPORT ABETE») από την «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΗΓΗΤΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ ΑΕ» (στο εξής η «Συγχώνευση»). Συγκεκριµένα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΕ (στο εξής η «KAE AE») καθώς και των εταιρειών 
FOLLI FOLLIE ΑΒΕΕ, και ΕLMEC SPORT ABETE αποφάσισαν στις από 24.06.2010 συνεδριάσεις 
τους  να προτείνουν προς τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων τους τη συγχώνευσή τους, µε 
απορρόφηση από την ΚΑΕ ΑΕ (στο εξής η «Απορροφώσα») των (α) FOLLI FOLLIE ΑΒΕΕ (στο εξής 
η «Απορροφώµενη»), η οποία κατείχε το 56,78% της Απορροφώσας, και (β) ΕLMEC SPORT ABETE 
(στο εξής η «Β' Απορροφώµενη»), κατά 95,6% θυγατρική της Απορροφώσας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, των άρθρων 1 έως 5 του Ν.2166/1993 και εν γένει της εµπορικής 
και της κείµενης νοµοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως ισχύουν, µε ηµεροµηνία έναρξης 
της διαδικασίας συγχωνεύσεως και κατάρτισης του ισολογισµού µετασχηµατισµού την 30.06.2010. 
Στις 03.11.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, το σχετικό σχέδιο σύµβασης 
συγχώνευσης. Η οριστική έγκριση της εν λόγω συγχώνευσης, από τους µετόχους της Εταιρείας, 
πραγµατοποιήθηκε σε Έκτακτη Γενική συνέλευση στις 06.12.2010 στα γραφεία της Εταιρείας 
καθώς και µε την υπ΄αριθµ πρωτ. Κ2-11763/30.12.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και καταχωρήθηκε στις 30.12.2010 στο οικείο Μητρώο 
Ανωνύµων Εταιρειών. 
 
Η νέα επωνυµία που προέκυψε µετά τη συγχώνευση είναι: «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» µε 

το διακριτικό τίτλο “FOLLI – FOLLIE GROUP”. 
  
Στην εν λόγω εταιρεία καθώς και στον όµιλο αυτής, τα ποσοστά συµµετοχής των µετόχων των 
τριών εταιρειών διαµορφώθηκαν ως εξής: 

• Μέτοχοι FOLLI FOLLIE ABEE, 83,5%  των µετοχών 
• Μέτοχοι µειοψηφίας ΚΑΕ ΑΕ, 16,25% των  µετοχών 
• Μέτοχοι µειοψηφίας ELMEC SPORT ABETE, 0,25% των  µετοχών 

 

Ο όµιλος της FOLLI FOLLIE GROUP (στο εξής ο «Όµιλος») που προέκυψε µετά την ολοκλήρωση 
της Συγχώνευσης θεωρείται απόλυτη συνέχεια του oµίλου FOLLI FOLLIE ABEE, ο οποίος συνεχίζει 
να ελέγχει το νέο σχήµα µέσω του ποσοστού συµµετοχής 83,5% που έχουν οι µέτοχοί του στο 
κεφάλαιο της Εκδότριας. 
 

Η πράξη της Συγχώνευσης, βάσει των  ∆.Π.Χ.Α., ήταν µια συναλλαγή µεταξύ επιχειρήσεων υπό 
κοινό έλεγχο (όλες οι συγχωνευόµενες επιχειρήσεις ήταν υπό τον έλεγχο της FOLLI FOLLIE ABEE) 
και δεν θεωρήθηκε ως εξαγορά (απόκτηση) βάσει του ∆.Π.Χ.Α 3 “Συνενώσεις Επιχειρήσεων”. Με 
δεδοµένο επίσης, όπως προαναφέρθηκε, ότι ο Όµιλος θεωρείται ως απόλυτη συνέχεια του οµίλου 
FOLLI FOLLIE ABEE η συναλλαγή θεωρήθηκε ως ανάστροφη απόκτηση των δικαιωµάτων 
µειοψηφίας (non controlling interests) της ΚΑΕ ΑΕ και ELMEC SPORT ABETE από την FOLLI FOLLIE 
ABEE και συνεπώς λογιστικοποιήθηκε ως απόκτηση δικαιωµάτων µειοψηφίας, βάσει των 
παραγράφων 30 και 31 του ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές  οικονοµικές καταστάσεις», 
βάσει του οποίου η απόκτηση δικαιωµάτων µειοψηφίας σε µια θυγατρική θεωρείται συναλλαγή 



Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρείας FOLLI FOLLIE GROUP στο Χ.Α. 

  63 

καθαρής θέσης και η διαφορά µεταξύ τιµήµατος για την απόκτηση και λογιστικής αξίας των 
δικαιωµάτων µειοψηφίας αναγνωρίζεται απευθείας στην καθαρή θέση (Ίδια Κεφάλαια). 
 
Παρακάτω παρατίθενται επιλεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις οικονοµικές χρήσεις 
2008, 2009 και 2010 καθώς και για το α’ τρίµηνο του 2011. 
 

Οι επιλεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την ενδιάµεση περίοδο 01.01-31.03.2011 (οι 
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές της περιόδου 01.01-31.03.2010), προέρχονται από τις 
δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ενδιάµεσης περιόδου 01.01-31.03.2011, 
όπως συντάχθηκαν από την Εκδότρια σύµφωνα µε ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. της 
Εταιρείας την 25.05.2011. Για τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εν λόγω περιόδου, δε 
συντρέχει υποχρέωση ελέγχου ή επισκόπησης. 

 

Οι επιλεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τη χρήση 2010, προέρχονται από τις 
δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010 όπως συντάχθηκαν από 
την Εκδότρια σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή  κ. 
Γεώργιο Ι. Βαρθαλίτη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10251) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» και εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. της 
Εταιρείας την 29.03.2011. Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010, πρόκειται να κατατεθούν 
προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί στις 24.06.2011. Επισηµαίνεται ότι, στις δηµοσιευµένες οικονοµικές 

καταστάσεις του 2010, η συγκριτική χρήση του 2009 έχει αναδιατυπωθεί και 

παρουσιάζεται ωσάν η λογιστικοποίηση της Συγχώνευσης να έχει πραγµατοποιηθεί από 

την αρχή της συγκριτικής χρήσης 2009.  

 

Οι επιλεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τη χρήση 2009, προέρχονται για λόγους 
συγκρισιµότητας αναφορικά µε τη λογιστικοποίηση της Συγχώνευσης, από τη συγκριτική χρήση 
των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2010. 

 

Οι επιλεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τη χρήση 2008 προέρχονται από τη 
συγκριτική χρήση των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2009, 
καθώς στις δηµοσιευµένες οικονοµικές κατάστάσεις του 2009 η Εταιρεία προέβη σε αναταξινόµηση 
κονδυλίων της κατάστασης οικονοµικής θέσης προηγούµενων χρήσεων για αρτιότερη 
πληροφόρηση. Οι δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009, 
συντάχθηκαν από την FOLLI FOLLIE ABEE σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα/∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.), ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή κ. Γεώργιο Ι. Βαρθαλίτη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10251) της ελεγκτικής εταιρείας «BAKER TILLY 
HELLAS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» και εγκρίθηκαν από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της FOLLI FOLLIE ABEE την 25.06.2009. 

 

Επιλεγµένα στοιχεία αποτελεσµάτων του Οµίλου για την περίοδο 2008-2010 και τις περιόδους 
01.01-31.03.2010 και 01.01-31.03.2011, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

(ποσά σε € χιλ.) 2008 2009 2010 

01.01-

31.03.2010 

01.01-

31.03.2011 

Κύκλος εργασιών 937.261 992.502 989.601 229.387 219.223 

Μικτά κέρδη 474.391 493.251 498.506 116.875 106.791 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕBITDA) (1) 191.028 199.376 193.348 54.306 43.531 
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(ποσά σε € χιλ.) 2008 2009 2010 

01.01-

31.03.2010 

01.01-

31.03.2011 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων (ΕΒΙΤ) 171.954 177.513 171.673 48.813 37.573 

Κέρδη προ φόρων 129.619 157.760 124.712 37.614 26.460 

Κέρδη µετά από φόρους  99.250 115.242 85.105 29.701 23.133 

Τα καθαρά κέρδη κατανέµονται σε:         

Ιδιοκτήτες µητρικής 76.954 113.431 83.279 29.098 22.913 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 22.296 1.811 1.825 603 220 

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους  8.811 -34.918 15.967 25.682 (30.067) 

Συγκεντρ/κά συνολ. Έσοδα µετά από φόρους  108.061 80.324 101.072 55.384 (6.934) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αναλογούντα σε:         

Ιδιοκτήτες µητρικής 88.029 78.513 99.246 54.780 (7.154) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  20.032 1.811 1.825 603 220 

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά σε € 2,3527 1,9054 1,3965 0,49162 0,38045 

 

(1)  Το συγκεκριµένο κονδύλι έχει υπολογιστεί βάσει της Εγκυκλίου αρ.34 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως εξής:  
Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕBITDA) = Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων +/- 
Χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα + Συνολικές αποσβέσεις (ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων)  
 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, 
προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2009, όπως συντάχθηκαν από την 
FOLLI FOLLIE ABEE βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία για το α’ τρίµηνο του 2011, προκύπτουν από 
τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του α’ τριµήνου του 2011 όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. 
 

 

2008 – 2010  

 
Το 2009 ο κύκλος εργασιών του Οµίλου, παρουσίασε αύξηση της τάξης του 5,9 % έναντι του 2008 
και διαµορφώθηκε σε € 992,5 εκατ. από € 937,3 εκατ. το 2008. Η εν λόγω αύξηση αποδίδεται 
τόσο στον κλάδο κόσµηµα ρολόι αξεσουαρ (αύξηση της τάξης του 16,7%) και συγκεκριµένα στις 
αυξηµένες πωλήσεις θυγατρικών στην περιοχή της Ασίας (αύξηση 20,3%), όσο και στον κλάδο 
των πολυκαταστηµάτων (αύξηση 21%) ως αποτέλεσµα της επέκτασης της δραστηριότητας του 
Οµίλου στον τοµέα αυτό µε νέα καταστήµατα, νέες συνεργασίες και ωρίµανση των υφιστάµενων. 
 
Το 2010 ο κύκλος εργασιών του Οµίλου, παρά τις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες που 
επικράτησαν στην ελληνική αγορά, η οποία αποτελούσε το 2010 το 49,2% των πωλήσεων του 
Οµίλου, ανήλθε σε € 989,6 εκατ. παρουσιάζοντας οριακή µείωση της τάξεως του 0,3% σε σχέση 
µε τo 2009.  
 
Οι πωλήσεις του κλάδου κοσµηµα-ρολόι-αξεσουάρ που αποτέλεσαν κατά το 2010, το 52% 
των συνολικών πωλήσεων έναντι 48 % το 2009, αυξήθηκαν κατά 6,5% σε σχέση µε το 2009 και 
ανήλθαν σε € 509,7 εκατ. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην παρουσία του Οµίλου στην 
περιοχή της Ασίας, η οποία καταφέρνει να αντισταθµίσει το αρνητικό κλίµα της εγχώριας αγοράς 
και τις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν σε χώρες της Ευρώπης στις οποίες 
δραστηριοποιείται ο Όµιλος.  
 
Οι πωλήσεις του κλάδου λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου, που αποτέλεσαν το 26% των 
πωλήσεων του Οµίλου το 2010, έναντι 28% το 2009, µειώθηκαν κατά 6,2% σε σχέση µε το 2009 
και ανήλθαν το 2010 σε € 257,2 εκατ. έναντι € 274,1 εκατ. το 2009. Η  µείωση της επιβατικής 
κίνησης, ιδίως Ελλήνων ταξιδιωτών (εγχώρια επιβατική κίνηση), των οποίων τα εισοδήµατα 
επλήγησαν περισσότερο στο γενικότερο κλίµα οικονοµική δυσµένειας που επικρατεί στη χώρα, 
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οδήγησε στην προαναφερθείσα µείωση του κύκλου εργασιών του εν λόγω τοµέα σε σχέση µε το 
2009.  
 
Οι πωλήσεις του κλάδου των πολυκαταστηµάτων, παρουσίασαν το 2010, πτώση κατά 6,7%, 
και ανήλθαν σε € 144,4 εκατ. από € 154,7 εκατ. το 2009 διατηρώντας ποσοστό της τάξης του 
15% - 16% των πωλήσεων του Οµίλου και τις δύο εν λόγω χρήσεις. Αναµφισβήτητα, ο κλάδος 
αυτός επηρεάστηκε αρνητικά από την πτώση της κατανάλωσης, τις καταστάσεις οικονοµικής 
στενότητας και συρρίκνωσης των εισοδηµάτων, µετά την ένταξη της Ελλάδας στο µηχανισµό 
στήριξης και τα µέτρα του µνηµονίου. 
 
Οι πωλήσεις του κλάδου λιανικής και χονδρικής πώλησης επώνυµων ειδών ένδυσης και 

υπόδησης, που αποτέλεσαν το 2010 το 14% των συνολικών πωλήσεων, έναντι 15% το 2009, 
µειώθηκαν κατά 2,5% το 2010 και ανήλθαν σε € 140,8 εκατ. έναντι € 144,5 εκατ. το 2009 .  
 
Τα ενοποιηµένα µικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε € 498,5 εκατ. το 2010 έναντι € 493,3, εκατ. 
το 2009 και € 474,4 εκατ. το 2008. Το περιθώριο µικτού κέρδους το 2010 κυµάνθηκε στα ίδια 
περίπου επίπεδα µε το 2009 και το 2008 (50,6% το 2008, 49,7% το 2009, 50,4% το 2010). 
 

Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου για τη χρήση 2009 ανήλθαν σε € 157,8 εκατ. αυξηµένα κατά 
21,7% σε σχέση µε το 2008, κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών, της αύξησης των 
χρηµατοοικονοµικών εσόδων και της µείωσης των χρηµατοοικονοµικών εξόδων. 

 

Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου για τη χρήση 2010 µειώθηκαν κατά 20,9% σε σχέση µε το 2009 
και διαµορφώθηκαν σε € 124,7 εκατ., κυρίως λόγω της αύξησης των χρηµατοοικονοµικών εξόδων 
(αποδίδεται σε ζηµιές από συµβάσεις προθεσµιακής πράξης συναλλάγµατος βραχυχρόνιας 
διάρκειας της µητρικής εταιρείας και αυξηµένους τόκους/έξοδα δανειακών υποχρεώσεων) και της 
αύξησης των εξόδων διάθεσης. 

 

Τα κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου για τη χρήση 2010 διαµορφώθηκαν σε € 85,1 εκατ. έναντι 
€ 115,2 εκατ. το 2009 και € 99,2 εκατ. το 2008.  
 
Σηµειώνεται ότι το 2009 και το 2010 υπήρξε πρόσθετη επιβάρυνση στα κέρδη λόγω της έκτακτης 
εισφοράς του Ν.3808/2009 και του Ν.3845/2010, ποσού € 7,3 εκατ. το 2009 και € 4,7 εκατ. το 
2010. Εάν δεν υπήρχε η έκτακτη εισφορά, τα κέρδη µετά από φόρους θα ανέρχονταν σε € 122,5 
εκατ. το 2009 και € 89,8 εκατ. το 2010. 

 

Το 2009, τα λοιπά συνολικά έξοδα µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε € 34,9 εκατ. έναντι 
εσόδων € 8,8 εκατ. το 2008, κυρίως λόγω των ζηµιών από την αποτίµηση χρηµατοοοικονοµικών 
µέσων και ειδικότερα συµβολαίων ανταλλαγής επιτοκίων (IRS) καθώς και λόγω των αρνητικών 
συναλλαγµατικών διαφορών ενσωµάτωσης θυγατρικών του εξωτερικού.  

 

Το 2010 τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους ανήλθαν σε € 16 εκατ., κυρίως από την 
επίδραση των θετικών συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν από την µετατροπή των 
θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού, για την ενσωµάτωση τους στο ενοποιηµένο ισολογισµό. 

 

01.01-31.03.2011 

Μείωση της τάξης του 4,4% εµφάνισε ο κύκλος εργασιών του Οµίλου το α’ τρίµηνο του 2011 σε 
σχέση µε το αντίστοιχο του 2010 ως αποτέλεσµα των µειωµένων πωλήσεων στους τοµείς στους 
οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδοµένης της επιδείνωσης των οικονοµικών συνθηκών, 
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τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στη λοιπή Ευρώπη, στην Αµερική και λιγότερο στις χώρες της 
Ασίας. Εξαίρεση αποτέλεσε ο τοµέας του λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου στον οποίο 
παρατηρήθηκε αύξηση πωλήσεων της τάξης του 2,5% το α’ τρίµηνο του 2011, κυρίως λόγω 
αυξηµένων εσόδων από διαφηµιστικές ενέργειες προµηθευτών στους χώρους τόσο των 
καλλυντικών και καπνικών όσο και συνεπεία των µειωµένων εξόδων διοίκησης και διάθεσης στον 
εν λόγω τοµέα, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2010. 

 

Η µείωση 8,6% στο µικτό κέρδος την περίοδο 01.01-31.03.2011 έναντι της αντίστοιχης του 2010, 
σε συνδυασµό µε τα αυξηµένα έξοδα διοίκησης και διάθεσης είχαν ως συνέπεια τη µείωση κατά 
20% περίπου του EBITDA λόγω της επιδείνωσης στην Ιαπωνική αγορά (για τον τοµέα 
κοσµηµάτων-ρολογιών-αξεσουάρ) και της µη ύπαρξης της επίδρασης του Πάσχα. Η επιπλέον 
επιβάρυνση µε αυξηµένα χρηµατοοικονοµικά έξοδα (κυρίως λόγω τόκων και εξόδων δανειακών 
υποχρεώσεων)  οδήγησαν σε µειωµένα κατά 30% κέρδη προ φόρων το α’ τρίµηνο του 2011 
έναντι του α’ τριµήνου του 2010 και ως αποτέλεσµα αυτού σε συνδυασµό και µε την έκτακτη 
εισφορά µε την οποία επιβαρύνθηκε ο Όµιλος, οδήγησαν σε µειωµένα κατά 22% κέρδη µετά από 
φόρους την εξεταζόµενη περίοδο του 2011. 

 

Tην περίοδο 01.01-31.03.2011, τα λοιπά συνολικά έξοδα ανήλθαν σε € 30,1 εκατ. έναντι € 25,7 
εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010 κυρίως λόγω αρνητικών συναλλαγµατικών διαφορών 
ύψους € 29,8 εκατ., σπό µετατροπή εκµεταλλεύσεων εξωτερικού. 

 

Επιλεγµένα στοιχεία της ενοποιηµένης κατάστασης οικονοµικής θέσης του Οµίλου την 31.03.2011, 
31.12.2010, 31.12.2009 και 31.12.2008, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.03.2011 

Περιουσιακά Στοιχεία     

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώµατα πάγια 221.031 227.526 232.028 229.638 

Επενδύσεις σε ακίνητα 75.621 75.540 74.852 74.828 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 109.778 107.623 105.465 104.604 

Υπεραξία 253.048 253.053 252.829 252.829 

Άλλα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία (1) 21.147 26.778 40.298 40.402 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων  680.625 690.519 705.472 702.301 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Αποθέµατα 245.761 266.356 296.955 310.098 

Εµπορικές απαιτήσεις 286.358 276.672 335.069 314.863 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 51.813 83.075 110.844 115.540 

Άλλα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία(2) 80.477 120.107 134.433 122.899 

Σύνολο κυκλοφορούντων 664.409 746.210 877.301 863.400 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.345.035 1.436.729 1.582.772 1.565.701 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις     

Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής 260.800 427.474 529.174 522.034 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 115.422 13.622 15.287 15.493 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 376.222 441.096 544.461 537.527 

Υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     
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(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.03.2011 

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 613.875 330.431 649.430 638.602 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.072 32.355 34.368 34.656 

Άλλα στοιχεία µακροπρόθεσµων 
υποχρεώσεων(3) 31.544 32.289 34.593 34.337 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχ/σεων 651.491 395.075 718.391 707.594 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 116.404 421.950 136.621 139.211 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 174.313 148.108 163.247 168.222 

Άλλα στοιχεία βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων(4) 26.604 30.500 20.053 13.147 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχ/σεων 317.321 600.558 319.921 320.580 

Σύνολο υποχρεώσεων 968.812 995.633 1.038.311 1.028.174 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων & 

υποχρεώσεων 1.345.035 1.436.729 1.582.772 1.565.701 

 

(1)  Στο κονδύλι «Άλλα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» περιλαµβάνονται τα κονδύλια «Επενδύσεις διαθέσιµες 
προς πώληση», «Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις» και «Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» 
 

(2) Στο κονδύλι «Άλλα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» περιλαµβάνονται τα κονδύλια «Παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα», «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση», «Ταµειακά διαθέσιµα 
και Ισοδύναµα», «Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων» 
 
(3) Στο κονδύλι «Άλλα στοιχεία µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων» περιλαµβάνονται τα κονδύλια «Αναβαλλόµενες 
φορολογικές υποχρεώσεις», «Υποχρεώσεις συνταξιοδότησης προσωπικού», και «Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις» 
 

(4) Στο κονδύλι Άλλα στοιχεία βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων περιλαµβάνονται τα κονδύλια «Παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα»  «Τρέχον φόρος εισοδήµατος», «Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις», «Μερίσµατα 
πληρωτέα» και «Υποχρεώσεις σχετιζόµενες µε µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση» 
 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από 
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2009, όπως συντάχθηκαν από την FOLLI FOLLIE ABEE βάσει 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία για το α’ τρίµηνο του 2011, προκύπτουν 
από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του α’ τριµήνου του 2011 όπως συντάχθηκαν από την 
Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. 
 

 

31.12.2008, 31.12.2009 και 31.12.2010 

 

Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων σε επίπεδο Οµίλου, διαµορφώθηκε σε € 1.582,8 εκατ. την 
31.12.2010 έναντι € 1.436,7 εκατ. την 31.12.2009 και € 1.345,1 εκατ. την 31.12.2008.  

 

Η αύξηση της αναπόσβεστης αξίας των ενσώµατων παγίων από € 221 εκατ. την 31.12.2008 σε € 
227,6 εκατ. την 31.12.2009, οφείλεται κατά το µεγαλύτερο µέρος στην αύξηση σε κτίρια και 
εγκαταστάσεις ως αποτέλεσµα της επέκτασης του δικτύου των καταστηµάτων και της ανακαίνισης 
των υφιστάµενων καταστηµάτων καθώς και στην αύξηση στα έπιπλα και στο λοιπό εξοπλισµό στο 
πλαίσιο εξοπλισµού των νέων καταστηµάτων. 
 
Η αύξηση ύψους € 4,5 εκατ., της αναπόσβεστης αξίας των ενσώµατων παγίων την 31.12.2010 σε 
σχέση µε την 31.12.2009, οφείλεται κυρίως στην επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών, στα υπό 
εκτέλεση πάγια καθώς και σε ανακατατάξεις/µεταφορές που πραγµατοποιήθηκαν το 2010 (κυρίως 
στο λογαριασµό οικόπεδα). 
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Οι επενδύσεις σε ακίνητα του Οµίλου ύψους € 75,6 εκατ. την 31.12.2008, € 75,5 εκατ. την 
31.12.2009 και € 74,8 εκατ. την 31.12.2010 αφορούν κυρίως σε δύο ακίνητα που βρίσκονται στην 
οδό Πειραιώς και στο αεροδρόµιο. Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων του Οµίλου 
προσδιορίσθηκε από ανεξάρτητο και αναγνωρισµένο εκτιµητή στις αρχές του 2010.  

 

Ο Όµιλος διατηρούσε την 31.12.2010 άϋλα περιουσιακά στοιχεία αξίας € 105,5 εκατ. έναντι € 
107,6 εκατ. την 31.12.2009 και € 109,8 εκατ. την 31.12.2008, τα οποία αφορούν κυρίως 
παραχωρήσεις αδείας (δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης των καταστηµάτων αφορολογήτων 
ειδών που υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν στην Ελλάδα), µισθωτικά δικαιώµατα βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας, άδειες λογισµικού και σήµατα.  

 

Η καταχωρηµένη υπεραξία σε ενοποιηµένο επίπεδο, από απόκτηση συµµετοχών ανήλθε την 
31.12.2008 σε € 253 εκατ., € 253,1 εκατ. την 31.12.2009 και σε € 252,8 εκατ. την 31.12.2010 . Η 
υπεραξία κατά την 31.12.2010, αφορά σε (α) ποσό ύψους € 200,2 εκατ. που εµφανίζεται στα 
περιουσιακά στοιχεία της µητρικής εταιρείας όπως προέκυψε µετά την ολοκλήρωση της 
Συγχώνευσης και αφορά υπεραξία αγοράς (χρονικά πριν την διενεργηθείσα Συγχώνευση) της 
εταιρείας ΚΑΕ ΑΕ, από την εταιρεία FOLLI FOLLIE ΑΒΕΕ (το 2003) και της εταιρείας ELMEC SPORT 
ABETTE, από την ΚΑΕ ΑΕ (την 05.10.2007), (β) ποσό ύψους € 52,4 εκατ. που αφορά στην 
υπεραξία που προέκυψε από την αγορά της εταιρείας LINKS (LONDON) LIMITED από την εταιρεία 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ, και (γ) ποσό ύψους € 0,3 εκατ. αφορά σε λοιπές αγορές εταιρειών. 
 

Τα αποθέµατα σηµείωσαν αύξηση της τάξης του 8,4% την 31.12.2009 έναντι της 31.12.2008 και 
11,5% το 2010 έναντι του 2009. Η αύξηση που παρατηρήθηκε το 2009 είναι αποτέλεσµα της 
αύξησης των σηµείων λιανικής πώλησης καθώς και της έναρξης λειτουργίας της NORTH 
LANDMARK ΑΕ (Εµπορικό Κέντρο GOLDEN HALL) κατά τον τελευταίο µήνα του 2009. Η αύξηση 
που παρατηρήθηκε το 2010, οφείλεται κατά κύριο λόγο σε επίδραση των συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών (κατά € 6,7 εκατ.), και σε αύξηση των καταστηµάτων λιανικής στις αγορές της Ασίας 
(κυρίως Χονγκ Κονγκ, Κίνα και Ιαπωνία) (κατά € 12 εκατ.).  

 

Οι εµπορικές απαιτήσεις ανήλθαν την 31.12.2010 σε € 335,1 εκατ. έναντι € 276,7 εκατ. την 
31.12.2009 και € 286,4 εκατ. την 31.12.2008. Σηµαντική επίδραση στην αύξηση της τάξης του 
21% που παρατηρήθηκε το 2010 σε σχέση µε το 2009 επέφερε αφενός η ισοτιµία USD/EURO κατά 
την 31.12.2010, καθώς αυτή ήταν θετική κατά 7,81% σε σχέση µε την 31.12.2009 (µεταφράζεται 
σε αύξηση κατά € 19,8 εκατ.) αφετέρου η οικονοµική κρίση και οι συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας 
στις αγορές.   
 
Τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 60% την 
31.12.2009 έναντι της 31.12.2008 και ανήλθαν σε € 83,1 εκατ. έναντι € 51,8 εκατ. Η εν λόγω 
αύξηση οφείλεται κυρίως σε προκαταβολή που δόθηκε στο α’ τρίµηνο του 2009 σε παραγωγικές 
µονάδες µε σκοπό τη δέσµευση καλής εκτέλεσης και ανταγωνιστικών τιµών µεγάλων ετήσιων 
παραγγελιών (προβλεπόµενου ύψους $ 200 εκατ.) και εξασφάλιση προνοµιακών εκπτώσεων στις 
αγορές αποθεµάτων και εξοπλισµού σηµείων πώλησης θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού στην 
περιοχή της ΝΑ Ασίας αξίας € 37,6 εκατ.   
 
Αύξηση της τάξης του 33,4% σηµείωσαν τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία την 
31.12.2010 έναντι της 31.12.2009, και διαµορφώθηκαν σε € 110,8 εκατ. την 31.12.2010. Η 
παρατηρούµενη αύξηση αποδίδεται τόσο σε αύξηση των προκαταβολών σε παραγωγικές µονάδες 
για αγορά αποθεµάτων µε σκοπό την δέσµευση καλής εκτέλεσης και ανταγωνιστικών τιµών όσο 
και σε αύξηση λοιπών απαιτήσεων ως αποτέλεσµα αύξησης των εσόδων marketing και των λοιπών 
προωθητικών ενεργειών.  
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Το σύνολο των υποχρεώσεων του Οµίλου ανήλθε την 31.12.2010 σε € 1.038,3 εκατ. έναντι € 
995,6 εκατ. την 31.12.2009 και € 968,8 εκατ. την 31.12.2008.  
 
Το σύνολο των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου ανήλθε την 31.12.2010 σε € 718,4 
εκατ. από € 395,1 εκατ. την 31.12.2009 και € 651,5 εκατ. την 31.12.2008.  
 
Η µείωση στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, της τάξης του 39,4% το 2009 σε σχέση µε το 2008, 
αποδίδεται κυρίως στη µείωση των µακροπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων. Συγκεκριµένα οι 
µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε € 330,4 εκατ. το 2009 από € 613,9 εκατ. το 
2008 λόγω µετατροπής µακροπρόθεσµων δανείων του 2008 σε βραχυπρόθεσµα µέσα στο 2009.  
 
Αύξηση της τάξης του 96,5%, από € 330,4 εκατ. την 31.12.2009 σε € 649,4 εκατ. την 31.12.2010, 
εµφάνισαν οι µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου, ως αποτέλεσµα 
αναχρηµατοδοτήσεων, στις οποίες προέβη η Εταιρεία µέσα στο 2010, οµολογιακών που έληγαν, µε 
νέα κοινά οµολογιακά δάνεια.  
 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις που αφορούν σε υποχρεώσεις από την αποτίµηση 
χρηµατοοικονοµικών µέσων αντιστάθµισης ταµειακών ροών χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
µεταβλητού επιτοκίου, ανήλθαν την 31.12.2010 σε € 34,4 εκατ. έναντι € 32,4 εκατ. την 
31.12.2009 και € 6,1 εκατ, την 31.12.2008. 
 
Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου ανήλθε την 31.12.2010 σε € 319,9 
εκατ. από € 600,6 εκατ. την 31.12.2009 και € 317,3 εκατ. την 31.12.2008.  
 
Οι βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις αυξήθηκαν από € 116,4 εκατ. το 2008 σε € 422 
εκατ. το 2009 ως αποτέλεσµα της µετατροπής µακροπρόθεσµων δανείων του 2008 σε 
βραχυπρόθεσµα µέσα στο 2009, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. 
 

Μείωση της τάξης του 67,6%, από € 422 εκατ. την 31.12.2009 σε € 136,6 εκατ. την 31.12.2010, 
εµφάνισαν οι βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις  
 

Ο καθαρός δανεισµός (δάνεια (συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδοτικών µισθώσεων) µείον 
διαθέσιµα) σε επίπεδο Οµίλου διαµορφώθηκε σε € 657,2 εκατ. την 31.12.2008, € 632,9 εκατ. την 
31.12.2009 και € 652,3 εκατ. την 31.12.2010. 
 

Οι εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις µειώθηκαν κατά 15% το 2009 σε σχέση µε το 2008 και 
ανήλθαν σε € 148,1 εκατ., ως αποτέλεσµα της τακτοποίησης των υποχρεώσεων προς προµηθευτές 
κατά το 2009 µε απόσβεση των ήδη καταβληθέντων προκαταβολών για αγορές αποθεµάτων και 
χρήση. 
 
Οι εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 10,2% το 2010 έναντι του 2009 και ανήλθαν 
σε € 163,2 εκατ., ως αποτέλεσµα τόσο της αύξησης των εµπορικών υποχρεώσεων (προµηθευτές) 
λόγω της επιµήκυνσης του χρόνου εξόφλησης αυτών, όσο και λόγω της αύξησης των 
προκαταβολών σε πελάτες κυρίως λόγω των εορτών.  
 
 
31.03.2011 
 
Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων σε επίπεδο Οµίλου, διαµορφώθηκε σε € 1.565,7 εκατ. την 
31.03.2011.  

 

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώµατων παγίων ανήλθε σε € 229,6 εκατ. µειωµένη κατά € 2,4 εκατ. 
λόγω συναλλαγµατικών διαφορών και των αποσβέσεων περιόδου. 
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Οι επενδύσεις σε ακίνητα του Οµίλου ανήλθαν σε € 74,8 εκατ. την 31.03.2011, αµετάβλητες 
συγκριτικά µε την αξία των επενδύσεων σε ακίνητα κατά την 31.12.2010. 

 

Τα αϋλα περιουσιακά στοιχεία ύψους € 104,6 εκατ. την 31.03.2011, αφορούν κυρίως την 
εκτιµηθείσα αξία της άδειας (δικαίωµα) ύψους € 43,1 εκατ. περίπου για διεξαγωγή εµπορικών 
δραστηριοτήτων (πωλήσεις) σε αεροδρόµια, λιµένες και µεθοριακούς σταθµούς έως το 2048.  

 

Η καταχωρηµένη υπεραξία σε ενοποιηµένο επίπεδο, από απόκτηση συµµετοχών ανήλθε σε € 252,8 
εκατ. την 31.03.2011, αµετάβλητη σε σχέση µε την 31.12.2010. 

 

H αύξηση της τάξης του 4,4% στο ύψος των αποθεµάτων, από € 297 εκατ. την 31.12.2010 σε € 
310,1 εκατ. την 31.03.2011, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κατά 3,9% αύξηση των 
εµπορευµάτων τόσο λόγω  της αύξησης των σηµείων λιανικής πώλησης του Οµίλου, όσο και λόγω 
της ενίσχυσης των εµπορευµάτων που παρατηρήθηκε στον κλάδο του λιανικού-ταξιδιωτικού 
εµπορίου, ο οποίος δεδοµένης της αυξηµένης τουριστικής κίνησης κατά τους θερινούς µήνες 
προβαίνει σε αύξηση των εµπορευµάτων του. 

 

Οι εµπορικές απαιτήσεις την 31.03.2011 σηµείωσαν µείωση της τάξης του 6% σε σχέση µε την 
31.12.2010 και ανήλθαν σε € 314,9 εκατ. την 31.03.2011. Η εν λόγω µείωση οφείλεται κυρίως στη 
µείωση των εµπορικών απαιτήσεων (πελάτες) λόγω της είσπραξης σηµαντικού µέρους αυτών κατά 
τη διάρκεια του α’ τριµήνου του 2011. 

 

Το σύνολο των λοιπών κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων την 31.03.2011 ανήλθε σε € 
115,5 εκατ. έναντι € 110,8 εκατ. την 31.12.2010 (αύξηση 4,2%), η οποία οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση των σηµείων λιανικής πώλησης, στα προπληρωθέντα έξοδα µε σκοπό την δέσµευση 
καλύτερων και ανταγωνιστικών τιµών και την εξασφάλιση προνοµιακών εκπτώσεων. 

 

Το σύνολο των υποχρεώσεων του Οµίλου ανήλθε την 31.03.2011 σε € 1.028,2 εκατ. εκ των 
οποίων € 707,6 εκατ. αφορούσαν σε µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και € 321 εκατ. σε 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
Οι µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις µειώθηκαν από € 649,4 εκατ. την 31.12.2010 σε € 
638,6 εκατ. την 31.03.2011 και οι βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 1,9% 
από € 136,6 εκατ. την 31.12.2010 σε € 139,2 εκατ. την 31.03.2011  

 
Η Εκδότρια τον Μάρτιο του 2011, σύναψε κοινό οµολογιακό δάνειο µε την Τράπεζα BNP PARIBAS 
ύψους € 15 εκατ. Επίσης η Εταιρεία προέβη σε εξόφληση δανείων ύψους € 3 εκατ. περίπου, ενώ 
σε επίπεδο Οµίλου εξοφλήθηκαν δάνεια ύψους € 21 εκατ. 
 
Ο καθαρός δανεισµός (δάνεια και χρηµατοδοτικές µισθώσεις µείον διαθέσιµα) σε επίπεδο Οµίλου 
ανήλθε σε € 655,1  εκατ. την 31.03.2011 έναντι € 652,3 εκατ. την 31.12.2010. 
 
Οι εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις ανήλθαν σε € 168,2 εκατ. την 31.03.2011 έναντι € 163,2 
εκατ. την 31.12.2010. Η εν λόγω αύξηση των εµπορικών υποχρεώσεων οφείλεται κυρίως στην 
εποχικότητα του τοµέα λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου εξαιτίας της αυξηµένης τουριστικής κίνησης 
κατά τους θερινούς µήνες 
 

Επιλεγµένα στοιχεία των ενοποιηµένων ταµειακών ροών του Οµίλου για τις χρήσεις 2008, 2009 και 
2010 και τις περιόδους 01.01-31.03.2010 και 01.01-31.03.2011, παρατίθενται στον ακόλουθο 
πίνακα: 
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Για την περίοδο που έληξε 31 

∆εκεµβρίου 

Για την περίοδο που έληξε 

31 Μαρτίου 

(ποσά σε € χιλ.)  2008 2009 2010 2010 2011 

Tαµειακές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες  32.835 55.404 29.946 (1.161) 839 

Ταµειακές εισροές/(εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες  (78.744) (12.022) (42.387) (1.971) (5.813) 

Ταµειακές εισροές/(εκροές) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  27.465 3.031 26.731 (742) (6.099) 

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα  (18.444) 46.412 14.289 (3.875) (11.073) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην έναρξη της χρήσης 91.509 73.064 119.476 119.476 133.766 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στη λήξη της χρήσης 73.064 119.477 133.766 115.602 122.693 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, 
προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2009, όπως συντάχθηκαν από 
την FOLLI FOLLIE ABEE βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία για το α’ τρίµηνο του 2011, 
προκύπτουν από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του α’ τριµήνου του 2011 όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για την πληρέστερη 
ανάλυση της δραστηριότητας και της απόδοσης του Οµίλου: 
 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 2008 2009 2010 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%)    

Αποδοτικότητα Μ.Ο Ιδίων Κεφαλαίων (προ φόρων) 34% 39% 25% 

Αποδοτικότητα Μ.Ο Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 10% 11% 8% 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες)    

Κυκλοφορία Απαιτήσεων από Πελάτες 112 102 124 

Κυκλοφορία Υποχρεώσεων προς Προµηθευτές 115 108 121 

Κυκλοφορία Αποθεµάτων 194 195 221 

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)    

Ξένα/Ίδια Κεφάλαια 2,6 2,3 1,9 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)    

Άµεση Ρευστότητα 1,3 0,8 1,8 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ(%)    

Καθαρός δανεισµός/EBITDA 3,4 3,2 3,4 

EBITDA/Καθαροί Τόκοι 4,5 10,1 4,1 

 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%) 

Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων [Κέρδη προ Φόρων Τρέχουσας Χρήσης/ ((Ίδια Κεφάλαια 
τρέχουσας χρήσης + Ίδια Κεφάλαια προηγούµενης χρήσης) 
/ 2)] x 100 

Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων [(Κέρδη προ Φόρων Τρέχουσας Χρήσης) / ((Σύνολο 
Ενεργητικού Προηγούµενης Χρήσης + Σύνολο Ενεργητικού 
τρέχουσας χρήσης)/2)] x 100 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) 

Κυκλοφορία Απαιτήσεων από Πελάτες  [(Εµπορικές απαιτήσεις) / Κύκλος Τρέχουσας Χρήσης] x 365 

Κυκλοφορία Υποχρεώσεων προς Προµηθευτές [(Εµπορικές υποχρεώσεις) / Κόστος Πωλήσεων Τρέχουσας 
Χρήσης] x 365 
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Κυκλοφορία Αποθεµάτων (Αποθέµατα Τρέχουσας Χρήσης / Κόστος Πωλήσεων 
Τρέχουσας Χρήσης) x 365 

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) 

Ξένα / Ίδια Κεφάλαια (Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις) / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) 

Άµεση Ρευστότητα (Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία – Αποθέµατα) / 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) 

Καθαρός δανεισµός / EBITDA (∆άνεια και χρηµατοδοτικές µισθώσεις µείον διαθέσιµα) / 
EBITDA 

EBITDA / Καθαροί Τόκοι EBITDA / (Χρεωστικοί τόκοι – Πιστωτικοί τόκοι) 

 
Η κεφαλαιοποίηση της Εκδότριας κατά την 10.06.2011, τελευταία εργάσιµη ηµέρα προ της 
Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ανήλθε σε € 673 εκατ. (τιµή κλεισίµατος € 11,10). 
 

Αναλυτική παρουσίαση της εξέλιξης των ενοποιηµένων οικονοµικών µεγεθών του Οµίλου για τις 
χρήσεις 2008-2010 και την ενδιάµεση περίοδο 01.01 – 31.03.2011, παρατίθεται στην υποενότητα 
3.16 «Απολογιστικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
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3.5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚ∆ΟΤΗ 

3.5.1 Ιστορικό και Ανάπτυξη 

 

Η εταιρεία «Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών Ανώνυµη εταιρεία Εκµετάλλευσης Καταστηµάτων 
Αφορολογήτων Ειδών και Βιοµηχανική, Βιοτεχνική, Τεχνική και Εµπορική Εταιρεία Α.Ε» µε 
διακριτικό τίτλο «FOLLI – FOLLIE GROUP» είναι ανώνυµη εταιρεία εγγεγραµµένη στην Ελλάδα στο 
Μητρώο Ανωνύµων Εταιρείων µε Α.Ρ.Μ.Α.Ε 14216/06/Β/86/06 και η έδρα της είναι στον Αγ. 
Στέφανο Αττικής (23ο χλµ Ε.Ο Αθηνών Λαµίας, ΤΚ 145 65). Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στους 
τοµείς του λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου, στην επεξεργασία και εµπορία κοσµηµάτων ρολογιών 
και λοιπών παρεµφερών αξεσουάρ, στον τοµέα της ένδυσης – υπόδησης και στην εκµετάλλευση 
πολυκαταστηµάτων.  
 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε την 1η Φεβρουαρίου 1979 µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 86/1979 κατ’ 
εξουσιοδότηση του Ν. 827/78 (ΦΕΚ Α. 17/31.1.1979) ως «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε.» (εφεξής «ΚΑΕ ΑΕ»).  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε. καθώς και των 
εταιρειών FOLLI - FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ-
ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ-ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ (εφεξής «FOLLI - FOLLIE ΑΒΕΕ»), και ΕLMEC SPORT 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «ΕLMEC SPORT ABETE») 
αποφάσισαν στις από 24-6-2010 συνεδριάσεις τους να προτείνουν προς τις Γενικές Συνελεύσεις 
των µετόχων τους τη συγχώνευση τους, µε απορρόφηση από την ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε. των FOLLI - FOLLIE ΑΒΕΕ (κατείχε το 56,78% της απορροφώσας), 
και της ΕLMEC SPORT ABETE (κατά 95,6% θυγατρική της απορροφώσας), σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, των άρθρων 1 έως 5 του Ν.2166/1993 και εν γένει της εµπορικής 
και της κείµενης νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς ως ισχύουν µε ηµεροµηνία έναρξης της 
διαδικασίας συγχωνεύσεως και κατάρτισης του ισολογισµού µετασχηµατισµού την 30.06.2010. 
Στις 03.11.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, το σχετικό σχέδιο σύµβασης 
συγχώνευσης. Η οριστική έγκριση της εν λόγω συγχώνευσης, από τους µετόχους της ΚΑΕ ΑΕ, 
πραγµατοποιήθηκε σε Έκτακτη Γενική συνέλευση στις 06/12/2010 στα γραφεία της εταιρείας 
καθώς και µε την υπ΄αριθµ πρωτ. Κ2-11763/30.12.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και καταχωρήθηκε στις 30.12.2010 στο οικείο Μητρώο 
Ανωνύµων Εταιρειών.  
 
Επίσης µε απόφαση της αυτής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, η επωνυµία της 
Εταιρείας τροποποιήθηκε σε «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και προστέθηκε ο διακριτικός τίτλος «FOLLI FOLLIE 
GROUP».  
 
Στην Εταιρεία, όπως αυτή προέκυψε από την ως άνω συγχώνευση, τα ποσοστά συµµετοχής των 
µετόχων των τριών εταιρειών διαµορφώθηκαν ως εξής:  
 

 � Μέτοχοι FOLLI-FOLLIE ABEE 83,5% των µετοχών  
 � Μέτοχοι µειοψηφίας ΚΑΕ ΑΕ 16,25% των µετοχών  
 � Μέτοχοι µειοψηφίας ΕΛΜΕΚ ΣΠΟΡΤ ΑΒΕΤΕ 0,25% των µετοχών  

 
Ο Όµιλος που προέκυψε µετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θεωρείται ως απόλυτη συνέχεια 
του oµίλου FOLLI-FOLLIE ABEE. 
 
Η διάρκεια της σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού ορίζεται σε εκατό (100) έτη από την 
ίδρυση της σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 86/79.  
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Η λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων 
Εταιρειών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της 
(πώληση αφορολογήτων και αδασµολόγητων ειδών) τελεί υπό την εποπτεία του Ελληνικού 
Κράτους, όπως αυτή εξασκείται από τον Υπουργό των Οικονοµικών και διέπεται από τις διατάξεις 
του Π.∆. 86/1979 και του Β.∆. 174/1963. Συγκεκριµένα, η Εταιρεία κατέχει το δικαίωµα 
αποκλειστικής εκµετάλλευσης των καταστηµάτων αφορολογήτων ειδών που υπάρχουν ή πρόκειται 
να ιδρυθούν στην Ελλάδα, το οποίο παραχωρήθηκε στην Εταιρεία µε το άρθρο 120, Ν. 2533/1997. 
 
Οι µετοχές της Εκδότριας είναι εισηγµένες στο σύνολό τους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και 
διαπραγµατεύονται στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» του Χ.Α. 
 
Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 31.03.2011, η Εταιρεία απασχολεί 2.125 
εργαζόµενους,  ενώ σε επίπεδο Οµίλου απασχολούνται 5.880 εργαζόµενοι. 
 

Συνοπτικά η ιστορική εξέλιξη της Εταιρείας από ιδρύσεως και µέχρι σήµερα έχει ως εξής: 

 

1979 Έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας µε 4 καταστήµατα. 

1995 Επέκταση αντικειµένου εργασιών της σε εφοδιασµούς πλοίων, ίδρυση 
καταστηµάτων στο εξωτερικό, επιστροφή ΦΠΑ για τους εκτός ΕΕ επιβάτες. 

1997 Επέκταση αντικειµένου εργασιών σε φορολογηµένες πωλήσεις. 

1998 Αγορά δικαιώµατος εκµετάλλευσης καταστηµάτων αφορολογήτων ειδών - που 
υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν - στην Ελλάδα για 50 έτη (1η Ιανουαρίου). 

 Εισαγωγή των µετοχών της Εταιρείας στο ΧΑ µε έκδοση 7.625.000 νέων 
µετοχών και δηµόσια εγγραφή για 7.525.000 µετοχές (30 Μαρτίου). 

1999 Απόφαση της ΕΕ για κατάργηση πωλήσεων αφορολόγητων προϊόντων σε 
επιβάτες που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ (1η Ιουλίου). 

 Η ∆ΕΚΑ µεταβιβάζει το 78% περίπου του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας 
έναντι αύξησης της συµµετοχής της στο Μετοχικό Κεφάλαιο της ΑΤΕ 
(Σεπτέµβριος). 

 Πώληση µέσω πλειοδοτικού διαγωνισµού του 25,25% µε παράλληλη 
εκχώρηση του ελέγχου της διοίκησης της ΚΑΕ ΑΕ σε οµάδα Ελλήνων και 
αλλοδαπών επενδυτών. Οι αλλοδαποί µέτοχοι ιδρύουν την GLOBAL TRAVEL 
MANAGEMENT S.A. (GTM), η οποία αναλαµβάνει τη διοίκηση της Εταιρείας (26 
Νοεµβρίου). 

2000 Ένταξη της Ελλάδας στη Συνθήκη Schengen (Απρίλιος). 

 Ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ» µε αντικείµενο 
τη λειτουργία καταστηµάτων σε πλοία, µαρίνες κ.α. (27 Νοεµβρίου). 

2001 Εγκαίνια λειτουργίας του ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών (Σπάτα) και των τριών 
(αρχικών) καταστηµάτων της Εταιρείας στους χώρους του ∆ΑΑ (28 Μαρτίου). 

 Μετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ και προσαρµογή της 
ονοµαστικής αξίας µετοχής σε € 0,30 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών (28 
Ιουνίου). 

 Η Εταιρεία αποκτά το δικαίωµα να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες 
δύνανται να ασκούν τις δραστηριότητες της ιδίας πλην της εκµετάλλευσης 
καταστηµάτων αφορολόγητων και αδασµολόγητων ειδών (Νοέµβριος). 

 Συµµετοχή της Εταιρείας στην «ΕΥΣΗΜΟΝ ΑΕ» και στην «ΕΥΣΗΜΟΝ 
ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΕ» η οποία είναι επίσηµος αδειούχος εκµετάλλευσης Ολυµπιακών 
προϊόντων για την «Αθήνα 2004» (28 Νοεµβρίου). 

2003 Υπογραφή σύµβασης αγοράς και πώλησης πακέτου µετοχών ποσοστού 40% 
της Εταιρείας µεταξύ της ΑΤΕ και των εταιρειών «FOLLI FOLLIE ΑΒΕΕ» και 
«ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ» (2 Απριλίου) και εκχώρηση του ελέγχου της διοίκησης της 
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Εταιρείας από κοινού στις εταιρείες «FOLLI FOLLIE ΑΒΕΕ» και «ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
ΑΒΕΕ». 

2004 Πώληση συµµετοχής στις «ΕΥΣΗΜΟΝ ΑΕ» και «ΕΥΣΗΜΟΝ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΕ» (6 
∆εκεµβρίου). 

2005 Αγορά του συνόλου των µετοχών της εταιρείας «THE NUANCE GROUP 
(ΕΛΛΑΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (30 Σεπτεµβρίου). 

 Συµφωνία διανοµής της θυγατρικής εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.» 
µε τις εταιρείες «PHILIP MORRIS WORLD TRADE» και «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΕ» 
(1 Ιουλίου). 

2006 Εξαγορά, από την 100% θυγατρική εταιρεία της ΚΑΕ ΑΕ, «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
∆ΙΑΝΟΜΕΣ» της εταιρείας Links (London) Ltd έναντι € 60 εκατ. περίπου. Η 
Links (London) Ltd είναι µια από τις πιο γνωστές αγγλικές εταιρείες 
κοσµηµάτων, ρολογιών και ειδών πολυτελείας 

 Συγχώνευση της 100% θυγατρικής εταιρείας «THE NUANCE GROUP (ΕΛΛΑΣ) 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» από την ΚΑΕ ΑΕ (Κ2-16747/30.12.2005) 

2007 Εξαγορά ποσοστού 51,84% της Elmec Sport ΑΒΕΤΕ από τη «Ηοmeric 
Department Stores AE», του Οµίλου Λασκαρίδη και εν συνεχεία υποβολή 
Υποχρεωτικής ∆ηµόσιας Πρότασης, συνεπεία της οποίας η ΚΑΕ Α.Ε. απέκτησε 
την 31/12/2007 το 91,12% των µετοχών της Elmec Sport ΑΒΕΤΕ 

 Εγκαίνια του πρώτου καταστήµατος Links of London στην Αθήνα 

2009 Συγχώνευση της Elmec Sport ΑΒΕΤΕ µε τις 100% θυγατρικές της εταιρείες 
«FACTORY OUTLET AEE» KAI «FACTORY AIRPORT AE» 

2010 Συγχώνευση µέσω απορρόφησης από την 100% θυγατρική εταιρεία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ» της «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΕΚΕ», θυγατρικής κατά 
100% της Elmec Sport ΑΒΕΤΕ 

 Ολοκλήρωση συγχώνευσης µέσω απορρόφησης των εταιρειών Folli – Follie 
ΑΒΕΕ και Elmec Sport ΑΒΕΤΕ από τη ΚΑΕ ΑΕ (Ιούνιος) 
Έγκριση συγχώνευσης από τους µετόχους της Εταιρείας µε την από 
06.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  
Ηµεροµηνία καταχώρησης στο ΜΑΕ 30.12.2010 

2011 Εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών των νέων 
µετοχών που προέκυψαν από τη συγχώνευση (7.1.2011) 

 Απόφαση της από 26.5.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων για 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ 1.908.000,00, µε 
καταβολή µετρητών, µέσω έκδοσης 6.360.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετά 
ψήφου αύλων µετοχών της Εταιρείας, ονοµαστικής αξίας € 0,30 εκάστης µε 
τιµής διάθεσης € 13,30 µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των 
παλαιών µετόχων υπέρ των εταιρειών FOSUN International Limited και 
Pramerica – Fosun China Opportunity Fund, LP.  
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3.5.2 Επενδύσεις  

 

3.5.2.1 Επενδύσεις Οµίλου Folli Follie Group για τις Οικονοµικές Χρήσεις 2008, 2009 και 2010 και 
για την ενδιάµεση περίοδο 01.01 – 31.03.2011 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι επενδύσεις του Οµίλου, για τις οικονοµικές χρήσεις 2008, 
2009, 2010 και την ενδιάµεση περίοδο 01.01-31.03.2011 

 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.03.2011 

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία      

Οικόπεδα 2.324 0 0 0 

Κτίρια 24.659 11.479 6.808 1.023 

Επενδύσεις σε ακίνητα 225 965 372 0 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 1.568 999 1.483 190 

Μεταφορικά µέσα 280 249 273 33 

Έπιπλα και µηχανήµατα 13.232 8.596 8.437 1.991 

Πάγια υπό εκτέλεση 2.719 4.925 2.696 604 

Σύνολο (α) 45.008 27.213 20.069 3.840 

 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία         
Μισθωτικά δικαιώµατα 0  590 3.234 5 

∆ικαιώµατα – Άδειες 776 5 3.275 0 

Λογισµικό 1.348 1.249 484 264 

Σύνολο (β) 2.124 1.843 6.993 269 

Συνολικές επενδύσεις παγίων (α+β) 47.132 29.056 27.062 4.109 

Επενδύσεις σε συµµετοχές (1) 34.307 8.019 3.485 0 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία, µη ελεγµένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 
(1) Σηµείωση: Οι επενδύσεις σε συµµετοχές αφορούν σε επενδύσεις της µητρικής FOLLI FOLLIE ABEE για τη χρήση 2008 και 
της FOLLI FOLLIE GROUP για τις χρήσεις 2009-2010 και την περίοδο 01.01-31.03.2011 

 
 
Την 31.12 των χρήσεων 2008, 2009 και 2010 καθώς και την 31.03.2011, ο Όµιλος διέθετε 
επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση, ύψους € 992 χιλ., € 687 χιλ., € 486 χιλ. και € 479 χιλ. 
αντίστοιχα. Η ανάλυση των λογιστικών υπολοίπων των διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων, 
παρατίθενται στις υποενότητες 3.16.1.2 «Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένης 
Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης χρήσεων 2008-2010» και 3.16.2.2 «Χρηµατοοικονοµικές 
Πληροφορίες Ενοποιηµένης Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της 31.03.2011». 
 
Ακολουθεί περιγραφή των κυριότερων επενδύσεων σε πάγια και συµµετοχές, όπως εµφανίζονται 
στον παραπάνω πίνακα: 
 
01.01-31.03.2011 

 

Οι συνολικές επενδύσεις του Οµίλου για την περίοδο 01.01-31.03.2011 ανήλθαν σε € 4,1 εκατ. και 
αφορούσαν κτιριακές εγκαταστάσεις για τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων καταστηµάτων, 
δηµιουργία νέων σηµείων πώλησης καθώς και αγορά επίπλων και µηχανηµάτων για τον εξοπλισµό 
των καταστηµάτων του Οµίλου. 
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Από το σύνολο των επενδύσεων αυτών, ποσό ύψους € 3,3 εκατ. αφορά σε επενδύσεις των 
θυγατρικών Ελλάδας, ποσό € 0,4 εκατ. σε επενδύσεις των θυγατρικών στην υπόλοιπη Ευρώπη και 
ποσό € 0,4 εκατ. αφορά σε επενδύσεις των θυγατρικών στην Ασία. 
 

Χρήση 2010 

 

Οι συνολικές επενδύσεις του Οµίλου σε πάγια (ενσώµατα και άυλα) για την χρήση 2010, ανήλθαν 
σε € 27,1 εκατ. και αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις για τον εκσυγχρονισµό, την ανακαίνιση 
και λειτουργία καταστηµάτων, αγορά επίπλων καθώς και σε αγορά δικαιώµατος χρήσης σήµατος 
των ολυµπιακών αγώνων «Λονδίνο 2012». 
 

Από το σύνολο των επενδύσεων αυτών, ποσό ύψους € 9,4 εκατ. αφορά σε επενδύσεις της 
µητρικής εταιρείας FOLLI FOLLIE Group, ποσό ύψους € 3 εκατ. σε επενδύσεις θυγατρικών Ασίας 
και ποσό € 6,4 εκατ. σε επενδύσεις θυγατρικών Ευρώπης. 
 
Οι επενδύσεις της µητρικής FOLLI FOLLIE Group ύψους € 9,4 εκατ., αφορούσαν σε € 6,4 εκατ. για 
ανακαινίσεις ήδη υπαρχόντων καταστηµάτων καθώς και δηµιουργία νέων σηµείων πώλησης, ποσό 
€ 2,2 εκατ. για µισθοδοτικά δικαιώµατα (αέρας) καταστήµατος Ermenegildo Zegna καθώς και 
διάφορες άδειες και συναφή διακαιώµατα, ποσό € 0,4 εκατ. για λογισµικά προγράµµατα, ποσό € 
0,2 εκατ. για µηχανήµατα και λοιπό µηχανολογικό εξοπλισµό και τέλος 0,2 εκατ. σε επενδύσεις σε 
µεταφορικά µέσα.   
 
Οι επενδύσεις σε συµµετοχές της Εκδότριας, κατά τη χρήση 2010 , οι οποίες ανήλθαν σε € 3.5 
εκατ. αφορούσαν σε συµµετοχή: 
 
(α) στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας PLANACO ABEE, έναντι ποσού € 2,5 εκατ. 
και  
(β) στο µετοχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση των εταιρειών Ice Cube AE και Collective AE. 
Συγκεκριµένα η Εκδότρια απέκτησε ποσοστό 25% του µετοχικού κεφαλαίου της Ice Cube AE 
έναντι ποσού € 25 χιλ. και ποσοστό 80% του µετοχικού κεφαλαίου της Collective A.E έναντι ποσού 
€ 960 χιλ.    
 
Στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες αποτιµώνται στο 
κόστος κτήσης τους µείον τυχόν ζηµιές αποµείωσης. Ο έλεγχος αποµείωσης της αξίας γίνεται µια 
φορά το χρόνο και συγκεκριµένα την 31.12. εκάστου έτους, µε βάση την αξία χρήσεως (value in 
use). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι  η αξία χρήσεως των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών 
ροών είναι µικρότερη από τη λογιστική αξία τους, αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης, ίση µε την 
διαφορά. 
 
Για τις θυγατρικές του Οµίλου στην Ασία  δεν υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης, διότι η καθαρή τους 
θέση είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από την αξία της συµµετοχής και συνεπώς δεν συντρέχει 
περίπτωση διενέργειας ελέγχου αποµείωσης.  
 
Για τις λοιπές θυγατρικές του Οµίλου σε Ελλάδα και λοιπή Ευρώπη, λόγω της ιδιαιτερότητας των 
συνθηκών αγοράς, ιδιαίτερα την τελευταία διετία, από τον έλεγχο αποµείωσης κατά τις χρήσεις 
2008 και 2009, οριστικοποιήθηκαν αποµειώσεις, της τάξεως των € 2,2 εκατ. και € 0,5 εκατ. 
αντίστοιχα, οι οποίες και έχουν µειώσει την αξία των συµµετοχών, ενώ για τον ίδιο λόγο κατά την 
χρήση 2010 οριστικοποιήθηκαν αποµειώσεις ύψους € 0,4 εκατ.  
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Χρήση 2009  

 

Οι συνολικές επενδύσεις του Οµίλου σε πάγια (ενσώµατα και άυλα) για την χρήση 2009 ανήλθαν 
σε € 29,1 εκατ. και αφορούν σε επενδύσεις επέκτασης δραστηριοτήτων και σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις εκσυγχρονισµού των καταστηµάτων καθώς και σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό.  
 
Από το σύνολο των επενδύσεων αυτών, ποσό ύψους € 0,8 εκατ. αφορά στη FOLLI FOLLIE ABEE, 
€ 5,7 εκατ. αφορούν σε επενδύσεις θυγατρικών εταιρειών στην Ασία, ποσό ύψους  € 1,1 εκατ. 
αφορά σε επενδύσεις θυγατρικών Ευρώπης, € 5,1 εκατ. επενδύσεις της προ της Συγχώνευσης 
εταιρείας ΚΑΕ ΑΕ, € 1,5 εκατ. επενδύσεις της εταιρείας Ελληνικές ∆ιανοµές AE, € 6,1 εκατ. 
επενδύσεις της Links of London και € 8,8 εκατ. επενδύσεις της προ της Συγχώνευσης Elmec Sport 
ABETE. 
 
Συγκεκριµένα οι επενδύσεις στη διάρκεια του 2009, της προ της Συγχώνευσης εταιρείας ΚΑΕ ΑΕ 
ύψους € 5,1 εκατ. (€ 4,9 εκατ. σε ενσώµατα πάγια και € 0,2 εκατ. σε άϋλα περιουσιακά στοιχεία), 
περιλαµβάνουν: ανακαίνιση και εµπλουτισµό των προσφερόµενων προϊόντων τεσσάρων (4) 
καταστηµάτων στο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών, επέκταση καταστήµατος στο αεροδρόµιο της Κω, 
δηµιουργία νέων καταστηµάτων στα Αεροδρόµια Ζακύνθου και Καρπάθου, επέκταση 
καταστήµατος, ανακαίνιση εξοπλισµού και λειτουργία πρατηρίου καυσίµων στους Μεθοριακού 
Σταθµούς των Κήπων Έβρου καθώς και της Νίκης, µε την ανέγερση νέου, σύγχρονου κτιρίου για 
τη στέγαση του καταστήµατος.  
 
Μέσω της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ, ξεκίνησε το Νοέµβριο η λειτουργία νέου 
καταστήµατος στην περιοχή αφίξεων Intra Schengen του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών, 
προσφέροντας ευρεία γκάµα προϊόντων. Συνολικά κατά τη χρήση 2009, επενδύθηκαν € 0,8 εκατ. 
σε ενσώµατα πάγια και € 0,7 εκατ. σε άϋλα περιουσιακά στοιχεία.   
 
Η εταιρεία LINKS OF LONDON, επέκτεινε περαιτέρω το δίκτυο των καταστηµάτων της το 2009 και 
αύξησε τον αριθµό τους κατά 16 καταστήµατα συνολικά, επενδύοντας ποσό της τάξης των € 6,1 
εκατ. σε ενσώµατα πάγια.   
 
Επίσης ποσό ύψους € 8,8 εκατ. δαπανήθηκε για απόκτηση πάγιου εξοπλισµού, λογισµικού και 
δικαιωµάτων µίσθωσης εκ των οποίων € 7,8 εκατ. σε ενσώµατα πάγια και € 1 εκατ. σε άϋλα και 
αφορούν σε επενδύσεις της εταιρείας ELMEC SPORT ABETE προ της Συγχώνευσης. 
 
Οι επενδύσεις σε συµµετοχές της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του 2009 ανήλθαν σε € 8 εκατ. 
περίπου και αφορά σε συµµετοχή στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΑΕΚΕ. 
 
Χρήση 2008  

 
Οι συνολικές επενδύσεις του Οµίλου για την χρήση 2008 ανήλθαν σε € 47,1 εκατ. εκ των οποίων 
39,5 εκατ. αφορούσαν σε επενδύσεις του οµίλου της τότε ΚΑΕ ΑΕ και € 7,6 εκατ. αφορούσαν σε 
επενδύσεις στο πλαίσιο της επέκτασης των δραστηριοτήτων και σε κτιριακές εγκαταστάσεις για τον 
εκσυγχρονισµό καταστηµάτων FOLLI FOLLIE, έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό.  
 
Από το σύνολο των επενδύσεων, ύψους € 7,6 εκατ. του Οµίλου της FOLLI FOLLIE ABEE, ποσό € 
2,1 εκατ. αφορούσε σε επενδύσεις της µητρικής FOLLI FOLLIE ABEE, € 3 εκατ. σε επενδύσεις 
θυγατρικών Ασίας, € 0,3 εκατ. σε επενδύσεις θυγατρικών Ευρώπης και € 2,2, εκατ. αφορούσαν σε 
υπό κατασκευή επέκταση προβλήτας λιµένος της θυγατρικής Planaco.  
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Οι επενδύσεις του οµίλου της ΚΑΕ ΑΕ, οι οποίες ανήλθαν σε € 39,5 εκατ. όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω, αφορούσαν σε επενδύσεις για επέκταση των δραστηριοτήτων και εκσυγχρονισµό των 
καταστηµάτων του εν λόγω οµίλου. Ειδικότερα, οι επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν ανά 
εταιρεία του οµίλου της ΚΑΕ ΑΕ, αφορούσαν στα κάτωθι: 
 
ΚΑΕ ΑΕ: Πραγµατοποίησε επενδύσεις ύψους € 4,5 εκατ. µε στόχο την επέκταση των 
δραστηριοτήτων της και τον εκσυγχρονισµό των καταστηµάτων της. Συνολικά, κατά τη χρήση 
2008 επενδύθηκαν € 4,2 εκατ. σε ενσώµατα πάγια και € 0,3 εκατ. σε άϋλα περιουσιακά στοιχεία. 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ: Ξεκίνησε τη λειτουργία των νέων πρωτοποριακών καταστηµάτων 
TRITON, που διαθέτουν µοντέρνα, καινοτόµα, και χρηστικά gadgets, στην ελεύθερη ζώνη του 
∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών και την Πάτρα. Συνολικά, κατά τη χρήση 2008 επενδύθηκαν € 147 
χιλ. σε ενσώµατα πάγια και € 17 χιλ. σε άϋλα περιουσιακά στοιχεία. 
 
LINKS LONDON: Επέκτεινε το δίκτυο των καταστηµάτων της και αύξησε τον αριθµό τους κατά 13 
καταστήµατα. Στα τέλη του 2008 διέθετε διεθνώς (κυρίως σε Βρετανία, ΗΠΑ και Ασία) δίκτυο 44 
αποκλειστικών καταστηµάτων και 22 σηµείων πώλησης σε εµπορικούς πολυχώρους. Συνολικά, 
κατά τη χρήση 2008 επενδύθηκαν € 4,4 εκατ. σε ενσώµατα πάγια και € 1 χιλ. σε άϋλα περιουσιακά 
στοιχεία. 
 
Όµιλος ELMEC SPORT ABETE: Ξεκίνησε τη λειτουργία 34 νέων σηµείων πώλησης, εκ των οποίων 
20 στην Ελλάδα, 9 στη Ρουµανία, 3 στη Βουλγαρία και 2 στη Μολδαβία. Επιπλέον, στα τέλη του 
Νοέµβρη του 2008, ξεκίνησε τη λειτουργία του το δεύτερο µεγάλο πολυκατάστηµα “attica”, 
συνολικής έκτασης 13 χιλ. τ.µ., στο “Golden Hall” στο Μαρούσι Αττικής. Συνολικά, κατά τη χρήση 
2008 επενδύθηκαν € 29,6 εκατ. σε ενσώµατα πάγια και € 0,9 εκατ. σε άϋλα περιουσιακά στοιχεία.  
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008, οι επενδύσεις σε συµµετοχές της FOLLI FOLLIE ΑΒΕΕ ανήλθαν 
σε € 34,3 εκατ. Συγκεκριµένα: 
 
- εξαγόρασε το υπόλοιπο 60% του µετοχικού κεφαλαίου της συνδεδεµένης FOLLI FOLLIE JAPAN, 
έναντι συνολικού τιµήµατος € 12,6 εκατ. Το τελικό ποσοστό συµµετοχής της FOLLI FOLLIE ABEE 
στην FOLLI FOLLIE JAPAN διαµορφώθηκε έτσι σε 100%.    
 
- εξαγόρασε το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι 23,33%, του µετοχικού κεφαλαίου της PLANACO ABEE, 
έναντι συνολικού τιµήµατος € 2,6 εκατ. Έτσι το συνολικό ποσοστό συµµετοχής της  FOLLI FOLLIE 
ABEE στην PLANACO ABEE διαµορφώθηκε σε 100%.  
 
- απέκτησε έναντι ποσού € 19,1 εκατ., το 4,49% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΚΑΕ ΑΕ. 
Έτσι το συνολικό ποσοστό συµµετοχής της FOLLI FOLLIE ABEE στην ΚΑΕ ΑΕ ανήλθε σε 56,77%. 
 

3.5.2.2 Τρέχουσες και Μελλοντικές Επενδύσεις  

 
Η Εταιρεία, κατά το έτος 2011 και µέσα στα επόµενα τρία έτη, πρόκειται να προβεί στις παρακάτω 
επενδύσεις. 

 
Όσον αφορά τον τοµέα κόσµηµα, ρολόι, αξεσουάρ, η Εταιρεία θα προβεί τόσο σε επέκταση του 
δικτύου πωλήσεων µε δηµιουργία νέων σηµείων πώλησης όσο και στην ανακαίνιση των 
υφιστάµενων σηµείων πώλησης στην ελληνική αγορά. Το ύψος των επενδύσεων αυτών εκτιµάται 
να ανέλθει σε € 2 εκατ.  Για την ανάπτυξη του δικτύου του τοµέα κόσµηµα ρολόι αξεσουάρ σε 
Ευρώπη, Ασία και Αµερική, η Εταιρεία θα προβεί σε επενδύσεις ποσού € 6 εκατ. 
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Για την περαιτέρω ανάπτυξη του τοµέα λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου πρόκειται να προβεί σε 
επενδύσεις εκτιµώµενου συνολικού ύψους € 9 εκατ., που αφορούν στη δηµιουργία νέων σηµείων 
πώλησης, καθώς και στην ανακαίνιση και επέκταση των υπαρχόντων σηµείων σε λιµάνια, 
αεροδρόµια και συνοριακούς σταθµούς. 

 
• Στην αγορά της Ρουµανίας, η Εταιρεία πρόκειται να ολοκληρώσει την αναστήλωση και 

αναπαλαίωση του διατηρητέου εµπορικού ακινήτου ιδιοκτησίας της θυγατρικής εταιρείας 
ELMEC ROMANIΑ στο εµπορικό κέντρο του Βουκουρεστίου, επένδυση που εκτιµάται σε 
ποσό € 3 εκατ. Η υλοποίηση της ανωτέρω επένδυσης συµπεριλαµβανοµένων των φάσεων 
σύνταξης προµελέτης, οριστικής µελέτης και ανακατασκευής θα ολοκληρωθεί εντός της 
επόµενης διετίας από την πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. 

 
Όσον αφορά το ακίνητο του Οµίλου επί της οδού Πατησίων (πρώην ΜΙΝΙΟΝ), το οποίο είναι υπό 
ανκατασκευή, η αυξανόµενη υποβάθµιση σε συνδυασµό µε τις καθηµερινές πορείες και το 
γενικότερο κλίµα που επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, έχει προσωρινά παγώσει τα σχέδια της 
Εκδότριας για την αξιοποίησή του. Σύµφωνα µε την Εταιρεία, τα σχέδια για την αξιοποίηση του 
ακινήτου δεν έχουν εγκαταλειφθεί και µάλιστα από την στιγµή που θα ληφθούν οι σχετικές  
αποφάσεις, οι εργασίες ανακατασκευής θα διαρκέσουν το πολύ από 16 έως 18 µήνες.                                                                  
Ωστόσο, η συνολική υποβάθµιση του κέντρου της Αθήνας, που πλήττει όλες τις αλυσίδες που 
δραστηριοποιούνται στην εν λόγω περιοχή, αναγκάζει τη διοίκηση του Οµίλου να τηρεί στάση 
αναµονής.  
 
Η Εταιρεία έχει υπογράψει προσύµφωνο για την αγορά εµπορικού ακινήτου, το οποίο αφορά σε 
κατάστηµα που ήδη λειτουργεί η Εταιρεία και θα αγοραστεί µε leasing, έναντι συνολικού τιµήµατος 
€ 2,4 εκατ. Σηµειώνεται ότι έχει ήδη καταβάλει τον περασµένο Μάιο € 900 χιλ., ενώ το υπόλοιπο 
τίµηµα θα καταβληθεί τον προσεχή Ιούνιο.  

 
Σηµειώνεται επίσης ότι, µέχρι το τέλος του 2011, αναµένεται η κατασκευή ενός ακόµη 
καταστήµατος Ermenegildo Zegna στα βόρεια προάστια ύψους € 500 χιλ. (ήδη η Εταιρεία 
λειτουργεί τρία καταστήµατα, στο Αttica και στο Golden Hall). 

 
Πέραν των ανωτέρω δεν έχουν καταρτισθεί δεσµευτικές συµφωνίες για την υλοποίηση 
επενδύσεων.  
 
Συγκεκριµένα, η διοίκηση της Εκδότριας δηλώνει ότι δεν έχει αναλάβει καµία ισχυρή δέσµευση για 
την υλοποίηση µελλοντικών επενδύσεων, πλην όσων περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο. 
 

3.5.2.3 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Οµίλου «Folli Follie Group» 

 

Ο Όµιλος την 31.03.2011 διατηρούσε άϋλα περιουσιακά στοιχεία αξίας € 104.604 χιλ. Τα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία (δικαιώµατα) αφορούν κυρίως την εκτιµηθείσα αξία της άδειας (δικαίωµα) 
ύψους € 43.140 χιλ περίπου για διεξαγωγή εµπορικών δραστηριοτήτων των αφορολογήτων ειδών 
καθώς επίσης µισθωτικά δικαιώµατα, λογισµικό, σήµατα και λοιπές άδειες. Επίσης, είχε 
καταχωρηµένη υπεραξία από απόκτηση συµµετοχών ύψους € 252.829 χιλ. την 31.03.2011 (βλ. 
υποενότητα 3.16.2.2 «Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένης Κατάστασης Οικονοµικής 
θέσης της 31.03.2011» 

 

Ο Όµιλος την 31.12.2010 διατηρούσε άϋλα περιουσιακά στοιχεία αξίας € 105.465 χιλ. Τα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία (δικαιώµατα) αφορούν κυρίως την εκτιµηθείσα αξία της άδειας (δικαίωµα) 
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ύψους € 43.434 εκ. περίπου για διεξαγωγή εµπορικών δραστηριοτήτων των αφορολογήτων ειδών 
καθώς επίσης µισθωτικά δικαιώµατα, λογισµικό, σήµατα και λοιπές άδειες. Επίσης, είχε 
καταχωρηµένη υπεραξία από απόκτηση συµµετοχών ύψους € 252.829 χιλ. την 31.12.2010 (βλ. 
υποενότητα 3.16.1.2 «Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένης Κατάστασης Οικονοµικής 
θέσης χρήσεων 2008 - 2010» 

 

3.5.2.4 Σήµατα Οµίλου «Folli Follie Group» 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα σήµατα καθώς και οι σηµαντικότερες άδειες 
εκµετάλλευσης – λειτουργίας που κατέχει ο Όµιλος. 

Κατοχυρωµένο Σήµα Κλάσεις 
Λήξη 

Προστασίας 

ICE CUBE 8,18,20,20,24,27,28,34 26/7/2012 

KIDZ 10,12,20,24,25,28 28/2/2013 

ELMEC SPORTS CORNER 25,28 12/5/2013 

ELMEC EXCLUSIVE 
SPORTS  

9,10,14,18,20,24,25,28 10/6/2014 

GYM TONIC 25,28,41,43,44 18/3/2015 

FAMOUS BRANDS 18,24,25 5/4/2015 

ΚΙΧ 25,18,14,9  
Αναµένεται 
Απόφαση 

COLLECTIVE CULTURE 25,18,14,9 
Αναµένεται 
Απόφαση 

FACTORY OUTLET THE 
SHOPPING THERAPY 35,39,41 6/1/2019 

The shopping therapy is 
jaba man 3 έως 45 5/6/2014 

Μ ΜΙΝΙΟΝ 3 έως 45 1/12/2013 

HARLEY DAVIDSON 16,26,28 2/2015 

  18, 25 2019 

  3,25 2018 

  14,25,42 2014 

CONVERSE 18,25,9,16,35 Αορίστου 

ENTER to WIN 16 5/3/2012 

HELLENIC FREE SHOPS 3,9,10,14,16,18,25, 20/12/2016 

  29,30,33,34,35,39,43   

HELLENIC DUTY FREE 
SHOPS 3,9,10,14,16,18,25,28, 17/4/2018 

  29,30,33,34,35,39,43   

TRAVEL THERAPY 16,35,39,41,43 17/9/2019 

HELLENIC TRAVEL 
THERAPY 16,35,39,41,43 21/9/2019 

HELLENIC TRAVEL 
SHOPS 3,9,10,14,16,18,25, 14/6/2012 

  28,29,30,33,35,43   

HELLENIC 
DISTRIBUTIONS SA 3,9,10,14,16,18,25, 14/6/2012 
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Κατοχυρωµένο Σήµα Κλάσεις 
Λήξη 

Προστασίας 

  28,29,30,33,35,43   

 

 

Επίσης, η Εταιρεία κατέχει σηµαντικό αριθµό εµπορικών σηµάτων που συνδέονται µε προϊόντα της 
στην Ελλάδα, κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελβετία, τον Καναδά, τις Η.Π.Α., την 
Αργεντινή, τη Βραζιλία, το Μεξικό, το Μπαχρέιν, το Οµάν, την Αίγυπτο, το Μαρόκο, το Ιράν, το 
Ισραήλ, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Λίβανο, το Πακιστάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τα 
Η.Α.Ε, τη Συρία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, την Ιαπωνία, την 
Ινδία, την Ινδονησία, τη Ν. Κορέα, τη Σιγκαπούρη, την Μαλαισία, την Ταιβάν, την Ταϊλάνδη, τη 
Ρωσία και την Τουρκία. Μεταξύ άλλων, τα σήµατά της περιλαµβάνουν ενδεικτικά τα εξής: “FF” , 
“Folli Follie”, “Folli Follie babie”, “FOLLI FOLLIE” (στην αγγλική και ιαπωνική γραφή), “Folli Follie 
Accessories”, “τρελές τρέλες ACCESSORIES”, “TRITON”, “K Collection by Folli Follie”. Επίσης, έχει 
στην κατοχή της πλήθος καταχωρηµένων σχεδίων, που αφορούν κυρίως σε ωρολόγια. 

 

3.6 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Oι κύριοι επιχειρηµατικοί τοµείς δραστηριότητας του Οµίλου είναι οι ακόλουθοι:  

 

A. ΚΟΣΜΗΜΑ, ΡΟΛΟΙ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ: 

 

Ο τοµέας αυτός αφορά στον σχεδιασµό, την επεξεργασία και εµπορία κοσµηµάτων, ρολογιών και 
λοιπών παρεµφερών αξεσουάρ.  

 

B. ΛΙΑΝΙΚΟ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 

 

Ο τοµέας του λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου περιλαµβάνει τις πωλήσεις αφορολογήτων και 
φορολογηµένων ειδών λιανικής που πραγµατοποιούνται σε σταθµούς αεροδροµίων, τελωνείων και 
λιµανιών. 

 

Γ. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: 

 

Ο τοµέας αυτός αφορά στην εκµετάλλευση πολυκαταστηµάτων 

 

∆. ΕΝ∆ΥΣΗ – ΥΠΟ∆ΗΣΗ: 

 

Ο τοµέας αυτός αφορά στη λιανική και χονδρική πώληση επώνυµων ειδών ένδυσης και υπόδησης, 

 

Τα έσοδα (πωλήσεις) του Οµίλου FOLLI-FOLLIE GROUP ανά λειτουργικό τοµέα για τις χρήσεις 
2008-2010 και την περίοδο 1.1-31.3.2011 αναλύονται ως εξής: 
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σε χιλ. € 

πωλήσεις 
ανά τοµέα

% επί του 
συνόλου

πωλήσεις 
ανά τοµέα

% επί του 
συνόλου

πωλήσεις 
ανά τοµέα

% επί του 
συνόλου

πωλήσεις 
ανά τοµέα

% επί του 
συνόλου

Κόσµηµα-Ρολόι-Αξεσουάρ 410.219 43,8% 478.710 48,2% 509.746 51,5% 119.531 54,5%

Λιανικό ταξιδιωτικό εµπόριο 292.297 31,2% 274.147 27,6% 257.168 26,0% 40.561 18,5%

Πολυκαταστήµατα 127.704 13,6% 154.740 15,6% 144.451 14,6% 33.993 15,5%

Ένδυση/Υπόδηση χονδρική 155.329 16,6% 144.514 14,6% 140.841 14,2% 39.759 18,1%

Λοιποί τοµείς 2.054 0,2% 1.424 0,1% 7.430 0,8% 1.768 0,8%

Απαλοιφές ενοποίησης -50.342 -5,4% -61.033 -6,1% -70.036 -7,1% -16.389 -7,5%

Σύνολο 937.261 100,0% 992.502 100,0% 989.600 100,0% 219.223 100,0%

Πωλήσεις ανά λειτουργικό τοµέα 2008-2010 και 01.01-31.03.2011

01.01-31.03.201101.01-31.12.201001.01-31.12.200901.01-31.12.2008

 
Σηµ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από 
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2009 (οι οποίες 
συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008) όπως συντάχθηκαν από την FOLLI FOLLIE ABEE 
βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή 

 

Tα έσοδα (πωλήσεις) του Οµίλου FOLLI-FOLLIE GROUP για τις χρήσεις 2008-2010 και την περίοδο 
1.1 – 31.3.2011 ανά περιοχή αναλύονται ως εξής: 

 

(ποσά σε € χιλ.)
1.1-

31.12.2008
% επί των 
πωλήσεων

1.1-
31.12.2009

% επί των 
πωλήσεων

1.1-
31.12.2010

% επί των 
πωλήσεων

1.1-
31.3.2011

% επί των 
πωλήσεων

Ελλάδα 566.239 60,4% 504.621 50,9% 486.578 49,2% 108.176 49,3%

Λοιπή Ευρώπη 87.302 9,3% 146.510 14,8% 138.620 14,0% 20.865 14,0%

Ασία 283.720 30,3% 341.218 34,4% 364.403 36,8% 90.182 36,8%

Σύνολο 937.261 100,0% 992.349 100,0% 989.601 100% 219.223 100%

Πωλήσεις ανά γεωγραφικό τοµέα

 
Σηµ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008) όπως συντάχθηκαν από 
την FOLLI FOLLIE ABEE βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή 

 

Σύµφωνα µε δήλωση του εκπροσώπου της Εκδότριας, κατά την διάρκεια της εξεταζόµενης 
περιόδου οι βασικοί έκτακτοι παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν σηµαντικά τη δραστηριότητα του 
Οµίλου είναι οι εξής: 

 

• Η παγκοσµίου εµβέλειας κρίση στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα είχε ολοένα και 
περισσότερα αρνητικά αποτελέσµατα στη συνολική ζήτηση για τα προϊόντα που 
εµπορεύεται ο Όµιλος. 

• Η πτώση της κατανάλωσης στην Ελλάδα, ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης στη 
χώρα και της συρρίκνωσης του εισοδήµατος των καταναλωτών από την ένταξη της 
Ελλάδας στο µηχανισµό στήριξης και τη λήψη µέτρων λιτότητας από την Κυβέρνηση 

• Οι ταραχές στα κέντρα των µεγαλύτερων ελληνικών πόλεων και οι απεργιακές 
κινητοποιήσεις το ∆εκέµβριο του 2008,τον Ιούνιο του 2009 και καθ’όλη την διάρκεια του 
2010 έως 31.03.2011, είχαν ως αποτέλεσµα να υπολειτουργήσουν τα εκεί εµπορικά 
καταστήµατα για µεγάλο µέρος της περιόδου, η οποία µάλιστα έχει µεγάλο ειδικό βάρος 
στη διαµόρφωση των συνολικών ετησίων πωλήσεων του Οµίλου. 
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• Η υποχώρηση της οικονοµικής δραστηριότητας στις χώρες Ρουµανία, Βουλγαρία, 
Μολδαβία . 

• Επαναλαµβανόµενες απεργίες µεταφορών και άλλοι έκτακτοι παράγοντες. 
 

Σηµειώνεται επίσης ότι εντοπίζεται εποχικότητα του Οµίλου στον τοµέα Ένδυση & Υπόδηση 
χονδρικής και λιανικής, κατά το α’ και γ' τρίµηνο κάθε έτους. Στα διαστήµατα αυτά οι πωλήσεις 
χονδρικής επηρεάζονται θετικά από τον προγραµµατισµό των αγορών µεγάλων πελατών της 
χονδρικής για τις περιόδους Άνοιξη/Καλοκαίρι, Φθινόπωρο/Χειµώνας. Στον τοµέα κόσµηµα – 
αξεσουάρ – ρολόι, η εποχικότητα παρατηρείται κατά τις περιόδους εορτών (Χριστούγεννα – 
Πάσχα) και της καλοκαιρινής περιόδου λόγω των εκπτώσεων. Τέλος, στον τοµέα λιανικό 
ταξιδιωτικό εµπόριο, η εποχικότητα παρατηρείται την περίοδο Μάιο – Οκτώβριο λόγω αυξηµένης 
επιβατικής κίνησης σε σχέση µε το υπόλοιπο έτος. 

 

Κατωτέρω παρουσιάζονται αναλυτικά οι δραστηριότητες του Οµίλου ανά τοµέα δραστηριότητας: 

 

3.6.1 Τοµέας Κόσµηµα -  Ρολόι - Αξεσουάρ 

Ο τοµέας αυτός αφορά στο σχεδιασµό, την κατασκευή, επεξεργασία και εµπορία κοσµηµάτων, 
ρολογιών και λοιπών παρεµφερών αξεσουάρ µόδας όπως τσάντες, µικρά δερµάτινα είδη, ζώνες, 
πασµίνες και γυαλιά ηλίου, µέσω της Εταιρείας, της θυγατρικής LINKS (LONDON) LIMITED και των 
θυγατρικών τους. Ειδικότερα περιλαµβάνει: α) την κατασκευή κοσµηµάτων από χρυσό, ασήµι και 
άλλα µέταλλα καθώς και ρολογιών και β) την εµπορία κοσµηµάτων και συναφών προϊόντων, 
ρολογιών, δερµατίνων ειδών και αρωµάτων. 

 

3.6.1.1 Προϊόντα και Εµπορεύµατα της Εταιρείας 

 

Η παραγωγή χωρίζεται σε ιδιοπαραχθέντα και σε αυτά που παράγονται µε τη µέθοδο του φασόν. 
Το 20% περίπου παράγεται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής και 
αφορά ως επί το πλείστον εξειδικευµένα είδη ενώ το υπόλοιπο 80% περίπου παράγεται σε 
εγκαταστάσεις τρίτων που απασχολούνται αποκλειστικά για την Εταιρεία κυρίως στην Κίνα. Τα 
προϊόντα της Εταιρείας παράγονται σε αποκλειστικά της σχέδια και περιλαµβάνουν όλων των ειδών 
τα κοσµήµατα από χρυσό, ασήµι και άλλα µέταλλα όπως δακτυλίδια, σκουλαρίκια, βραχιόλια, κολιέ 
και καρφίτσες. Στα παραγόµενα προϊόντα επίσης περιλαµβάνεται και η παραγωγή µέρους των 
ρολογιών τα οποία στη συνέχεια συναρµολογούνται µε τα υπόλοιπα µέρη των ρολογιών µηχανικά 
και ηλεκτρονικά τα οποία είναι εισαγόµενα. 

 

Η παραγωγή των προϊόντων της Εταιρείας, κοσµηµάτων, ρολογιών, επιχειρηµατικών δώρων και 
δερµάτινων ειδών, που πραγµατοποιείται σε τρίτους στο εξωτερικό γίνεται σε αποκλειστικά σχέδια 
της, µε την επίβλεψη της ως προς την ποιότητα κατασκευής τους και µε πρώτες ύλες που 
προµηθεύει η Εταιρεία. Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία έχει µακροχρόνια συνεργασία µε 15 περίπου 
κατασκευαστές προϊόντων της και εκτιµά ότι και σε περίπτωση που επιθυµεί αντικαταστάσταση ή 
προσθήκη νέων υπάρχει µεγάλη ζήτηση από υποψήφιους συνεργάτες. 

 

H εµπορική δραστηριότητα περιλαµβάνει χονδρικές και κυρίως λιανικές πωλήσεις σε 428 σηµεία 
πώλησης σε 24 χώρες. Τα σηµεία πώλησης µε το εµπορικό σήµα Folli Follie περιλαµβάνουν 
καταστήµατα σε εµπορικούς δρόµους των µεγάλων πόλεων στον κόσµο, όπως Λονδίνο (New Bond 
Street), Τόκιο (περιοχή Ginza), Παρίσι (Rue de la Paixe), Χονγκ Κονγκ (κεντρική συνοικία), τη Νέα 
Υόρκη (περιοχή SOHO και Manhattan ) κλπ. Εκτός από τα καταστήµατα-ναυαρχίδες σε 
στρατηγικές τοποθεσίες, τα προϊόντα µε το εµπορικό σήµα Folli Follie (εφεξής “προϊόντα Folli”) 
πωλούνται επίσης µέσω αυτόνοµων καταστηµάτων και καταστηµάτων shop-in-shop σε διάσηµα 
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πολυκαταστήµατα, όπως Isetan και Takashimaya στην Ιαπωνία, Lotte και Hyundai στην Κορέα, 
Selfridges στην Αγγλία και Corte Ingles στην Ισπανία. H Εταιρεία έχει τον άµεσο έλεγχο του 
διεθνούς δικτύου διανοµής της, καθετοποιώντας τις δραστηριότητές της, από την παραγωγή έως 
τη λιανική πώληση. 

 

Η γεωγραφική κατανοµή των 428 σηµείων πώλησης προϊόντα Folli έχει ως εξής: 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗ  FOLLI-FOLLIE 

Περιοχή Αριθµός

Ευρώπη 108

Ασία (εκτός Ιαπωνίας) 184

Ιαπωνία 72

ΗΠΑ/ Νησιά Ειρηνικού 8

Καταστήµατα σε διεθνή αεροδρόµια 56

Σύνολο 428  
 

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρεία, µη ελεγµένα από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές 

 

Η πολιτική των πωλήσεων βασίζεται στην προώθηση των προϊόντων µέσω επιλεγµένων σηµείων 
πώλησης (εµπορικοί ή/και πολυτελείς δρόµοι, µεγάλα εµπορικά πολυκαταστήµατα, shops in shop). 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται τόσο στον εσωτερικό αρχιτεκτονικό σχεδιασµό των καταστηµάτων και 
στην εσωτερική και εξωτερική διακόσµησή τους, όσο και στην επιλογή του προσωπικού που 
απασχολείται σε αυτά, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή προβολή της εικόνας της επιχείρησης. 

 

Η παρουσίαση των προϊόντων αλλά και το ύφος και η αισθητική των καταστηµάτων είναι ενιαία 
ώστε να εξασφαλίζεται η άµεση αναγνώριση από το καταναλωτικό κοινό των προϊόντων Folli. 
Σηµειώνεται ότι στην Εταιρεία υπάρχει αρµόδιο τµήµα «προβολής καταστηµάτων λιανικής 
πώλησης». 

 

Επίσης µεγάλη σηµασία δίνεται στην επιλογή των συνεργατών της, η οποία γίνεται ύστερα από 
λεπτοµερή αξιολόγηση των υποψηφίων. Μετά την επιλογή του, ο νέος συνεργάτης εκπαιδεύεται 
από την Εταιρεία προκειµένου να κατανοήσει τη φιλοσοφία της επιχείρησης ως προς την 
προώθηση των προϊόντων της. Παράλληλα εκπαιδεύεται και το προσωπικό που απασχολείται στα 
καταστήµατα. 

 

Σαν αγορά στόχο η Εταιρεία επέλεξε να τοποθετηθεί στο επώνυµο κόσµηµα και αξεσουάρ σε ένα 
εύρος τιµών Ευρώ 50 – 500 που απευθύνεται στην εργαζόµενη γυναίκα, καθώς θεωρεί ότι σε αυτή 
τη κατηγορία διεθνώς, διαθέτει πλεονέκτηµα µε τους ευχάριστους και µοντέρνους χώρους 
πώλησης που διαθέτει, τη σωστή οργάνωση και το διακεκριµένο και αναγνωρίσιµο σήµα στις 
περισσότερες πρωτεύουσες ανά το κόσµο. 

 

3.6.1.2 Εµπορεύµατα Links 

 

Όπως έχει προαναφερθεί, η εν λόγω δραστηριότητα του Οµίλου αναπτύσσεται επίσης µέσω της 
βρετανικής εταιρείας «LINKS (LONDON) LIMITED», εξαγορασθείσας από τη θυγατρική του 
εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ» το 2006, η οποία περιλαµβάνει την 31.3.2011 ένα εκτεταµένο 
δίκτυο 83 σηµείων πώλησης σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή - Αφρική και Β. Αµερική ενώ παράλληλα 
διαθέτει επιλεκτικά τα προϊόντα της χονδρικώς, σε επιλεγµένα σηµεία πώλησης διεθνώς. 
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Σηµειώνεται ότι, το δίκτυο της εν λόγω εταιρείας κατά το έτος εξαγοράς (2006) από τον Όµιλο 
ανέρχονταν σε 43. Σηµειώνεται επίσης ότι, προς το παρόν, τα καταστήµατα που λειτουργεί είναι 
της εταιρείας και φέρουν την επωνυµία της, LINKS LONDON, ενώ παράλληλα λειτουργεί σηµαντικό 
αριθµό “corners” σε γνωστά πολυκαταστήµατα. Στα πλαίσια περεταίρω επέκτασης, 
προγραµµατίζεται µελλοντικά η δηµιουργία καταστηµάτων µε franchising. Η εν λόγω εταιρεία 
ιδρύθηκε το 1990, ξεκίνησε ως ειδικός σε µανικετόκουµπα ενώ σήµερα περισσότερο από το 70% 
του φάσµατος των προϊόντων της αποτελείται από σχέδια της στερλίνας ασηµένια και χρυσά 
κοσµήµατα 18Κ. Από το φθινόπωρο του 2007, η γκάµα των προϊόντων έχει εµπλουτισθεί από µια 
συλλογή ρολογιών ελβετικής κατασκευής. 

 

Τα προϊόντα της LINKS (LONDON) LIMITED κατασκευάζονται από την εταιρεία σε εγκαταστάσεις 
τρίτων (φασόν), κυρίως στην Ασία ενώ ένα µικρό µέρος κατασκευάζεται στην Ευρώπη. Η εταιρεία 
προµηθεύεται τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιεί για την κατασκευή των προϊόντων της 
ανεξάρτητα, από προµηθευτές κοινούς µε τις άλλες εταιρείες του Οµίλου. 

 

Η γεωγραφική κατανοµή των 83 σηµείων πώλησης την 31.3.2011 έχει ως εξής: 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗ LINKS (LONDON) 

LIMITED 

Περιοχή Αριθµός 

Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική   

Καταστήµατα 33 

"Γωνίες" εντός πολυκαταστηµάτων (Corners) 16 

ΗΠΑ  

Καταστήµατα 6 

"Γωνίες" εντός πολυκαταστηµάτων (Corners) 17 

Σύνολο 83 

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρεία, µη ελεγµένα από Ορκωτούς 
Ελεγκτές – Λογιστές 

 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι η οργανωτική επιτροπή των Ολυµπιακών Αγώνων Λονδίνο 2012 
ανακήρυξε τη LINKS ως επίσηµο σχεδιαστή της συλλογής κοσµηµάτων των Ολυµπιακών Αγώνων 
Λονδίνο 2012. Πιο συγκεκριµένα, η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών 
Αγώνων (LOCOG) επιβεβαίωσε ότι η Links of London αποτελεί επίσηµο αδειούχο του "Λονδίνο 
2012" η οποία θα δηµιουργήσει την Επίσηµη Συλλογή Κοσµηµάτων των Ολυµπιακών Αγώνων 
"Λονδίνο 2012". Η ανάθεση προβλέπει ότι η Creative Director του οίκου, Elizabeth Galton, και η 
οµάδα της θα δηµιουργήσουν κοσµήµατα και συλλογές από πολύτιµα µέταλλα, πολυτελή 
αντικείµενα, παιδικά κοσµήµατα και πολυτελή δώρα από µέταλλα. Τα προϊόντα θα περιλαµβάνουν 
µια συλλεκτική συλλογή heritage, εµπνευσµένη από µνηµειώδεις εικόνες και γεγονότα 
προηγούµενων Ολυµπιακών Αγώνων. 

 

3.6.2 Τοµέας Λιανικό Ταξιδιωτικό Εµπόριο 

 

Η δραστηριοποίηση του Οµίλου στον τοµέα του λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου αφορά στις 
πωλήσεις αφορολογήτων και φορολογηµένων ειδών λιανικής που πραγµατοποιούνται σε σταθµούς 
αεροδροµίων, τελωνείων και λιµανιών στην Ελλάδα, στις πωλήσεις φορολογηµένων ειδών λιανικής 
σε σηµεία που επιτρέπουν την υλοποίηση αγορών ακόµα και σε όσους δεν ταξιδεύουν µέσω της 
θυγατρικής εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ» καθώς και στις χονδρικές πωλήσεις 
εµπορευµάτων παραδοσιακών ειδών ταξιδιωτικού εµπορίου προς πρεσβείες και ένοπλες δυνάµεις. 
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Η Εταιρεία κατέχει το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης των καταστηµάτων αφορολογήτων 
ειδών που υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν στην Ελλάδα. Το δικαίωµα αυτό παραχωρήθηκε 
στην Εταιρεία µε το άρθρο 120, Ν. 2533/1997 και την υπογραφή σχετικής σύµβασης µε το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο έναντι καταβληθέντος τιµήµατος € 58,7 εκατ. Για χρονικό διάστηµα 50 ετών, 
αρχόµενο από 1 Ιανουαρίου 1998 (βλ. υποενότητα 3.19.1.4 «Λοιπές Σηµαντικές Συµβάσεις» του 
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου). Το εν λόγω «∆ικαίωµα» µε βάση τις σχετικές διατάξεις 
αποσβένεται προς 2% ετησίως. Σηµειώνεται ότι την 1η Ιουλίου 1999 καταργήθηκαν οι πωλήσεις 
αφορολόγητων ειδών σε επιβάτες µε προορισµό τις χώρες της Ε.Ε. 

 

Περαιτέρω, µέσω της θυγατρικής εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ», η οποία 
δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη των λιανικών φορολογηµένων πωλήσεων, η Εταιρεία κατόρθωσε 
να επεκτείνει το δίκτυο καταστηµάτων λιανικής πώλησης και πέραν των χώρων αναχωρήσεων των 
αεροδροµίων, µεθοριακών σταθµών και λιµανιών όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία  σε σηµεία 
που επιτρέπουν την υλοποίηση αγορών ακόµα και σε όσους δεν ταξιδεύουν. 

 

3.6.2.1 Καταστήµατα Εταιρείας 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται, οι πωλήσεις της του τοµέα λιανικού ταξιδιωτικού 
εµπορίου, ανά κανάλι, για την εξεταζόµενη περίοδο: 

 

ΚΑΝΑΛΙ 2008 2009 2010

01.01-
31.3.2011

∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών 87,3 79,3 70,0 13,0

Λοιπά Αεροδρόµια 86,4 77,3 75,5 3,9

Μεθοριακοί Σταθµοί 68,8 66,9 66,6 15,4

Λιµάνια 19,0 17,9 16,4 1,7

Εργαζόµενοι Αεροδροµίων και Λιµανιών 2,2 2,4 1,7 0,3

Χονδρικές - Λοιπές Πωλήσεις 4,4 7,3 3,7 1,1

ΣΥΝΟΛΟ 268,1 251,1 233,9 35,4

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (σε εκατ. €)

 
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρεία, µη ελεγµένα από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές 

 

Με ηµεροµηνία 31.3.2011, η Εταιρεία διαθέτει 90 καταστήµατα λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου σε 
47 σηµεία πώλησης (25 αεροδρόµια, 11 µεθοριακούς σταθµούς και 11 λιµάνια). Η δηµιουργία των 
καταστηµάτων της προκύπτει είτε ως αποτέλεσµα του αποκλειστικού δικαιώµατος διάθεσης 
αφορολογήτων ειδών στις εξόδους από την Ελλάδα ή µέσω διαγωνισµών στους οποίους 
συµµετέχει η Εταιρεία σε συνεργασία µε διεθνούς Οίκους του εξωτερικού και εσωτερικού. Για την 
εισαγωγή ειδών στα καταστήµατα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Βασικό µέληµα της 
Εταιρείας είναι η διάθεση αυθεντικών, “φρέσκων”, επώνυµων, σύγχρονων προϊόντων σε απόλυτα 
ανταγωνιστικές τιµές. 

 

Συνοπτικά, η γεωγραφική κατανοµή των 90 καταστηµάτων λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου που 
διαθέτει η Εταιρεία την 31.3.2011 έχει ως εξής: 
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Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρεία, µη ελεγµένα από 
Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές 

 

Στον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών η Εταιρεία λειτουργεί συνολικά είκοσι δύο (22) καταστήµατα 
στους χώρους αναχωρήσεων ταξιδιωτών. Για τα καταστήµατα αυτά που βρίσκονται στους χώρους 
των αναχωρήσεων, είναι απαραίτητη για την υλοποίηση αγορών η προσκόµιση της κάρτας 
επιβίβασης. 

 

Ειδικότερα, στην Intra Schengen περιοχή του Αεροδροµίου Αθηνών η Εταιρεία λειτουργεί 11 
καταστήµατα. Πρόκειται για τα καταστήµατα που διαθέτουν τα παραδοσιακά είδη του ταξιδιωτικού 
εµπορίου όπως αρώµατα & καλλυντικά, οινοπνευµατώδη και καπνικά είδη, τυποποιηµένα ελληνικά 
και διεθνή τρόφιµα, σοκολατοειδή προϊόντα, παιχνίδια, αξεσουάρ, ρολόγια, κοσµήµατα και λοιπά 
είδη πολυτελείας. Tα ελληνικά τυποποιηµένα τρόφιµα συγκεντρώνονται σε ένα µοντέρνο, 
σύγχρονο κατάστηµα µε την ονοµασία Hellenic Gourmet. Κάτω από την εποπτεία της Εταιρείας 
βρίσκονται επίσης τα καταστήµατα επώνυµων Οίκων του εξωτερικού: HERMES, ΒVLGARI, 
BURBERRY, ERMENIGILDO ZEGNA, JUICY Couture, ARMANI Jeans, SWATCH και το κατάστηµα 
Folli Follie. Επισηµαίνεται ότι ο Όµιλος έχει προσαρµόσει το δίκτυο των καταστηµάτων του στο 
∆ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών ώστε να πληροί τις συνθήκες Σένκεν, στην οποία εντάχθηκε η Ελλάδα 
από τον Απρίλιο του 2000 και αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ελεύθερης διακίνησης των πολιτών 
µεταξύ των χωρών απλουστεύοντας τις απαιτούµενες διαδικασίες. Επίσης, στόχος της εν λόγω 
συνθήκης αποτελεί και ο έλεγχος της διακίνησης εντός της Ε.Ε. και της περιοχής Σένκεν πολιτών 
τρίτων χωρών. 

 

Α/Α ΝΟΜΟΣ 

ΑΡ. 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

1 Ν. ΕΒΡΟΥ 6 

2 Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 1 

3 Ν. ΣΕΡΡΩΝ 1 

4 Ν. ΚΙΛΚΙΣ 2 

5 Ν. ΘΕΣΣ/ΙΚΗΣ 3 

6 Ν. ΦΛΩΡΙΝΗΣ 1 

7 Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 

8 Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3 

9 Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1 

10 Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4 

11 Ν. ΚΕΦΕΛΛΗΝΙΑΣ 1 

12 Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 

13 Ν. ΑΧΑΪΑΣ 3 

14 Ν. ΗΛΕΙΑΣ 1 

15 Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 

16 Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 33 

17 Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1 

18 Ν. ΧΑΝΙΩΝ 3 

19 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 

20 Ν. ΛΕΣΒΟΥ 3 

21 Ν. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ 10 

22 Ν. ΣΑΜΟΥ 1 

23 Ν. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 5 

  ΣΥΝΟΛΟ 90 



Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρείας FOLLI FOLLIE GROUP στο Χ.Α. 

  89 

Στην Extra Schengen περιοχή του Αεροδροµίου η Εταιρεία διαχειρίζεται 9 καταστήµατα. Τα 
παραδοσιακά είδη του ταξιδιωτικού εµπορίου, όπως αρώµατα & καλλυντικά, σοκολατοειδή, 
καπνικά προϊόντα και σουβενίρ διατίθενται σε ένα ενιαίο κατάστηµα. Στο κατάστηµα ένδυσης 
διατίθενται οι ολοκληρωµένες κολεξιόν επώνυµων Οίκων του εξωτερικού Gant, Trussardi, BOSS 
HUGO BOSS, E-vil, Burberry κ.α. Στο Κατάστηµα Ειδών Πολυτελείας διατίθενται οι διεθνώς 
αναγνωρισµένες µάρκες Folli Follie, BVLGARI, SWAROVSKI, MONT BLANC, αντιγραφές των 
εκθεµάτων του Μπενάκη και Κυκλαδικού Μουσείου και οι ολοκληρωµένες συλλογές ρολογιών και 
γυαλιών όλων των επώνυµων Οίκων του εξωτερικού. Στο κατάστηµα κοσµηµάτων διατίθενται οι 
συλλογές Ilias Lalaounis και Diamonds, καθώς και µία µεγάλη ποικιλία ρολογιών. Η Εταιρεία 
λειτουργεί επίσης κατάστηµα πούρων. Στο Hellenic Gourmet κατάστηµα διατίθενται µία πλήρης 
συλλογή ελληνικών τυποποιηµένων τροφίµων και µία µικρότερη συλλογή ∆ιεθνών τυποποιηµένων 
τροφίµων. Στο σύνολο των καταστηµάτων της Εταιρείας προστίθενται το κατάστηµα KORRES και 
POWER Τeams το οποίο διαθέτει αυθεντικές φανέλες Ελληνικών και ∆ιεθνών Οµάδων και Formula 
1. 

 

Στην Extra Schengen περιοχή η Εταιρεία λειτουργεί επίσης 2 καταστήµατα µε ποικιλία ειδών για 
αγορές “τελευταίας στιγµής”. Στο µεγαλύτερο από αυτά τα καταστήµατα οι εταιρείες παιδικής 
ένδυσης MANDARINO & MARASIL διαθέτουν τα προϊόντα τους µε τη µορφή Shop in Shop. Επίσης, 
διατίθενται µεγάλη συλλογή παιχνιδιών, µουσικών CDs, βιβλίων, ηλεκτρονικών ειδών, αρωµάτων & 
καλλυντικών, οινοπνευµατωδών, τυποποιηµένων τροφίµων κ.α. 

 

Συνοψίζοντας, η Εταιρεία διαθέτει στις περιοχές αναχωρήσεων Intra και Extra Schengen στο 
κεντρικό κτίριο (Main Terminal Building) του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών (∆ΑΑ) τα εξής 
καταστήµατα: 

 

Καταστήµατα της Εταιρίας στο χώρο αναχωρήσεων του ∆ΑΑ

Intra

Schengen

Αρώµατα, καλλυντικά √

Είδη καπνού, οινοπνευµατώδη ποτά και σοκολατοειδή √

Αρώµατα, καλλυντικά, οινοπνευµατώδη ποτά, είδη καπνού, √

Ελληνικά τυποποιηµένα προϊόντα και επιλεγµένες ∆ιεθνείς γεύσεις √ √

Κοσµήµατα Λαλαούνης, Diamond’s Shop √

Κοσµήµατα Λαλαούνης, Diamond’s Shop, ρολόγια και αξεσουάρ √

Κοσµήµατα, ρολόγια του οίκου Bvlgari είδη δώρων και αξεσουάρ √

Κατάστηµα Κορρές √

Κατάστηµα Folli - Follie, Προϊόντα Mont Blanc, Swarovski, ρολόγια, είδη δώρων και 
αξεσουάρ √

Επιλεγµένη συλλογή (Last Minute) √

Παιχνίδια, Επιλεγµένη συλλογή, CD, Παιδική Ένδυση, Λαϊκή Τέχνη & Είδη Ταξιδίων √

Επιλεγµένη συλλογή (Last-Last Minute) √

Είδη Ένδυσης – Fashion √ √

Πούρα – Humidor √

Προϊόντα Folli-Follie, Bvlgari, ρολόγια, είδη δώρων και αξεσουάρ √

Ρολόγια Swatch √

Θέση καταστήµατος

Προσφερόµενα προϊόντα Extra Schengen

 Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρεία, µη ελεγµένα από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές 
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3.6.2.2 Καταστήµατα της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται, οι πωλήσεις της θυγατρικής «Ελληνικές ∆ιανοµές ΑΕ», 
ανά κανάλι, για την εξεταζόµενη περίοδο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρεία, µη ελεγµένα από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η θυγατρική εταιρεία Ελληνικές ∆ιανοµές ΑΕ, δραστηριοποιείται στον τοµέα 
λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου µέσω λιανικών φορολογηµένων πωλήσεων σε σηµεία που 
επιτρέπουν την υλοποίηση αγορών ακόµα και σε όσους δεν ταξιδεύουν λειτουργώντας συνολικά 
16 καταστήµατα. Ειδικότερα, στην Intra Schengen περιοχή του Αεροδροµίου Αθηνών η Ελληνικές 
∆ιανοµές ΑΕ λειτουργεί 3 καταστήµατα: KORRES, MASTIHA Shop και το κατάστηµα TRITON το 
οποίο διαθέτει έξυπνα gadgets, είδη δώρων, αξεσουάρ µόδας και είδη σπιτιού, προϊόντα µε 
χαρακτηριστικό την καινοτοµία, φρεσκάδα και διαφορετικότητα. Στην Ελεύθερη Ζώνη του 
Αεροδροµίου, η εταιρεία λειτουργεί και το κατάστηµα Swatch. 

 

Στο χώρο της παραλαβής των αποσκευών του ∆ιεθνούς Αερολιµένα η Ελληνικές ∆ιανοµές Α.Ε. 
διαχειρίζεται 3 καταστήµατα, 1 στην Extra Schengen περιοχή και 2 στην Ιntra Schengen περιοχή. 
Τα καταστήµατα αυτά απευθύνονται σε όλους τους αφικνούµενους επιβάτες. ∆ιαθέτει κυρίως τα 
παραδοσιακά είδη του κλάδου του ταξιδιωτικού εµπορίου, όπως αρώµατα & καλλυντικά, 
οινοπνευµατώδη, σοκολατοειδή κ.λπ. 

 

Στο ευρύτερο χώρο των Αφίξεων επίσης, η εταιρεία Ελληνικές ∆ιανοµές Α.Ε. λειτουργεί 2 
καταστήµατα, το κατάστηµα ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ και LEONIDAS, παρέχοντας την ολοκληρωµένη συλλογή 
σοκολατιών και ειδών ζαχαροπλαστικής των δύο εταιρειών. Περαιτέρω, η Ελληνικές ∆ιανοµές Α.Ε. 
λειτουργεί 1 Κατάστηµα Προσωπικού το οποίο δηµιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των 
εργαζοµένων της Αεροπορικής Κοινότητας και της Εταιρείας. 

 

Πέραν των προαναφερόµενων καταστηµάτων που η θυγατρική εταιρεία λειτουργεί στο ∆ιεθνή 
Αερολιµένα Αθηνών, έχει αναπτύξει και λειτουργεί 3 καταστήµατα στα αεροδρόµια της Κω, 
Μυκόνου & Θεσσαλονίκης και 3 στην Πάτρα. Σηµειώνεται επίσης ότι η προαναφερθείσα εταιρεία 
δραστηριοποιείται και στον τοµέα χονδρικών πωλήσεων κυρίως µε το Κατάστηµα Εφοδιασµού 
Πλοίων στον Πειραιά αλλά και τη διανοµή προϊόντων της Philip Morris σε Ελλάδα και Κύπρο. 

 

3.6.3 Πολυκαταστήµατα 

 

Η εκµετάλλευση των πολυκαταστηµάτων του Οµίλου πραγµατοποιείται µέσω της Εταιρείας και των 
θυγατρικών «Αττικά Πολυκαταστήµατα AE» και «North Landmark AE». 

 

ΚΑΝΑΛΙ 2008 2009 2010

01.01-

31.03.2011

∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών 9,9 9,8 9,0 1,9

Λοιπά Αεροδρόµια 3,5 3,4 3,0 0,6
Λιµάνια 0,3 0,2 0,2 0,0
Χονδρικές πωλήσεις 10,5 9,3 10,7 2,6
ΣΥΝΟΛΟ 24,2 22,7 22,9 5,1

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ (σε εκατ. €)
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Το 1999, η εταιρεία "Factory Outlet ΑΕΕ" άνοιξε το πρώτο εκπτωτικό πολυκατάστηµα σε µια 
επιφάνεια 13.000 τ.µ. στην οδό Πειραιώς στο νότιο τµήµα της Αθήνας. Το ∆εκέµβριο του 2006, 
ένα δεύτερο εκπτωτικό πολυκατάστηµα, µε το ίδιο εµπορικό σήµα "Factory Outlet", ξεκίνησε τη 
λειτουργία του από την εταιρεία “Factory Outlet Airport ΑΕ ”στο εµπορικό πάρκο του ∆ιεθνούς 
Αερολιµένα Αθηνών. Σηµειώνεται ότι, το Σεπτέµβριο του 2009, οι θυγατρικές εταιρίες Factory 
Outlet ΑΕΕ και Factory Outlet Airport ΑΕ αποφάσισαν τη συγχώνευση δια της απορροφήσεως των 
δύο ως άνω θυγατρικών εταιρειών από τη τότε µητρική αυτών εταιρεία Elmec Sport ABETE 
(συγχωνευθείσα σήµερα µε την Εταιρεία) (εγκριτική απόφαση υπ΄αριθµ. Κ2 13327/29.12.2009 
του υπουργού Οικονοµίας & Ανταγωνιστικότητας). 

 

Από τον Απρίλιο του 2005, ξεκίνησε η λειτουργία του πολυκαταστήµατος "attica", το µεγαλύτερο 
πολυκατάστηµα της ελληνικής αγοράς, το οποίο εκτείνεται σε 25.000 τ.µ. σε οκτώ ορόφους στην 
οδό Πανεπιστηµίου 9, στο κέντρο της Αθήνας, µέσω της θυγατρικής εταιρείας Αττικά 
Πολυκαταστήµατα AE. Από τον Σεπτέµβριο του 2009 λειτουργεί υποκατάστηµα του ως άνω 
πολυκαταστήµατος, επιφάνειας 132 τ.µ. στην οδό Σταδίου 4, στο εµπορικό κέντρο “City Link” στο 
Σύνταγµα µε σκοπό την πώληση αξεσουάρ. 

 

Τον Νοέµβριο του 2008, ένα δεύτερο "attica" ξεκίνησε τη λειτουργία του στο πρόσφατα 
εγκαινιασµένο εµπορικό κέντρο "Golden Hall" κοντά στο Ολυµπιακό Στάδιο της Αθήνας, στο 
Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας και Σπύρου Λούη, µέσω της North Landmark AE. Ο χώρος 
εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια περίπου 12.000 τ.µ. και 4 επίπεδα. 

 

Οι εταιρείες «Αττικά Πολυκαταστήµατα AE» και «North Landmark AE» προµηθεύονται 
εµπορεύµατα από µεγάλο αριθµό οίκων της Ελλάδας και του εξωτερικού και τα διαθέτουν λιανικώς 
µέσα από τα πολυκαταστήµατά τους. Το µεγαλύτερο µέρος των πολυκαστηµάτων, εκτιµώµενο στο 
80% περίπου, λειτουργεί µε συµφωνίες συνεργασίας τύπου “shops –in-a-shop”. Κάθε 
προµηθευτής που έχει συνάψει µε τις ως άνω εταιρείες σύµβαση shops-in-a-shop, αναλαµβάνει 
την διαχείριση ενός χώρου (corner) εντός του πολυκαταστήµατος και αναλαµβάνει την υποχρέωση 
να δεχθεί την επιστροφή από την Εταιρεία των εµπορευµάτων που παραµένουν απούλητα στην 
λήξη κάθε εµπορευµατικής περιόδου (σεζόν), εκδίδοντας το αντίστοιχο πιστωτικό τιµολόγιο. Οι 
πωλήσεις είναι αποκλειστικά λιανικές και τακτοποιούνται, σχεδόν στο σύνολο τους σε µετρητά η 
πιστωτικές κάρτες. Εξαίρεση αποτελούν µόνο οι πωλήσεις µε αντικαταβολή και οι χοντρικές 
πωλήσεις σε άλλες εταιρείες του Οµίλου. 

 

Τα προϊόντα που διατίθενται από τα πολυκαστήµατα καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσµα των 
αναγκών του σύγχρονου καταναλωτή: γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ενδύµατα και υποδήµατα, 
αθλητικά είδη, αξεσουάρ, καλλυντικά, δερµάτινα είδη και πολλά άλλα. 

 

Ειδικότερα, τα πολυκαστήµατα «attica» προσφέρουν µια σειρά πρωτοποριακών υπηρεσιών στους 
πελάτες του: ραφείο, προγράµµατα άτοκων δόσεων, πρόγραµµα επιβράβευσης µέσω της χρήσης 
πιστωτικής κάρτας “Reward Visa”, υπηρεσία Personal Shopping, ενώ για το «attica» στη Σταδίου 
παρέχεται επιπρόσθετα δωρεάν στάθµεση καθώς και υπηρεσίες εστίασης από το καφέ-εστιατόριο 
“Bread & Butter”. 

 

 

3.6.4 Τοµέας Ένδυσης – Υπόδησης  

 

Ο τοµέας ένδυσης και υπόδησης του Οµίλου παρέχεται µέσω της Εταιρείας και των θυγατρικών 
της ELMEC Romania SRL, ELMEC Sport Bulgaria EOOD, ICS ELMEC Sport SRL, LOGISTICS 
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EXPRESS AE, ICE CUBE AE, Collective Πατρών ΑΕ, Μουστάκης ΑΕΕ και LAPFOL. Ο Όµιλος, που 
δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά και την Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει αναπτύξει ένα δίκτυο 
διανοµής σε τρεις χώρες, Ελλάδα, Ρουµανία και Βουλγαρία, αποτελούµενοι από 160 καταστήµατα 
λιανικής πώλησης την 31.03.2011, τα οποία εκτείνονται σε πάνω από 30.000 m2. 

 

Η εµπορική δραστηριότητα αποτελείται κυρίως από τις χονδρικές και λιανικές πωλήσεις ενδυµάτων, 
υποδηµάτων και αξεσουάρ. Ειδικότερα: 

 

3.6.4.1 Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων υποδηµάτων και αξεσουάρ 

 

Ο τοµέας αυτός ασχολείται µε τη χονδρική πώληση (διανοµή) ενδυµάτων, υποδηµάτων και 
αξεσουάρ καθώς και το σχεδιασµό και τη παραγωγή επιλεγµένων συλλογών.  

Οι συνεργασίες του Οµίλου αφορούν:  

 

i. Αθλητικά ενδύµατα και υποδήµατα, και γενικότερα συλλογές active wear και street 
wear.  

Όσον αφορά στα αθλητικά και συναφή ενδύµατα και υποδήµατα, ο Όµιλος διανέµει σήµερα 
κατ' αποκλειστικότητα τα είδη της Nike στη Ρουµανία και τη Βουλγαρία. Επίσης, σχεδιάζει και 
παράγει συλλογή ενδυµάτων µε τα σήµατα της Converse και διανέµει κατ' αποκλειστικότητα 
αυτή τη συλλογή, και γενικότερα όλα τα ενδύµατα και υποδήµατα της Converse στις αγορές 
της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας. 

Στις τέσσερις αυτές χώρες αντιπροσωπεύει επίσης τους οίκους UGG Australia και Helly-Hansen. 

ii. Ενδύµατα, υποδήµατα και αξεσουάρ µόδας (fashion) 
Η δραστηριοποίηση του Οµίλου στο χώρο του “fashion” ενδύµατος και αξεσουάρ ξεκίνησε πριν 
µία δεκαετία περίπου, όταν ανέλαβε να σχεδιάζει, να παράγει και να διανέµει σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο συλλογές ενδυµάτων µόδας που φέρουν τα λογότυπα της Harley-Davidson, τις οποίες 
σχεδιάζει παράγει και διανέµει ακόµη και σήµερα, στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

 

Από το 2009 ο Όµιλος ανέλαβε την αντιπροσώπευση του οίκου Juicy Couture στην Ελλάδα, τη 
Ρουµανία και τη Βουλγαρία. Επίσης, διανέµει στην Ελλάδα τις συλλογές των οίκων Patrizia 
Pepe, Joseph, Gas Jeans, Dockers, RedSkins, Kitson L.A., 40-Weft και Calvin Klein, ενώ στη 
Ρουµανία έχει αναλάβει τη διάθεση των οίκων Calvin Klein, Havaianas, Miss Sixty, Energie, 
Pepe Jeans, Scotch & Soda και Killah. 

 

iii. Παιδικά ενδύµατα και υποδήµατα 
Όπως συµβαίνει και µε τα ενδύµατα των ενηλίκων, ο Όµιλος σχεδιάζει, παράγει και διανέµει 
στην Ελλάδα συλλογή παιδικών ενδυµάτων µε τα σήµατα της Converse. Επίσης, διανέµει στην 
ελληνική αγορά τις παιδικές συλλογές των οίκων MonnaLisa, Juicy, Levi's, Cacao, Papermoon, 
Patrizia Pepe, Alviero Martini και Richmond. 

 

iv. Είδη ταξιδίου 
Από την 1η Ιανουαρίου 2010, ο Όµιλος ανέλαβε την αντιπροσώπευση και διανοµή στην 
Ελλάδα των προϊόντων της Samsonite, του παγκόσµιου leader στην αγορά ταξιδιωτικών ειδών, 
τσαντών και χαρτοφυλάκων. 
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3.6.4.2 Λιανική Πώληση Ενδυµάτων Υποδηµάτων και αξεσουάρ   

 

O τοµέας αυτός ασχολείται µε τη λειτουργία µονοθεµατικών (mono-brand/µία φίρµα) και 
πολυθεµατικών (multibrand/πολλές φίρµες ταυτόχρονα) καταστηµάτων λιανικής πώλησης 
ενδυµάτων, υποδηµάτων και αξεσουάρ. Ο Όµιλος ξεκίνησε να επενδύει στη δραστηριότητα αυτή 
πριν µία δεκαετία περίπου, µε την ανάπτυξη αλυσίδας καταστηµάτων αποκλειστικής πώλησης 
ειδών Nike, η οποία την 31.03.2011 αριθµεί 73 σηµεία πώλησης (συµπεριλαµβανοµένων των 
εκπτωτικών πρατηρίων): 34 στην Ελλάδα, 26 στη Ρουµανία και 13 στη Βουλγαρία. 

 

Παράλληλα, o Όµιλος λειτουργεί 79 καταστήµατα πώλησης ειδών µιας φίρµας ή πολλών φιρµών 
ταυτόχρονα, 52 καταστήµατα στην Ελλάδα, 19 στη Ρουµανία, 6 στη Βουλγαρία και 2 στη 
Μολδαβία. 

 

Πιο συγκεκριµένα, ο Όµιλος αναπτύσσει τα κάτωθι δίκτυα λιανικής πώλησης: 

• Converse, η ιστορική αµερικάνικη φίρµα sportswear & streetwear, µε 15 σηµεία πώλησης: 
10 στην Ελλάδα, 2 στη Ρουµανία και 3 στη Βουλγαρία. 

• Juicy Couture, ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόµενα world brands, µε 9 σηµεία πώλησης, 
τα 3 εντός των πολυκαταστηµάτων "atiica" και τα άλλα στο Κολωνάκι, Κηφισιά, Γλυφάδα, 
Θεσσαλονίκη, Μύκονο, ∆ΑΑ και στο Factory Outlet στο αεροδρόµιο . 

• Ermenegildo Zegna, κορυφαία ιταλικά ανδρικά ενδύµατα, εγκαινίασε  δύο αποκλειστικές 
Zegna boutiques στην Αθήνα και τρία επιπλέον σηµεία πώλησης στα “attica” 
πολυκαταστήµατα και στον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών 

• MonnaLisa, η φηµισµένη φίρµα παιδικής ένδυσης µε δύο σηµεία πώλησης εντός των 
πολυκαταστηµάτων "attica" και ένα εκπτωτικό πρατήριο . 

• Samsonite, η κορυφαία παγκοσµίως εταιρεία ταξιδιωτικών ειδών µε δύο σηµεία πώλησης 
στην Αθήνα. 

• Fashion Brands, ένα δίκτυο σαράντα (46) µονοθεµατικών (mono-brand) και 
πολυθεµατικών (multi-brand) σηµείων πώλησης (συµπεριλαµβανοµένων των εκπτωτικών 
πρατηρίων), 20 στην Ελλάδα, 20 στη Ρουµανία, 3 στη Μολδαβία και 2 στη Βουλγαρία. 

Τα περισσότερα από τα προαναφερόµενα διαθέτουν, είτε σε µονοθεµατική, είτε σε πολυθεµατική 
βάση, είδη που αποκλειστικά εµπορεύεται ο Όµιλος:Patrizia Pepe, Harley-Davidson, Gas, Dockers, 
Helly-Hansen, UGG κ.α. στην Ελλάδα, και Calvin Klein, Havaianas, Miss Sixty, Energie, Pepe Jeans, 
Scotch & Soda κ.α. στη Ρουµανία. 

 

Επιπλέον, ορισµένα από τα πολυθεµατικά καταστήµατα διαθέτουν και άλλα επώνυµα brands, όπως 
Hugo Boss, Trussardi, Polo Ralph Lauren, Replay, G-Star, Diesel, Napapijri, True Religion, 
Marlboro Classics κ.α. στη Ρουµανία, και Franklin & Marshal, Custo Barcelona, American Vintage 
κ.α. στην Ελλάδα. 

 

Τα πολυθεµατικά καταστήµατα του Οµίλου αναπτύσσονται υπό τις επωνυµίες "FB Gallery" (δύο 
καταστήµατα στο Βουκουρέστι), "Kix" (ένα κατάστηµα στην Κηφισιά και ένα στο Βουκουρέστι), 
και "Collective" (ένα κατάστηµα στη Γλυφάδα και ένα στην Πάτρα). 

 

Επίσης, ο Όµιλος λειτουργεί, τέσσερα (4) σηµεία πώλησης των οµώνυµων κοσµηµάτων και 
αξεσουάρ, 3 στη Ρουµανία και 1 στην Ελλάδα. 

 

3.6.5 Νέα προϊόντα και Υπηρεσίες 

 

Στόχος του Οµίλου είναι η συνεχής ανανέωση και διεύρυνση του προϊοντικού µίγµατος που 
προσφέρει, η δηµιουργία νέων καταστηµάτων και η ανακαίνιση υφισταµένων βάσει των 
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σύγχρονων αναγκών των πελατών. Κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2008-2010 και την περίοδο 01-
01-31.03.2011, τα σηµαντικότερα νέα προϊόντα που προώθησε στην αγορά ή νέα καταστήµατα 
που λειτούργησε ο Όµιλος αναφέρονται κατωτέρω. 

 

• Τον Μάρτιο του 2008 δηµιουργήθηκε το κατάστηµα Intra Fashion το οποίο διαθέτει 
ένδυση και υπόδηση των επώνυµων brands Armani Jeans, Diesel & Boss Hugo Boss, 
καθώς και µία τεράστια ποικιλία οπτικών, στην Intra Schengen περιοχή του Αεροδροµίου 
Αθηνών 

 

• Toν Απρίλιο του 2008 παρουσιάστηκε το νέο εταιρικό λογότυπο των Καταστηµάτων 
Αφορολογήτων Ειδών, καθώς και οι εφαρµογές του στη σήµανση καταστηµάτων και 
προϊόντων. Επίσης, δηµιουργήθηκε µέσω της θυγατρικής εταιρείας «Ελληνικές ∆ιανοµές» 
το κατάστηµα Power Teams στην Extra Schengen περιοχή του ∆ιεθνούς Αερολιµένα 
Αθηνών 

 

• Το πρώτο εξάµηνο του 2008 ο Όµιλος άνοιξε δέκα νέα καταστήµατα (καταστήµατα Folli – 
Follie) και µετέφερε σε καλύτερες καλύτερες εµπορικές θέσεις εννέα στις χώρες: Κίνα (6), 
Κορέα (3), Ισπανία (2), Ταιλάνδη (2), Ιαπωνία (2), Ελλάδα, Ρωσία, Γαλλία και Ινδονησία 

 

• Τον Αύγουστο του 2008 ανακαινίστηκε το Κατάστηµα Αφορολογήτων Ειδών στην Extra 
Schengen περιοχή του Αεροδρόµιου στο Ηρακλείου και τον ∆εκέµβριο του 2008 
επεκτάθηκε το κατάστηµα στην Intra Schengen περιοχή 

 

• Το Νοέµβριο του 2008, µέσω της νεοσυσταθείσας θυγατρικής εταιρείας «North Landmark 
AE» λειτούργησε το δεύτερο πολυκατάστηµα “attica” σε επιφάνεια 13 χιλ. τ.µ. περίπου 
στους χώρους του νέου εµπορικού κέντρου “Golden Hall” στο Μαρούσι 

 

• Το δεύτερο εξάµηνο του 2008 ο Όµιλος άνοιξε δεκαπέντε νέα καταστήµατα (καταστήµατα 
Folli – Follie) και µετέφερε σε καλύτερες καλύτερες εµπορικές θέσεις δεκατέσσερα στις 
χώρες: Κίνα (9), Κορέα (5), Ιαπωνία (5), Ελλάδα (6), Αµερική (2), Ταιβάν (2), Μπαχρέιν, 
Χόνγκ Κόνγκ. Κατά την ίδια περίοδο, έγιναν συµφωνίες και µε 4 νέες αεροπορικές εταιρείες 
για την πώληση προϊόντων Folli  

 

• Τον Μάρτιο του 2009 ανακαινίστηκε το Κατάστηµα του Αεροδροµίου της Ζακύνθου, τα 
καταστήµατα Intra Κάβα και Hellenic gourmet στην Intra Schengen περιοχή του ∆ιεθνούς 
Αερολιµένα Αθηνών, αναδιαµορφώθηκε το κατάστηµα στο Αεροδρόµιο της Κω και 
δηµιουργήθηκε ένα νέο κατάστηµα 

 

• Το Απρίλιο 2009 δηµιουργήθηκε από τον Όµιλο το νέο κατάστηµα KORRES στην Extra 
Schengen περιοχή του Αεροδροµίου Αθηνών 

 

• Tον Απρίλιο του 2009 ο Όµιλος ανέλαβε την αντιπροσώπευση του οίκου UGG AUSTRALIA 
στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία 

 

• Το πρώτο εξάµηνο του 2009 ο Όµιλος άνοιξε εννέα νέα καταστήµατα (καταστήµατα Folli – 
Follie) και µετέφερε σε καλύτερες καλύτερες εµπορικές θέσεις τρία στις χώρες: Κίνα (2), 
Αγγλία (2), Ελλάδα (2), Ρουµανία (2), Κορέα, Ταιλάνδη, Ισπανία και Χόνγκ Κόνγκ 

 

• Τον Ιούλιο του 2009 δηµιουργήθηκε νέο κατάστηµα Κατάστηµα Αφορολόγητων Ειδών στο 
Αεροδρόµιο της Καρπάθου 
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• Το Νοέµβριο 2009, η θυγατρική εταιρεία «Ελληνικές ∆ιανοµές» ξεκίνησε τη λειτουργία 
νέου καταστήµατος, στην περιοχή των Αφίξεων στην Intra Schengen περιοχή του 
∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών 

 

• Τον Οκτώβριο του 2009 η Elmec ανέλαβε την αντιπροσώπευση του οίκου Juicy Couture 
στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία 

 

• Τον ∆εκέµβριο του 2009 ολοκληρώθηκε η ανέγερση νέου σύγχρονου Καταστήµατος 
Αφορολόγητων Ειδών  στη Νίκη, Φλώρινας 

 

• Το δεύτερο εξάµηνο του 2010 ο Όµιλος άνοιξε είκοσι νέα καταστήµατα (καταστήµατα Folli 
– Follie) στις χώρες: Κίνα (6), Αγγλία (4), Ιαπωνία (2), Ισπανία (3), Ταιλάνδη, Σιγκαπούρη, 
Χαβάη και Ταϊβάν (2 εκ των οποίων το ένα Duty Free) 

 

• Από την 1η Ιανουαρίου 2010, ο Όµιλος ανέλαβε την αντιπροσώπευση και διανοµή στην 
Ελλάδα των προϊόντων της Samsonite, του παγκόσµιου leader στην αγορά ταξιδιωτικών 
ειδών, τσαντών και χαρτοφυλάκων 

 

• Το Μάρτιο 2010 ανακαινίστηκε το κατάστηµα Αρωµάτων, Καλλυντικών & Folli Follie και 
λειτούργησε το κατάστηµα Juicy Couture στην Intra Schengen περιοχή του ∆ιεθνούς 
Αερολιµένα Αθηνών 

 

• Το Απρίλιο 2010 ανακαινίστηκε το κατάστηµα Luxury το οποίο διαθέτει κοσµήµατα, οπτικά 
και ρολόγια στην Intra Schengen περιοχή του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών 

 

• Τον Μάιο του 2010 η θυγατρική εταιρεία "Ελληνικές ∆ιανοµές" ανακαίνισε το MASTIHA 
Shop για να είναι εφάµιλλο µε τα καταστήµατα MASTIHA Shop που λειτουργούν στην 
τοπική αγορά 

 

• Tον Ιούνιο του 2010 ανακαινίστηκε το κατάστηµα του µεθοριακού σταθµού των Ευζώνων, 
στο Κιλκίς 

 

• Τον Σεπτέµβριο του 2010 ξεκίνησε η ανάπτυξη του δικτύου λιανικής (µονοθεµατικά 
καταστήµατα) για την Ermenegildo Zegna 

 

• Τον Ιανουάριο του 2011 ανακοινώθηκε η επαναλειτουργεία των πρατηρίων διάθεσης 
αφορολόγητου πετρελαίου κίνησης στους µεθοριακούς σταθµούς Κήπων Έβρου, 
Κακκαβιάς και Ευζώνων. 

 

Σηµειώνεται ότι στόχος είναι η συνεχής προσθήκη νέων µαρκών και κατηγοριών στα καταστήµατα. 
Καθηµερινά προστίθενται νέα προϊόντα των προµηθευτών που ήδη υπάρχει συνεργασία, αλλά σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα προστίθενται και νέες µάρκες. Στην κατηγορία των τυποποιηµένων 
τροφίµων διεθνών και ελληνικών, καθώς και στην κατηγορία Αρώµατα και Καλλυντικά η προσθήκη 
νέων µαρκών γίνεται σχεδόν σε µηνιαία βάση. Ενδεικτικά αναφέρονται οι νέες µάρκες που 
προστέθηκαν το 2008 – 2010 και το α’ τρίµηνο του 2011, όπως τα σοκολατοειδή προϊόντα 
Hersey's, που είναι µία από τις µεγαλύτερες σοκολατοβιοµηχανίες στον κόσµο, η Μac, εταιρεία 
καλλυντικών µε διεθνή δραστηριότητα, η εταιρεία φυτικών καλλυντικών L'Occitane, τυποποιηµένα 
προϊόντα επώνυµων παραγωγών στην κατηγορία International gourmet, τα TRITON gifts, gadgets 
& more και τα Juicy Couture, η διεθνώς αναγνωρισµένη αµερικάνικη εταιρεία ένδυσης και 
υπόδησης Calvin Klein. Επίσης, κατά την διάρκεια του 2009 δόθηκε µεγάλη έµφαση στην 
δηµιουργία πρωτοποριακών σχεδίων στα προϊόντα µε την επωνυµία Folli - Follie, και ιδιαιτέρως 
στις τσάντες µε σκοπό την µεγαλύτερη καθιέρωση του «brand» στην τοπική και διεθνή αγορά. 
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Προκειµένου ο Όµιλος να προωθήσει τα παραπάνω αναφερόµενα νέα προϊόντα, καταχώρησε 
∆ελτία Τύπου σε περιοδικά και εφηµερίδες και συµµετείχε σε προβολές και καταχωρήσεις σε 
φυλλάδια επιλεγµένων σηµείων πώλησης. Στα καταστήµατα της Εταιρείας και της θυγατρικής 
«Ελληνικές ∆ιανοµές» υλοποιούνται σε µόνιµη βάση προωθητικές ενέργειες, είτε “Οµπρέλα” και 
αφορούν όλα τα προϊόντα κάποιας κατηγορίας, είτε σε συγκεκριµένα προϊόντα, σε συνεργασία µε 
τους προµηθευτές, προσφέροντας στους πελάτες προϊόντα σε έκπτωση, γευστικές δοκιµές ειδών ή 
δώρα (σε προϊόν ή σε αντικείµενο). Ο Οµιλος ακολουθεί διευρυµένη πολιτική προωθητικών 
ενεργειών σε συνεργασία µε προµηθευτές για προϊόντα / καταστήµατα του Οµίλου. Επίσης, 
µεγάλος αριθµός προωθητικών ενεργειών πραγµατοποιείται από τα καταστήµατα Folli – Follie, 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, µε έµφαση σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ενδεικτικά 
αναφέρονται οι παρακάτω προωθητικές ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν από εταιρείες του 
Οµίλου κατά την εξεταζόµενη περίοδο: 

 

- Για την παρουσίαση του νέου λογοτύπου της Καταστήµατα Αφορολόγητων Ειδών τον Απρίλιο 
του 2008 η Εταιρεία καταχώρισε ∆ελτία Τύπου στα ΜΜΕ, σχεδίασε εταιρική καταχώριση και 
υλοποίησε διαφηµιστική καµπάνια µικρής κλίµακας σε επιλεγµένα ΜΜΕ. Παράλληλα, έδωσε 
έµφαση για εντατικοποίηση της υπαίθριας διαφήµισης στον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών και στις 
κεντρικές αρτηρίες προς τα µεθοριακά καταστήµατα και προέβη στην παραγωγή εταιρικών δώρων 
τα οποία προσφερόντουσαν σε πελάτες και συνεργάτες της Εταιρείας. 

 

- Κάθε µήνα στα καταστήµατα Hellenic Gourmet στην Intra & Extra Schengen περιοχή του 
∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών διοργανώνονται γευστικές δοκιµές των ελληνικών τυποποιηµένων 
προϊόντων συγκεκριµένων κατηγοριών. Σε κεντρικό σηµείο του καταστήµατος τοποθετούνται τα 
είδη των κατηγοριών που προβάλλονται και οι ταξιδιώτες έχουν τη δυνατότητα να τα δοκιµάσουν 
και να ενηµερωθούν για αυτά. 

 

- Στο κατάστηµα του Προµαχώνα υλοποιήθηκε τριήµερη προωθητική ενέργεια για τα παιδιά των 
ταξιδιωτών κατά τη διάρκεια της οποίας τοποθετήθηκαν στον εξωτερικό χώρο φουσκωτά παιχνίδια 

 

- Σε όλα τα καταστήµατα υλοποιήθηκαν το 2008 και το 2009 διαγωνισµοί µε έπαθλο δύο µηχανές 
Harley Davidson. Στα µεθοριακά καταστήµατα υλοποιήθηκαν διαγωνισµοί µε τη µορφή του Ξυστό. 
Τα έπαθλα που προσφέρθηκαν ήταν ηλεκτρονικά είδη µεγάλης αξίας. 

 

- Κάθε µήνα τα Καταστήµατα Αφορολόγητων Ειδών διανέµουν ενηµερωτικό έντυπο, το Special 
Offers στο οποίο παρουσιάζονται οι προωθητικές ενέργειες των προµηθευτών. Τα έντυπα αυτά 
είναι διαφορετικά για τα Αεροδρόµια, τους Μεθοριακούς σταθµούς, τα καταστήµατα του 
Προµαχώνα και του Ορµένιου (Free Shops) και τα λιµάνια. 

 

- Ο Όµιλος υποστήριξε χορηγικά την υπαίθρια έκθεση “Hearts in Athens” δηµιουργώντας τη δική 
του καρδιά, “Reflections of Love” που στόλισε την είσοδο του CityLink. Οι καρδιές (περισσότερες 
από 100) που δηµιουργήθηκαν για τους σκοπούς της έκθεσης δηµοπρατήθηκαν προσφέροντας 
50% των εισπράξεων στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί». 

 

- Οι διεθνείς εκδόσεις του περιοδικού VOGUE, σε συνεργασία µε διάσηµους οίκους µόδας, µπουτίκ 
και department stores, διοργάνωσαν το 2009 το “Fashion’s Night Out”, µια βραδιά αφιερωµένη 
στη µόδα, η οποία εκτυλίχθηκε παράλληλα σε όλες τις µητροπόλεις του κόσµου. Στην εκδήλωση 
συµµετείχε και η Εταιρεία µε τα καταστήµατά της Folli-Follie στις πιο κοσµοπολίτικες πόλεις του 
κόσµου όπως Λονδίνο, Τόκυο, Μαδρίτη, Νέα Υόρκη και Αθήνα. Για την ξεχωριστή αυτή περίσταση 
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σχεδίασε ένα limited edition bracelet. Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις του βραχιολιού 
διατέθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό. 

 

- Σε µια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο κατάστηµά της Folli-Follie στο εµπορικό 
κέντρο «Αίγλη», στην Κηφισιά, παρουσίασε (2009) τα δύο συλλεκτικά βραχιόλια που σχεδίασε, µε 
σκοπό να υποστηρίξει τις δραστηριότητες της διεθνούς µη κερδοσκοπικής οργάνωσης “Save the 
Children”. Η πρώτη επίσηµη παρουσίαση της διεθνούς αυτής καµπάνιας πραγµατοποιήθηκε στη 
Μαδρίτη µε εκδήλωση. 

 

- Η Εταιρεία σχεδίασε και παρουσίασε (2009) ένα συλλεκτικό ρολόι, υποστηρίζοντας την Ένωση 
«Μαζί για το Παιδί». Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις του συγκεκριµένου ρολογιού διατέθηκε 
για τους σκοπούς της Ένωσης των 10 φιλανθρωπικών σωµατείων, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
που αποτελούν το «Μαζί για το Παιδί». Το συλλεκτικό ρολόι Folli Follie - Μαζί για το Παιδί 
κυκλοφόρησε σε περιορισµένη έκδοση και η επικοινωνία του υποστηρίχθηκε µε αποστολή ∆ελτίο 
Τύπου προς τα Μέσα. 

 

-Η Εταιρεία παρουσίασε στην Ιαπωνία (2009) το πρώτο της κινητό τηλέφωνο σε συνεργασία µε τη 
Fujitsu. Η επίσηµη παρουσίαση του νέου κινητού τηλεφώνου Folli Follie-Fujitsu έγινε στο Τόκυο. 

-Η Εταιρεία εγκαινίασε το Σεπτέµβριο του 2010 το νέο κατάστηµα Folli Follie στην Omotesando 
Hills στην Ιαπωνία. Τα εγκαίνια του καταστήµατος πραγµατοποίησε ο Έλληνας Πρέσβης στην 
Ιαπωνία, Νικόλαος Τσαµάδος. Το κατάστηµα αποτελεί ένα από τα καλύτερα σηµεία πώλησης στην 
Ιαπωνία. 

-Σε µια ξεχωριστή εκδήλωση στη Μαδρίτη που πραγµατοποιήθηκε το Νοέµβριο του 2010 η Folli 
Follie Ισπανίας παρουσίασε το συλλεκτικό limited edition ρολόι που σχεδίασε, µε σκοπό να 
υποστηρίξει τους σκοπούς του οργανισµού “SOS”. Το ρολόι κυκλοφόρησε σε περιορισµένη έκδοση 
και ήταν διαθέσιµο αποκλειστικά σε όλα τα καταστήµατα και σηµεία πώλησης Folli Follie στην 
Ισπανία, ενώ µέρος των εσόδων προσφέρθηκε στο διεθνή οργανισµό “SOS” για το έργο που 
υλοποιεί στην Γεωργία. 

-Η Εταιρεία παρουσίασε σε ένα φαντασµαγορικό cocktail πάρτι στη Σαγκάη το Μάρτιο του 2011, 
τη νέα παγκόσµια καµπάνια της Folli Follie για το 2011, µε την Gaile Lai, την πρέσβειρα της Folli 
Follie παγκοσµίως. H Εταιρεία επέλεξε τη Σαγκάη της Κίνας για την επίσηµη παρουσίαση της νέας 
καµπάνιας της µε πρωταγωνίστρια το µοντέλο – ηθοποιό από το Hong Kong Gaile Lai. 

-Η Εταιρεία διοργάνωσε τον Απρίλιο του 2011 ένα µοναδικό cocktail πάρτι για να γιορτάσει το 
άνοιγµα του νέου της καταστήµατος Folli Follie στην περιοχή Soho της Νέας Υόρκης, 
υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τον µη κοινωφελή οργανισµό “The Art of Elysium”. 
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3.7 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 

Η δοµή του Οµίλου κατά την 31.03.2011 καθώς και τα ποσοστά συµµετοχής ανά εταιρεία 
παρατίθενται στο παρακάτω οµιλόγραµµα: 

  

 

 

3.7.1 Πληροφορίες για τις Συµµετοχές της Εκδότριας 

Από τις συµµετοχές της Εκδότριας που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, οι άµεσες ή 
έµµεσες συµµετοχές της µε λογιστική αξία (book value) στα βιβλία της Εταιρείας που να 
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 10% των ιδίων κεφαλαίων της, ή µε λογιστική αξία (book value) που 
να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 10% του συνολικού ενοποιηµένου ενεργητικού της, ή να 
συµβάλει κατά 10% τουλάχιστον στα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη ή ζηµίες της κατά την 
31.12.2010 , παρουσιάζονται κατωτέρω. 

 

Σηµειώνεται ότι, η λογιστική αξία των συµµετοχών της Εκδότριας στα βιβλία της την 31.12.2010, 
όπως παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν, είναι η αξία κτήσης µείον των τυχόν ζηµιών 
αποµείωσης. 

 

Επισηµαίνεται ότι δεν έχει λάβει χώρα καµία ουσιώδης διαφοροποίηση µεταξύ της 31.12.2010 και 
της 31.03.2011.  
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3.7.1.1 FOLLI FOLLIE HONG KONG LTD 

Επωνυµία εταιρείας FOLLI FOLLIE HONG KONG LTD 

 Έδρα  εταιρείας HONG KONG 

 Αντικείµενο Εργασιών ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ - ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ 

 Μετοχική Σύνθεση (στις 31.12.2010) & % ∆ικαιωµάτων ψήφου ΟΜΙΛΟΣ Folli 99,99% 

 Μετοχικό Κεφάλαιο (σε χιλ. €):  22.630 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2010 (σε χιλ. ευρώ) 

Ενεργητικό 521.323 

Ίδια Κεφάλαια 480.997 

Αποθεµατικά 0,00 

Κύκλος Εργασιών 337.751 

Αποτελέσµατα προ  φόρων 99.532 

Αποτελέσµατα µετά  φόρων 84.111 

Μερίσµατα εισπραχθέντα από την Εκδότρια από την εν λόγω συµµετοχή το 
τελευταίο έτος - 

Λογιστική Αξία στα βιβλία της Εκδότριας µε 31.12.2010 22.628 

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρεία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή 

 

Οι διεταιρικές συναλλαγές της µητρικής εταιρείας µε την ως άνω θυγατρική της για τη χρήση 2010 
συνίστανται στα εξής: 

 

� Αγορές αγαθών: € 4.755.129,79 

� Πωλήσεις αγαθών: € 212.099,62 

� Παροχή υπηρεσιών – λοιπά έσοδα: € 4.564.450,65 

� Απαιτήσεις: € 1.087.905,44 

  

3.7.1.2  FOLLI FOLLIE JAPAN LTD 

Επωνυµία εταιρείας FOLLI FOLLIE JAPAN LTD 

 Έδρα  εταιρείας ΙΑΠΩΝΙΑ 

 Αντικείµενο Εργασιών ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ - ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ 

 Μετοχική Σύνθεση (στις 31.12.2010) & % ∆ικαιωµάτων ψήφου ΟΜΙΛΟΣ Folli 100% 

 Μετοχικό Κεφάλαιο (σε χιλ. €): 2.435 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2010 (σε χιλ. ευρώ) 

Ενεργητικό 34.787 

Ίδια Κεφάλαια 14.234 

Αποθεµατικά 7.749 

Κύκλος Εργασιών 33.640 

Αποτελέσµατα προ  φόρων 104 

Αποτελέσµατα µετά  φόρων -43 
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Επωνυµία εταιρείας FOLLI FOLLIE JAPAN LTD 

Μερίσµατα εισπραχθέντα από την Εκδότρια από την εν λόγω συµµετοχή το 
τελευταίο έτος   

Λογιστική Αξία στα βιβλία της Εκδότριας µε 31.12.2010 15.528 

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρεία, µη ελεγµένα από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές 

 

Οι διεταιρικές συναλλαγές της µητρικής εταιρείας µε την ως άνω θυγατρική της για τη χρήση 2010 
συνίστανται στα εξής: 

 

� Παροχή υπηρεσιών – λοιπά έσοδα: € 1.234,08 

� Απαιτήσεις: € 1.347,68 

 

3.7.1.3  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. 

Επωνυµία εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. 

 Έδρα  εταιρείας ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 Αντικείµενο Εργασιών ΛΙΑΝΙΚΟ – ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 Μετοχική Σύνθεση (στις 31.12.2010) & % ∆ικαιωµάτων ψήφου ΟΜΙΛΟΣ Folli 100% 

 Μετοχικό Κεφάλαιο (σε χιλ. €): 47.001 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2010 (σε χιλ. ευρώ) 

Ενεργητικό 186.195 

Ίδια Κεφάλαια 78.607 

Αποθεµατικά 483 

Κύκλος Εργασιών 119.129 

Αποτελέσµατα προ  φόρων 20.208 

Αποτελέσµατα µετά  φόρων 14.622 

Μερίσµατα εισπραχθέντα από την Εκδότρια από την εν λόγω συµµετοχή το 
τελευταίο έτος 0  

Λογιστική Αξία στα βιβλία της Εκδότριας µε 31.12.2010 55.022 

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρεία, µη ελεγµένα από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές 

 

Οι διεταιρικές συναλλαγές της µητρικής εταιρείας µε την ως άνω θυγατρική της για τη χρήση 2010 
συνίστανται στα εξής: 

 

� Αγορές αγαθών: € 799.500 

� Πωλήσεις αγαθών: € 3.754.600,21 

� Παροχή υπηρεσιών – λοιπά έσοδα: € 19.131,84 

� Λήψη υπηρεσιών: € 15.987,36 

� Απαιτήσεις: € 2.268.327,06 

� Υποχρεώσεις: € 799.500 
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3.8 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν υφίσταται καµία περιβαλλοντική πτυχή, η οποία θα 
µπορούσε να επηρεάσει τη χρήση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων της Εκδότριας και των 
εταιρειών του Οµίλου και κατέχει όλες τις νόµιµες περιβαλλοντικές άδειες. 

 

3.8.1 Ιδιόκτητα Ακίνητα 

 

Τα σηµαντικότερα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους η Εταιρεία και οι θυγατρικές της 

αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Τοποθεσία Περιγραφή Επιφάνεια(τ.µ.) Χρήση 

Tσακάλωφ 6, Αθήνα Ισόγειο κατάστηµα 62 Κατάστηµα 

Σπύρου Μαρινάτου, Θήρα, Κυκλάδες Ισόγειο κατάστηµα 41 Κατάστηµα 

22ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών Λαµίας, Αγ. Στέφανος 
Αττικής Υπόγειο & Ισόγειο 4.897 Αποθήκες 

23ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών Λαµίας, Αγ. Στέφανος 
Αττικής Κτήρια γραφείων 14.891 

Γραφεία 
/Εργαστήριο 

Καβουρόπετρα, Αίγινα Ισόγειο 19.973 
Γραφεία 

/Εργαστήριο 

Room 03, 46/F, Convention Plaza, Wan Chai, Hong 
Kong - 13.798 Γραφεία 

Unit 1903-04, 19/F, Hing Wai Centre, No. 7  

Tin Wan Praya Road,  Aberdeen, Hong kong Ισόγειο 3.734 Αποθήκες 

Κήποι, Έβρου Οικόπεδο 1.615   

Κήποι, Έβρου Αποθήκη 32   

Τελωνείο, Προµαχώνας Σερρών Οικόπεδο 7.427   

Τελωνείο, Προµαχώνας Σερρών Κατάστηµα 2.632 Κατάστηµα 

Ευζώνων, Πολυκάστρου Κιλκίς Οικόπεδο 13.200   

Ευζώνων, Πολυκάστρου Κιλκίς Αποθήκη 1.320   

Καστανιές, Ορεστιάδα Έβρου Οικόπεδο 3.468   

Καστανιές, Ορεστιάδα Έβρου Κατάστηµα 593 Κατάστηµα 

Νίκης Φλωρίνης Αγροτεµάχιο 3.100   

Θέση Σκάλα, Κορωπί Οικόπεδο 13.580 - 

Λ. Κηφισίας 268, Ψυχικό 
Υπόγ., Ισόγ. & 3 

όροφοι 1.250 Καταστήµατα 

Αχαρνών 421 & Κουρτίδου, Αθήνα Ισόγειο & Υπόγειο 350 Κατάστηµα ΝΙΚΕ 

Θέση Σκαρπέζα του  ∆ήµου Κρωπίας ∆ύο αγροτεµάχια 650 - 

Θέση Γκάβαλη Ευβοίας   Αγρός 1.500 - 

Λ. Βουλιαγµένης 96, Γλυφάδα Β' όροφος 620 Ανενεργό 

Oras Otopeni, Judet Ilfov Οικόπεδο 12.664   

Take Ionescu 8, Βουκουρέστι Ισόγειο & Υπόγειο 297 Κατάστηµα 

Mosilor 284, bl.22A, Βουκουρέστι Ισόγειο 222 Κατάστηµα 

Vasile Parvan 14, Timisoara 
Υπόγ., Ισόγ. & 2 

όροφοι 1.106 Κατάστηµα 

Ion Campineanu 2,4 & Magheru, Βουκουρέστι 
Υπόγ., Ισόγ. & 4 

όροφοι 7500 Πολυκατάστηµα 

Ερµού 49, Πάτρα Ισόγειο & Α' όροφος 800 Κατάστηµα 

Οικοδοµικό τετράγωνο που περικλείεται από  Πρώην πολυκατάστηµα 18.240 Υπό ανακαίνιση 
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Τοποθεσία Περιγραφή Επιφάνεια(τ.µ.) Χρήση 

τις οδούς Πατησίων, Σατωβριάνδου, Βερανζέρου  ΜΙΝΙΟΝ 

& ∆ώρου, Αθήνα   

  

 

Aναφορικά µε τα εµπράγµατα βάρη των ανωτέρω ακινήτων περισσότερες πληροφορίες 
περιγράφονται στην υποενότητα 3.8.4.1 «Εµπράγµατα Βάρη» του παρόντος Ενηµερωτικού 
∆ελτίου. 

 

3.8.2  Μισθωµένα Ακίνητα 

Τα σηµαντικότερα ακίνητα που µισθώνονται από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της αναφέρονται 
στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Η Εταιρεία για τη δραστηριοποίησή της στον τοµέα της λιανικής µισθώνει ένα σηµαντικό αριθµό 
εµπορικών καταστηµάτων. Τα σηµαντικότερα εξ αυτών, βάσει της συµµετοχής τους στον κύκλο 
εργασιών και ο χρόνος λήξης των εν λόγω συµβάσεων έχουν ως εξής: 

 

Περιοχή  - Οδός 
Χρήση 

Ακινήτου 

Επιφάνεια 

(τ.µ.) 
Λήξη 

Αερολιµένας Ελ. Βενιζέλος 
Γραφεία και 

Αποθήκη 2.297 Αορίστου 

Εύζωνοι Κιλκίς 
Κατάστηµα 
και Αποθήκη 

1.000 & 1.000 
σε οικόπεδο 

13.600 Αορίστου 

Αερολιµένας Ρόδου 
Κατάστηµα 

και Αποθήκες 1.200 & 650 Αορίστου 

Αερολιµένας Ηρακλείου 
Κατάστηµα 
και Αποθήκη 1.420 & 780 Αορίστου 

Κήποι Έβρου 
Κατάστηµα 
και Αποθήκη 1.112  & 750 Αορίστου 

Αερολιµένας Θεσσαλονίκης 
Κατάστηµα 
και Αποθήκη 638 & 1.000  Αορίστου 

Γραβιά 37 & Αιγάλεω 8, Πειραιάς Αποθήκη 1.000 1/1/2015 

Αερολιµένας Θεσσαλονίκης Κατάστηµα 181 29/6/2013 

Αερολιµένας Ελ. Βενιζέλος 
9 

Καταστήµατα 488 
Από 31/12/2010 

- αορίστου) 

Αερολιµένας Ελ. Βενιζέλος Αποθήκη 180 Αορίστου 

Κατάστηµα 5+ 5 έτη από 

ΝΙΚΕ Golden Hall Λ.Κηφισίας 37   264  3/7/2007 

ΝΙΚΕ Καλλιθέας Θησέως 135-
137 Κατάστηµα 328 9/5/2013 

NIKE Πάτρας Αγ. Νικολάου 24 Κατάστηµα 531 31/8/2012 
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Περιοχή  - Οδός 
Χρήση 

Ακινήτου 

Επιφάνεια 

(τ.µ.) 
Λήξη 

COLLECTIVE Γλυφάδας Λ. 
Βουλιαγµένης 96 (1) Κατάστηµα 289 11/12/2012 

COLLECTIVE Γλυφάδας Λ. 
Βουλιαγµένης 96 Κατάστηµα 82 19/3/2016 

HARLEY DAVIDSON (ΜΗΧΑΝΕΣ) 
Μαρούσι  Α. Παπανδρέου 29 Κατάστηµα 546 26/2/2015 

ΝΙΚΕ & Κτίριο Γλυφάδας 
Λ.Βουλιαγµένης 96  Κατάστηµα 3.833 28/2/2014 

ΝΙΚΕ Κηφισίας Λ.Κηφισίας 244 
(Ψυχικό) Κατάστηµα 291 14/5/2014 

ΝΙΚΕ Π.Φάληρο Ελ.Βενιζέλου 
224 Κατάστηµα 506 31/1/2014 

JUICY Kολωνάκι Τσακάλωφ 24 Κατάστηµα 205 31/5/2014 

JUICY Κηφισιά Λεβίδου 11 Κατάστηµα 335  31/8/2021  

Mατογιάννια, Μύκονος Κατάστηµα 100 31/12/2012 

∆αιδάλου 23, Ηράκλειο Κρήτης Κατάστηµα 80 15/1/2012 

Σόλωνος 25, Αθήνα Κατάστηµα 44 29/2/2012 

Μεταξά 6-8, Γλυφάδα Κατάστηµα 45 31/5/2022 

Λ. Ηρακλείου 255, Ν. Ιωνία Κατάστηµα 50 30/4/2013 

Ερµού 37, Αθήνα Κατάστηµα 156 2/6/2014 

Πατησίων 130, Αθήνα Κατάστηµα 130 4/7/2012 

Ερµού 18, Αθήνα Κατάστηµα 100 20/9/2014 

Ηρών Πολυτεχνείου 51, Πειραιάς Κατάστηµα 203 30/9/2013 

Ανδρέα Παπανδρέου 3, Χαλάνδρι Κατάστηµα 160 13/10/2013 

Παπαστράτου 40, Αγρίνιο Κατάστηµα 90 31/12/2013 

Κολοκοτρώνη 8, Κηφισιά Κατάστηµα 50 31/5/2013 

Κούµα 33, Λάρισα Κατάστηµα 40 30/11/2019 

Θηβών 228, Β15, Village Κατάστηµα 100 28/2/2021 

City Link, Αµερικής 2 Κατάστηµα 60 2/6/2017 

Τhe Mall Athens, A. Παπανδρέου 
Α53 Κατάστηµα 85 31/8/2011 

Golden Hall, Κηφισίας 37A Κατάστηµα 86 30/9/2014 

Εµπορικό Κέντρο Athens Heart, 
Παιραιώς 180 Κατάστηµα 135 31/7/2010 

1)Αφορά σε 3 χωριστές συµβάσεις για τρία ξεχωριστά εφαπτόµενα ακίνητα 

 

Πέραν των ως άνω σηµείων, ο Όµιλος διατηρεί σηµεία πώλησης που είναι σηµαντικά για τον κύκλο 
εργασιών του εντός πολυκαταστηµάτων, όπως τα attica, για τη χρήση των οποίων δεν καταβάλλει 
ενοίκιο αλλά προµήθεια επί των πωλήσεων. 

 

Σηµειώνεται επίσης ότι η µητρική εταιρεία µισθώνει χώρους γραφείων στο κτίριο του Αγίου 
Στεφάνου, όπου στεγάζονται και λοιπές εταιρείες του οµίλου (Planaco, Eλληνικές ∆ιανοµές και 
Hellenic Tourist Bureau), εµβαδού 2.812 τ.µ. µε λήξη σύµβασης την 30/6/2021. 
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Για τα ακίνητα µέσω χρηµατοδοτικής µίσθωσης, βλ. 3.19.1.3 «Σηµαντικές Πιστωτικές – ∆ανειακές 
Συµβάσεις». 

 

3.8.3 Ασφαλιστική Πολιτική 

 

Πάγια στρατηγική του Οµίλου είναι η ασφαλιστική κάλυψη κάθε ασφαλίσιµου κινδύνου, µε στόχο 
την άµεση και επιτυχή αντιµετώπιση κάθε ζηµιογόνου γεγονότος, που ενδέχεται να επηρεάσει 
άµεσα ή έµµεσα τη λειτουργία και την ανταγωνιστικότητά της. 

 

H ασφαλιστική πολιτική του Οµίλου αποσκοπεί στην κάλυψη των παγίων, των αποθεµάτων, των 
µεταφορών, του προσωπικού της και για απώλεια κερδών και κρίνεται από τη ∆ιοίκηση της 
Εταιρείας ως επαρκής. Ειδικότερα, για τις απαιτήσεις κατά τρίτων, πολιτική του Οµίλου αποτελεί η 
συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που προκύπτει από τις 
εµπορικές του απαιτήσεις και ανάλογα µε το ύψος και τις συνθήκες της αγοράς διασφαλίζεται µέσω 
συµβολαίων ασφάλισης. 

 

Το σύνολο του παγίου εξοπλισµού και των αποθεµάτων του Οµίλου είναι ασφαλισµένο για το 
100% για κινδύνους µεταξύ των οποίων, πυρκαγιάς, έκρηξης, βραχυκυκλώµατος, ποιοτικής 
αλλοίωσης, διαβροχής από θύελλα, καταιγίδα, πληµµύρα, χιόνι, χαλάζι, παγετό ή από διαρροή 
και/ή θραύση σωληνώσεων κλιµατισµού, θερµάνσεως, αποχετεύσεως, υδρεύσεως και πυρόσβεσης, 
κλοπή περιεχοµένου γραφείων, σεισµού, αστικής ευθύνης έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτόµενων 
κινδύνων, σύµφωνα µε δήλωση του εκπροσώπου της Εταιρείας. 

 

Επιπρόσθετα, οι εταιρείες του Οµίλου ασφαλίζουν τις ενδοδιακινήσεις τους εντός Ελλάδος είτε 
αυτές αφορούν εµπορεύµατα είτε άλλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και µεταφορές από το 
εξωτερικό όταν αυτές δεν ασφαλίζονται από τους προµηθευτές. 

 

Περαιτέρω, ορισµένες από τις εταιρείες του Οµίλου έχουν συνάψει ασφαλιστήρια συµβόλαια 
γενικής αστικής ευθύνης και εργοδοτικής. Αναλόγως µε το αντικείµενο εργασιών τους και τους 
κινδύνους που κρίνουν ότι είναι εκτεθειµένες, οι εταιρείες του Οµίλου έχουν επίσης πρόσθετες 
καλύψεις όπως π.χ. ευθύνης στελεχών διοίκησης, µεταφοράς και απώλειας χρηµάτων κ.α. 

 

Τέλος, ο Όµιλος φροντίζει για την κάλυψη του προσωπικού του και πιο συγκεκριµένα παρέχει 
στους εργαζόµενους ασφάλεια ζωής, κάλυψη για µόνιµη / ολική ή µερική ανικανότητα από 
ασθένεια ή ατύχηµα και ιατροφαρµακευτική εξωνοσοκοµειακή και νοσοκοµειακή περίθαλψη. 

 

3.8.4 Εµπράγµατα Βάρη και Εγγυήσεις 

3.8.4.1 Εµπράγµατα Βάρη 

 

Τα εµπράγµατα βάρη του Οµίλου έχουν ως εξής: 

 

Επί ακινήτου της θυγατρικής εταιρείας «Folli Follie Hong Kong» έχει εγγραφεί προσηµείωση ύψους 
$12,5 εκατ. προς εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων. 

 

Επί ακινήτου της θυγατρικής εταιρείας «Elmec Romania SRL» στο Βουκουρέστι έχει εγγραφεί 
προσηµείωση υπέρ της Τράπεζας Bancpost, του οµίλου EFG Eurobank, προς εξασφάλιση 
πιστοδοτικών γραµµών συνολικού ύψους (ορίου) € 1,5 εκατ. H τρέχουσα οφειλή της ως άνω 
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εταιρείας αυτής προς την Τράπεζα Bancpost είναι µηδενική. Επίσης, το Φεβρουάριο του 2009 
ενεγράφη υπέρ της Τράπεζας Alpha Bank Romania προσηµείωση επί οικοπέδου της Elmec 
Romania SRL, ευρισκοµένου επίσης στο Βουκουρέστι, προς εξασφάλιση πιστοδοτικών γραµµών 
συνολικού ύψους (ορίου) € 5 εκατ. Η οφειλή της ως άνω εταιρείας προς την Τράπεζα Alpha Bank 
ανέρχεται σε € 1,6εκατ. περίπου την 31.3.2011. 

 

∆εν υφίστανται άλλα πλην των ανωτέρω εµπράγµατα βάρη, περιορισµοί στην ιδιοκτησία ή τη 
µεταβίβαση ή άλλες επιβαρύνσεις επί των ιδιόκτητων παγίων περιουσιακών στοιχείων του οµίλου 
Folli Follie Group. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί µε συµβάσεις 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης παραµένουν στην κυριότητα τρίτων έως ότου λήξει η σύµβαση και 
αποπληρωθεί η σχετική υποχρέωση. 

 

3.8.4.2 Εγγυήσεις 

 

Με ηµεροµηνία 31.3.2011, η Εταιρεία και οι θυγατρικές της είχαν εκχωρήσει σε τρίτα µέρη 
εγγυητικές επιστολές ύψους € 9,9 εκατ., έναντι € 18,4 εκατ. ευρώ την 31.12.2010, προς 
εξασφάλιση ενδεχόµενων υποχρεώσεων τους προς τα µέρη αυτά οι οποίες δεν απεικονίζονται στον 
ενοποιηµένο ισολογισµό. 

 

Η Εταιρεία, την 31.3.2011 είχε χορηγήσει υπέρ δανείων που έχουν συνάψει θυγατρικές τις 
ακόλουθες εταιρικές εγγυήσεις: 

 

- Για την PLANACO Α.Ε. εταιρική εγγύηση ύψους € 6 εκατ. για χορήγηση δανείου 

- Για την LINKS OF LONDON, εταιρική εγγύηση ύψους 5 εκατ. λίρες Αγγλίας (€ 5,7 εκατ.) για   
χορήγηση δανείου 

- Για την Elmec Romania SRL εταιρική εγγύηση € 6,2 εκατ. για χορήγηση δανείου 

- Για την FOLLI FOLLIE JAPAN, εταιρική εγγύηση για χορήγηση κεφαλαίου κινήσεως € 7,1 εκατ. 

- Για την FOLLI FOLLIE FRANCE, εταιρική εγγύηση για χορήγηση κεφαλαίου κινήσεως € 1 εκατ. 

- Για τις Ελληνικές ∆ιανοµές Α.Ε. € 60 εκατ. 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ της Εταιρείας, κ. ∆ηµήτριος Κουτσολιούτσος έχει παράσχει προσωπική 
εγγύηση ύψους € 450,5 εκατ. την 31.03.2011, προς τις τράπεζες Alpha Bank, Emporiki Bank, ETE, 
EFG Eurobank, ATE, Πειραιώς για δανειακές συµβάσεις της Εταιρείας. 

 

 

3.8.5 Περιβαλλοντικά Θέµατα 

 

Ο Όµιλος εναρµονίζεται πλήρως µε τις περιβαλλοντικές νοµοθεσίες των χωρών στις οποίες 
δραστηριοποιείται. Ειδικότερα, συµµετέχει σε προγράµµατα ανακύκλωσης και εφαρµόζει τις 
σχετικές νοµοθετικές διατάξεις σε ό,τι αφορά (α) υλικά συσκευασίας, (β) ηλεκτρικούς 
συσσωρευτές κ.α. υλικά και ανταλλακτικά οχηµάτων, και (γ) ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό. 
Έχει υπογράψει συµβάσεις µε αναγνωρισµένες και αδειοδοτηµένες εταιρίες διαχείρισης 
ανακυκλούµενων υλικών και καταβάλλει περιοδικές εισφορές. Επίσης η συνεργασία µε τους 
προµηθευτές µας βασίζεται σε πρότυπα, τα οποία αρνούνται κάθε µορφή παιδικής εργασίας, τις 
διακρίσεις ή την καταναγκαστική εργασία, προκειµένου να διασφαλιστεί σε κάθε εργαζόµενο που 
συµµετέχουν στη διαδικασία παραγωγής που εγγυώνται την υγεία και την ασφάλεια, την ίση 
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αµοιβή και ο σεβασµός των ρυθµών της ζωής. Πραγµατοποιούνται τακτικές επισκέψεις στους 
προµηθευτές, ώστε όλοι να συµµορφωθούν µε τις αρχές της κοινωνικής ευθύνης. 

 

 

3.9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Ακολούθως συνοψίζονται οι τάσεις του Οµίλου, για τη χρήση 2011, για κάθε έναν από τους 
κυρίους τοµείς δραστηριότητάς του: 

 

Τοµέας Κόσµηµα - Ρολόι – Αξεσουάρ 

 

Ο κλάδος κόσµηµα-ρολόι αξεσουάρ, αποτελεί περίπου το 50% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών 
της Εκδότριας, σύµφωνα µε τα στοιχεία του α’  τριµήνου του 2011. 

 

Η σηµαντική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας η οποία απολαµβάνει υψηλούς ρυθµούς 
ανάπτυξης, µε τις εκεί πωλήσεις να παρουσιάζουν σηµαντική άνοδο κατά 30% κατά το α’ τρίµηνο 
του 2011 σε σχέση µε το τέλος της χρήσης 2010, καταφέρνει να αντισταθµίσει τις δυσµενείς 
οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες της Ευρώπης που έχει σηµαντική παρουσία ο 
Όµιλος, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Η Εκδότρια κρίνοντας ότι η 
αγορές της Ασίας λόγω µεγέθους αλλά και ταχείας οικονοµικής ανάπτυξης, αποτελούν στόχο για 
την περαιτέρω επέκταση των δρατηριοτήτων της εκεί, θέτει ως στόχο την περαιτέρω διείσδυση 
των επώνυµων προϊόντων FOLLI FOLLIE και LINKS, µέσω µιας σειράς επενδύσεων στις χώρες της 
Ασίας, µέρος των οποίων θα χρηµατοδοτηθεί από τα αντληθέντα κεφάλαια της 
πραγµατοποιηθείσας αύξησης (βλ. υποενότητα 4.2 «Λόγοι της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου» 
του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου). 

 

Αξίζει να σηµειωθεί επίσης ότι, λόγω της µεγάλης αύξησης των τιµών των πρώτων υλών που είναι 
ο χρυσός και το ασήµι, και της συνεπακόλουθης αύξησης του κόστους κατασκευής, η Εταιρεία 
αντικατέστησε τα υλικά αυτά µε ανοξείδωτο ατσάλι, επικαλυµµένο µε χρυσό και ασήµι, ούτως 
ώστε να συµπιέσει το κόστος κατασκευής και να διατηρεί ανταγωνιστική τιµολογιακή πολιτική. 

 

Επίσης, παρά τις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες, παρατηρείται σηµαντική αύξηση των πωλήσεων 
στην Ελληνική Αγορά, κατά τους µήνες Απρίλιο και Μάϊο, µε σταθερή ανοδική τάση, γεγονός που 
οφείλεται στην ανταγωνιστική τιµολογιακή πολιτική που εξασφαλίζει η µείωση του κόστους 
παραγωγής. 

 

Τοµέας Λιανικό Ταξιδιωτικό Εµπόριο 

 

Ο κλάδος λιανικό ταξιδιωτικό εµπόριο, αποτελεί περίπου το 18,5% του ενοποιηµένου κύκλου 
εργασιών της Εκδότριας, σύµφωνα µε τα στοιχεία του α΄τριµήνου του 2011. 

 

Εντός του 2010 και λόγω της παγκόσµιας ύφεσης καθώς και των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών 
όπως διαµορφώθηκαν λόγω της επιδείνωσης των δηµοσιονοµικών µεγεθών  της Ελλάδας, 
παρατηρήθηκε µείωση της επιβατικής κίνησης, ιδίως από τους Έλληνες ταξιδιώτες των οποίων τα 
εισοδήµατα επλήγησαν περισσότερο, η οποία οδήγησε σε πτώση του κύκλου εργασιών του τοµέα 
σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.  
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Η συγκεκριµένη τάση ως προς τους εγχώριους ταξιδιώτες αναµένεται να διατηρηθεί και στην 
τρέχουσα χρήση.  

 

Επιπροσθέτως, τα Μικτά Κέρδη αναµένεται να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα µε αυτά του πρώτου 
τριµήνου του έτους. 

 

Η Εταιρεία προκειµένου να διατηρήσει σταθερό των όγκο των πωλήσεών της στο συγκεκριµένο 
κλάδο δραστηριοτήτων, σκοπεύει να διατηρήσει τις τιµές των παρεχοµένων υπηρεσιών στα ίδια 
επίπεδα µε την περσινή χρήση. 

 

Σηµειώνεται επίσης ότι η Εταιρεία, προκειµένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν χαµηλότερες τις 
τιµές τον προϊόντων της, προβαίνει σε προαγορές, ώστε µα απολαµβάνει σηµαντικότερες 
εκπτώσεις, γεγονός που συγκυριακά θα οδηγήσει σε υπεραποθεµατοποίηση µέσα στη χρήση. 

 

Μολαταύτα, η απλοποίηση των διαδικασιών έγκρισης (VISA) για την Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία 
και Τουρκία, καθώς και η κρίση στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, που ωθεί ένα µεγάλο 
τµήµα τουριστών στην επιλογή ασφαλέστερων τουριστικών προορισµών, αναµένεται να επιφέρει 
σηµαντική αύξηση του ταξιδιωτικού εµπορίου για τη χρήση 2011, που θα κορυφωθεί κατά το 
δεύτερο τρίµηνο του τρέχοντος έτους. Η Εταιρεία, λαµβάνοντας ως δεδοµένη την περαιτέρω 
αύξηση της κατανάλωσης, µέσω της αύξησης της επιβατικής κίνησης από τις χώρες αυτές, 
σκοπεύει να επενδύσει σε νέα σηµεία πώλησης, καθώς και να ανακαινίσει και να επεκτείνει τα ήδη 
υπάρχοντα (βλ. υποενότητα 4.2 «Λόγοι της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου» του παρόντος 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου). 

 

Τοµείς Ένδυσης – Υπόδησης & Εκµετάλλευσης Πολυκαταστηµάτων 

 

Ο κλάδος ένδυσης – υπόδησης & εκµετάλλευσης πολυκαταστηµάτων, αποτελεί περίπου το 33,6% 
του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών της Εκδότριας, σύµφωνα µε τα στοιχεία του α΄τριµήνου του 
2011. 

 

Τόσο κατά την προηγούµενη χρήση 2010 όσο και κατά την τρέχουσα χρήση 2011 υπό το βάρος 
της παγκόσµιας ύφεσης και ιδίως των δηµοσιονοµικών προβληµάτων της Ελλάδας και της Ευρώπης 
γενικότερα, η συνολική ζήτηση τόσο στον κλάδο ένδυσης - υπόδησης όσο και στον κλάδο 
πολυκαταστηµάτων µειώθηκε. Η µείωση αυτή αποτυπώθηκε στη µείωση των ενοποιηµένων 
πωλήσεων της κατηγορίας αυτής κατά 4,67% το 2010 σε σχέση µε το 2009 και κατά 13,5% το α’ 
τρίµηνο του 2011 σε σχέση µε το α’ τρίµηνο του 2010. 

 

Ως εκ τούτου, οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου ακολούθησαν πολιτικές εκπτώσεων και 
προσφορών, τις οποίες υποχρεώθηκε να ακολουθήσει και ο Όµιλος. Συνεπώς, το αρνητικό 
µακροοικονοµικό περιβάλλον επέδρασε αρνητικά στις πωλήσεις και τα µεικτά κέρδη, ενώ σε 
κάποιες περιπτώσεις οδήγησε και σε αύξηση των αποθεµάτων. 

 

Μέχρι το τέλος του έτους δεν αναµένεται σηµαντική βελτίωση του αρνητικού αυτού οικονοµικού 
περιβάλλοντος. 
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3.10 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ & ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

ΣΤΕΛΕΧΗ 

Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρείας, τα ∆ιοικητικά, ∆ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και τα 
Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη της είναι τα εξής: 

 

α) τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου  

β) τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 

γ) τα µέλη της Εµπορικής Επιτροπής 

δ) τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου αποδοτικότητας & βιώσιµης λειτουργίας εµπορικών 
δραστηριοτήτων 

ε) τα µέλη της Επιτροπής Προµηθειών  

στ) τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου και  

ζ) τα µέλη της Επιτροπής µείωσης δαπανών λειτουργίας. 

  

Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρείας, εκτός των ανωτέρω δεν υφίστανται άλλα ∆ιοικητικά, 
∆ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη.  

 

3.10.1 ∆ιοικητικό Συµβούλιο & Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενεργώντας συλλογικά αναλαµβάνει την διοίκηση και διαχείριση των 
εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας και των µετόχων της διασφαλίζοντας την 
εφαρµογή της εταιρικής στρατηγικής και τη δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση όλων των µετόχων. 
Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτηµα που αφορά την Εταιρεία εκτός από εκείνα που είτε από τον 
Νόµο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρµοδιότητα η Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση 
καθορίζει επίσης, ποια µέλη αυτού είναι ανεξάρτητα µη εκτελεστικά. Το ∆ιοικητικό συµβούλιο 
καθορίζει ποια µέλη αυτού είναι εκτελεστικά και µη εκτελεστικά. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι ο θεµατοφύλακας των Αρχών Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από εννέα (9) µέλη έως 
δεκατρία (13) µέλη. Εκλέγεται µε απόλυτη πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση µε πενταετή 
θητεία που παρατείνεται µέχρι την αµέσως επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους µετά τη 
λήξη της θητείας τους και η οποία δε µπορεί να υπερβεί την εξαετία. 

 

Σήµερα απαρτίζεται από 6 εκτελεστικά µέλη, 5 µη εκτελεστικά µέλη, και 2 ανεξάρτητα µη 
εκτελεστικά µέλη, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3016/2002 για την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, θεωρούνται ανεξάρτητα.  

 

Τα εκτελεστικά µέλη απασχολούνται στην Εταιρεία ή παρέχουν υπηρεσίες σε αυτήν ασκώντας 
διαχειριστικά καθήκοντα. Τα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν ασκούν 
διαχειριστικά καθήκοντα στην Εταιρεία. 

 

 

Τα  µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας παρατίθενται ως ακολούθως: 
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Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΝΑΡΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ 

1 Κουτσολιούτσος ∆ηµήτριος Πρόεδρος ∆.Σ. Εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

2 Κουτσολιούτσου Αικατερίνη Αντιπρόεδρος ∆.Σ. Εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

3 Κουτσολιούτσος Γεώργιος  ∆ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

4 Βελέντζας Γεώργιος 
Α' Αναπληρωτής ∆ιευθυνων 

Σύµβουλος & Γενικός ∆ιευθυντής Εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

5 Ζαχαρίου Εµµανουήλ 
Β' Αναπληρωτής ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος & Γενικός ∆ιευθυντής Εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

6 Αρώνης Γεώργιος Μέλος Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

7 ∆αφέρµος Επαµεινώνδας Μέλος Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

8 Jiannong Qian Μέλος Μη εκτελεστικό µέλος 26/5/2011 19/6/2014 

9 Κούκουτσας Ηλίας Μέλος Μη εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

10 Κουλουκουντής Ηλίας Μέλος Μη εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

11 Μαντζαβίνος Ζαχαρίας Μέλος Μη εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

12 Μπέτσης Ηλίας Μέλος Μη εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

13 Νιώτη Ειρήνη Μέλος Εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

 

Το παρόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εκδότριας, εκτός του κ. Jiannong Qian, για τον οποίο γίνεται 
µνεία στην επόµενη παράγραφο, εξελέγη και συγκροτήθηκε σε σώµα δυνάµει της από 19.01.2011 
(ΦΕΚ 309/ 31.01.2011) απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και αναµένεται να 
εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της στις 24.06.2011.  

 
Το µέλος Jiannong Qian εξελέγη δυνάµει της από 26.05.2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης της Εκδότριας, που αποφάσισε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, κατ΄ εφαρµογή του 
Μνηµονίου Συνεργασίας που υπεγράφη µεταξύ της Εκδότριας και των Επενδυτών, για το οποίο 
γίνεται µνεία στην υποενότητα 3.14.2 «Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ της Εκδότριας και των 
Επενδυτών» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Στις 26.05.2011, σε συνέχεια της 
προαναφερόµενης Γ.Σ., έλαβε χώρα η ανασυγκρότηση του ∆.Σ. προκειµένου να εκλεγεί ο κ. Qian 
ως µέλος του ∆.Σ. σε αντικατάσταση άλλου παραιτηθέντος µέλους, για το υπόλοιπο της θητείας 
του ∆.Σ. 
 

Η θητεία του παρόντος ∆.Σ. λήγει στις 19.06.2014. 
 

Η επαγγελµατική δ/νση όλων των µελών του ∆.Σ. της Εταιρείας είναι η έδρα της Εταιρείας, 23ο 
χλµ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαµίας, 145 65 Άγιος Στέφανος Αττικής, Ελλάδα. 
 
 
Σύµφωνα µε το από 19.01.2011 (ΦΕΚ 309/ 31.01.2011) Πρακτικού του ∆.Σ. της Εταιρείας, τα 
πρόσωπα που τη δεσµεύουν είναι τα κάτωθι:  
 
H Eταιρεία δεσµεύεται για τα ακόλουθα θέµατα µε συλλογική απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου: 

I. Για την αύξηση ή/και µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της και για την πρόταση 
προς τη Γενική Συνέλευση των µετόχων σχετικά µε την αύξηση ή/και µείωση του 
µετοχικού κεφαλαίου της ή/και για την έκδοση οµολογιακού δανείου µετατρέψιµου 
σε µετοχές. 

II. Για την έγκριση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου (Business Plan) της και των 
θυγατρικών της εταιριών. 
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III. Για κεφαλαιακές δαπάνες που υπερβαίνουν το ποσό των δύο εκατοµµυρίων 
(2.000.000 €) Ευρώ ετησίως. 

IV. Για την επέκταση της σε νέες αγορές στην ηµεδαπή και στην αλλοδαπή.  
V. Για συγχωνεύσεις µε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νοµικής µορφής καθώς και για 

εξαγορές άλλων εταιρειών οποιασδήποτε εταιρικής µορφής στην Ελλάδα και στην 
αλλοδαπή και γενικά για κάθε µορφής εταιρικό µετασχηµατισµό της (διάσπαση, 
απόσχιση κλάδου, κλπ.). 

VI. Για τον καθορισµό της πολιτικής διανοµής κερδών (µερισµατικής πολιτικής) και τη 
σχετική πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

VII. Για τη λήψη ή χορήγηση δανείων, πιστώσεων και εγγυήσεων ποσού άνω των δύο 
εκατοµµυρίων (2.000.000 €) Ευρώ. 

VIII. Για τη σύναψη συµβάσεων µε συνδεδεµένες εταιρίες το αντικείµενο των οποίων 
υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατοµµυρίων (2.000.000 €) Ευρώ. 

IX. Για την πώληση, µίσθωση, παραχώρηση της χρήσης ή κατ’ άλλον τρόπο διάθεση 
των σηµάτων και των λοιπών δικαιωµάτων βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας 
της. 

 
Β. Για τον καλύτερο συντονισµό όλων των λειτουργιών της Εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
αναθέτει την άσκηση των κατωτέρω επιµέρους κατά περίπτωση αρµοδιοτήτων και την εξουσία 
δέσµευσης της στα ακόλουθα πρόσωπα, υπό τους αναγραφόµενους σε κάθε περίπτωση όρους: 
 
1. Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών και οδηγίες προς Τράπεζες 

 

Για την έκδοση – οπισθογράφηση επιταγών και παροχή εντολών πληρωµής και οδηγιών προς τις 
τράπεζες για την διενέργεια πληρωµών, καθώς και για την έκδοση επιταγών ή εντολών σε διαταγή 
∆.Ο.Υ., τελωνείου ή ασφαλιστικού ταµείου και την οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε 
τραπεζικό λογαριασµό της Εταιρείας, η Εταιρεία δεσµεύεται µε  (2) ενωµένες υπογραφές των κ.κ. 
Γεωργίου Κουτσολιούτσου, (1η υπογραφή) και Γεωργίου Βελέντζα (2η υπογραφή). Σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύµατός του κ. Γεωργίου Κουτσολιούτσου,  αυτός θα αντικαθίσταται από τον κ. 
Γεώργιο Βελέντζα (1η υπογραφή), ενώ η  2η υπογραφή θα τίθεται από έναν από τους κ.κ. 
Βασίλειο Καλαµατιανό, Γεώργιο Αλαβάνο, Νικόλαο Ζαχαράτο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος 
του κ.  Γεωργίου Βελέντζα, αυτός θα αντικαθίσταται από τον κ. Βασίλειο Καλαµατιανό (1η 
υπογραφή)  ενώ η η  2η υπογραφή θα τίθεται από έναν από τους κ.κ. Γεώργιο Αλαβάνο, Νικόλαο 
Ζαχαράτο. 
Για την εκτέλεση  όλων των πράξεων που περιγράφονται ανωτέρω, η Εταιρεία δεσµεύεται και µε 
µόνη  την υπογραφή είτε του Προέδρου του ∆.Σ., κ. ∆ηµητρίου Κουτσολιούτσου είτε του 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου, κ. Γεωργίου Κουτσολιούτσου. 
 
2. ∆ιαχείριση διαθεσίµων της εταιρείας 
 

Οι κ.κ. Γεώργιος Κουτσολιούτσος, Γεώργιος Βελέντζας, Βασίλειος Καλαµατιανός, η κυρία Ειρήνη 
Νιώτη, ο κύριος Γεώργιος Αλαβάνος και ο κ. Νικόλαος Ζαχαράτος,  ενεργώντας ανά δύο από 
κοινού, δύνανται να υπογράφουν πάσης φύσεως συµβάσεις και να διενεργούν πάσης φύσεως 
πράξεις διαχείρισης των διαθεσίµων της, περιλαµβανοµένων βραχυπρόθεσµων καταθέσεων και 
συµβάσεων Repos-swaps-overnights. 
 

3. ∆ιάθεση περιουσιακών στοιχείων 
 

Για τη διάθεση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της, η εταιρεία δεσµεύεται µε 
δύο (2) ενωµένες υπογραφές από τους κ.κ. Γεώργιο Κουτσολιούτσο, Γεώργιο Βελέντζα, 
Εµµανουήλ Ζαχαρίου, Βασίλειο Καλαµατιανό και Γεώργιο Αλαβάνο. 
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4. Συµβάσεις 
 

4.1 Συµβάσεις µε τράπεζες 
Για την κατάρτιση, τροποποίηση και λύση πάσης φύσεως συµβάσεων µε τράπεζες η Εταιρεία 
εκπροσωπείται µε δύο ενωµένες υπογραφές από δύο από τους κ. Γεώργιο Κουτσολιούτσο, Γεώργιο 
Βελέντζα, Εµµανουήλ Ζαχαρίου, Βασίλειο Καλαµατιανό, την  κυρία Ειρήνη Νιώτη και τον κύριο 
Γεώργιο Αλαβάνο. 
 
4.2 Λοιπές Συµβάσεις  
Για την κατάρτιση, τροποποίηση και λύση πάσης φύσεως συµβάσεων, η Εταιρεία εκπροσωπείται µε 
δύο ενωµένες υπογραφές από τους κ.κ. Γεώργιο Κουτσολιούτσο, Γεώργιο Βελέντζα, Εµµανουήλ 
Ζαχαρίου, Βασίλειο Καλαµατιανό και Γεώργιο Αλαβάνο.  
 

5. Θέµατα Προσωπικού 
 
5.1 Ο κ. Γεώργιος Βελέντζας, ενεργώντας από κοινού µε τον ∆ιευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων κ. 
Παναγιώτη Παπαχατζή, εκπροσωπούν την Εταιρεία στα εξής θέµατα: 
 
ι) διµερείς συµβάσεις µε τα σωµατεία του προσωπικού της. 
ιι) παντός είδους συµβάσεις για την υλοποίηση προγραµµάτων (µελετητικών – ερευνητικών – 
εκπαιδευτικών – ανθρωπίνου δυναµικού και άλλων), που χρηµατοδοτούνται από διαφόρους φορείς 
είτε Ελληνικούς είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
ιιι) συµβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικές µε το προσωπικό της. 
 
5.2 Ο κ. Γεώργιος Βελέντζας, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αυτού, ο ∆ιευθυντής 
Ανθρωπίνων Πόρων κ. Παναγιώτης Παπαχατζής, εκπροσωπούν την Εταιρεία και προβαίνουν σε 
καταγγελία της συµβάσεως εργασίας του προσωπικού της και υπογράφουν τις σχετικές 
καταγγελίες, αναγγελίες,  δηλώσεις, παραγγελίες και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται. 
 
5.3 Ο κ. Γεώργιος Κουτσολιούτσος, ή ο κ. Γεώργιος Βελέντζας, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, 
και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αυτών, ο ∆ιευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων, κ. Παναγιώτης 
Παπαχατζής, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής ∆ηµόσιας, ∆ηµοτικής, ∆ιοικητικής, 
κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισµού και Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου για 
θέµατα που σχετίζονται αποκλειστικά µε το προσωπικό της (ΟΑΕ∆, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, 
λοιπά Ταµεία, κλπ.)  
 
6. Εκπροσώπηση ενώπιον αρχών. Υπογραφή δικαστικών πληρεξουσίων, υποβολή 
εγκλήσεων, δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής. 
 

Επιφυλασσοµένης της εφαρµογής των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
παρέχει την εξουσία σε καθένα χωριστά από τα παρακάτω πρόσωπα για την εκπροσώπηση της 
Εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής ∆ηµόσιας, ∆ηµοτικής, Φορολογικής, ∆ιοικητικής, κάθε υπηρεσίας και 
κάθε Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου και κάθε Οργανισµού Κοινής Ωφελείας (ΟΤΕ, ∆ΕΗ 
κλπ.) καθώς και για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Αστυνοµικών και Εισαγγελικών 
Αρχών, για την υπογραφή δικαστικών πληρεξουσίων και την υποβολή εγκλήσεων και δήλωση 
παράσταση πολιτικής αγωγής στο όνοµα και για λογαριασµό της: 
1.  κ. Γεώργιο Κουτσολιούτσο 
2. κ. Γεώργιο Βελέντζα 
3.κ. Eµµανουήλ Ζαχαρίου 
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7.  Εξαγωγικές ∆ραστηριότητες – Εισαγωγές 
 
Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Τελωνειακών αρχών της χώρας καθώς 
και ενώπιον κάθε ∆ηµόσιας Αρχής, Οργανισµού, Επιµελητηρίων καθώς και οπουδήποτε αλλού 
απαιτείται, προκειµένου να πραγµατοποιούνται οι εξαγωγικές δραστηριότητες και οι εισαγωγές της 
Εταιρείας, εξουσιοδοτείται καθένα χωριστά από τα παρακάτω πρόσωπα: 
1. κ. Γεώργιο Κουτσολιούτσο 
2. κ. Γεώργιο Βελέντζα 
3. κ. Eµµανουήλ Ζαχαρίου 
4. κ. Βασίλειο Καλαµατιανό 
5. κ. Γεώργιο Αλαβάνο 
6. κ. Νικόλαο Ζαχαράτο 
 

8. Εκπροσώπηση έναντι των κατά τόπους Τελωνειακών Αρχών   

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει την εξουσιοδότηση στους αρµόδιους ∆ιευθυντές– Yπεύθυνους 
Καταστηµάτων να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των κατά τόπους Τελωνειακών Αρχών της 
περιφέρειας που υπάγεται το υπό την εποπτεία τους κατάστηµα και να είναι υπόλογοι και 
υπεύθυνοι έναντι των αρχών αυτών για κάθε πράξη ή παράλειψη που έχει σχέση µε την εν γένει 
συνολική λειτουργία της φορολογικής αποθήκης, καθώς επίσης και την εν γένει πάσης φύσεως 
διαχείριση του καταστήµατος, εκπροσωπώντας αποκλειστικά στα Αστικά και Ποινικά ∆ικαστήρια 
της χώρας την Εταιρεία για ό,τι ήθελε προκύψει, σχετικά µε όλα χωρίς εξαίρεση τα ανωτέρω 
θέµατα.  
 

 

9. Αγορανοµικός Υπεύθυνος 
 
Οι ∆ιευθυντές–Υπεύθυνοι Καταστηµάτων της εταιρείας ορίζονται αγορανοµικοί υπεύθυνοι και 
υπεύθυνοι για ζητήµατα Ε.Φ.Ε.Τ. Μέσα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους έχουν την 
υποχρέωση: 
α) να παρακολουθούν την εξέλιξη της αγορανοµικής νοµοθεσίας και ειδικότερα των διατάξεων που 
αφορούν την Εταιρεία 
β)  να µεριµνούν για την καθιέρωση διαδικασιών για τη συµµόρφωση µε τις ως άνω διατάξεις 
γ)  να ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων αυτών  
Οι αγορανοµικοί υπεύθυνοι αναφέρονται κατευθείαν στον Α’ Αναπληρωτή ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο-
Γενικό ∆ιευθυντή  της εταιρείας. Υποχρεούνται δε να ενηµερώνουν πάραυτα το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο για κάθε διαπίστωση τους και επίσης τουλάχιστον ανά τρίµηνο να εκθέτουν στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο µε χωριστή αναφορά τους, όσα θέµατα έχουν σχέση µε την αρµοδιότητα 
τους. 
 
10. Θέµατα Ανταγωνισµού 
 
Οι κ.κ. Γεώργιος Κουτσολιούτσος, Γεώργιος Βελέντζας, Eµµανουήλ Ζαχαρίου και Βασίλειος 
Καλαµατιανός ορίζονται υπεύθυνοι για την τήρηση των περί ανταγωνισµού διατάξεων του Ν. 
703/1977. Μέσα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους έχουν την υποχρέωση: 
 
α) να παρακολουθούν την εξέλιξη της σχετικής νοµοθεσίας. 
β) να µεριµνούν για την καθιέρωση διαδικασιών για την συµµόρφωση µε τις ως άνω διατάξεις από 
όλους τους τοµείς της Εταιρείας, 
γ) να εφαρµόζουν πρόγραµµα εκπαιδεύσεως του προσωπικού, 
δ) να ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων αυτών από όλα τα Τµήµατα της, 
ε) να χειρίζονται ως συντονιστές κάθε σχετική υπόθεση, 
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Οι ως άνω υπεύθυνοι υποχρεούνται δε να ενηµερώνουν πάραυτα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για κάθε 
διαπίστωση του και επίσης τουλάχιστον ανά τρίµηνο να εκθέτει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε 
χωριστή αναφορά του, όσα θέµατα έχουν σχέση µε την αρµοδιότητα του. 
 
11. Επικύρωση πρακτικών 
 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. ∆ηµήτριος Κουτσολιούτσος, και οι κ.κ. Γεώργιος  Κουτσολιούτσος, 
Γεώργιος Βελέντζας και Εµµανουήλ Ζαχαρίου δικαιούνται, υπογράφοντας καθένας χωριστά, να 
επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσµατα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 

Από την ηµεροµηνία καταχώρισης του παρόντος πρακτικού στο Μητρώο Α.Ε. καταργούνται και 
παύουν να ισχύουν οι εξουσίες εκπροσώπησης που δόθηκαν µε το πρακτικό της 
557(626)/16.12.2009 συνεδρίασης της 16.12.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ΦΕΚ 
14712/24.12.2009). 
 
Συνοπτικά βιογραφικά των µελών του ∆.Σ. παρατίθενται κατωτέρω: 
 
∆ηµήτριος Κουτσολιούτσος. Απόφοιτος του Κολεγίου Αθηνών, σπούδασε Οικονοµικές 
Επιστήµες στο πανεπιστήµιο του Μιλάνου L. BOCCONI. Παράλληλα κατέχει τη θέση του Προέδρου 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, µε εκτελεστικές αρµοδιότητες.. 
 
Αικατερίνη Κουτσολιούτσου. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Πτυχιούχος στην Κοινωνιολογία από 
Βρετανικό Πανεπιστήµιο συνέχισε τις πανεπιστηµιακές της σπουδές στην Ιταλία, όπου απέκτησε 
πανεπιστηµιακούς τίτλους σπουδών στις Τουριστικές Επιστήµες και στη Γλωσσολογία. Στην Ιταλία 
ασχολήθηκε µε τη δηµιουργία και διάθεση κοσµηµάτων για 25 χρόνια, ενώ το 1982 επέστρεψε 
στην Ελλάδα για να δηµιουργήσει µε το σύζυγό της ∆ηµήτρη Κουτσολιούτσο την εταιρεία FOLLI 
FOLLIE. Σήµερα είναι Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και εκτελεστικό 
µέλος. 
 
Γεώργιος Κουτσολιούτσος. Απόφοιτος της Ιταλικής Σχολής Αθηνών, σπούδασε Οικονοµικές 
Επιστήµες στο University of Hartford στο Παρίσι και στη συνέχεια απέκτησε µεταπτυχιακούς 
τίτλους σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων και Marketing από το Hartford University of 
Connecticut στην Αµερική. Η έναρξη της επαγγελµατικής του εµπειρίας ξεκινά από τη Νέα Υόρκη, 
όπου εργάστηκε για δύο περίπου χρόνια στον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας. Από το 1994 και 
µέχρι σήµερα έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο των πωλήσεων της Εταιρείας στο εσωτερικό 
και το εξωτερικό. Από τις 19.01.2011 κατέχει τη θέση του ∆/ντως Συµβούλου της Εταιρείας µε 
εκτελεστικές αρµοδιότητες. 
 
Γεώργιος Βελέντζας. Πτυχιούχος Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και 
Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε µεταπτυχιακές σπουδές στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 
και εµπειρία σε µεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα, κατέχει τη θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 
στη θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. και τη θέση του Εντεταλµένου Συµβούλου για 
την εταιρεία «HELLENIC TOURIST BUREAU S.A.». Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1980. Από τον 
Μάιο του 2004, ο κ. Βελέντζας κατέχει τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή στην Εταιρεία, ενώ από τις 
19.01.2011 κατέχει και τη θέση του Α’ Αναπληρωτή ∆/νοντος Συµβούλου, µε εκτελεστικές 
αρµοδιότητες. 
 
Εµµανουήλ Ζαχαρίου. Εχει πολυετή εµπειρία στον χώρο της χονδρικής & λιανικής πώλησης 
επώνυµων ενδυµάτων. Έχει διατελέσει επί 18 χρόνια Εµπορικός ∆ιευθυντής, Αντιπρόεδρος του 
∆.Σ. & µέτοχος µειοψηφίας της τ. εισηγµένης εταιρείας SPORTSMAN AE (µετέπειτα µέλος του 
Οµίλου NOTOS COM) και κατά τα τελευταία 10 χρόνια ήταν Γενικός ∆ιευθυντής, Αντιπρόεδρος του 
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∆.Σ. & µέτοχος µειοψηφίας της εταιρείας ALOUETTE AE. Από τις 19.01.2011 έχει τη θέση του Β’ 
Αναπληρωτή ∆/νοντος Συµβούλου της Εταιρείας, µε εκτελεστικές αρµοδιότητες. 
 
Γεώργιος Αρώνης. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Σπούδασε Οικονοµικά και είναι κάτοχος MBA, 
major in Finance, του ALBA. Εργάζεται στην Alpha Bank από το 2004 ως επικεφαλής της Λιανικής 
Τραπεζικής και από τις 17.05.2006 ανέλαβε Εντεταλµένος Γενικός ∆ιευθυντής. Εργάστηκε για 15 
έτη σε πολυεθνικές τράπεζες, το µεγαλύτερο διάστηµα στην ΑΒΝ ΑΜRO στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Για 6 χρόνια εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα σε διευθυντικές θέσεις και από το 2002 
µέχρι το 2004 διετέλεσε Γενικός ∆ιευθυντής Λιανικής Τραπεζικής. Είναι Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Alpha Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις, Αντιπρόεδρος της Alpha Asset Management 
Α.Ε.∆.Α.Κ. και της Alpha Life. Από τις 19.01.2011 είναι ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. της 
Εκδότριας. 
 
Επαµεινώνδας ∆αφέρµος. Γεννήθηκε στην Κρήτη το 1939. Κατέχει πτυχίο Μηχανολόγου 
Μηχανικού από το Πανεπιστήµιο του Μονάχου της Γερµανίας. Από το 1965 εργάζεται ως 
υψηλόβαθµο στέλεχος επιχειρήσεων µεταξύ των οποίων η ΙΖΟΛΑ (∆ιεύθυνση Παραγωγής και 
Προµηθειών) και η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (∆ιευθύνων Σύµβουλος). Τα τελευταία 18 χρόνια συνεργαζόταν 
µε τον κ. Κυριάκο Φιλιππου στον όµιλο επιχειρήσεων του, ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος και ως µέλος 
των ∆.Σ. των εταιρειών του. Μιλάει αγγλικά και γερµανικά, είναι παντρεµένος και έχει µια κόρη. 
Από τις 19.01.2011 είναι ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. της Εκδότριας. 
 
Ηλίας Κούκουτσας. Φοίτησε στα ΚΑΤΕΕ Αθηνών (Τµήµα Λογιστών) και στην ΑΣΟΕΕ (Τµήµα 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων). Εργάστηκε επί είκοσι έτη στα πολυκαταστήµατα Αφοί Λαµπρόπουλοι 
(1981-2001) και όταν απεχώρησε κατείχε τη θέση του Εµπορικού ∆ιευθυντή.  Έχει διατελέσει 
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΛΠΕ (Σύνδεσµος Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος). Η 
συνεργασία του µε τον Όµιλο της Elmec Sport ξεκίνησε το 2002. O κος Κούκουτσας σήµερα  
εκτελεί επίσης χρέη ∆ιευθύνοντος Συµβούλου στη θυγατρική εταιρεία North Landmark AEκαι 
Γενικού ∆ιευθυντή στην Αττικά Πολυκαταστήµατα Α.Ε. Από τις 19.01.2011 είναι µη εκτελεστικό 
µέλος ∆.Σ. της Εκδότριας. 
 
Ηλίας Κουλουκουντής. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1943. Φοίτησε στο Κολλέγιο Αθηνών, 
Ψυχικού, στο Millfield School, Somerset και στο King's College του Πανεπιστηµίου του Durham, 
Αγγλία. Ξεκίνησε να εργάζεται το 1966 στην εταιρεία A.G.PAPPADAKIS & CO LTD. Το 1971 και σε 
συνδυασµό µε τις οικογενειακές επιχειρήσεις ίδρυσε την OFF SHORE CONSULTANCE INC στον 
Πειραιά και την OFF SHORE UK LTD στο Λονδίνο. Από το 1997 µέχρι το 2000 διετέλεσε 
∆ιευθυντής και Γενικός ∆ιαχειριστής της εταιρείας KASSIAN MARITIME NAVIGATION AGENCY LTD. 
Από το 2000 µέχρι σήµερα είναι Πρόεδρος και Γενικός ∆ιευθυντής της εταιρείας EQUITY SHIPPING 
CO LTD. Από τις 19.01.2011 είναι µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. της Εκδότριας. 
 
Ζαχαρίας Μαντζαβίνος. Γεννήθηκε το 1936 στην Αθήνα και είναι σήµερα Οµότιµος Καθηγητής 
της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε µεταπτυχιακές σπουδές στην 
Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Πενσυλβάνια στις ΗΠΑ. Έχει δηµοσιεύσει 
περισσότερες από 100 επιστηµονικές εργασίες σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, και έχει διατελέσει 
Κοσµήτορας της οδοντιατρικής σχολής και Πρόεδρος σε δύο θητείες. Έχει επίσης διατελέσει µέλος 
της πρώτης ∆ιοικούσης Επιτροπής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, του Ανωτάτου Επιστηµονικού 
Συµβουλίου του Κράτους, καθώς και της Αµερικανικής Ακαδηµίας Περιοδοντολογίας (American 
Academy of Periodontology) της Pierre Fouchard Academy, του International College of Dentists 
και άλλων ελληνικών και ξένων εταιρειών. Από τις 19.01.2011 είναι µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. της 
Εκδότριας. 
 
Ηλίας Μπέτσης. Γεννήθηκε στις Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας το 1952. Σπούδασε Νοµικά και 
Οικονοµικές & Πολιτικές Επιστήµες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Είναι ∆ικηγόρος 
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στον Άρειο Πάγο και ∆ιευθυντής Νοµικών Υπηρεσιών της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος. Έχει 
διατελέσει µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «Αγροτική Ασφαλιστική Α.Ε.», του 
Οργανισµού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ), της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου Α.Ε. 
(ΕΛΠΕ) και της Πρώτης Επιχειρηµατικής Τράπεζας A.E. (FBB). Σήµερα, είναι µέλος ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου των εταιρειών ΑΤΕ ΚΑΡΤΑ Α.Ε. και ΑΤΕξέλιξη Α.Ε. Από τις 19.01.2011 είναι µη 
εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. της Εκδότριας. 
 
Ειρήνη Νιώτη. Γεννήθηκε στη Αθήνα. Έχει σπουδάσει οικονοµικά στο SAINT GEORGE 
COMMERCIAL COLLEGE. Εργάζεται στην εταιρεία FOLLI FOLLIE από το 1986 και προΐσταται της 
∆ιεύθυνσης διαχείρισης διαθεσίµων του Οµίλου. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Από τις 
19.01.2011 είναι εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. της Εκδότριας. 
 
Jiannong Quian. Είναι απόφοιτος Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου Shandong και κατέχει 
µεταπτυχιακό τίτλο στα Οικονοµικά από Γερµανικό Πανεπιστήµιο. Έχει διατελέσει στέλεχος στην 
εταιρεία Μetro AG στη Γερµανία και στην Κίνα, Βοηθός Γενικού ∆/ντή στην εταιρεία China 
Resources Vanguard, Αντιπρόεδρος της εταιρείας China of OBI AG, αναπληρωτής Γενικός ∆/ντής 
της εταιρείας Wumart Stores Inc, καθώς και πρόεδρος και δ/νων σύµβουλος της εταιρείας China 
Nepstar. Στον όµιλο FOSUN εισήλθε στα τέλη του 2009 και κατέχει τη θέση του Γενικού ∆/ντή του 
Τοµέα Επιχειρηµατικών Επενδύσεων και του Βοηθού Προέδρου του οµίλου. 
 

 

3.10.2 ∆ιαχειριστικά & Εποπτικά Όργανα 

 
Στην Εκδότρια λειτουργούν οι εξής επιτροπές:  
 
α) Επιτροπή προµηθειών 
β) Εµπορική επιτροπή 
γ) Επιτροπή Ελέγχου αποδοτικότητας και βιώσιµης λειτουργίας εµπορικών δραστηριοτήτων  
δ) Επιτροπή µείωσης δαπανών λειτουργίας 
ε) Εκτελεστική επιτροπή (Management Committee) 
στ) Επιτροπή Ελέγχου 
 
Επισηµαίνεται ότι τα µέλη των ως άνω Επιτροπών της Εκδότριας, δεν λαµβάνουν αµοιβές για τη 
συµµετοχή τους στις Επιτροπές αυτές. 

 

3.10.2.1 Επιτροπή Προµηθειών 

 

H εν λόγω Επιτροπή συστάθηκε δυνάµει της από 19.01.2011 απόφασης του ∆.Σ. της Εκδότριας.  
 
Για όσες κατηγορίες προµηθειών απαιτείται, συστήνεται επί τούτου η Επιτροπή Προµηθειών 
οριζόµενη από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τον Α’ Αν/τη ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο & Γενικό 
∆ιευθυντή.  
 
Η Επιτροπή Προµηθειών είναι υπεύθυνη: 
 
για την αποσφράγιση των προσφορών 
για την διαπραγµάτευση µε τους προµηθευτές εφόσον το κρίνει σκόπιµο 
να θέτει επιπλέον ερωτήµατα προς τους υποψήφιους προµηθευτές, να ζητά διευκρινίσεις, κλπ. 
για την αξιολόγηση των προσφορών 
για την τήρηση των σχετικών πρακτικών  
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για την τελική εισήγηση προς τα καθορισµένα εγκριτικά κλιµάκια.  
 
Η Επιτροπή Προµηθειών είναι 3µελής και τα µέλη της ανάλογα µε την κατηγορία που εντάσσεται η 
προµήθεια είναι τα εξής: 
 

Ονοµατεπώνυµο Θέση στην Εταιρεία 
Βασίλειος Καλαµατιανός ∆/ντής Οικονοµικών Υπηρεσιών  

Βασιλική 
Αναγνωστοπούλου ∆/ντρια Προµηθειών 

 
Ως τρίτο µέλος της εν λόγω επιτροπής είναι ο εκάστοτε ∆ιευθυντής της αρµόδιας Επιχειρησιακής 
Μονάδας ανάλογα µε την κατηγορία της προµήθειας (Εισηγητής) 
 
Σε αυτά τα µέλη µπορεί να προστεθούν οποιαδήποτε άλλα ∆ιευθυντικά Στελέχη ή εξειδικευµένοι 
Σύµβουλοι κρίνεται ανά περίπτωση απαραίτητο. 
 

3.10.2.2 Εµπορική Επιτροπή  

 

H εν λόγω Επιτροπή συστάθηκε δυνάµει της από 19.01.2011 απόφασης του ∆.Σ. της Εκδότριας.  
 

Για θέµατα που άπτονται της εµπορικής λειτουργίας του Οµίλου αρµόδια είναι η Εµπορική 
Επιτροπή η οποία απαρτίζεται ανάλογα µε τα υπό συζήτηση ζητήµατα από τα εξής µόνιµα µέλη 
∆ιευθύνσεων: 

 

Θέµατα Travel Retail 

 

• ∆ιεύθυνση Αγορών Travel Retail 
• ∆ιεύθυνση Πωλήσεων Τravel Retail 
• ∆ιεύθυνση Marketing Travel Retail 
• ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Travel Retail 

 

Θέµατα Πωλήσεων Fashion  

• ∆/νσεις Πωλήσεων Fashion κατά περίπτωση 
• ∆ιεύθυνση Marketing Fashion  
• ∆ιεύθυνση Αγορών Fashion  
• ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Fashion  

 

Και αναλόγως µε τα υπό συζήτηση από τα εξής συµπληρωµατικά µέλη ∆ιευθύνσεων: 

• Τεχνική ∆ιεύθυνση  
• ∆/νση Μηχανογράφησης  
• Οικονοµική ∆ιεύθυνση  
• ∆/νση Προµηθειών 

 

Σηµείωση:  Για περίπτωση εξειδικευµένων θεµάτων που αφορούν συγκεκριµένη κατηγορία 
εµπορευµάτων, τότε η εισήγηση θα γίνεται από τον εκάστοτε Υπεύθυνο Αγοραστή της κατηγορίας.  
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Τα µέλη της Εµπορικής Επιτροπής είναι τα εξής: 

 
Ονοµατεπώνυµο Θέση στην Εταιρεία 

Αλέξιος Σαραµαντής ∆/ντής Αγορών Travel Retail 

Χάρης ∆οµένικος 
∆/ντής Πωλήσεων & Λειτουργίας ∆ικτύου 

Καταστηµάτων  

Εµµανουήλ Μαθιανάκης ∆/ντής Marketing Travel Retail 

Χρήστος Παυλίδης 
∆/ντής Ανάπτυξης ∆ικτύου Καταστηµάτων 

Travel Retail 

Παύλος Καλαµαρίδης Εµπορικός ∆/ντής Τοµέα Ενδυσης 

Ελεάνα Παγουλάτου ∆/ντρια Marketing 

Κωνσταντίνος Αντωνάκος ∆/ντής Τεχνικής ∆/νσης 

Ιωάννης Ζουρούδης ∆/ντής Πληροφορικής Εσωτερικού 

Alessandro Stocco ∆/ντής Ανάπτυξης Τοµέα Ενδυσης 

Βασιλική Αναγνωστοπούλου ∆ιευθύντρια Προµηθειών 

Βασίλειος Καλαµατιανός ∆/ντής Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

Σε αυτά τα µέλη µπορεί να προστεθούν οποιαδήποτε άλλα ∆ιευθυντικά Στελέχη κρίνεται ανά 
περίπτωση απαραίτητο. Η Εµπορική Επιτροπή θα αξιολογείται ανά εξάµηνο από τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο και τον Α’  Αν/τη ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο & Γενικό ∆ιευθυντή. 

 

Τα θέµατα εµπορικής λειτουργίας που συζητούνται και εγκρίνονται προς εισήγηση από τα µέλη της 
Εµπορικής Επιτροπής καταγράφονται στο σχετικό «Πρακτικό Εµπορικής Επιτροπής», το οποίο 
υπογράφεται από όλα τα µέλη της. Το πρακτικό προωθείται στον Β’ Αν/τη ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 
& Γενικό ∆ιευθυντή (για τα εµπορικά θέµατα Fashion) και στον Α Αν/τη ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο & 
Γενικό ∆ιευθυντή για τα θέµατα Travel Retail.  

 

Ενδεικτικά η Εµπορική Επιτροπή εισηγείται προς τον Α’ Αν/τη ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο & Γενικό 
∆ιευθυντή και αντίστοιχα προς τον Β’ Αν/τη ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο & Γενικό ∆ιευθυντή για 
έγκριση θέµατα όπως: 

 

� Είσοδος σε νέες υποκατηγορίες εµπορευµάτων ήδη υφισταµένων κατηγοριών  
� Έναρξη συνεργασίας µε νέους προµηθευτές  
� Κατάργηση προµηθευτών 
� Όροι Συµφωνιών µε προµηθευτές (π.χ. τιµές, περιθώρια κέρδους, ηµέρες πληρωµής 

κλπ.) 
� ∆ιαµόρφωση καταστηµάτων 
� ∆ιαµόρφωση προϊοντικού µείγµατος 
� Στρατηγική προωθητικών ενεργειών (τιµοκατάλογοι, πλάνο κλπ.) 
� Ανάπτυξη – Κατασκευές 
� Έλεγχο Αποθεµάτων 
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� Άλλα θέµατα κατόπιν υπόδειξης από τον Α Αν/τη ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο & Γενικό 
∆ιευθυντή και αντίστοιχα από τον Β Αν/τη ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο &  Γενικό 
∆ιευθυντή. 

  

 

3.10.2.3 Επιτροπή Ελέγχου Αποδοτικότητας και Βιώσιµης Λειτουργίας Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 

 

H εν λόγω Επιτροπή συστάθηκε δυνάµει της από 19.01.2011 απόφασης του ∆.Σ. της Εκδότριας.  

 

Η παραπάνω Επιτροπή κατά περίπτωση είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο: 

 

� της αποδοτικής λειτουργίας και  
� της βιώσιµης διατήρησης κάθε εµπορικής δραστηριότητας του Οµίλου είτε αφορά 

θυγατρική εταιρεία είτε εµπορικό κατάστηµα.  
 

To βασικό µέλος της εν λόγω επιτροπής είναι ο κ. Θωµάς Κουµπούρας, ο οποίος ασκεί καθήκοντα 
∆/ντή Οικονοµικής Ανάλυσης και Προϋπολογισµού στην Εταιρεία 

 

Η Επιτροπή απαρτίζεται ανάλογα µε τις υπό επεξεργασία περιπτώσεις από τα εξής µέλη 
∆ιευθύνσεων: 

 

• ∆/νση Οικονοµικής Ανάλυσης & Προϋπολογισµού  
• Οικονοµική ∆ιεύθυνση 

• Υπεύθυνη ∆ιεύθυνση Πωλήσεων Εµπορικής ∆ραστηριότητας 
 

Η παραπάνω επιτροπή στο σύνολό της ή η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης & Προϋπολογισµού 
ανεξάρτητα από µόνη της, µετά από αξιολόγηση των αποτελεσµάτων σχετικής µελέτης, εισηγείται 
το θέµα προς επεξεργασία στην Εκτελεστική Επιτροπή όπου και λαµβάνονται οι σχετικές 
αποφάσεις. 

 

3.10.2.4 Επιτροπή Μείωσης ∆απανών Λειτουργίας  

H εν λόγω Επιτροπή συστάθηκε δυνάµει της από 19.01.2011 απόφασης του ∆.Σ. της Εκδότριας.  

 

Η παραπάνω Επιτροπή συγκαλείται κατά περίπτωση από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή τον Α’  
Αν/τη ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο & Γενικό ∆ιευθυντή µε τα αναγκαία µέλη εµπλεκόµενων  
∆ιευθύνσεων. 

 

Είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των θεµάτων ∆απανών Λειτουργίας µε στόχο 
την αποτελεσµατική παρακολούθηση και µείωση των ∆απανών αυτών. 
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3.10.2.5 Εκτελεστική Επιτροπή (Management Committee) 

H εν λόγω Επιτροπή συστάθηκε δυνάµει της από 19.01.2011 απόφασης του ∆.Σ. της Εκδότριας.  
 

Για τα στρατηγικά θέµατα που άπτονται της λειτουργίας του Οµίλου αρµόδια είναι η Εκτελεστική 
Επιτροπή (Management Committee) η οποία αποτελείται από τα παρακάτω µέλη: 

 
Ονοµατεπώνυµο Θέση στην Εταιρεία 

∆ηµήτριος Κουτσολιούτσος Πρόεδρος ∆.Σ. 

Γεώργιος Κουτσολιούτσος ∆/νων Σύµβουλος 

Γεώργιος Βελέντζας Α’ Αναπληρωτής ∆/νων Σύµβουλος & Γενικός ∆/ντής 

Εµµανουήλ Ζαχαρίου Β’ Αναπληρωτής ∆/νων Σύµβουλος & Γενικός ∆/ντής 

Κωνσταντίνος Σακελλαρίου Σύµβουλος Προέδρου ∆.Σ. 

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος ∆/ντής Logistics 

Παναγιώτης Παπαχατζής ∆/ντής Ανθρωπίνων Πόρων 

Γεώργιος Αλαβάνος ∆/ντής Λογιστηρίου 

Μανταλένα Κασιδιαροπούλου ∆/ντρια Επενδυτικών Σχέσεων 

Αφροδίτη Πηγή ∆/ντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων  

Άρτεµις Ζαφειροπούλου ∆/ντρια Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 

Οι αρµοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής θα καλύπτουν ενδεικτικά τους παρακάτω τοµείς: 

 

� Χάραξη πολιτικών και στρατηγικών κατευθύνσεων, σύνταξη αναφορών, µελετών και 
προτάσεων πάνω σε θέµατα στρατηγικής 

� Καθορισµός σχεδίων δράσης και συντονισµός Επιχειρησιακών Μονάδων για την 
επίτευξη των Οµιλικών στόχων 

� Παροχή πληροφόρησης προς το ∆.Σ. σχετικά µε την πορεία του Οµίλου, τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα και τους στόχους του προϋπολογισµού ανά τρίµηνο. 

� Τα θέµατα της Επιτροπής Ελέγχου Αποδοτικότητας & Βιώσιµης Λειτουργίας 
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει µία φορά το µήνα κατ’ ελάχιστον.  

 

Επιπλέον θεσµοθετείται σε 3µηνιαία βάση η λειτουργία απολογιστικού συµβουλίου επισκόπησης 
της πορείας του Οµίλου (Business Review Meeting) στο οποίο συµµετέχουν όλοι οι ∆ιευθυντές 
Επιχειρησιακών Μονάδων µε στόχο την παρουσίαση των σχετικών θεµάτων και της πορείας των 
έργων που έχει αναλάβει η καθεµία, την ανταλλαγή απόψεων για θέµατα του Οµίλου, την 
παρουσίαση των αποτελεσµάτων τριµήνου κλπ.  

 

3.10.2.6 Επιτροπή Ελέγχου 

H εν λόγω Επιτροπή συστάθηκε δυνάµει της από 19.01.2011 απόφασης του ∆.Σ. της Εκδότριας.  

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι Επιτροπή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συγκροτείται µε σκοπό την 
υποβοήθησή του στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για την παρακολούθηση και αξιολόγηση 
της επάρκειας και αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου µε βάση τις 
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διαπιστώσεις και παρατηρήσεις των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών καθώς και των ελέγχων 
των εποπτικών αρχών.  
 

Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. 
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο (2) τουλάχιστον µη εκτελεστικά µέλη και ένα 
ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου το οποίο προεδρεύει των 
συνεδριάσεών της και έχει επαρκείς γνώσεις και εµπειρία σε λογιστικής και ελεγκτικής φύσεως 
θέµατα.  Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Το ακριβές 
χρονοδιάγραµµα καθορίζεται από την ίδια την Επιτροπή.  

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 κάθε εισηγµένη στο χρηµατιστήριο εταιρεία 
(«δηµοσίου ενδιαφέροντος» σύµφωνα µε το νόµο) οφείλει να έχει Ελεγκτική Επιτροπή 
απαρτιζόµενη από 3 µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δύο τουλάχιστον µη εκτελεστικά µέλη και 
ένα ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος. 
 

Η Ελεγκτική Επιτροπή της Εταιρείας απαρτίζεται από τα εξής µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 
 
 

Ονοµατεπώνυµο Θέση στην Εταιρεία 

Ζαχαρίας Μαντζαβίνος  
Μη εκτελεστικό µέλος και Πρόεδρος Ελεγκτικής 

Επιτροπής 

Νικόλαος Κέζος  -  

Γεώργιος Αρώνης  Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 

 

Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και εποπτεύει τη διενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου από την 
∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Συνεδριάζει σε περιοδικά διαστήµατα και στις συνεδριάσεις 
αξιολογούνται και αξιοποιούνται τα ευρήµατα του ελεγκτικού έργου των οργάνων των εποπτικών 
αρχών και της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου συγκαλεί την Επιτροπή, προεδρεύει στις συνεδριάσεις της, 
εισηγείται τα θέµατα που θα συζητηθούν και γενικά συντονίζει και εποπτεύει το έργο της 
Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενηµερώνει το ∆.Σ. για το έργο της Επιτροπής στα πλαίσια 
των συνεδριάσεων του ∆.Σ 

 

3.10.2.7 Σύντοµα Βιογραφικά Σηµειώµατα Μελών Εποπτικών Οργάνων 

 

Σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών των επιτροπών, εκτός των µελών του ∆.Σ. της 
Εκδότριας που παρατίθενται πιο πάνω, είναι τα εξής: 
 
Γεώργιος Αλαβάνος 

 

Είναι πτυχιούχος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης επιχειρήσεων της ΑΒΣΠ (Πανεπιστήµιο Πειραιώς) µε 
εργασιακή εµπειρία από το 1991 σε µεταποιητικές επιχειρήσεις στον κλάδο των 2ιχθυοκαλλιεργιών 
και τροφίµων ως κοστολόγος – λογιστής. Στην εταιρεία ανέλαβε τη διεύθυνση του Λογιστηρίου 
από το 1996. Σήµερα κατέχει τη θέση του διευθυντή Λογιστηρίου του Οµίλου. 
 
Βασιλική Αναγνωστοπούλου 

 

Είναι διπλωµατούχος Χηµικός Μηχανικός Πολυτεχνείου Πατρών. Κατά τα έτη 1993 – 1995 
εργάστηκε στη ∆ιεύθυνση µελετών της ΕΤΒΑ και ειδικότερα στη τεχνική υποστήριξη των 
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Κοινοτικών Προγραµµάτων. Κατά τα έτη 1995 – 1996 διατέλεσε στέλεχος σε Εταιρεία Συµβούλων 
µε αντικείµενο την εκπόνηση µελετών. Από τα τέλη του 1996 κατείχε τη θέση της διευθύντριας 
εργοστασίου στην FOLLI FOLLIE ABEE (προς της συγχώνευσης) έως το 2010. Σήµερα κατέχει την 
θέση της ∆ιευθύντριας προµηθειών του Οµίλου. 
 
Κωνσταντίνος Αντωνάκος 

 
Γεννήθηκε στην Καλαµάτα Μεσσηνίας, το 1961. Είναι πτυχιούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός Εθνικού 
Μετσόβειου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), µε εµπειρία σε διάφορες τεχνικές εταιρείες µεταξύ άλλων και 
στη «∆ιεθνής –Τεχνική – Μ. Βωβός Α.Ε.» Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2002 στη θέση του 
∆ιευθυντή Τεχνικής ∆ιεύθυνσης. 
 

Χάρης ∆οµένικος 

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1963. Είναι ∆ιδάκτωρ Μηχανικός, απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων 
Μηχανικών Παραγωγής του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου Αθηνών (ΕΜΠ), µε διδακτορικό 
(Ph.D) σε ολοκληρωµένα συστήµατα παραγωγής και τεχνητής νοηµοσύνης (CIM). Έχει διατελέσει 
ανώτερο στέλεχος πολυεθνικών εταιρειών συµβούλων επιχειρήσεων και ανώτατο στέλεχος 
µεγάλης βιοµηχανικής και εµπορικής εταιρείας, µε πολυετή εµπειρία σε διοίκηση και οργάνωση 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. ∆ιαθέτει πλήθος δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά 
περιοδικά, ενώ υπήρξε επιστηµονικός συνεργάτης και ερευνητής του ΕΜΠ και ινστιτούτων του 
εξωτερικού. Εργάζεται στην Εταιρεία από το Νοέµβριο του 2004. Σήµερα κατέχει τη θέση του 
∆ιευθυντή Πωλήσεων & Λειτουργίας ∆ικτύου Καταστηµάτων. 
 
Άρτεµις Ζαφειροπούλου 

 

Σπούδασε Logistics Systems στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και έχει κάνει 
µεταπτυχιακές σπουδές στο marketing και τη διοίκηση επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Έχει 
παρακολουθήσει πληθώρα σεµιναρίων πάνω σε θέµατα logistics. Εργάζεται στην ELMEC από το 
2004 και σήµερα (µετά τη συγχώνευση) κατέχει τη θέση της ∆ιευθύντριας Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 
 
Ιωάννης Ζουρούδης 

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Είναι Απόφοιτος του Πανεπιστηµίου UCL, µε µεταπτυχιακές 
σπουδές στο Bradford και UCL, και κάτοχος του Queen’s Award for Technical Excellence ως µέλος 
της πενταµελούς οµάδας ELLA της PraXis Systems µε είκοσι-δύο χρόνια εµπειρίας σε scientific και 
retail information systems. Έχει διατελέσει Υπεύθυνος Έργου σε µεγάλα project όπως η 
πληροφοριακή οργάνωση του εµπορικού σκέλους των Ολυµπιακών Αγώνων, η αλλαγή ενιαίου 
συστήµατος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, ο επανασχεδιασµός της αρχιτεκτονικής 
συστηµάτων, και τα συστήµατα ∆ιοικητικής Πληροφόρησης. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2003 
και έως τα τέλη του 2010 κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή ∆ιευθυντή Πληροφορικής. Σήµερα 
κατέχει τη θέση του ∆/ντή Πληροφορικής Εσωτερικού.  
 
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος 

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1974. Είναι πτυχιούχος Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (πρώην 
ΑΣΟΕΕ) του τµήµατος Επιχειρησιακής Έρευνας & Marketing. Κάτοχος MSc Business and 
Management (1998) και ΜΒΑ (2001) από το University of Strathclyde. Έχει πολυετή εµπειρία σε 
θέµατα Logistics και Αγορών έχοντας διατελέσει ∆/ντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε µεγάλη 
Βιοµηχανία Συσκευασίας. Εργάζεται στην Εταιρεία από το Σεπτέµβριο του 2007 στη θέση του 
∆ιευθυντή Logistics. 
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Παύλος Καλαµαρίδης 

 

Σπούδασε οικονοµικά στο Business Center of Athens και έχει παρακολουθήσει σεµινάρια 
πωλήσεων, διοίκησης πωλήσεων και marketing στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Εργάζεται στον 
Όµιλο από το 1981, όπου συµµετείχε επί σειρά ετών και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
απορροφώµενης εταιρείας ELMEC SPORT ABETE. Σήµερα κατέχει τη θέση του Εµπορικού 
∆ιευθυντή στο τοµέα ένδυσης του Οµίλου. 
 
Βασίλειος Καλαµατιανός 

 
Γεννήθηκε στο Γύθειο  Λακωνίας το 1951. Είναι πτυχιούχος Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Πειραιά 
(πρώην ΑΒΣΠ) των τµηµάτων Οικονοµικού και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων µε µεγάλη εµπειρία σε 
µεγάλες επιχειρήσεις. Στην Εταιρεία εργάζεται από το 1983 και από το 2003 κατέχει τη θέση του 
∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
 
Μανταλένα Κασιδιαροπούλου 

 

Σπούδασε στο Πανεπιστήµιο της Χαιδελβέργης και έχει Μsc  στα Οικονοµικά, στο Ευρωπαικό 
∆ίκαιο και στις Πολιτικές Επιστήµες από το Πανεπιστήµιο του Basle µε µεταπτυχιακές σπουδές στη 
διοίκηση στο Πανεπιστήµιο των Βρυξελλών. Ξεκίνησε τη καριέρα της στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο 
στις Βρυξέλλες και το 1997 εργάστηκε για την τράπεζα της Νέας Υόρκης (Νew York Bank). Στη 
συνέχεια εργάστηκε για επτά χρόνια για την Deutsche Bank, ενώ στον όµιλο ξεκίνησε το 2006. 
Σήµερα κατέχει τη θέση της διευθύντριας επενδυτικών σχέσεων του Οµίλου. 
 
Νικόλαος Κέζος. Γεννήθηκε στη Κύπρο το 1949. Είναι πτυχιούχος της Γεωπονικής και 
∆ασολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, της Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής 
Θεσσαλονίκης και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στα Οικονοµικά. Προσελήφθη στην 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ το 1979. Το 1998 τοποθετήθηκε Προϊστάµενος της Υποδιεύθυνσης 
θυγατρικών εταιρειών και από το 2002 ασκεί καθήκοντα του Προϊστάµενου της ∆ιεύθυνσης 
Στρατηγικής Οµίλου, στην οποία υπάγονται οι Υποδιευθύνσεις Θυγατρικών εταιρειών και 
Στρατηγικού Σχεδιασµού. Από τις 19.01.2011 είναι µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. της Εκδότριας. 
 
Θωµάς Κουµπούρας  

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1969. Είναι πτυχιούχος Χρηµατοοικονοµικών του Northeastern Illinois 
University µε µεταπτυχιακές σπουδές (MBA) στο Loyola University at Chicago. Έχει εργαστεί 4 
χρόνια στην Ernst & Young ως χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος και 5 χρόνια σε εταιρείες 
τηλεπικοινωνιών µε τελευταία την Forthnet A.E. όπου κατείχε την θέση του υπεύθυνου 
Οικονοµικού Προγραµµατισµού, Budgeting & Reporting. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 
Φεβρουάριο του 2008 και κατέχει τη θέση του ∆ιευθυντή Οικονοµικής Ανάλυσης και 
Προϋπολογισµού. 
 

Εµµανουήλ Μαθιανάκης 

 

Γεννήθηκε στον Πειραιά, το 1956. Είναι πτυχιούχος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1982 αρχικά ως υπεύθυνος Καταστήµατος και στη συνέχεια ως 
Επιθεωρητής Καταστηµάτων. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής ∆ιευθυντής χονδρικών πωλήσεων και 
τεχνικών έργων καθώς και Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Πωλήσεων. Από το 2006 έως το τέλος του 
2010 κατείχε τη θέση του ∆ιευθυντή Marketing. Σήµερα κατέχει τη θέση του ∆/ντή Marketing 
Travel Retail. 
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Ελεάνα Παγουλάτου 

 

Είναι πτυχιούχος Στατιστικής και Πληροφορικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΑΣΟΕΕ 
και κάτοχος ΜΒΑ από το Πανεπιστήµιο του Stirling της Σκωτίας µε ειδίκευση στο Μarketing. Στην 
επαγγελµατική της εµπειρία εντάσσονται οι εταιρείες Αθηναική Ζυθοποιία και Virgin Atlantic στα 
αντίστοιχα τµήµατα Marketing, καθώς και η Ericsson Hellas, όπου διατέλεσε ∆ιευθύντρια 
Μarketing και Επικοινωνίας για επτά χρόνια. Από το 2003 ασκεί καθήκοντα ∆ιευθύντριας 
Μάρκετινγκ στη Folli Follie ABEE, θέση που διατηρεί και στο νέο σχήµα µετά τη συγχώνευση µε 
απορρόφηση της εταιρείας από την ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ. 
 
Παναγιώτης Παπαχατζής 

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1949. Είναι πτυχιούχος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1979 και έχει διατελέσει Εµπορικός ∆ιευθυντής, καθώς και 
∆ιευθυντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και ∆ιευθυντής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης. Από το 1995 
κατέχει τη θέση του ∆ιευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων. 
 
Χρήστος Παυλίδης 

 
Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1968. Είναι πτυχιούχος Βιολογίας Πανεπιστηµίου Πατρών. Το 1995 
ανακηρύχθηκε ∆ιδάκτωρ Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Tuebingen (Γερµανίας) και εργάσθηκε ως 
βοηθός καθηγητή στα Πανεπιστήµια Tuebingen (Γερµανίας) και UCL (Αγγλίας). Εργάζεται στην 
Εταιρεία από το 2000, έχει διατελέσει ∆ιευθυντής Πωλήσεων και ∆ικτύου Καταστηµάτων, ενώ 
σήµερα κατέχει τη θέση του ∆ιευθυντή Ανάπτυξης ∆ικτύου. 
 
Αφροδίτη Πηγή 

 

Πτυχιούχος Αγγλικής και Ιταλικής φιλολογίας από το Πανεπιστήµιο Swansea της Μεγάλης 
Βρετανίας, η κα Πηγή συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήµιο του Stirling της Σκωτίας, από 
όπου απέκτησε µεταπτυχιακό τίτλο στις ∆ηµόσιες Σχέσεις (MSc in Public Relations). Η 
επαγγελµατική της καριέρα ξεκίνησε στο τµήµα επικοινωνίας της L’Oreal στο Λονδίνο, ενώ στη 
συνέχεια εργάστηκε ως PR Manager στην εταιρεία δηµοσίων σχέσεων  Publicom Hill & Knowlton 
στην Αθήνα. Το 2003 ανέλαβε τη ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Σχέσεων στην εταιρεία Folli Follie και 
σήµερα είναι ∆ιευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων του Οµίλου FOLLI FOLLIE 
 
Κωνσταντίνος Σακελλαρίου 

 

Απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών, Σπούδασε οικονοµικά στην Ανωτάτη Εµπορική. Έχει διατελέσει 
διευθυντής παραγωγής σε επιχειρήσεις κλωστουφαντουργίας και χαρτοποιίας στην Ελλάδα και στη 
Γαλλία. Από το 1991 εργάζεται στη Folli Follie. Σήµερα κατέχει τη θέση του Συµβούλου του 
Προέδρου του Οµίλου. 
 
Αλέξιος Σαραµαντής 

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1967. Είναι πτυχιούχος Οινολογίας ΤΕΙ και του Universite de 
Bourgogne, κάτοχος Bsc Business Administration, Deree College. Έχει διατελέσει από το 1996 
στέλεχος της διεύθυνσης Αγορών σηµαντικών λιανεµπορικών αλυσίδων στην Ελλάδα, καθώς 
επίσης και Εµπορικός ∆ιευθυντής µικρότερης αλυσίδας καταστηµάτων λιανικής πώλησης τροφίµων. 
Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2003 και από τον Φεβρουάριο του 2008 κατέχει τη θέση του 
∆ιευθυντή Αγορών Travel Retail. 
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Alessandro Stocco 

 

Σπούδασε οικονοµικά, διεθνείς σχέσεις και εµπόριο στο Πανεπιστήµιο της Μπολόνια, στην Ιταλία 
και στο Φεντερίκο ΙΙ στη Νάπολη. Στο παρελθόν σε εµπορικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις στην 
Ιταλία και στην Ελλάδα σε διάφορες διευθυντικές θέσεις. Από το 2005 εργάζεται στην 
απορροφώµενη εταιρεία ELMEC SPORT ABETE, ενώ σήµερα κατέχει τη θέση του ∆ιευθυντή 
Ανάπτυξης στον τοµέα της ένδυσης του Οµίλου. 
 

 

3.10.3 ∆ηλώσεις Μελών ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων καθώς 

και Ανώτερων ∆ιοικητικών Στελεχών 

 

1. Εκτός από τις δραστηριότητές τους που συνδέονται µε την ιδιότητά τους και τη θέση τους στην 
Εκδότρια, και όσων συνδέονται µε την ιδιότητα του εταίρου και µε συµµετοχές σε διοικητικά, 
διαχειριστικά και εποπτικά όργανα και αναφέρονται στο σηµείο χχχ της παρούσας ενότητας, δεν 
ασκούν άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητες, µε τις εξής εξαιρέσεις: 

 

• Ο κ. Γεώργιος Αρώνης είναι Γενικός ∆/ντής Retail Banking την ALPHA BANK A.E. 

• Ο Κ. Ηλίας Κουλουκουντής είναι Πρόεδρος και Γενικός ∆/ντής της εταιρείας EQUITY 
SHIPPING CO LTD. 

• O K. Ηλίας Κούκουτσας είναι Γενικός ∆/ντής της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
Α.Ε. και ∆/νων Σύµβουλος της εταιρείας NORTHLANDMARK A.E. 

• Ο κ. Ζαχαρίας Μαντζαβίνος είναι Οµότιµος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και 
ασκεί το επάγγελµα του οδοντιάτρου. 

• Ο κ. Κων/νος Αντωνάκος ασκεί το ελεύθερο επάγγελµα του αρχιτέκτονος µηχανικού. 

• O κ. Jiannong Quian είναι Γενικός ∆/ντής Επενδύσεων της εταιρείας Shanghai Fosun 
Technology Group. (Co) 

 

2. ∆εν υφίστανται οικογενειακοί δεσµοί µεταξύ των µελών των διοικητικών, διαχειριστικών 
εποπτικών οργάνων και των ανώτερων διοικητικών στελεχών της Εταιρείας, µε τις εξής εξαιρέσεις: 
 

• Ο κ. ∆ηµήτριος Κουτσολιούτσος έχει συγγένεια πρώτου βαθµού µε τον ∆/νοντα Σύµβουλο 
της Εκδότριας και µε την Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. της Εκδότριας. 

• Η κ. Αικατερίνη Κουτσολιούτσου έχει συγγένεια πρώτου βαθµού µε τον ∆/νοντα Σύµβουλο 
της Εκδότριας και µε τον Πρόεδρο του ∆.Σ. της Εκδότριας. 

• Ο κ. Γεώργιος Κουτσολιούτσος έχει συγγένεια πρώτου βαθµού µε τον Πρόεδρο του ∆.Σ. 
της Εκδότριας και µε την Αντιπρόεδρο ∆.Σ. της Εκδότριας. Επίσης έχει συγγένεια δευτέρου 
βαθµού εξ αγχιστείας µε ένα εκ των µελών του ∆.Σ. της Εκδότριας. 

• Ο κ. Ζαχαρίας Μαντζαβίνος έχει συγγένεια πρώτου βαθµού εξ αγχιστείας µε το ∆/νοντα 
Σύµβουλο της Εκδότριας. 

 

3. ∆ε διατελούν σήµερα µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ούτε είναι 
εταίροι σε άλλη εταιρεία ή νοµικό πρόσωπο, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις: 

 

• Ο κ. ∆ηµήτριος Κουτσολιούτσος είναι Αντιπρόεδρος ∆.Σ. της εταιρείας HELLENIC TOURIST 
BUREAU A.E. και µέλος ∆.Σ. των εταιρειών FOLLI FOLLIE FRANCE, FOLLI FOLLIE Spain, 
Planaco ABEE, FOLLI FOLLIE UK, LINKS ASIA, LINKS MACAU, Northland Mark και FOLLI 
FOLLIE Asia. 
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• Η κ. Αικατερίνη Κουτσολιούτσου είναι Αντιπρόεδρος ∆.Σ. της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. και µέλος ∆.Σ. της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. 

 

• Ο Κ. Γεώργιος Κουτσολιούτσος είναι Πρόεδρος ∆.Σ. των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ 
Α.Ε., HELLENIC TOURIST BUREAU A.E. και ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. και µέλος 
∆.Σ. στις εταιρείες FOLLI FOLLIE SPAIN, Planaco ABEE, Logistics Express, Concept One, 
Northland Mark και FOLLI FOLLIE Asia. 

 

• Ο κ. Γεώργιος Βελέντζας είναι ∆/νων Σύµβουλος των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ 
Α.Ε. και HELLENIC TOURIST BUREAU A.E. και ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΡΑΣΜΑ Α.Ε. 

 

• Ο κ. Εµµανουήλ Ζαχαρίου είναι Πρόεδρος ∆.Σ. των εταιρειών CONCEPT ONE A.E., και 
COLLECTIVE ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε., Αντιπρόεδρος ∆.Σ. της εταιρείας ICE CUBE A.E., Πρόεδρος και 
∆/νων Σύµβουλος της εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΕΕ, ∆/νων Σύµβουλος της εταιρείας 
LOGISICS EXPRESS A.E. και µέλος ∆.Σ. των εταιρειών ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 
και NORTHLANDMARK A.E. 

 

• κ. Γεώργιος Αρώνης είναι Πρόεδρος ∆.Σ της εταιρείας ALPHA LIFE, Πρόεδρος ∆.Σ. & 
Γενικός ∆/ντής της εταιρείας ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ, Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 
της εταιρείας ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E., και εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. της εταιρείας 
ALPHA BANK. 

 

• Ο κ. Ηλίας Κούκουτσας είναι ∆/νων Σύµβουλος της εταιρείας NORTHLANDMARK A.E. 

 

• Ο κ. Ηλίας Κουλουκουντής είναι Πρόεδρος ∆.Σ. της εταιρείας EQUITY SHIPPING CO LTD. 

 

• Ο κ. Ηλίας Μπέτσης είναι µέλος ∆.Σ. των εταιρειών ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
Α.Ε. και ΑΤΕΚΑΡΤΑ Α.Ε. 

 

• Η κ. Ειρήνη Νιώτη είναι Αντιπρόεδρος ∆.Σ. της εταιρείας COLLECTIVE ΠΑΤΡΩΝ και µέλος 
∆.Σ.  των εταιρειών PLANACO AEBE και LOGISTICS EXPRESS. 

 

• Ο κ. Βασίλειος Καλαµατιανός είναι µέλος ∆.Σ. της εταιρείας HELLENIC TOURIST BUREAU 
A.E.  

 

• H κ. Βασιλική Αναγνωστοπούλου είναι µέλος ∆.Σ. των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ 
Α.Ε. και ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ Α.Ε. 

 

• Ο κ. Εµµανουήλ – Νεκτάριος Μαθιανάκης είναι µέλος ∆.Σ. της εταιρείας ΚΡΕΤΑΝΕΤ Α.Ε. 

 

• Ο κ. Παύλος Καλαµαρίδης είναι µέλος ∆.Σ. των εταιρειών COLLECTIVE ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. και 
ICE CUBE A.E. 

 

• H κ. Ελεάνα Παγουλάτου είναι µέλος ∆.Σ. του αθλητικού σωµατείου (µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ. 
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• Ο κ. Alessandro Stocco είναι µέλος ∆.Σ. της εταιρείας LORA DISTRIBUTION A.E. 

 

• Ο κ. Κωνσταντίνος Σακελλαρίου είναι Αναπληρωτής ∆/νων Σύµβουλος της εταιρείας 
PLANACO ABEE 

 

• Ο κ. Νικόλαος Κέζος είναι µέλος ∆.Σ. των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. και 
ΑΤΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε. 

 

• O κ. Jiannong Quian είναι µέλος ∆.Σ. των εταιρειών SHANGHAI YUYNOUN TOURIST MART 
και CLUB MEDITERRANÉE και Γενικός ∆/ντής Επενδύσεων της εταιρείας Shanghai Fosun 
Technology Group. (Co) 

 

4. ∆εν υπήρξαν µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ούτε είναι εταίροι σε 
άλλη εταιρεία ή νοµικό πρόσωπο, σε οποιαδήποτε στιγµή των πέντε τελευταίων ετών, µε τις 
ακόλουθες εξαιρέσεις: 

 

• Ο κ. ∆ηµήτριος Κουτσολιούτσος υπήρξε Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος της εταιρείας 
FOLLI FOLLIE ABEE. 

 

• Ο κ. Γεώργιος Κουτσολιούτσος υπήρξε Αντιπρόεδρος ∆.Σ. της εταιρείας FOLLI FOLLIE 
ABEE., Πρόεδρος ∆.Σ. της εταιρείας ELMEC SPORT ABETE, και µέλος ∆.Σ. των εταιρειών 
LINKS OF LONDON και SEANERGY MARITIME. 

 

• Ο κ. Γεώργιος Βελέντζας υπήρξε µέλος ∆.Σ. της εταιρείας GMP International Trade Power 
Ανώνυµη Εταιρεία Εµπορική Κατασκευαστική και Παροχής Υπηρεσιών Υγιεινής και 
Συντήρησης. 

 

• Ο κ. Εµµανουήλ Ζαχαρίου υπήρξε ∆/νων Σύµβουλος της εταιρείας ELMEC SPORT ABETE, 
Αντιπρόεδρος ∆.Σ. της εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. και µέλος των 
∆.Σ. των εταιρειών FACTORY OUTLET AEE και FACTORY OUTLET AIRPORT A.E. 

 

• Ο κ. Γεώργιος Αρώνης υπήρξε Πρόεδρος ∆.Σ. της εταιρείας ABC FACTORS και µέλος ∆.Σ. 
των εταιρειών CARDLINK, ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL, 
ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ – ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ. 

 

• Ο κ. Επαµεινώνδας ∆αφέρµος υπήρξε Αντιπρόεδρος ∆.Σ. της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. και ∆/νων Σύµβουλος της εταιρείας HELLENIC TOURIST BUREAU A.E. 

 

• Ο κ. Ηλίας Κούκουτσας υπήρξε Αντιπρόεδρος ∆.Σ. των εταιρειών FACTORY OUTLET AEE 
και FACTORY OUTLET AIRPORT A.E. και µέλος ∆.Σ. της εταιρείας ELMEC SPORT ABETE. 

 

• Ο κ. Ηλίας Μπέτσης υπήρξε µέλος ∆.Σ. των εταιρειών ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Α.Ε. και ΑΤΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε. 

 

• Ο κ. Παύλος Καλαµαρίδης υπήρξε µέλος ∆.Σ. της εταιρείας ELMEC SPORT ABETE. 
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• H κ. Ελεάνα Παγουλάτου υπήρξε µέλος ∆.Σ. του αθλητικού σωµατείου (µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ. 

 

• Ο κ. Νικόλαος Κέζος υπήρξε µέλος ∆.Σ. των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ 
και ΕΤΕΣΕΠ Α.Ε. 

 

• O κ. Jiannong Quian διετέλεσε ∆/νων Σύµβουλος της εταιρείας NAPSTAR CHAIN 
DRUGSTORE Ltd. 

 

5. ∆εν έχει υπάρξει οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου εναντίον τους για 
τέλεση δόλιας πράξης κατά τα τελευταία πέντε έτη. 
 

6. ∆ε συµµετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης 
κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών, µε την ακόλουθη εξαίρεση: 

 

• Ο κ. Ηλίας Μπέτσης υπήρξε συνεκκαθάριστης της θυγατρικής (100%) της ΑΤΕ ΒΑΝΚ µε 
την επωνυµία «ΑΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που τέθηκε σε εκκαθάριση σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του κ.ν. 2190/1920 µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 

7. ∆εν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δηµόσιας επίσηµης κριτικής ή/και κύρωσης εκ µέρους 
των καταστατικών ή ρυθµιστικών αρχών (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν επαγγελµατικών 
οργανώσεων στις οποίες µετέχουν) ούτε και έχουν παρεµποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν µε 
την ιδιότητα του µέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ενός εκδότη ή να 
παρέµβουν στη διαχείριση ή στο χειρισµό των υποθέσεων ενός εκδότη κατά τη διάρκεια των πέντε 
τουλάχιστον τελευταίων ετών. 
 
8. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωµά τους δεν δηµιουργούν στο πρόσωπό τους 
οποιαδήποτε σύγκρουση µε ιδιωτικά τους συµφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους.  

 

9. Η τοποθέτηση στο αξίωµά τους δεν είναι αποτέλεσµα οποιασδήποτε ρύθµισης ή συµφωνίας 
µετόχων της Εταιρείας ή συµφωνίας µεταξύ της Εταιρείας και πελατών της, προµηθευτών της ή 
άλλων προσώπων. 

 

10. ∆εν υφίσταται στο πρόσωπό τους οποιοσδήποτε συµβατικός περιορισµός ο οποίος αφορά στη 
διάθεση, εντός ορισµένης χρονικής περιόδου των κινητών αξιών της Εταιρείας που κατέχουν 

 

Με ηµεροµηνία 10.06.2011 (τελευταία εργάσιµη ηµέρα προ της συντελεσθείσας αύξησης 
µετοχικού κεφαλαίου), µετοχές της Εκδότριας κατέχουν τα κάτωθι υπόχρεα πρόσωπα: 

 

• ∆ηµήτριος Κουτσολιούτσος, 23.306.095 µετοχές. 

• Γεώργιος Κουτσολιούτσος, 1.850.993 µετοχές. 

 

Με ηµεροµηνία 14.06.2011 (µετά τη συντελεσθείσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου), µετοχές της 
Εκδότριας, κατέχουν τα κάτωθι υπόχρεα πρόσωπα: 

 

• ∆ηµήτριος Κουτσολιούτσος, 23.306.095 µετοχές. 



Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της FOLLI FOLLIE GROUP 

                        129 

• Γεώργιος Κουτσολιούτσος, 1.850.993 µετοχές. 

 

Επισηµαίνεται ότι οι ως άνω µετοχές, αποτελούν προϊόν έκδοσης νέων µετοχών, εκ µετατροπής, 
λόγω της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας µε συγχώνευση µε απορρόφηση των 
εταιρειών “FOLLI  FOLLIE A.B.E.E.” και “ELMEC SPORT A.B.E.T.E.”, για την οποία γίνεται µνεία στις 
υποενότητες 3.5.1 «Ιστορικό και Ανάπτυξη» και 3.16 «Απολογιστικές Χρηµατοοικονοµικές 
Πληροφορίες» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

 

Τέλος, δεν υφίστανται συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ της Εκδότριας και των µελών των 
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων καθώς και των ανώτερων διοικητικών 
στελεχών της. 

 

3.11 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ 

 

Στην παρούσα υποενότητα παρατίθενται αναλυτικά:  

Α) Οι αµοιβές που έλαβαν για τη χρήση 2010, από όλο τον Οµιλο της FOLLI FOLLIE GROUP όλα τα 
πρόσωπα που διετέλεσαν για τη χρήση αυτή µέλη των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών 
οργάνων καθώς και Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη της Εκδότριας προ της συγχώνευσης µε 
απορρόφηση από την Εκδότρια των εταιρειών FOLLI FOLLIE ABEE και ELMEC SPORT ABETE και 

 

Β) Οι αµοιβές που έλαβαν για τη χρήση 2010, από όλο τον Οµιλο της FOLLI FOLLIE GROUP όλα τα 
πρόσωπα που κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου διατελούν µέλη 
των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων καθώς και Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη 
της Εκδότριας. 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Μικτές Ετήσιες 

αποδοχές χρήσεως 

2010 

Αµοιβές 

συµµετοχής στο 

∆Σ  

Σύνολο µικτών 

αµοιβών χρήσης 

2010 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.         

∆ηµήτριος Κουτσολιόυτσος                 Πρόεδρος                   - 172.528 172.528 

Αικατερίνη Κουτσολιούτσου Αντιπρόεδρος       - 29.280 29.280 

Γεώργιος Κουτσολιούτσος ∆/νων Σύµβουλος    - 37.944,00 37.944,00 

Γεώργιος Βελέντζας 

Α' Αν/της ∆/νων 
Σύµβουλος & Γενικός 

∆/ντης  280.437,94 347.535,00 627.972 

Εµµανουήλ Ζαχαρίου (1) 

Β' Αν/της ∆/νων 
Σύµβουλος & Γενικός 

∆/ντης  269.697,94 180.000,00 449.697,94 

Γεώργιος Αρώνης Μέλος - 13.032,00 13.032,00 

Νικόλαος Κέζος (2) Μέλος - 29.280,00 29.280,00 

Ηλίας Μπέτσης Μέλος - 13.032,00 13.032,00 

Ζαχαρίας Μαντζαβίνος Μέλος - 15.504,00 15.504,00 

Ηλίας Κουλουκουντής Μέλος - 13.032 13.032 

Επαµεινώνδας ∆αφέρµος Μέλος - 306.912,00 306.912,00 

Ειρήνη Νιώτη Μέλος 104.639,00 13.032,00 117.671,00 

Ιωάννης Τσιγγουνάκης (3) Μέλος  - 13.032,00 13.032,00 

Χαρίλαος Λαµπρόπουλος (3) Μέλος - 18.241,00 18.241,00 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Μικτές Ετήσιες 

αποδοχές χρήσεως 

2010 

Αµοιβές 

συµµετοχής στο 

∆Σ  

Σύνολο µικτών 

αµοιβών χρήσης 

2010 

Ηλίας Κούκουτσας (1) Μέλος  - 102.798,00 102.798,00 

ΣΥΝΟΛΟ   

 

654.774,88 

1.305.182,00 

 

 

1.9959.956,88 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ         

Βασίλειος Καλαµατιανός 

Επιτροπή Προµηθειών 

Εµπορική Επιτροπή 134.467,64 -  134.467,64 

Βασιλική Αναγνωστοπούλου 

Επιτροπή Προµηθειών 

Εµπορική Επιτροπή 90.000 16.248,00 106.248,00 

Αλέξιος Σαραµαντής Εµπορική Επιτροπή 85.781,19 -  85.781,19 

Χάρης ∆οµένικος Εµπορική Επιτροπή 129.284,91 -  129.284,91 

Εµµανουήλ Μαθιανάκης Εµπορική Επιτροπή 118.821,58 -  118.821,58 

Χρήστος Παυλίδης Εµπορική Επιτροπή 89.212,44 -  89.212,44 

Παύλος Καλαµαρίδης Εµπορική Επιτροπή 415.000,00 -  415.000,00 

Ελεάνα Παγουλάτου Εµπορική Επιτροπή 92.400,00 -  92.400,00 

Κωνσταντίνος Αντωνάκος Εµπορική Επιτροπή 93.720,00 -  93.720,00 

Ιωάννης Ζουρούδης Εµπορική Επιτροπή 92.312,86 -  92.312,86 

Alessandro Stocco Εµπορική Επιτροπή 219.061,00 -  219.061,00 

Θωµάς Κουµπούρας 

Επιτροπή Ελέγχου 
αποδοτικότητας & 

βιώσιµης λειτουργίας 
εµπορ. 

∆ραστηριοτήτων 61.173,91 -  61.173,91 

Κωνσταντίνος Σακελλαρίου Εκτελεστική Επιτροπή 189.000,00 -  189.000,00 

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Εκτελεστική Επιτροπή 81.899,94 -  81.899,94 

Παναγιώτης Παπαχατζής Εκτελεστική Επιτροπή 89.065,34 -  89.065,34 

Γεώργιος Αλαβάνος Εκτελεστική Επιτροπή 82.500,00 -  82.500,00 

Μανταλένα Κασιδιαροπούλου Εκτελεστική Επιτροπή 63.000,00 -  63.000,00 

Αφροδίτη Πηγή Εκτελεστική Επιτροπή 52.000,00 -  52.000,00 

Αρτεµις Ζαφειροπούλου Εκτελεστική Επιτροπή 77.463,70 -  77.463,70 

Νικόλαος Κουντούρης (4) Εκτελεστική Επιτροπή 85.697,63 -  85.697,63 

Θεόδωρος Γκιτζός (4) Εκτελεστική Επιτροπή 84.374,94 -  84.374,94 

Χρήστος Ντζιός (4) Εκτελεστική Επιτροπή  55.880.55 -  55.880,55 

ΣΥΝΟΛΟ   2.426.237,08 16.248,00 2.442.485,08 

(1) Εξελέγη µέλος ∆.Σ. στις 19.01.2011 

(2)Παραιτήθηκε στις 26.05.2011 

(3) Παραιτήθηκε από µέλος ∆.Σ. στις 19.01.2011 

(4) Μετείχε στην επιτροπή προ της συγχώνευσης  

 

Επισηµαίνεται ότι σε ορισµένα από τα ανωτέρω µέλη παρέχονται από την Εταιρεία οφέλη σε είδος, 
όπως κινητό τηλέφωνο, αυτοκίνητο, ιδιωτικό ασφαλιστικό νοσοκοµειακό πρόγραµµα και έξοδα 
κίνησης, το ύψος των οποίων ανήλθε συνολικά σε € 247.419,14 για τη χρήση 2010. Η ∆ιοίκηση 
της Εταιρείας βεβαιώνει ότι το συνολικό ύψος των ποσών που έχει προβλέψει ή καταλογίσει στη 
χρήση 2010 στα δεδουλευµένα έξοδά της για συντάξεις, αποζηµιώσεις ή παρεµφερή οφέλη για τα 
ανωτέρω µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και τα ανώτερα διοικητικά 
στελέχη του Οµίλου ανέρχεται στο ποσό των € 2.706.228,66 και ότι η πρóβλεψη αυτή είναι 
επαρκής (όπως προκύπτει από την ειδική αναλογιστική µελέτη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Πρότυπο 19 των ∆ΠΧΑ (η οποία εκπονήθηκε από την εταιρεία Hewitt) 
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H ∆ιοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι εκτός των ανωτέρω αναφερόµενων αµοιβών, αποζηµιώσεων 
και οφελών σε είδος, δεν υφίστανται άλλες αµοιβές και οφέλη για τα µέλη των ∆ιοικητικών, 
∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και τα Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη.  
 
Σύµφωνα µε σχετική δήλωση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας: 
 
Α) ∆εν υπάρχουν συνταξιοδοτικά οφέλη ή συµµετοχή σε οµαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραµµα για 
κανένα από τα µέλη των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και των Ανώτερων 
∆ιοικητικών Στελεχών και  
 
Β) ∆εν υπάρχουν συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που να συνδέουν τα µέλη των ∆ιοικητικών, 
∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και των Ανώτερων ∆ιοικητικών Στελεχών µε την Εταιρεία ή 
άλλη από τις εταιρείες του Οµίλου και οι οποίες να προβλέπουν την παροχή οφελών κατά τη λήξη 
τους, εκτός από τις αποζηµιώσεις που προβλέπονται από το Νόµο. 
 

 

3.12 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Τα µέλη του ∆.Σ. θα πρέπει να είναι άτοµα εγνωσµένης ικανότητας και επιστηµονικής κατάρτισης, 
καθώς και µε πείρα και ικανότητα ή ειδικές γνώσεις για τη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων και 
κατά προτίµηση του αντικειµένου της Εταιρείας. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να 
επανεκλέγονται απεριόριστα.  
 
Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή αποχώρησης για οποιαδήποτε λόγο µέλους του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον έχουν την νόµιµη απαρτία, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παραγρ. 4 του Καταστατικού, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινό 
σύµβουλο σε αντικατάσταση του ελλείποντος για το υπόλοιπο της θητείας του. Η εκλογή αυτή 
υποβάλλεται στην δηµοσιότητα του άρθρου 7β του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και 
ανακοινώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή Γενική Συνέλευση η οποία 
µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην 
ηµερήσια διάταξη. Σε κάθε περίπτωση τα αποµείναντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
ανεξάρτητα του αριθµού τους, µπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης µε 
αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 
παραγρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 
 
Κατά την πρώτη µετά την εκλογή του συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των 
µελών του τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο αυτού. Επίσης, εάν το κρίνει σκόπιµο 
εκλέγει Αντιπρόεδρο αυτού. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αφενός και του 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου αφετέρου είναι δυνατόν να συµπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι κύριες αρµοδιότητες του ∆.Σ. είναι οι 
ακόλουθες: 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας, καθορίζει την εµπορική 
και οικονοµική πολιτική της και είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά στη 
διοίκησή της, στη διαχείριση της περιουσίας της, στην εκπροσώπησή της και γενικά στην επιδίωξη 
του σκοπού της, εκτός των θεµάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρµοδιότητες της γενικής 
συνέλευσης και των θεµάτων που έχουν ανατεθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος στο 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας. 
 
Το ∆.Σ. έχει ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τις παρακάτω αρµοδιότητες: 
 

i. Εισηγείται για όλα τα προς εξέταση από τη Γενική Συνέλευση θέµατα. 
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ii. Καταρτίζει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις υποβάλλει στην 
Τακτική Γενική Συνέλευση 

iii. µαζί µε την έκθεση των ελεγκτών. 
iv. Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας όποτε τούτο 

προβλέπεται από το νόµο, απαιτείται ή παρίσταται αναγκαίο. 
v. Καταρτίζει και τροποποιεί τους Κανονισµούς της Εταιρείας. 
vi. Αποφασίζει για την ίδρυση νέων καταστηµάτων και προβαίνει στις σχετικές ενέργειες. 
vii. Καθορίζει τη στρατηγική της Εταιρείας και εγκρίνει: 
� το µακροπρόθεσµο (πενταετές) επιχειρηµατικό σχέδιο, 
� το ετήσιο επιχειρηµατικό σχέδιο / προϋπολογισµό, 
� την επενδυτική πολιτική και 
� τη στρατηγική πωλήσεων σε ετήσια βάση. 

viii. Εγκρίνει οποιαδήποτε εξαγορά, συγχώνευση ή µε οποιοδήποτε τρόπο συνεργασία της 
Εταιρείας µε άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

ix. Καθορίζει την πολιτική άντλησης δανειακών κεφαλαίων της Εταιρείας. 
x. Εγκρίνει τη µεταβίβαση ή παραχώρηση κάθε φύσεως δικαιωµάτων, καθώς και ακίνητης 

περιουσίας της Εταιρείας (ενδεικτικά εµπορικών σηµάτων, επωνυµίας, δικαιωµάτων 
πνευµατικής ιδιοκτησίας, δικαιωµάτων εκµετάλλευσης καταστηµάτων). 

xi. Καθορίζει την πολιτική διανοµής κερδών της Εταιρείας. 
xii. Ορίζει την ελεγκτική επιτροπή για τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας και καθορίζει τις 

αρµοδιότητες και την αµοιβή των µελών της επιτροπής. 
 
Το ∆.Σ. ορίζεται ως το αρµόδιο όργανο για την έκδοση και τον καθορισµό των όρων οµολογιακού 
δανείου του Ν. 3156/2003, όπως ισχύει, πλην της έκδοσης οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες 
οµολογίες ή µε δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη, η οποία διέπεται από τα άρθρα 3(α) και 3(β) του 
κωδ. Ν. 2190/1920 αντίστοιχα, και αποφασίζεται, κατά περίπτωση, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού ή τη Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε την 
περίπτωση (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όσων αρµοδιοτήτων του 
δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα, µέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Η απόφαση 
αυτή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας των άρθρων 7α και 7β του κωδ. 2190/1920 
όπως ισχύουν.  
 
Οι κανόνες εκπροσώπησης και δέσµευσης της Εταιρείας καθορίζονται εκάστοτε µε ειδικές 
αποφάσεις από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Ειδικότερα: 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο τρόπος λειτουργίας του ∆.Σ. ορίζεται 
ως εξής: 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή 
του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του ή σε άλλο τόπο, είτε στην 
ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 
όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη 
αποφάσεων. Εισηγητής των θεµάτων στο ∆.Σ. είναι ο διευθύνων σύµβουλος. Το ∆.Σ. συγκαλείται 
επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, εφόσον του το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) µέλη του 
τα οποία και αναφέρουν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της σχετικής συνεδρίασης. Σε 
περίπτωση που µετά την υποβολή της ανωτέρω αίτησης ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών από την υποβολή της σχετικής 
αίτησης, τα δύο (2) µέλη τα οποία ζήτησαν τη σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δικαιούνται 
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να συγκαλέσουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την 
ηµεροµηνία εκπνοής της ανωτέρω προθεσµίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόµος ή οι ανάγκες τις Εταιρείας το 
απαιτούν. 
 
Η ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων και τα θέµατά της αναγράφονται µε σαφήνεια στην 
πρόσκληση που αποστέλλεται στα µέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη 
συνεδρίαση, εκτός αν το µέλος έχει παραιτηθεί του δικαιώµατος αυτού εγγράφως. Η ηµερήσια 
διάταξη και η πρόσκληση αποστέλλονται και σε αγγλική µετάφραση εφόσον ο αποδέκτης είναι 
αλλοδαπός. Ο Πρόεδρος ή/και τα δύο (2) µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση ή/και συγκάλεσαν το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο θα εξασφαλίσουν ότι, σε περιπτώσεις σηµαντικών θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης της συνεδρίασης, τόσο η πρόσκληση όσο και όλα τα διαθέσιµα έγγραφα, τα οποία 
αφορούν τα ανωτέρω θέµατα θα αποστέλλονται εγκαίρως στα µέλη προς πληροφόρησή τους και 
πάντως τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν τη συνεδρίαση. 
 
Κανένα θέµα, το οποίο δεν ανεγράφη στην ηµερήσια διάταξη δεν µπορεί να συζητηθεί και να 
ληφθεί επ΄ αυτού απόφαση, εκτός αν όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση και κανένα µέλος δεν αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη 
αποφάσεων.  
 
Το ∆.Σ. είναι σε απαρτία και συνεδριάζει νόµιµα, όταν παρίσταται, ή εκπροσωπείται το ήµισυ πλέον 
ενός των µελών του υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη παρίστανται 
αυτοπροσώπως. Προς εξεύρεση του αριθµού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσµα. 
Κάθε σύµβουλος µπορεί να εκπροσωπήσει µόνον έναν σύµβουλο.  
 
Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος αν υπάρχει, σε περίπτωση δε που 
αυτός δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος κατόπιν σχετικής αποφάσεως 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η 
πρόσκληση προς όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες 
για τη συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση. 
 
Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται έγκυρα µε απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων και αντιπροσωπευόµενων µελών του, εκτός αν άλλως ορίζεται στο νόµο ή το παρόν 
Καταστατικό. 
 
Τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήµως από τον Πρόεδρο, τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο ή τυχόν άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται σχετικά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο χωρίς 
να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. 
 

 

 

 

 

3.12.1 Εταιρική ∆ιακυβέρνηση  
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Η Εταιρεία συµµορφώνεται απόλυτα µε τις αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης όπως αυτές 
οριοθετούνται από την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Επίσης, η Εταιρεία 
δηλώνει την υιοθέτηση του ευρέως αποδεκτού Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Συνδέσµου 
Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) για τις εισηγµένες Εταιρείες, ο οποίος βρίσκεται διαθέσιµος 
στον ιστότοπο του ΣΕΒ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED 
TELIKO JAN2011 .pdf,µε ορισµένες αποκλίσεις όπως αυτές αναφέρονται και αιτιολογούνται 
παρακάτω:  
 
Η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε τροποποιήσεις στον Κώδικα και στις Αρχές Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης που εφαρµόζει. 
 
Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. 
 
Ρόλος και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει προβεί σε σύσταση ξεχωριστής επιτροπής που να 
προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και να 
προετοιµάζει προτάσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όσον αφορά τις αµοιβές των εκτελεστικών 
µελών και των βασικών ανωτάτων στελεχών, δεδοµένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε 
τις αµοιβές αυτές είναι σταθερή και διαµορφωµένη. 
 
Μέγεθος και σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 6 εκτελεστικά µέλη, 5 µη εκτελεστικά µέλη, και 2 
ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη. Με την συγκεκριµένη ισορροπία έχει διασφαλισθεί στην διάρκεια 
όλων των τελευταίων ετών η αποτελεσµατική και παραγωγική λειτουργία του. 
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο, προερχόµενο από τα 
ανεξάρτητα µέλη του, αλλά εκτελεστικό καθώς αξιολογείται ως προέχουσας σηµασίας η συνδροµή 
εκ µέρους του Αντιπροέδρου, του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην άσκηση των 
εκτελεστικών του καθηκόντων. 
 
Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
• Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας ∆ήλωσης, δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής 
γνωστοποίησης τυχόν επαγγελµατικών δεσµεύσεων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
(συµπεριλαµβανοµένων και σηµαντικών µη εκτελεστικών δεσµεύσεων σε εταιρείες και µη 
κερδοσκοπικά ιδρύµατα) πριν από το διορισµό τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
Ανάδειξη υποψήφιων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
• ∆εν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς 
λόγω της δοµής και λειτουργίας της εταιρείας η συγκεκριµένη επιτροπή δεν αξιολογείται ως 
απαραίτητη κατά την παρούσα χρονική στιγµή . 
 
Λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ηµερολόγιο 
συνεδριάσεων και 12µηνο πρόγραµµα δράσης καθώς είναι ευχερής η σύγκληση και συνεδρίαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της εταιρείας ή ο νόµος , χωρίς την 
ύπαρξη προκαθορισµένου προγράµµατος δράσεως. 
• Ο Πρόεδρος δεν έχει σε τακτική βάση συναντήσεις µε τα µη εκτελεστικά µέλη, χωρίς την 
παρουσία των εκτελεστικών µελών, για να συζητά την επίδοση και τις αµοιβές των τελευταίων, και 
άλλα σχετικά ζητήµατα καθώς οποιοδήποτε θέµα συζητείται παρουσία όλων των µελών. 
• ∆εν υπάρχουν προγράµµατα εισαγωγικής ενηµέρωσης που να διασφαλίζονται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο για τα νέα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ούτε διαρκή επαγγελµατική 
επιµόρφωση για τα υπόλοιπα µέλη καθώς προτείνονται προς εκλογή ως µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγµένη εµπειρία και οργανωτικές -
διοικητικές ικανότητες. 
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• Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας ∆ήλωσης, δεν υπάρχει συγκεκριµένη πρόβλεψη για την 
παροχή επαρκών πόρων στις επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους, καθώς και για την πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων, καθώς οι σχετικοί πόροι 
εγκρίνονται ανά περίπτωση από την διοίκηση της εταιρείας, µε βάση τις εκάστοτε εταιρικές 
ανάγκες. 
 
Αξιολόγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
• Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας ∆ήλωσης, δεν υφίσταται θεσµοθετηµένη διαδικασία µε 
σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των επιτροπών 
του ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την διάρκεια 
διαδικασίας στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο µη εκτελεστικό µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου. Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως 
αναγκαία ενόψει της οργανωτικής δοµής της εταιρείας 
• Τα τακτικά και µη εκτελεστικά µέλη δεν συνέρχονται χωρίς την παρουσία εκτελεστικών 
µελών, προκειµένου να αξιολογείται η επίδοση των εκτελεστικών µελών και να καθορίζονται οι 
αµοιβές τους. 
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν περιγράφει συνοπτικά στην ετήσια δήλωση εταιρικής 
διακυβέρνησης τη διαδικασία αξιολόγησης του ιδίου, καθώς και των επιτροπών του καθώς δεν 
υφίστανται σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης. 
 
Η Εταιρεία διαθέτει Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, του οποίου το περιεχόµενο είναι σύµφωνο 
µε το άρθρο 6 του Ν. 3016/2002 , ο οποίος εγκρίθηκε αρχικά µε την από 28.11.2003 απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και έχει τροποποιηθεί µε τις υπ’ αριθ. 10.7.2007, 6.6.2008, 16.12.2009 και 
19.1.2011 αποφάσεις του ∆.Σ. 
 
Στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, στην Εταιρεία λειτουργεί Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου, το 
οποίο εποπτεύεται από την Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς και Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και 
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων. Πιο αναλυτικά: 
 
I) ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 

 
Ως σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των ελεγκτικών µηχανισµών και διαδικασιών 
που καλύπτουν σε διαρκή βάση κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας  και συντελούν στην 
αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία της, την  αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των 
εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και τη συµµόρφωση 
µε τους εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς.  
 

Η Εταιρεία διαθέτει επαρκές και αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, µε σαφώς 
καταγεγραµµένες διαδικασίες, που έχει σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση των διαθέσιµων 
πόρων της, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την αντιµετώπιση των 
σηµαντικότερων κινδύνων.  

 

Ειδικότερα, οι στόχοι του Σ.Ε.Ε  της Εταιρείας είναι οι εξής: 

 

• H συνεπής υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής µε αποτελεσµατική χρήση των 
διαθέσιµων πόρων της 

• Η αναγνώριση και αντιµετώπιση των πάσης φύσεως κινδύνων που αναλαµβάνει η Εταιρεία 

• Η διασφάλιση της πληρότητας και αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που 
απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισµό της χρηµατοοικονοµικής της 
κατάστασης και την παραγωγή αξιόπιστων οικονοµικών καταστάσεων 
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• Η συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας, 
περιλαµβανοµένων και των εσωτερικών κανονισµών και των κανόνων δεοντολογίας. 

• Η πρόληψη και αποφυγή λανθασµένων ενεργειών και παρατυπιών που θα µπορούσαν να 
θέσουν σε κίνδυνο τη φήµη και τα συµφέροντα της  Εταιρείας, των µετόχων της και των 
λοιπών ενδιαφεροµένων µερών.  

 
Σύµφωνα µε την από 30/1/2008 απόφασης 526(595) του ∆.Σ της Εταιρείας υπεύθυνη εσωτερικού 
ελέγχου είναι η κυρία ∆εσινιώτη Θεοδώρα.  
 
Συνοπτικό βιογραφικό της κας. Θεοδώρας ∆εσινιώτη ακολουθεί παρακάτω: 
 
Θεοδώρα ∆εσινιώτη  

 

Γεννήθηκε το 1973 στην Νότιο Αφρική. Είναι πτυχιούχος Λογιστικών & Οικονοµικών του 
Πανεπιστηµίου La Verne. Εργάστηκε για 5 χρόνια στην Ernst & Young ως Εξωτερικός Ελεγκτής και 
3,5 χρόνια στην Lafarge Beton ΑΒΕΕ (Όµιλος ΑΓΕΤ Ηρακλής) ως Εσωτερικός Ελεγκτής. Στην 
Εταιρεία εργάζεται από το Νοέµβριο του 2007 στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. 
 
II) Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων 
 
Η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων έχει ως κύρια αρµοδιότητα τη διασφάλιση της συµµόρφωση 
της Εταιρείας µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5, και 8 της Απόφασης της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14- 11-2000, και την επικοινωνία της Εταιρείας µε τις αρµόδιες 
αρχές και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
 
Αναφέρεται απευθείας στο ∆/νοντα Σύµβουλο. 
 
III) Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων 
 
Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων έχει την κύρια ευθύνη της άµεσης, ορθής και ισότιµης 
πληροφόρησης των µετόχων της Εταιρείας καθώς και της εξυπηρέτησής τους σχετικά µε την 
άσκηση των δικαιωµάτων τους µε βάση το νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας. Αναφέρεται 
απευθείας στο Γενικό ∆ιευθυντή. 
  

3.13 ΥΠΑΛΛΗΛ0Ι 

 

Το σύνολο του απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου, ανήλθε την 31.12.2010 σε 5.969 άτοµα 
και την 31.03.2011 ανήλθε σε 5.880 άτοµα. Σε επίπεδο Εταιρείας, το προσωπικό ανήλθε την 
31.12.2010 σε 2.160 άτοµα και την 31.03.2011 σε 2.125 άτοµα. Κατά την 31.12.2009, το 
προσωπικό Οµίλου και Εταιρείας αριθµούσε 5.611 και 2.127 άτοµα αντίστοιχα. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη και η σύνθεση του προσωπικού του Οµίλου ανά 
κύρια κατηγορία δραστηριότητας, στο τέλος κάθε εξεταζόµενης χρήσης καθώς και την 31.03.2011. 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ FOLLI FOLLIE GROUP 

 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.03.2011 

Τεχνικό & Εργατοτεχνικό 266 311 293 310 



Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της FOLLI FOLLIE GROUP 

                        137 

προσωπικό 

Προσωπικό πωλήσεων 4.803 4.526                          4.890 4.790 

∆ιοικητικοί 811 774 783 780 

Σύνολο 5.913 5.611 5.969 5.880 

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρεία, µη ελεγµένα από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές 

 

Η εξέλιξη του προσωπικού του Οµίλου ανά γεωγραφική περιοχή κατά τη διάρκεια των χρήσεων 
2008-2010 και της περιόδου 01.01-31.03.2011 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΟΜΙΛΟΣ FOLLI FOLLIE GROUP 

 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.03.2011 

Ελλάδα 5.468 2.342 2.492 2.455 

Λοιπή Ευρώπη 1.211 1.149 1.223 1.205 

Αµερική 70 67 71 70 

Ασία 2.162 2.053 2.183 2.150 

Σύνολο 5.913 5.611 5.969 5.880 

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρεία, µη ελεγµένα από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές 

 

Στον Όµιλο απασχολούνται υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ηµεροµίσθιοι 
καθώς και ωροµίσθιοι εργαζόµενοι. Στην Εταιρεία έχει συσταθεί και λειτουργεί νόµιµα σωµατείο 
εργαζοµένων που αριθµεί 1.674 µέλη περιλαµβανοµένων και των εποχικών υπαλλήλων. Η ∆ιοίκηση 
της Εταιρείας συνεργάζεται στενά και µε άψογο τρόπο µε το σωµατείο για όλα τα θέµατα που 
αφορούν τους εργαζοµένους, και ιδιαίτερα για θέµατα ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Οµοίως, 
σωµατείο εργαζοµένων έχει συσταθεί στη θυγατρική εταιρεία, ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ 
(περίπου 170 µέλη, ποσοστό της τάξης του 45% των εργαζόµενων στην ανωτέρω εταιρεία).  

 

Ο µέσος αριθµός των εποχικών υπαλλήλων που απασχολεί η Εταιρεία κατά τη χρήση 2010 
ανέρχεται σε 491 υπαλλήλους. 

 

3.13.1 Ασφαλιστικά, Νοσοκοµειακά και Συνταξιοδοτικά Προγράµµατα 

 
Η Εταιρεία παρέχει οικειοθελώς ασφαλιστικό και νοσοκοµειακό πρόγραµµα (ασφάλεια ζωής, 
κάλυψη για µόνιµη / ολική ή µερική ανικανότητα από ασθένεια ή ατύχηµα και ιατροφαρµακευτική 
εξωνοσοκοµειακή και νοσοκοµειακή περίθαλψη) που καλύπτει τους εργαζόµενους που τυγχάνουν 
σύµβασης αορίστου χρόνου ενώ δεν παρέχει συνταξιοδοτικά προγράµµατα.  
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3.14 ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 

H µετοχική σύνθεση της Εκδότριας κατά την 10.06.2011, που είναι η τελευταία εργάσιµη ηµέρα 
προ της πραγµατοποιηθείσας Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και κατά την 14.06.2011, µετά 
την ολοκλήρωση την εν λόγω εταιρικής πράξης, παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 

  
METOXOI ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ ΤΗΝ 10.06.2011 - ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΑΜΚ   
METOXOI ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ ΤΗΝ 14.06.2011 - ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΑΜΚ 

Μέτοχοι 
Αριθµός 
µετοχών 

% επί του 
µετοχικού 
κεφαλαίου ∆ικ. Ψήφου 

% επί του 
µετοχικού 
κεφαλαίου   

Αριθµός 
µετοχών 

% επί του 
µετοχικού 
κεφαλαίου ∆ικ. Ψήφου 

% επί του 
µετοχικού 
κεφαλαίου 

Κουτσολιούτσος ∆ηµήτριος 23.306.095 38,46% 23.306.095 38,46%   23.306.095 34,81% 23.306.095 34,81% 

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 4.580.247 7,56% 4.580.247 7,56%   4.580.247 6,84% 4.580.247 6,84% 

FIDELITY LOW - PRICED STOCK 
FUND 3.402.032 5,61% 3.402.032 5,61%   3.402.032 5,08% 3.402.032 5,08% 

FOSUN INTERNATIONAL LIMITED (1) - - - -   3.758.702 5,61% 3.758.702 5,61% 

PRAMERICA - FOSUN CHINA 
OPPORTUNITY FUND L.P. (1) - - - -   2.601.298 3,89% 2.601.298 3,89% 

Ιδιες µετοχές (2) 357.675 0,59%                   -                  -   357.675 0,53%                  - - 

Λοιποί µέτοχοι < 5% 28.942.161 47,78%  28.942.161 47,78%   28.942.161 43,23% 28.942.161 43,23% 

Σύνολο 60.588.210 100,00% 60.230.535     66.948.210 100,00% 66.590.535 - 

Σηµ: Τα δικαιώµατα ψήφου παρατίθενται βάσει του Ν.3556/2007. 
(1)Επισηµαίνεται ότι οι δύο εταιρείες ελέγχονται από την εταιρεία FOSUN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, η οποία συνεπώς, βάσει του 
Ν. 3556/2007, κατέχει εµµέσως τις 6.360.000 µετοχές και ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου, που αντιστοιχούν συνολικά σε 9,5% του 
συνολικού µετοχικού κεφαλαίου και δικαιωµάτων ψήφου, και που κατέχουν αθροιστικά οι δύο ως άνω εταιρείες στο µετοχικό κεφαλαίο 
της Εκδότριας. Επειδή η εταιρεία FOSUN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ελέγχεται από το φυσικό πρόσωπο κ. Guo Guangchang, o 
τελευταίος αποτελεί το απώτατο φυσικό πρόσωπο το οποίο, σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007 κατέχει εµµέσως τις 6.360.000 µετοχές και 
ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου της Εκδότριας, που αντιστοιχούν συνολικά σε 9,5% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου και δικαιωµάτων 
ψήφου. 
(2)Οι ίδιες µετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηµατισµό απαρτίας, ενώ τα δικαιώµατα παράστασης στη Γ.Σ. και τα δικαιώµατα ψήφου 
για αυτές τις µετοχές αναστέλλονται, για όσο διάστηµα βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρείας (αρ. 16 του κ.ν. 2190/20). 

 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει άλλος µέτοχος, ο οποίος να κατέχει 
άνω του 5% των κοινών µετοχών της και των δικαιωµάτων ψήφου αυτών κατά την πέραν των 
όσων παρατίθενται στον ανωτέρω πίνακα, ούτε γνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε συµφωνίας 
µεταξύ µετόχων για ενιαία ψήφο σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.  

 

Επισηµαίνεται ότι, στο βαθµό που η Εταιρεία γνωρίζει, για τους σκοπούς του Νόµου 3556/2007, 
βάσει του άρθρου 1 §γ, περ. δδ, ο κ. ∆ηµήτριος Κουτσολιούτσος ασκεί έλεγχο επ' αυτής και η 
φύση του ελέγχου, λαµβανοµένων υπόψη των µέτρων που ελήφθησαν για να διασφαλιστεί, δεν 
ασκείται µε τρόπο καταχρηστικό. 

 

Στο βαθµό που η Εταιρεία γνωρίζει, η φύση του ελέγχου που ασκείται από τους µετόχους της και 
λαµβανοµένων υπόψη των µέτρων που ελήφθησαν για να διασφαλιστεί, δεν ασκείται µε τρόπο 
καταχρηστικό. 

 

Κάθε κοινή µετοχή παρέχει το δικαίωµα µίας ψήφου και κατά συνέπεια ο αριθµός των ψήφων κάθε 
µετόχου ισούται µε τον αριθµό των µετοχών του. Οι κύριοι µέτοχοι της Εταιρείας δεν κατέχουν 
διαφορετικά δικαιώµατα ψήφου. Τα δικαιώµατα των µετόχων ασκούνται µόνο σύµφωνα µε το 
Νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας και οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατα ψήφου στις Γενικές 
Συνελεύσεις ισάριθµα προς τις µετοχές που κατέχουν. 
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Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρείας, κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος Ενηµερωτικού 
∆ελτίου, κατείχε 357.675 ίδιες µετοχές, στο πλαίσιο της εφαρµογής του προγράµµατος αγοράς 
ιδίων µετοχών που απεφάσισαν οι από 31.05.2006, 30.05.2007, 06.10.2008 και 18.06.2009 Γενικές 
Συνελεύσεις των µετόχων της. Σηµειώνεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε την 30η Μαρτίου 2010, αποφάσισε τη διανοµή από την Εταιρεία 
σε απασχολούµενους σ' αυτήν των 347.657 ίδιων µετοχών που η Εταιρεία απέκτησε κατά το 
διάστηµα 02.04.2007 έως 29.05.2008, σε εκτέλεση των αποφάσεων των από 31.05.2006 και 
30.05.2007 Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την υπ' 
αρ. πρωτ. 3002/14.07.2010 25/973/06.07.2010 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρατάθηκε κατά δύο έτη ο χρόνος για διάθεση των 97.110 µετοχών 
σε απασχολούµενους ενώ για τις υπόλοιπες 250.547 µετοχές δεν υπάρχει συγκεκριµένος χρονικός 
περιορισµός. Η από 30/03/2010 Εκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή σχετικής 
εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας για τον ορισµό των δικαιούχων και 
των όρων για την εφαρµογή και υλοποίηση της ως άνω απόφασης. Επισηµαίνεται ότι έως την 
ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, δεν έχει λάβει χώρα ο προσδιορισµός 
των δικαιούχων. 

 

Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρείας, πέραν της προαναφερόµενης διάθεσης των ιδίων µετοχών, 
δεν έχει συναφθεί καµία συµφωνία για δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών (stock options) 
καθώς και καµία συµφωνία για τη συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας και των 
εταιρειών του Οµίλου, τόσο των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και των 
Ανώτερων ∆ιοικητικών Στελεχών της Εταιρείας όσο και των λοιπών εργαζοµένων του Οµίλου. 

 

Κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, καµία από τις θυγατρικές 
εταιρείες της Εκδότριας δεν κατέχει µετοχές της. 

 

Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας, δεν υφίσταται καµία γνωστή στην Εκδότρια συµφωνία της 
οποίας η εφαρµογή θα µπορούσε, σε µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον 
αφορά τον έλεγχο της Εταιρείας. 

 

3.14.1 Συνοπτική παρουσίαση των Επενδυτών 

 

Η εταιρεία FOSUN INTERNATIONAL LIMITED ιδρύθηκε το 1992.Η εταιρεία είναι η µητρική εταιρεία 
του οµίλου FOSUN, ο οποίος είναι ένας από τους µεγαλύτερους ιδιωτικούς επενδυτικούς οµίλους 
ετερογενών δραστηριοτήτων (conglomerate) της Κίνας και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο του 
Χονγκ Κογνκ από το 2007. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 
αποτελείται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της υγείας και των φαρµάκων, της 
εκµετάλλευσης ακίνητης περιουσίας, της χαλυβουργίας, των µεταλλευµάτων, των λιανικών 
πωλήσεωνκαι της παροχής υπηρεσιών και είχε έσοδα πάνω από € 44 δις. το 2010.  

 

Επισηµαίνεται ότι η εταιρεία FOSUN INTERNATIONAL LIMITED απασχολεί τον κ. John Snow, 
πρώην υπουργό Οικονοµικών των ΗΠΑ, ως σύµβουλο του διοικητικού της συµβουλίου, και σήµερα 
κατασκευάζει µια επενδυτική πλατφόρµα, η οποία θα της παρέχει τη δυνατότητα να εκµεταλλευθεί 
εγχώριους και διεθνείς πόρους, προκειµένου να εντοπίσει επιχειρηµατικές ευκαιρίες που σχετίζονται 
µε την ανάπτυξη της Κίνας παγκοσµίως. Η FOSUN INTERNATIONAL LIMITED, είναι η υπεύθυνη 
εταιρεία για τη λήψητων επενδυτικών αποφάσεων του οµίλου. 

 

Η εταιρεία Pramerica - Fosun China Opportunity Fund, είναι θυγατρική επενδυτική εταιρεία του 
οµίλου της FOSUN και  πραγµατοποιεί επενδύσεις σε πολλαπλούς βιοµηχανικούς κλάδους και 
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κατηγορίες περιουσίας κινεζικών και αλλοδαπών, εισηγµένων και µη εισηγµένων εταιρειών, οι 
οποίες αποφέρουν σηµαντικά έσοδα και άλλες επιχειρηµατικές συνέργιες µε την οικονοµική 
ανάπτυξη την Κίνας.  

 

3.14.2 Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ της Εκδότριας και των Επενδυτών 

 

Επισηµαίνεται ότι την 4η Μαΐου 2011, υπεγράφη Μνηµόνιο Συνεργασίας (το «Μνηµόνιο») µεταξύ 
της Εκδότριας, εκπροσωπούµενης από τον ∆/νοντα Σύµβουλό της, κ. Γ. Κουτσουλιούτσο, και τους 
εκπροσώπους των εταιρειών “Fosun International Limited”  “Pramerica – Fosun China 
Opportunity”, οι οποίες ανέλαβαν να εισέλθουν  στο µετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας και να 
καλύψουν  την εξ΄ολοκλήρου αύξηση των € 84.588.000.  Συγκεκριµένα το µετοχικό κεφάλαιο της 
Εκδότριας θα αυξηθεί κατά Ευρώ 1.908.000,00, µε καταβολή µετρητών, µέσω έκδοσης 6.360.000 
νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου άυλων µετοχών της Εκδότριας, ονοµαστικής αξίας € 0,30 
εκάστης µε τιµή διάθεσης € 13,30 µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών 
µετόχων υπέρ των Εταιρειών FOSUN International Limited και Pramerica – Fosun China 
Opportunity Fund, LP («οι Επενδυτές»).  

 

Οι βασικοί όροι του εν λόγω Μνηµονίου έχουν ως εξής: 

 

• Κάλυψη Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου: Οι Επενδυτές ανέλαβαν να καλύψουν την 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εκδότριας, ύψους € 84.588.000, στην τιµή των € 13,30 
ανά µετοχή, η οποία πραγµατοποιήθηκε µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης  των 
παλαιών µετόχων υπέρ των Επενδυτών . 

 

• Εκπροσώπηση στο ∆.Σ. της Εκδότριας: Οι Επενδυτές απέκτησαν το δικαίωµα να 
υποδείξουν ένα µη εκτελεστικό µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εκδότριας επί 
συνόλου 13 µελών  Αρµόδια για να αποφασίσει την εκλογή του µέλους αυτού ήταν η 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26.05.2011 που αποφάσισε και την εν λόγω 
πραγµατοποιηθείσα Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Το δικαίωµα αντιπροσώπευσης των 
επενδυτών στο ∆.Σ. της Εκδότριας θα βρίσκεται σε ισχύ για όσο χρονικό διάστηµα οι 
Επενδυτές κατέχουν σωρευτικά τουλάχιστον το 5% του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εκδότριας . 

 

• Lock up period: Οι Επενδυτές δεσµεύθηκαν έναντι της Εκδότριας να µην προβαίνουν σε 
πώληση ή κατά οποιονδήποτε τρόπο διάθεση των µετοχών (συµπεριλαµβανοµένων 
οποιονδήποτε δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτές) που απέκτησαν από την 
ολοκληρωθείσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ή να εκχωρήσουν δικαιώµατα ψήφου, για 
ένα (1) χρόνο από την ηµεροµηνία εισαγωγής των νέων µετοχών στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών. Επίσης καθ´όλη τη διάρκεια των εργασιών για την υλοποίηση της 
ολοκληρωθείσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου αλλά και κατά τη διάρκεια ισχύος του 
ανωτέρω Lock up οι Επενδυτές δεσµεύθηκαν έναντι της Εταιρείας  να µη πωλήσουν ή/και 
να αποκτήσουν χρηµατιστηριακά µετοχές της Εκδότριας. Πιθανή πώληση µετοχών µπορεί 
να λάβει χώρα µόνο µέσα στα πλαίσια µεταφοράς µετοχών εντός του Οµίλου των 
Επενδυτών, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης του τελευταίου, όπως επίσης και σε κάθε 
περίπτωση που η Ελληνική Νοµοθεσία το επιβάλει όπως π.χ. σε περίπτωση πιθανής 
∆ηµόσιας Πρότασης.   

 

• ∆ικαίωµα πρώτης άρνησης: Μετά την πάροδο των ως άνω  12 µηνών, οι Επενδυτές 
έχουν το δικαίωµα να διαθέσουν τις µετοχές που απέκτησαν µέσω της συντελεσθείσας 
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Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εκδότριας µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, 
ελεύθερα,, στο ευρύ επενδυτικό κοινό.. Σε περίπτωση όµως που επιθυµούν να διαθέσουν 
µέρος ή το σύνολο του ποσοστού τους σε ένα τρίτο επενδυτή, που δεν αποτελεί µέλος 
του Οµίλου των εταιρειών των Επενδυτών, µέσω προσυµφωνηµένης ιδιωτικής συναλλαγής 
(πακέτου), ο βασικός µέτοχος, που σήµερα είναι ο κ. ∆ηµήτριος Κουτσολιούτσος, διατηρεί 
το δικαίωµα πρώτης άρνησης για τις επί πωλήσει µετοχές. Εάν ο βασικός µέτοχος αρνηθεί 
να αγοράσει τις προς πώληση µετοχές, οι Επενδυτές µπορούν να τις διαθέσουν στον τρίτο 
επενδυτή. 
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3.15 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρείας, δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα, 
όπως αυτά ορίζονται από τον Κανονισµό 1606/2002 και ορίζονται εννοιολογικά στις διατάξεις του 
∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24, εκτός αυτών που παρατίθενται παρακάτω, σύµφωνα µε την 
ενότητα 19 του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και όλες οι συναλλαγές έχουν συναφθεί σε καθαρά εµπορική βάση και µε όρους της 
αγοράς. 

 
Οι συναλλαγές που αφορούν τις τρεις παρατιθέµενες οικονοµικές χρήσεις 2008 – 2010 έχουν 
ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, καθότι περιλαµβάνονται στις ετήσιες ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της FOLLI FOLLIE και της Εταιρείας. Πιο αναλυτικά, για τη χρήση 2008, οι 
παρακάτω παρατιθέµενες πληροφορίες έχουν αντληθεί από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές 
καταστάσεις οικονοµικής χρήσεως 2008 της εταιρείας FOLLI FOLLIE ABEE, η οποία στα τέλη της 
χρήσης 2010 απορροφήθηκε µαζί µε την εταιρεία ELMEC A.Β.E.Τ.Ε. από την εταιρεία Καταστήµατα 
Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. Εκµετάλλευσης Καταστηµάτων Αφορολογήτων Ειδών και Βιοµηχανική, 
Βιοτεχνική, Τεχνική και Εµπορική Εταιρεία, και σηµερινή Εκδότρια, διαµορφώνοντας το σηµερινό 
Οµιλο, ενώ οι αντίστοιχες πληροφορίες των ετών 2009 και 2010 προέρχονται από τις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εκδότριας εταιρείας «Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. Εκµετάλλευσης 
Καταστηµάτων Αφορολογήτων Ειδών και Βιοµηχανική, Βιοτεχνική, Τεχνική και Εµπορική Εταιρεία» 
που δηµοσιεύθηκαν για την οικονοµική χρήση 2010.  
 
Οι συναλλαγές που αφορούν στις ενδιάµεσες οικονοµικές περιόδους από 01.01 έως 31.03.2010 και 
από 01.01 έως 31.03.2011 έχουν αντληθεί από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας για την οικονοµική περίοδο 01.01 έως 31.03.2011. Επισηµαίνεται ότι για 
τις εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις δε συντρέχει υποχρέωση επισκόπησης από ορκωτό ελεγκτή 
λογιστή. 
 

Το σύνολο των συναλλαγών µε συνδεδεµένα πρόσωπα της Εταιρείας, κατά τις τρεις εξεταζόµενες 
οικονοµικές χρήσεις και τις ενδιάµεσες οικονοµικες περιόδους 01.01. – 31.03.2010 και 01.01 – 
31.03.2011 παρατίθεται στους ακόλουθους πίνακες: 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗΤΡΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FOLLI FOLLIE ABEE  

ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008  

(ποσά σε €)         

Επωνυµία εταιρείας ποσό συναλλαγής Φύση συναλλαγής Ανεξόφλητα υπόλοιπα 

      Απαίτηση Υποχρέωση 

Εταιρείες οµίλου FOLLI FOLLIE Ευρώπης 2.061 Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών 3.114   

Εταιρείες οµίλου FOLLI FOLLIE Ασίας 5.359 Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών -296   

Εταιρείες οµίλου ΚΑΕ 2.702 Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών 622   

Εταιρείες οµίλου ELMEC 1.324 Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών 1.405   

ΣΥΝΟΛΟ 11.446   4.845   

          

Εταιρείες οµίλου FOLLI FOLLIE Ευρώπης 101 Λοιπά έσοδα     

Εταιρείες οµίλου FOLLI FOLLIE Ασίας 4.042 Λοιπά έσοδα     

Εταιρείες οµίλου ΚΑΕ 1.477 Λοιπά έσοδα     

Εταιρείες οµίλου ELMEC 20 Λοιπά έσοδα     

ΣΥΝΟΛΟ 5.640       

          

Εταιρείες οµίλου FOLLI FOLLIE Ευρώπης 1.125 Αγορές αγαθών & υπηρεσιών   1.416 

Εταιρείες οµίλου FOLLI FOLLIE Ασίας   Αγορές αγαθών & υπηρεσιών     
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗΤΡΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FOLLI FOLLIE ABEE  

ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008  

(ποσά σε €)         

Επωνυµία εταιρείας ποσό συναλλαγής Φύση συναλλαγής Ανεξόφλητα υπόλοιπα 

      Απαίτηση Υποχρέωση 

Εταιρείες οµίλου ΚΑΕ 1.207 Αγορές αγαθών & υπηρεσιών   1.036 

Εταιρείες οµίλου ELMEC 485 Αγορές αγαθών & υπηρεσιών   380 

ΣΥΝΟΛΟ 2.817     2.832 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΦΥΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

Συναλλαγές µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 340 Αγορές αγαθών & υπηρεσιών   90 

Μέλη της ∆ιοίκησης - Γενικοί ∆/ντές 6.486 Αµοιβές 35 131 

ΣΥΝΟΛΟ 6.826   35 221 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσεως 2008 που συντάχθηκαν από την εταιρεία FOLLI FOLLIE ABEE 
βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. οι οποίες έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή  
 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ  ΜΕΡΗ ΧΡΗΣΕΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 

  2009 2010 

(ποσά σε €) ∆ιευθυντικά στελέχη Άλλα συνδεδεµένα µέρη ∆ιευθυντικά στελέχη Άλλα συνδεδεµένα µέρη 

Φύση συναλλαγής         

          

Λήψη υπηρεσιών:         

ΚΑΕ 0 242.105 336.651 0 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 242.105 336.651 0 

          

Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών & µελών ∆.Σ.:         

ΚΑΕ 5.748.852 0 4.869.433 0 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. 202.364 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 5.951.216 0 0 0 

          

Απαιτήσεις:         

ΚΑΕ 4.300 0 3.100 0 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 4.300 0 3.100 0 

          

Υποχρεώσεις:         

ΚΑΕ 87.709 37.826 69.394 365.370 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. 0 9.032 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 87.709 46.858 69.394 365.370 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2010 που συντάχθηκαν από την Εκδότρια βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από 
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. 
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΧΡΗΣΕΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 

Πωλήσεις αγαθών: 2009 2010   Παροχή υπηρεσιών / λοιπά έσοδα: 2009 2010 

FOLLI FOLLIE JAPAN LTD 60.437 0   FOLLI FOLLIE JAPAN LTD 3.257 1.234 

FOLLI FOLLIE JAPAN HK - GROUP 427.760 212.100   FOLLI FOLLIE JAPAN HK – GROUP 4.317.612 4.564.451 

FOLLI FOLLIE UK LTD 0 0   FOLLI FOLLIE UK LTD 0 0 

FOLLI FOLLIE FRANCE SA -26.666 -249.182   FOLLI FOLLIE FRANCE SA 13.940 7.899 

FOLLI FOLLIE CZECH -88.344 0   FOLLI FOLLIE CZECH 0 0 

FOLLI FOLLIE SLOVAKIA -42.507 0   FOLLI FOLLIE SLOVAKIA 0 0 

FOLLI FOLLIE SPAIN SA 10.050 27.518   FOLLI FOLLIE SPAIN SA 262.926 24.818 

FOLLI FOLLIE GERMANY 141 0   FOLLI FOLLIE GERMANY 0 0 

MKF FASHION LTD 657.425 318.546   MKF FASHION LTD 38.351 10.608 

PLANACO SA 0 0   PLANACO SA 5.053 8.224 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ  - LINKS 10.106.019 13.597.903   ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ  - LINKS 93.702 19.132 

Elmec Romania 16.092.428 12.647.518   Elmec Romania 27.431 10.892 

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 4.719.197 3.782.013   ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 0 0 

NORTHLANDMARK 2.715.475 2.386.325   NORTHLANDMARK 0 0 

HDFS SKOPJE DOO (ΠΓ∆Μ) 0 0   HDFS SKOPJE DOO (ΠΓ∆Μ) 0 0 

HELLENIC TOURIST BUREAU AE 0 0   HELLENIC TOURIST BUREAU AE 0 1.200 

ELMEC SPORT BULGARIA EOOD 5.603.121 5.519.454   ELMEC SPORT BULGARIA EOOD 0 0 

ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΕΕ 1.237.495 905.387   ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΕΕ 0 0 

LOGISTICS EXPRESS 320.961 901.223   LOGISTICS EXPRESS 0 0 

ICS ELMEC SPORT SRL 0 0   ICS ELMEC SPORT SRL 0 0 

ICE CUBE AE 0 364.299   ICE CUBE AE 0 5.538 

COLLECTIVE ΠΑΤΡΩΝ 0 628.786   COLLECTIVE ΠΑΤΡΩΝ 0 299.492 

ΣΥΝΟΛΟ 41.792.993 41.041.890   ΣΥΝΟΛΟ 4.762.272 4.953.487 

              

Αγορές αγαθών: 2009 2010   Λήψη υπηρεσιών / λοιπά έξοδα: 2009 2010 

FOLLI FOLLIE JAPAN LTD 0 0   FOLLI FOLLIE JAPAN LTD 0 0 

FOLLI FOLLIE JAPAN HK - GROUP 0 4.755.130   FOLLI FOLLIE JAPAN HK – GROUP 0 0 

FOLLI FOLLIE UK LTD 0 0   FOLLI FOLLIE UK LTD 0 0 

FOLLI FOLLIE FRANCE SA 0 0   FOLLI FOLLIE FRANCE SA 0 780 

FOLLI FOLLIE CZECH 0 0   FOLLI FOLLIE CZECH 0 0 

FOLLI FOLLIE SLOVAKIA 0 0   FOLLI FOLLIE SLOVAKIA 0 0 

FOLLI FOLLIE SPAIN SA 0 0   FOLLI FOLLIE SPAIN SA 0 0 

FOLLI FOLLIE GERMANY 0 0   FOLLI FOLLIE GERMANY 0 0 

MKF FASHION LTD 0 0   MKF FASHION LTD 0 0 

PLANACO SA 299.220 435.055   PLANACO SA 31.381 10.062 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ  - LINKS 833.798 1.506.571   ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ  - LINKS 36.164 4.511.250 

Elmec Romania 84.450 189.185   Elmec Romania 0 0 

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 0 264.544   ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 105.713 100.451 

NORTHLANDMARK 34.942 225.641   NORTHLANDMARK 9.907 791 

HDFS SKOPJE DOO (ΠΓ∆Μ) 0 0   HDFS SKOPJE DOO (ΠΓ∆Μ) 0 0 

HELLENIC TOURIST BUREAU AE 0 0   HELLENIC TOURIST BUREAU AE 0 0 

ELMEC SPORT BULGARIA EOOD 0 269.772   ELMEC SPORT BULGARIA EOOD 0 0 

ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΕΕ 0 0   ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΕΕ 0 0 

LOGISTICS EXPRESS 0 0   LOGISTICS EXPRESS 18.968 0 

ICS ELMEC SPORT SRL 0 0   ICS ELMEC SPORT SRL 0 0 
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΧΡΗΣΕΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 

Πωλήσεις αγαθών: 2009 2010   Παροχή υπηρεσιών / λοιπά έσοδα: 2009 2010 

ICE CUBE AE 0 0   ICE CUBE AE 0 0 

COLLECTIVE ΠΑΤΡΩΝ 0 0   COLLECTIVE ΠΑΤΡΩΝ 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 1.252.409 7.645.897   ΣΥΝΟΛΟ 202.134 4.623.334 

              

Απαιτήσεις: 31.12.2009 31.12.2010   Υποχρεώσεις: 31.12.2009 31.12.2010 

FOLLI FOLLIE JAPAN LTD 19.516 1.375   FOLLI FOLLIE JAPAN LTD 0 0 

FOLLI FOLLIE JAPAN HK - GROUP 425.925 1.087.905   FOLLI FOLLIE JAPAN HK – GROUP 4.082.466 0 

FOLLI FOLLIE UK LTD 4.305 4.442   FOLLI FOLLIE UK LTD 0 0 

FOLLI FOLLIE FRANCE SA 876.061 0   FOLLI FOLLIE FRANCE SA 0 246.577 

FOLLI FOLLIE POLAND 134.311 0   FOLLI FOLLIE POLAND 0 0 

FOLLI FOLLIE CZECH 0 0   FOLLI FOLLIE CZECH 0 0 

FOLLI FOLLIE SLOVAKIA 58.086 0   FOLLI FOLLIE SLOVAKIA 0 0 

FOLLI FOLLIE SPAIN SA 1.540.964 1.293.300   FOLLI FOLLIE SPAIN SA 0 0 

FOLLI FOLLIE GERMANY 478.573 0   FOLLI FOLLIE GERMANY 0 0 

MKF FASHION LTD 923.710 747.793   MKF FASHION LTD 0 0 

PLANACO SA 0 4.946   PLANACO SA 11.120 0 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ  - LINKS 4.347.298 3.614.461   ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ  - LINKS 1.067.100 6.218.922 

Elmec Romania 7.322.516 5.869.004   Elmec Romania 99.960 -69.361 

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 5.313.563 4.488.239   ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 21.852 156.397 

NORTHLANDMARK 2.512.994 2.687.646   NORTHLANDMARK 34.942 80.109 

HDFS SKOPJE DOO (ΠΓ∆Μ) 0 0   HDFS SKOPJE DOO (ΠΓ∆Μ) 0 0 

HELLENIC TOURIST BUREAU AE 0 0   HELLENIC TOURIST BUREAU AE 0 0 

ELMEC SPORT BULGARIA EOOD 816.379 362.141   ELMEC SPORT BULGARIA EOOD 0 269.772 

ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΕΕ 749.989 656.937   ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΕΕ 0 0 

LOGISTICS EXPRESS 1.273.986 1.108.931   LOGISTICS EXPRESS 0 0 

ICS ELMEC SPORT SRL 0 0   ICS ELMEC SPORT SRL 0 0 

ICE CUBE AE 0 963.137   ICE CUBE AE 0 0 

COLLECTIVE ΠΑΤΡΩΝ 0 213.737   COLLECTIVE ΠΑΤΡΩΝ 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 26.798.174 23.103.996   ΣΥΝΟΛΟ 5.317.439 6.902.417 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2010 που συντάχθηκαν από την Εκδότρια βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από 
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. 
 

 
 

Συναλλαγές µεταξύ Μητρικής και Θυγατρικών 

(ποσά σε €) 01.01 - 31.03.2010 01.01 - 31.03.2011 

Πωλήσεις αγαθών 14.741.807 13.586.568 

Πωλήσεις υπηρεσιών 1.146.142 11.548 

Μισθώµατα - λοιπά 0 0 

Αγορές αγαθών 590.643 2.426.850 

Λήψη υπηρεσιών - λοιπά 20.653 69.073 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 01.01 – 
31.03.2011 που συντάχθηκαν από την Εκδότρια βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. οι οποίες δεν 
έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή 
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Συναλλαγές Μητρικής µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 

(ποσά σε €) 01.01 - 31.03.2010 01.01 - 31.03.2011 

Πωλήσεις αγαθών 0 0 

Πωλήσεις υπηρεσιών, µισθώµατα, λοιπά -5.337 0 

Αγορές αγαθών 0 0 

Λήψη υπηρεσιών - λοιπά 33.334 0 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 01.01 – 
31.03.2011 που συντάχθηκαν από την Εκδότρια βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. οι οποίες δεν 
έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή 
 
 

Συναλλαγές και αµοιβές µε διοικητικά στελέχη 

(ποσά σε €) 01.01 - 31.03.2010 01.01 - 31.03.2011 

Μητρική 944.191 951.967 

Οµιλος 1.108.191 1.012.253 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 01.01 – 
31.03.2011 που συντάχθηκαν από την Εκδότρια βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. οι οποίες δεν 
έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή 
 
 

Υπόλοιπα τέλους περιόδου 

(ποσά σε €) 01.01 - 31.03.2010 01.01 - 31.03.2011 

Μητρική     

      

Από θυγατρικές     

Απαιτήσεις 23.103.966 30.406.270 

Υποχρεώσεις 6.902.417 9.526.693 

      

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη     

Απαιτήσεις 0 0 

Υποχρεώσεις 355.000 355.000 

      

Από διοικητικά στελέχη     

Απαιτήσεις 3.100 0 

Υποχρεώσεις 0 0 

      

Οµιλος     

      

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη     

Απαιτήσεις 0 0 

Υποχρεώσεις 365.370 355.000 

      

Από διοικητικά στελέχη     

Απαιτήσεις 3.100 0 

Υποχρεώσεις 0 0 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 01.01 – 
31.03.2011 που συντάχθηκαν από την Εκδότρια βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. οι οποίες δεν 
έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή 
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Επισηµαίνεται ότι τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι συναλλαγές µεταξύ των ενοποιούµενων εταιρειών µε τη 
µέθοδο της πλήρους ενοποίησης έχουν απαλοιφεί από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 
 
Η µητρική εταιρεία συναλλάσσεται µε τις εταιρείες του Οµίλου δυνάµει σχετικών γραπτών ή προφορικών 
συµβάσεων και σύµφωνα µε δήλωσή της οι τυχόν συναλλαγές µεταξύ τους διέπονται από τους κανόνες και 
από τους συνήθεις όρους της αγοράς. Οι συνήθεις όροι διέπουν και τις συναλλαγές µεταξύ των λοιπών 
εταιρειών του Οµίλου. 
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3.16 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

Στην χρήση 2010 υπήρξαν σηµαντικές µεταβολές, στον Όµιλο, µε σηµαντικότερη αυτή της 
ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των εταιρειών «FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΙ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ-ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ-ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ-ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ» και 
«ELMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την 
«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΗΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΕ» (στο εξής η «Συγχώνευση»). Συγκεκριµένα το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΕ (στο εξής η «KAE AE») 
καθώς και των εταιρειών FOLLI FOLLIE ΑΒΕΕ, και ΕLMEC SPORT ABETE αποφάσισαν στις από 
24/06/2010 συνεδριάσεις τους  να προτείνουν προς τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων τους τη 
συγχώνευσή τους, µε απορρόφηση από την ΚΑΕ ΑΕ (στο εξής η «Απορροφώσα») των (α) FOLLI 
FOLLIE ΑΒΕΕ (στο εξής η «Απορροφώµενη»), η οποία κατείχε το 56,78% της Απορροφώσας, και 
(β) ΕLMEC SPORT ABETE (στο εξής η «Β' Απορροφώµενη»), κατά 95,6% θυγατρική της 
Απορροφώσας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, των άρθρων 1 έως 5 του 
Ν.2166/1993 και εν γένει της εµπορικής και της κείµενης νοµοθεσίας της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς ως ισχύουν, µε ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας συγχωνεύσεως και κατάρτισης 
του ισολογισµού µετασχηµατισµού την 30/06/2010. Στις 03/11/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Ανωνύµων Εταιρειών, το σχετικό σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης. Η οριστική έγκριση της εν λόγω 
συγχώνευσης, από τους µετόχους της Εταιρείας, πραγµατοποιήθηκε σε Έκτακτη Γενική συνέλευση 
στις 06/12/2010 στα γραφεία της Εταιρείας καθώς και µε την υπ΄αριθµ πρωτ. Κ2-
11763/30.12.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
καταχωρήθηκε στις 30/12/2010 στο οικείο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. 
 
Η νέα επωνυµία που προέκυψε µετά τη συγχώνευση είναι: «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» µε 

το διακριτικό τίτλο “FOLLI – FOLLIE GROUP”.  
Στην εν λόγω εταιρεία καθώς και στον όµιλο αυτής τα ποσοστά συµµετοχής των µετόχων των 
τριών εταιρειών διαµορφώθηκαν ως εξής: 

• Μέτοχοι FOLLI FOLLIE ABEE, 83,5%  των µετοχών 
• Μέτοχοι µειοψηφίας ΚΑΕ ΑΕ, 16,25% των  µετοχών 
• Μέτοχοι µειοψηφίας ELMEC SPORT ABETE, 0,25% των  µετοχών 

 
Ο Όµιλος που προέκυψε µετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θεωρείται ως απόλυτη συνέχεια 
του oµίλου FOLLI FOLLIE ABEE ο οποίος συνεχίζει να ελέγχει το νέο σχήµα µέσω του ποσοστού 
συµµετοχής 83,5% που έχουν οι µέτοχοί του στο κεφάλαιο της Εκδότριας. 
 

Η πράξη της Συγχώνευσης, βάσει των  ∆.Π.Χ.Α., ήταν µια συναλλαγή µεταξύ επιχειρήσεων υπό 
κοινό έλεγχο (όλες οι συγχωνευόµενες επιχειρήσεις είναι υπό τον έλεγχο της FOLLI-FOLLIE ABEE) 
και δεν θεωρήθηκε ως εξαγορά (απόκτηση) βάσει του ∆.Π.Χ.Α 3 “Συνενώσεις Επιχειρήσεων”. ”. Με 
δεδοµένο επίσης, όπως προαναφέρθηκε, ότι ο Όµιλος θεωρείται ως απόλυτη συνέχεια του οµίλου 
FOLLI FOLLIE ABEE η συναλλαγή θεωρήθηκε ως  ανάστροφη απόκτηση των δικαιωµάτων 
µειοψηφίας (non controlling interests) της ΚΑΕ ΑΕ και ELMEC SPORT ABETE από την FOLLI FOLLIE 
ABEE και συνεπώς λογιστικοποιήθηκε ως απόκτηση δικαιωµάτων µειοψηφίας, βάσει των 
παραγράφων 30 και 31 του ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές  οικονοµικές καταστάσεις», 
βάσει του οποίου η απόκτηση δικαιωµάτων µειοψηφίας σε µια θυγατρική θεωρείται συναλλαγή 
καθαρής θέσης και η διαφορά µεταξύ τιµήµατος για την απόκτηση και λογιστικής αξίας των 
δικαιωµάτων µειοψηφίας αναγνωρίζεται απευθείας στην καθαρή θέση (Ίδια κεφάλαια). 
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Οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα αφορούν στις 
οικονοµικές χρήσεις που έληξαν στις 31.12.2008, 31.12.2009 και 31.12.2010 καθώς και στις 
ενδιάµεσες περιόδους 01.01 – 31.03.2010 και 01.01 – 31.03.2011.  
 
Οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την ενδιάµεση περίοδο 01.01-31.03.2011 (οι οποίες 
συνοδεύονται από συγκριτικές της περιόδου 01.01-31.03.2010), προέρχονται από τις 
δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ενδιάµεσης περιόδου 01.01-31.03.2011, 
όπως συντάχθηκαν από την Εκδότρια σύµφωνα µε ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. της 
Εταιρείας την 25.05.2011. Για τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εν λόγω περιόδου, δε 
συντρέχει υποχρέωση ελέγχου ή επισκόπησης. 

 

Οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τη χρήση 2010, προέρχονται από τις δηµοσιευµένες 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010 όπως συντάχθηκαν από την Εκδότρια 
σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή  κ. Γεώργιο Ι. 
Βαρθαλίτη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10251) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS Ορκωτοί Ελεγκτές 
Λογιστές – Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.». και εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. της Εταιρείας την 
29.03.2011. Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010, πρόκειται να κατατεθούν προς έγκριση 
στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 
24.06.2011. Επισηµαίνεται ότι στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του 2010, η 

συγκριτική χρήση του 2009 έχει αναδιατυπωθεί και παρουσιάζεται ωσάν η 

λογιστικοποίηση της Συγχώνευσης να έχει πραγµατοποιηθεί από την αρχή της 

συγκριτικής χρήσης 2009.  

 
Οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τη χρήση 2009 προέρχονται για λόγους συγκρισιµότητας 
αναφορικά µε τη λογιστικοποίηση της Συγχώνευσης, από τη συγκριτική χρήση των δηµοσιευµένων 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2010. 

 
Οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τη χρήση 2008 προέρχονται από τη συγκριτική χρήση των 
δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2009, καθώς στις 
δηµοσιευµένες οικονοµικές κατάδτάσεις του 2009 η Εταιρεία προέβη σε αναταξινόµηση κονδυλίων 
της κατάστασης οικονοµικής θέσης των προηγούµενων χρήσεων για αρτιότερη πληροφόρηση. Οι 
δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009, συντάχθηκαν από την 
FOLLI FOLLIE ABEE σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα/∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.), ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 
κ. Γεώργιο Ι. Βαρθαλίτη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10251) της ελεγκτικής εταιρείας «BAKER TILLY HELLAS 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.». και εγκρίθηκαν από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της FOLLI FOLLIE ABEE την 25.06.2009. 

 
Τέλος, οι ως άνω οικονοµικές καταστάσεις είναι διαθέσιµες στο επενδυτικό κοινό σύµφωνα µε τις 
πληροφορίες που παρατίθενται υποενότητα 3.21 «Έγγραφα µέσω παραποµπής» του παρόντος 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
 
 
ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ 

 

Αναταξινοµήσεις κονδυλίων της χρήσης 2008 στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2009 
 
Κατά τη σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης του 2009, η Εταιρεία, 
µε στόχο την αρτιότερη πληροφόρηση, προέβη σε αναµορφώσεις κονδυλίων στο συγκριτικό 
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ισολογισµό της χρήσης 2008, σε σχέση µε τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις του 2008.  
 
Οι αναµορφώσεις των κονδυλίων σε επίπεδο Οµίλου παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ  

(ποσά σε € χιλ.) 

31.12.2008 

(αρχικώς 

δηµοσιευθέντα) Αναταξινοµήσεις 

31.12.2008  

(αναταξινοµηµένα) 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση - 992 992 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 14.691 -992 13.699 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Λοιπές προβλέψεις - µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 

9.635 -9.635 
- 

Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις - 4.327 4.327 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχ/σεις - 5.308 5.308 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτές 146.436 27.878 174.314 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 47.182 - 47.182 - 

Τρέχουσες φορολογικές υποχ/σεις - 19.089 19.089 

Μερίσµατα πληρωτέα - 215 215 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

 
Αναταξινοµήσεις κονδυλίων της χρήσης 2009 στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2010 
 
Κατά τη σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης του 2010, η Εταιρεία, 
µε στόχο την αρτιότερη πληροφόρηση, προέβη σε αναµορφώσεις κονδυλίων στο συγκριτικό 
ισολογισµό της χρήσης 2009, σε σχέση µε τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις του 2009.  
 
Οι αναµορφώσεις των κονδυλίων σε επίπεδο Οµίλου παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
 

ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ 

(ποσά σε € χιλ.) 

31.12.2009 

(αρχικώς 

δηµοσιευθέντα) Αναταξινοµήσεις 

31.12.2009  

(αναταξινοµηµένα) 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 83.196 -121 83.075 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα - 121 121 

Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής (*)    

Λοιπά αποθεµατικά 8.119 -14.602 -6.483 

Ίδιες µετοχές -14.602 14.602 - 

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης -88.928 -59.716 -148.644 

Συναλλαγµατικές διαφορές -59.716 59.716 - 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Λοιπές µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις/προβλέψεις 

36.776 -36.776 
- 

Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις - 4.421 4.421 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - 32.355 32.355 
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ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ 

(ποσά σε € χιλ.) 

31.12.2009 

(αρχικώς 

δηµοσιευθέντα) Αναταξινοµήσεις 

31.12.2009  

(αναταξινοµηµένα) 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Τρέχον φόρος εισοδήµατος - 21.168 21.168 

Τρέχουσες φορολογικές υποχ/σεις 30.298 -21.168 9.130 
(*) Οι αναµορφώσεις, συνεπεία της Συγχώνευσης, που έγιναν στο µετοχικό κεφάλαιο, στο υπόλοιπο κερδών εις νέο, 
στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής καθώς και στα δικαιώµατα µειοψηφίας , περιγράφονται στην 
Επαναδιατύπωση κονδυλίων λόγω Συγχώνευσης που ακολουθεί 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

 

 

Επαναδιατύπωση κονδυλίων λόγω Συγχώνευσης  
 
Η Εταιρεία, στις ενοποιηµένες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010, προέβη 
στη συγκριτική χρήση του 2009 σε επαναδιατύπωση κονδυλίων της κατάστασης οικονοµικής θέσης 
και της κατάστασης συνολικών εσόδων του Οµίλου, ωσάν η λογιστικοποίηση της Συγχώνευσης να 
έχει πραγµατοποιηθεί από την αρχή της συγκριτικής χρήσης 2009. Στους παρακάτω πίνακες 
παρατίθενται οι εν λόγω επαναδιατυπώσεις:  
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

(ποσά σε € χιλ.) 

Χρήση 2009 (αρχικώς 

δηµοσιευθέντα) 

Επαναδιατυπώσεις 

κονδυλίων λόγω 

Συγχώνευσης 

Χρήση 2009 

(επαναδιατυπωµένα) 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων    

Κύκλος εργασιών 992.502   992.502 

Κόστος πωλήσεων -499.251   -499.251 

Μικτά κέρδη 493.251   493.251 

Άλλα έσοδα  30.905   30.905 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   -56.502   -56.502 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -279.902   -279.902 

Άλλα  έξοδα -10.240   -10.240 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 177.513   177.513 

Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών και 
επενδυτικών δραστηριοτήτων -19.753   -19.753 

Κέρδη προ φόρων 157.760   157.760 

Μείον : Φόρος εισοδήµατος -42.518   -42.518 

Κέρδη / Ζηµίες µετά από φόρους 115.242   115.242 

Τα καθαρά κέρδη κατανέµονται σε:    

Μετόχους της µητρικής 98.178 15.253 113.431 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 17.064 -15.253 1.811 

  115.242 0,00 115.242 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  -34.918   -34.918 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους  80.324   80.324 

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κατανέµονται 
σε:    

Μετόχους της µητρικής 63.289 15.224 78.513 
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∆ικαιώµατα µειοψηφίας 17.035 -15.224 1.811 

  80.324 0,00 80.324 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 

Χρήση 2009 (αρχικώς 

δηµοσιευθέντα) 

Επαναδιατυπώσεις 

κονδυλίων λόγω 

Συγχώνευσης 

Χρήση 2009 

(επαναδιατυπωµένα) 

Περιουσιακά στοιχεία     

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 227.526   227.526 

Επενδύσεις σε ακίνητα 75.540   75.540 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 107.623   107.623 

Υπεραξία ενοποιήσεως 253.053   253.053 

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 687   687 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 11.561   11.561 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 14.530   14.530 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων  690.519   690.519 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέµατα 266.356   266.356 

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 276.672   276.672 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων 83.196   83.196 

∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 509   509 

Σύνολο  κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων  119.476   119.476 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  746.210   746.210 

  1.436.729   1.436.729 

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις     

Ίδια κεφάλαια     

Μετοχικό Κεφάλαιο  9.884 8.292 18.176 

Υπέρ το άρτιο 62.532   62.532 

Λοιπά αποθεµατικά -6.483   -6.483 

Αποτελέσµατα εις νέον 405.258 96.635 501.893 

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης -148.644   -148.644 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων εταιρείας  322.547 104.927 427.474 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 118.549 -104.927 13.622 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 441.096 0,00 441.096 

Μακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις    

Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 330.431   330.431 

Προβλέψεις Αποζηµίωσης προσωπικού 9.307   9.307 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 18.560   18.560 

Λοιπές  προβλέψεις µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 36.776   36.776 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  395.075   395.075 

Βραχυπρόθεσµες  υποχρεώσεις    
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Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 178.406   178.406 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 421.950   421.950 

Μερίσµατα πληρωτέα 202   202 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  600.558   600.558 

Σύνολο υποχρεώσεων 995.633   995.633 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  1.436.729   1.436.729 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι εταιρείες οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 
δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις που συνέταξε η FOLLI FOLLIE GROUP για τη χρήση 2010 
και το α’ τρίµηνο του 2011: 

 

Επωνυµία Έδρα 31.12.2010 31.03.2011 

  Άµεση Έµµεση Άµεση Έµµεση 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ ΕΛΛΑ∆Α Μητρική 

  

Μητρική 

FOLLI FOLLIE HONG KONG LTD ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 99,99%   99,99%   

FOLLI FOLLIE JAPAN LTD ΙΑΠΩΝΙΑ 100%   100%   

FOLLI FOLLIE FRANCE SA ΓΑΛΛΙΑ 100%   100%   

FOLLI FOLLIE SPAIN SA ΙΣΠΑΝΙΑ 100%   100%   

FOLLI FOLLIE UK LTD ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 99,99%   99,99%   

MFK FASHION ΚΥΠΡΟΣ 100%   100%   

FOLLI FOLLIE ASIA LTD ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ   99,99%   99,99% 

FOLLI FOLLIE TAIWAN LTD ΤΑΙΒΑΝ   99,99%   99,99% 

FOLLI FOLLIE KOREA LTD Ν. ΚΟΡΕΑ   99,99%   99,99% 

FOLLI FOLLIE SINGAPORE LTD ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ   99,99%   99,99% 

BLUEFOL GUAM LTD ΓΚΟΥΑΜ   99,99%   99,99% 

BLUEFOL HAWAII LTD ΧΑΒΑΗ   99,99%   99,99% 

BLUEFOL HONG KONG LTD ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ   99,99%   99,99% 

FOLLI FOLLIE MACAU LTD MAKAO  99,99%  99,99% 

FOLLI FOLLIE MALAYSIA LTD ΜΑΛΑΙΣΙΑ   99,99%   99,99% 

FOLLI FOLLIE THAILAND LTD ΤΑΥΛΑΝ∆Η   99,99%   99,99% 

FOLLI FOLLIE CHINA (PILION LTD) ΚΙΝΑ   85%   85% 

LAPFOL (JOINT VENTURE) ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ   75%   75% 

LINKS (LONDON) LIMITED ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ   100%   100% 

LINKS OF LONDON 
(INTERNATIONAL) LTD ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ   100%   100% 

LINKS OF LONDON COM LTD (UK) ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ   100%   100% 

LINKS OF LONDON ASIA LTD (HK) ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ   100%   100% 

LINKS OF LONDON INC (USA) Η.Π.Α.   100%   100% 

LINKS OF LONDON (FRANCE) ΓΑΛΛΙΑ   100%   100% 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100%   100%   

HELLENIC TOURIST BUREAU AE ΕΛΛΑ∆Α 100%   100%   

ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΕΕ ΕΛΛΑ∆Α 100%   100%   
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Επωνυµία Έδρα 31.12.2010 31.03.2011 

  Άµεση Έµµεση Άµεση Έµµεση 

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 25% 25% 25% 25% 

LOGISTICS EXPRESS AE ΕΛΛΑ∆Α 100%   100%   

NORTH LANDMARK AE ΕΛΛΑ∆Α 35%   35%   

HDFS SKOPJE DOO (Π.Γ.∆.Μ.) Π.Γ.∆.Μ. 100%   100%   

ELMEC ROMANIA SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100%   100%   

ELMEC SPORT BULGARIA EOOD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100%   100%   

PLANACO ΑΒΕΕ ΕΛΛΑ∆Α 100%   100%   

ICE GUBE ABEE ΕΛΛΑ∆Α 25%   25%    

COLLECTIVE AE ΕΛΛΑ∆Α 80%   80%    

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 όπως συντάχθηκαν 
από την FOLLI FOLLIE GROUP βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, και 
δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-31.03.2011 όπως 
συντάχθηκαν από την FOLLI FOLLIE GOUP βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. µη ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή-
λογιστή 

 
Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, που καλύπτουν την χρήση 2010 και την 
περίοδο 01.01-31.03.2011: 
 
- περιλαµβάνονται και τα οικονοµικά στοιχεία των εταιρειών ICE CUBE ΑΕ και COLLECTIVE 
ΠΑΤΡΩΝ AE τα οποία δεν συµπεριλαµβάνονταν στη χρήση 2009 και στην περίοδο 01.01.-
31.03.2010. Η ενοποίηση των εταιρειών αυτών δεν µετέβαλε τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου σε 
ποσοστό µεγαλύτερο του 25%.  
- δεν περιλαµβάνονται τα οικονοµικά στοιχεία της υπό εκκαθάριση εταιρείας ICS ELMEC SPORT 
SRL,  η αξία της οποίας αποµειώθηκε στην χρήση 2010 κατά 100% καθώς  των εταιρειών FOLLI 
FOLLIE CZECH SRO, FOLLI FOLLIE POLAND SZOO, FOLLI FOLLIE SLOVAKIA SRO, FOLLI FOLLIE 
GERMANY Gmbh οι οποίες βρίσκονται επίσης σε στάδιο εκκαθάρισης, η αξία κτήσης των οποίων 
αποµειώθηκε σε προηγούµενες χρήσεις κατά 100%. 
 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι εταιρείες οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 
δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις που συνέταξε η FOLLI FOLLIE ΑΒΕΕ για τις χρήσεις 2008 
και 2009: 

 
Επωνυµία Έδρα 31.12.2008 31.12.2009 

  Άµεση Έµµεση Άµεση Έµµεση 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ ΕΛΛΑ∆Α 56,77%   56,78%   

FOLLI FOLLIE A.B.E.E. ΕΛΛΑ∆Α Μητρική Μητρική 

ELMEC SPORT ΑΒΕΤΕ ΕΛΛΑ∆Α   54,18%   54,27% 

FOLLI FOLLIE HONG KONG LTD ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 99,99%   99,99%   

FOLLI FOLLIE JAPAN LTD ΙΑΠΩΝΙΑ 100%   100%   

FOLLI FOLLIE FRANCE SA ΓΑΛΛΙΑ 100%   100%   

FOLLI FOLLIE SPAIN SA ΙΣΠΑΝΙΑ 100%   100%   

FOLLI FOLLIE UK LTD ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 99,99%   99,99%   

FOLLI FOLLIE CZECH SRO ΤΣΕΧΙΑ  100%   -   

FOLLI FOLLIE POLAND SZOO ΠΟΛΩΝΙΑ 100%   100%   

FOLLI FOLLIE SLOVAKIA SRO ΣΛΟΒΑΚΙΑ 100%   100%   

FOLLI FOLLIE GERMANY Gmbh ΓΕΡΜΑΝΙΑ 100%   100%   
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Επωνυµία Έδρα 31.12.2008 31.12.2009 

  Άµεση Έµµεση Άµεση Έµµεση 

MFK FASHION ΚΥΠΡΟΣ 100%   100%   

FOLLI FOLLIE ASIA LTD ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ   99,99%   99,99% 

FOLLI FOLLIE TAIWAN LTD ΤΑΙΒΑΝ   99,99%   99,99% 

FOLLI FOLLIE KOREA LTD Ν. ΚΟΡΕΑ   99,99%   99,99% 

FOLLI FOLLIE SINGAPORE LTD ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ   99,99%   99,99% 

BLUEFOL GUAM LTD ΓΚΟΥΑΜ   99,99%   99,99% 

BLUEFOL HAWAII LTD ΧΑΒΑΗ   99,99%   99,99% 

BLUEFOL HONG KONG LTD ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ   99,99%   99,99% 

FOLLI FOLLIE MACAU LTD MAKAO  99,99%    99,99% 

FOLLI FOLLIE MALAYSIA LTD ΜΑΛΑΙΣΙΑ   99,99%   99,99% 

FOLLI FOLLIE THAILAND LTD ΤΑΥΛΑΝ∆Η   99,99%   99,99% 

FOLLI FOLLIE CHINA (PILION LTD) ΚΙΝΑ   85%   85% 

LAPFOL (JOINT VENTURE) ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ   50%   75% 

LINKS (LONDON) LIMITED ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ   56,76%   56,77% 

LINKS OF LONDON 
(INTERNATIONAL) LTD ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ   56,76%   56,77% 

LINKS OF LONDON COM LTD (UK) ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ   56,76%   56,77% 

LINKS OF LONDON ASIA LTD (HK) ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ   56,76%   56,77% 

LINKS OF LONDON INC (USA) Η.Π.Α.   56,76%   56,77% 

LINKS OF LONDON (FRANCE) ΓΑΛΛΙΑ   56,76%   56,77% 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   56,76%   56,77% 

HELLENIC TOURIST BUREAU AE ΕΛΛΑ∆Α   56,76%   56,77% 

ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΕΕ ΕΛΛΑ∆Α   54,17%   54,27% 

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   27,08%   27,12% 

LOGISTICS EXPRESS AE ΕΛΛΑ∆Α   54,17%   54,27% 

NORTH LANDMARK AE ΕΛΛΑ∆Α   18,96%   18,99% 

HDFS SKOPJE DOO (Π.Γ.∆.Μ.) Π.Γ.∆.Μ.   56,76%   56,78% 

ELMEC ROMANIA SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ   54,17%   54,27% 

ELMEC SPORT BULGARIA EOOD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ   54,17%   54,27% 

PLANACO ΑΒΕΕ ΕΛΛΑ∆Α 100%   100%   

FACTORY OUTLET AEE ΕΛΛΑ∆Α   54,17% - 

FACTORY OUTLET AIRPORT AEE ΕΛΛΑ∆Α   54,17% - 

CHRONOSPORT AE ΕΛΛΑ∆Α   27,09%   27,14% 

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   54,12%   54,21% 

ICS ELMEC SPORT SRL ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ   54,17%   54,27% 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2008 και 2009 όπως 
συντάχθηκαν από την FOLLI FOLLIE ABEE βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό 
ελεγκτή – λογιστή.  

 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008:  
 
- Η FOLLI FOLLIE ΑΒΕΕ:  

� προέβη σε εξαγορά του υπόλοιπου 60% του µετοχικού κεφαλαίου της 
συνδεδεµένης µε αυτήν επιχείρησης FOLLI FOLLIE JAPAN  

� απέκτησε 4,49% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΚΑΕ ΑΕ διαµορφώνοντας 
το συνολικό ποσοστό συµµετοχής της στην ΚΑΕ ΑΕ σε 56,77%  
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� εξαγόρασε το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι 23,33%, του µετοχικού κεφαλαίου της 
PLANACO ABEE, έτσι το συνολικό ποσοστό συµµετοχής της  FOLLI FOLLIE ABEE 
στην PLANACO ABEE διαµορφώθηκε σε 100%.  

 
- Ο όµιλος ELMEC SPORT ABETE σύστησε την εταιρεία NORTH LANDMARK AE, η οποία 
δηµιούργησε και λειτουργεί από τα τέλη Νοεµβρίου 2008 ένα νέο πολυκατάστηµα µε την επωνυµία 
"ATTICA" στο νέο εµπορικό κέντρο "GOLDEN HALL" στο Μαρούσι Αττικής και ίδρυσε θυγατρική 
εταιρεία στη Μολδαβία µε την επωνυµία ICS ELMEC SPORT SRL, µε σκοπό να δηµιουργήσει δίκτυο 
λιανικής πώλησης στη χώρα αυτή, εγκαινιάζοντας ήδη στα τέλη του 2008 τα πρώτα δύο 
καταστήµατα. 

 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009: 
 
- Η ELMEC SPORT ΑΒΕΤΕ αγόρασε από τη θυγατρική της FACTORY OUTLET AEΕ το µερίδιο που 
κατείχε η τελευταία στην επίσης θυγατρική της FACTORY OUTLET AIRPORT AE, αποκτώντας έτσι 
τον άµεσο πλέον έλεγχο του 100% της FACTORY OUTLET AIRPORT AE. Κατόπιν, στις 29.09.2009, 
τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της ELMEC SPORT ABETE και των κατά 100% θυγατρικών αυτής 
εταιρειών FACTORY OUTLET ΑΕΕ και FACTORY OUTLET AIRPORT ΑΕ αποφάσισαν τη συγχώνευση 
των τριών αυτών εταιρειών δια της απορροφήσεως των δύο ως άνω θυγατρικών εταιρειών από τη 
µητρική αυτών εταιρεία ELMEC SPORT ABETE προς επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και µείωση 
διοικητικών και λειτουργικών εξόδων. Η συγχώνευση κυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. Κ2 
13327/29.12.2009 απόφαση του υπουργού Οικονοµίας & Ανταγωνιστικότητας. Το γεγονός αυτό 
δεν είχε καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου FOLLI FOLLIE ABEE. 
 
- Η CHRONOSPORT AE τέθηκε σε εκκαθάριση µετά από απόφαση της οικείας Γενικής Συνέλευσης. 
 
- Η ELMEC SPORT ABETE εξαγόρασε το µειοψηφικό µερίδιο (0,11%) που κατείχε η EFG 
EUROBANK – ERGASIAS στην εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΕΚΕ έναντι τιµήµατος € 89.302, αποκτώντας 
έτσι τον άµεσο πλέον έλεγχο του 100% της ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΕΚΕ. Στη συνέχεια και συγκεκριµένα 
την 31.12.2009 αποφασίστηκε η συγχώνευση δι' απορροφήσεως της ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΕΚΕ από την 
εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ. 
 
- Η διοίκηση της FOLLI FOLLIE ABEE αποφάσισε να προχωρήσει σε εκκαθάριση των θυγατρικών 
της εταιρειών FOLLI FOLLIE CZECH SRO, FOLLI FOLLIE POLAND SZOO, FOLLI FOLLIE SLOVAKIA 
SRO, FOLLI FOLLIE GERMANY Gmbh. Η συµµετοχή των εν λόγω εταιρειών στον κύκλο εργασιών 
του Οµίλου το 2008 ήταν 0,03% ενώ στα Ίδια Κεφάλαια του οµίλου της FOLLI FOLLIE ABEE το 
ποσοστό ανέρχονταν σε 0,09% 
 
- Σε κλάδο θυγατρικής εταιρείας ο οποίος είναι ήσσονος σηµασίας για τον ‘Όµιλο, έχει εκδοθεί 
διοικητική πράξη αναστολής της λειτουργίας του, η οποία ανεστάλη συνέπεια προσωρινής διαταγής 
που χορηγήθηκε από το αρµόδιο τµήµα αναστολών του συµβουλίου της επικρατείας, στο οποίο 
εκκρεµεί η υπόθεση. 
 
 
Η µέθοδος ενοποίησης των ανωτέρω θυγατρικών εταιρειών είναι ολική, εκτός της εταιρείας 
LAPFOL για τη χρήση 2008 που ενοποιήθηκε µε την αναλογική µέθοδο. 
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3.16.1 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Οικονοµικών Χρήσεων 2008-2010 

 

3.16.1.1 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Καταστάσεων Συνολικών Εσόδων 
χρήσεων 2008 –2010 

 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιηµένα στοιχεία των καταστάσεων συνολικών 
εσόδων του Οµίλου για τις χρήσεις 2008–2010: 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

(ποσά σε € χιλ.) 2008 2009 2010 

Κύκλος εργασιών 937.261 992.502 989.601 

Κόστος πωλήσεων -462.870 -499.251 -491.095 

Μικτά κέρδη 474.391 493.251 498.506 

Άλλα έσοδα 30.788 30.905 33.056 

Έξοδα διοίκησης -52.388 -56.502 -55.526 

Έξοδα διάθεσης -275.310 -279.902 -297.811 

Άλλα έξοδα -5.527 -10.240 -6.552 

Λειτουργικά κέρδη 171.954 177.513 171.673 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 5.224 17.228 23.575 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -47.559 -36.980 -70.536 

Κέρδη προ φόρων 129.619 157.760 124.712 

Φόρος εισοδήµατος -30.369 -42.518 -39.608 

Κέρδη µετά από φόρους (Α) 99.250 115.242 85.105 

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους:    

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - - -4 

Αποτίµηση Παγίων Στοιχείων - 751 - 

Αποτίµηση Χρηµατοοικονοµικών µέσων -5.395 -27.283 -7.916 

Φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία του συνολικού εισοδήµατος  1.922 6.110 - 

Αναβαλλόµενοι φόροι µη µετέχοντες στα κέρδη περιόδου - - 657 

Κέρδος / Ζηµία από συγγενείς εταιρείες - - - 

Λοιπά έσοδα µη µετέχοντα στα κέρδη περιόδου - - - 

Συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή εκµεταλλεύσεων εξωτερικού 12.284 -14.496 23.230 

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους (Β) 8.811 -34.918 15.967 

Συγκεντρ/κά συνολ. έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 108.061 80.324 101.072 

Τα καθαρά κέρδη κατανέµονται σε:    

Ιδιοκτήτες µητρικής 76.954 113.431 83.279 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 22.296 1.811 1.825 

Σύνολο 99.250 115.242 85.105 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αναλογούντα σε:    

Ιδιοκτήτες µητρικής 88.029 78.513 99.246 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 20.032 1.811 1.825 

 108.061 80.324 101.072 

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε € 2,3527 1,9054 1,3965 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
συνολικών αποσβέσεων (ΕBITDA) (1) 191.028 199.376 193.348 

 

(1) Το συγκεκριµένο κονδύλι έχει υπολογιστεί βάσει της Εγκυκλίου αρ.34 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως εξής:  
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Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕBITDA) = 
Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων +/- Χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα + Συνολικές αποσβέσεις (ενσώµατων και 
άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων).  
 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από 
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2009, όπως συντάχθηκαν από την FOLLI FOLLIE ABEE βάσει 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. 
 
 
Κύκλος εργασιών 

 
Το 2010 ο κύκλος εργασιών του Οµίλου, παρά τις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες που 
επικράτησαν στην ελληνική αγορά, από την οποία προήλθε το 2010 το 49,2% των πωλήσεων του 
Οµίλου, ανήλθε σε € 989,6 εκατ. παρουσιάζοντας οριακή µείωση της τάξεως του 0,3% σε σχέση 
µε τo 2009.  
 
Το 2009 ο κύκλος εργασιών του Οµίλου, παρουσίασε αύξηση της τάξης του 5,9 % έναντι του 2008 
και διαµορφώθηκε σε € 992,5 εκατ. από € 937,3 εκατ. το 2008. Η εν λόγω αύξηση αποδίδεται 
τόσο στον κλάδο κόσµηµα ρολόι αξεσουάρ (αύξηση της τάξης του 16,7%) και συγκεκριµένα στις 
αυξηµένες πωλήσεις θυγατρικών στην περιοχή της Ασίας (αύξηση 20,3%) όσο και στον κλάδο των 
πολυκαταστηµάτων (αύξηση 21,2%) ως αποτέλεσµα της επέκταση της δραστηριότητας του 
Οµίλου στον τοµέα αυτό µε νέα καταστήµατα, νέες συνεργασίες και ωρίµανση των υφιστάµενων. 
 
Η µέση ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών για τον Όµιλο ανήλθε σε 2,75%. 
 
Οι ενοποιηµένες πωλήσεις της Εκδότριας και το λειτουργικό αποτέλεσµα ανά λειτουργικό τοµέα για 
την εξεταζόµενη τριετία, αναλύονται ως ακολούθως: 
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ  

(ποσά σε € χιλ.) 

Κόσµηµα-
ρολόι 

αξεσουάρ 

Λιανικό 
ταξιδιωτικό 

εµπόριο 
Πολυκαταστήµατα 

Ένδυση-
υπόδηση 

Λοιποί 
τοµείς 

Σύνολο 
Απαλοιφές 

ενοποίησης 
Ενοποιηµένα 

στοιχεία 

01.01-31.12.2010         

Πωλήσεις προς 
εξωτερικούς πελάτες 508.804 257.168 143.627 135.349 6.985 1.051.933 -62.333 989.600 

Πωλήσεις 
διατοµεακές 942 0 824 5.492 445 7.703 -7.703 0 

Σύνολο πωλήσεων 509.746 257.168 144.451 140.841 7.430 1.059.636 -70.036 989.600 

Λειτουργικό 

κέρδος τοµέα 

(ΕΒΙΤ) 115.085 50.200 12.110 -5.565 -1.720 170.110 1.563 171.673 

01.01-31.12.2009         

Πωλήσεις προς 
εξωτερικούς πελάτες 478.710 274.147 152.789 137.341 1.421 1.044.408 -51.906 992.502 

Πωλήσεις 
διατοµεακές 0 0 1.951 7.173 3 9.127 -9.127 0 

Σύνολο πωλήσεων 478.710 274.147 154.740 144.514 1.424 1.053.535 -61.033 992.502 

Λειτουργικό 

κέρδος τοµέα 

(ΕΒΙΤ) 115.520 50.405 14.098 -642 -1.549 177.832 -319 177.513 

01.01-31.12.2008         

Πωλήσεις προς 
εξωτερικούς πελάτες 410.079 292.297 126.531 149.573 2.016 980.496 -43.235 937.261 
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Πωλήσεις 
διατοµεακές 140 0 1.173 5.756 38 7.107 -7.107 0 

Σύνολο πωλήσεων 410.219 292.297 127.704 155.329 2.054 987.603 -50.342 937.261 

Λειτουργικό 

κέρδος τοµέα 

(ΕΒΙΤ) 121.057 50.941 16.005 8.593 -957 195.639 -23.685 171.954 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα 
στοιχεία της χρήσης 2008, προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 
2009, όπως συντάχθηκαν από την FOLLI FOLLIE ABEE βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένα από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. 

 
Οι λογιστικές πολιτικές για τους λειτουργικούς τοµείς είναι οι ίδιες µε αυτές που χρησιµοποιούνται 
για τη σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εκδότριας. Η αποδοτικότητα των 
τοµέων, επιµετρείται στη βάση του αποτελέσµατος, κέρδους ή ζηµίας από τις λειτουργικές 
δραστηριότητες προ φόρου εισοδήµατος και δίχως να λαµβάνονται υπόψη ορισµένα κονδύλια 
εσόδων και εξόδων (έκτακτα και συναλλαγµατικές διαφορές), τα οποία η ∆ιοίκηση παρακολουθεί 
συνολικά. 
 
Κλάδος κόσµηµα-ρολόι-αξεσουάρ 

 
- Οι πωλήσεις του κλάδου κοσµήµατος-ρολογιού-αξεσουάρ κατά το 2009 αυξήθηκαν κατά 16,7% 
και διαµορφώθηκαν σε € 478,7 εκατ. το 2009 έναντι € 410,1 εκατ. το 2008. Οι πωλήσεις στα 
προϊόντα µε την επωνυµία Folli Follie αυξήθηκαν κατά 14% περίπου, κυρίως λόγω της παρουσίας 
της Οµίλου στις αγορές της Ασίας και της αύξησης των εκεί πωλήσεων κατά ποσοστό της τάξης 
του 20,3% το 2009 σε σχέση µε το 2008. Οι πωλήσεις της θυγατρικής LINKS OF LONDON, 
αυξήθηκαν το 2009 κατά 22,4% και ανήλθαν σε € 95,6 εκατ. το 2009 έναντι € 78,1 εκατ. το 2008 
ως αποτέλεσµα της αυξανόµενης αναγνωρισιµότητας των προϊόντων µε την επωνυµία LINKS. 
 
- Οι πωλήσεις του κλάδου κοσµήµατος-ρολογιού-αξεσουάρ κατά το 2010 αυξήθηκαν κατά 6,5% 
και διαµορφώθηκαν σε € 509,7 εκατ. έναντι € 478,7 εκατ. το 2009, κυρίως ως αποτέλεσµα της 
δραστηριότητας του Οµίλου στην περιοχή της Ασίας, η οποία καταφέρνει να αντισταθµίσει την 
πτώση των πωλήσεων, λόγω των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών που επικρατούν στις χώρες 
της Ευρώπης όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο όπου έχει παρουσία ο 
Όµιλος. Οι πωλήσεις της θυγατρικής LINKS OF LONDON, αυξήθηκαν οριακά κατά 0,6% και 
ανήλθαν σε € 96,2 εκατ. το 2010 έναντι € 95,6 εκατ. το 2009. Οι άσχηµες καιρικές συνθήκες που 
επικράτησαν στο Ηνωµένο Βασίλειο το τέταρτο τρίµηνο του έτους, επηρέασαν σηµαντικά το 
αγοραστικό κοινό.  
 
Κλάδος λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου 

 
Οι πωλήσεις του κλάδου λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου κατευθύνονται σε τέσσερα βασικά 
κανάλια: ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών (∆ΑΑ), Λοιπά Αεροδρόµια, Μεθοριακοί Σταθµοί και Λιµάνια 
και συνδέονται µε τρεις βασικούς δείκτες: (i) την επιβατική κίνηση, (ii) τη µέση απόδειξη ανά 
πελάτη και (iii) τη διείσδυση (ποσοστό που αφορά στον αριθµό των πελατών οι οποίοι προβαίνουν 
σε αγορά σε σχέση µε το σύνολο των επισκεπτών του καταστήµατος).  
 
Οι πωλήσεις του εν λόγω κλάδου, εµφάνισαν µείωση της τάξης του 6,2% το 2009 έναντι του 
2008. Συγκεκριµένα το 2009 ανήλθαν σε € 274,1 εκατ. έναντι € 292,3 εκατ. το 2008. Η εξέλιξη 
των ανωτέρω βασικών δεικτών εξηγεί την προαναφερόµενη µείωση των πωλήσεων και 
συγκεκριµένα για τη χρήση 2009, οι βασικοί δείκτες διαµορφώθηκαν ως ακολούθως: 
 
� Επιβατική κίνηση: 29,3 εκατ. αναχωρούντες επιβάτες, έναντι 29,5 εκατ. το 2008, ήτοι 

οριακή µείωση κατά 0,7% 
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� Μέση απόδειξη ανά πελάτη: € 39,5 έναντι € 40,6 το 2008, ήτοι µείωση κατά 2,7% 
� ∆ιείσδυση: 25,51% το 2009 έναντι 26,82% το 2008, ήτοι µείωση κατά 4,9% 

 
Οι πωλήσεις του κλάδου λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου κατά το 2010, µειώθηκαν κατά 6,2% και 
διαµορφώθηκαν σε € 257,2 εκατ. έναντι € 274,1 εκατ. το 2009. Η  µείωση της επιβατικής κίνησης, 
και κυρίως της εγχώριας επιβατικής κίνησης, Ελλήνων ταξιδιωτών, των οποίων τα εισοδήµατα 
επλήγησαν περισσότερο στο γενικότερο κλίµα οικονοµικής δυσµένειας που επικρατεί στη χώρα, 
εξηγεί την πτώση στον κύκλο εργασιών του εν λόγω τοµέα το 2010 σε σχέση µε το 2009. Για κάθε 
ένα από τους ανωτέρω δείκτες  για τη χρήση 2010 σηµειώνονται τα εξής: 
� Επιβατική κίνηση: 28,7 εκατ. αναχωρούντες επιβάτες, έναντι 29,3 εκατ. το 2009, ήτοι 

µείωση κατά 2,2% 
� Μέση απόδειξη ανά πελάτη: € 39,5 έναντι € 39,4 το 2009, ήτοι αύξηση κατά 0,1% 
� ∆ιείσδυση: 24,69%, έναντι 25,51% το 2009, ήτοι µείωση κατά 3,21% 

 
 
Κλάδος πολυκαταστηµάτων 

 
- Ο κλάδος των πολυκαταστηµάτων το 2009, παρουσίασε άνοδο κατά 20,8% µε τις πωλήσεις να 
ανέρχονται στα € 152,8 εκατ. από € 126,5 εκατ. το 2008 ως αποτέλεσµα της γενικότερης τάσης 
του αγοραστικού κοινού, να αποµακρύνονται από τις τοπικές/συνοικιακές αγορές και να 
κατευθύνονται για τις αγορές τους σε σύγχρονα εµπορικά κέντρα και πολυκαταστήµατα,   
 
- Ο κλάδος των πολυκαταστηµάτων το 2010 (µέσω της Εταιρείας, των ΑΤΤΙΚΑ 
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ και NORTH LANDMARK AE), παρουσίασε πτώση κατά 6,7% µε τις 
πωλήσεις να ανέρχονται στα € 144,4 εκατ. από € 152,8 εκατ. το 2009.  Αναµφισβήτητα ο εν λόγω 
κλάδος επηρεάστηκε αρνητικά από την πτώση της κατανάλωσης, τις καταστάσεις οικονοµικής 
στενότητας και συρρίκνωσης των εισοδηµάτων µετά την ένταξη της Ελλάδας στο µηχανισµό 
στήριξης και τα µέτρα του µνηµονίου που ακολούθησαν. Παρόλα αυτά, ο κλάδος υπεραπόδωσε σε 
σύγκριση µε την αγορά του λιανεµπορίου.  
 
Κλάδος της λιανικής και χονδρικής πώλησης επώνυµων ειδών ένδυσης και υπόδησης 

 
- Ο κλάδος της λιανικής και χονδρικής πώλησης επώνυµων ειδών ένδυσης και υπόδησης, (µέσω 
της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής: ELMEC ROMANIA SRL, ELMEC SPORT BULGARIA EOOD, 
ICS ELMEC SPORT SRL, LOGISTICS EXPRESS AE, ICE CUBE AE, COLLECTIVE ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ, 
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΕΕ, LAPAFOL) εµφάνισε το 2009 µειωµένες κατά 8,2% πωλήσεις, ήτοι από € 149,6 
εκατ. το 2008 ανήλθαν σε € 137,3 εκατ. το 2009. Κύρια αιτία της εν λόγω µείωσης είναι η αγορά 
της Ρουµανίας, η οποία κατά τη διάρκεια του 2009 αντιµετώπισε συνθήκες ύφεσης και υποτίµησης 
του νοµίσµατός της έναντι του ευρώ. Όπως ήταν αναµενόµενο η δραστηριότητα και οι πωλήσεις 
των εκεί θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου, επηρεάστηκαν σε µεγάλο βαθµό και συγκεκριµένα για 
τη χρήση 2009 τα έσοδα από την δραστηριότητα στη Ρουµανία εµφάνισαν µείωση της τάξης του 
23% σε σχέση µε τη χρήση 2008.  
  
- Ο κλάδος της λιανικής και χονδρικής πώλησης επώνυµων ειδών ένδυσης και υπόδησης, (µέσω 
της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής: ELMEC ROMANIA SRL, ELMEC SPORT BULGARIA EOOD, 
ICS ELMEC SPORT SRL, LOGISTICS EXPRESS AE, ICE CUBE AE, COLLECTIVE ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ, 
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΕΕ, LAPAFOL) εµφάνισε το 2010  πωλήσεις € 140,8 εκατ. από € 144,5 εκατ. το 
2009 παρουσιάζοντας πτώση κατά 2,5%. Εδώ το άνοιγµα περί των 20 σηµείων πώλησης µετρίασε 
τις απώλειες καταφέρνοντας παράλληλα να ανακτήσει µεγαλύτερα µερίδια αγοράς. 
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Λοιποί τοµείς 

 

- Οι λοιποί τοµείς το 2010 παρουσίασαν πωλήσεις € 7,4 εκατ. από € 1,4 εκατ. το 2009 και € 2 
εκατ. το 2008.  
 
 
Η Εκδότρια δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στις χώρες της Ασίας. Στον πίνακα που ακολουθεί 
παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανοµή των ενοποιηµένων πωλήσεων για την εξεταζόµενη 
περίοδο:  
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

(ποσά σε € χιλ.) 
1.1-

31.12.2008 

% επί των 

πωλήσεων 

1.1-

31.12.2009 

% επί των 

πωλήσεων 

1.1-

31.12.2010 

% επί των 

πωλήσεων 

Ελλάδα 566.239 60,41% 504.621 50,85% 486.578 49,17% 

Λοιπή Ευρώπη  87.302 9,31% 146.663 14,76% 138.620 14,01% 

Ασία 283.720 30,27% 341.218 34,38%  364.403 36,82% 

Σύνολο 937.261 100% 992.502 100% 989.601 100% 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία 
των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2009, όπως συντάχθηκαν από την FOLLI FOLLIE 
ABEE βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. 

 

Μικτό κέρδος 

 

Τα ενοποιηµένα µικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε € 498,5 εκατ. το 2010 έναντι € 493,3, εκατ. 
το 2009 και € 474,4 εκατ. το 2008. Το περιθώριο µικτού κέρδους το 2010 κυµάνθηκε στα ίδια 
περίπου επίπεδα µε το 2009 και το 2008 (50,6% το 2008, 49,7% το 2009, 50,4% το 2010). 
 

Η µείωση στο περιθώριο µικτού κέρδους το 2009 οφείλεται στην προσπάθεια  διατήρησης 
ικανοποιητικού µεριδίου σε αγορές που το 2008 παρουσίασαν ύφεση κρατώντας τις τιµές σε 
ανταγωνιστικό επίπεδο, στη λειτουργία του νέου πολυκαταστήµατος "ΑTTICA GOLDEN" στο 
Μαρούσι Αττικής, το οποίο λειτουργούσε το 2009 µε µικτά κέρδη της τάξης του 30% επί των 
πωλήσεων, καθώς επίσης και στην κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες πτώση των περιθωρίων της 
ELMEC ROMANIA SRL η οποία υποχρεώθηκε να πουλά τα εµπορεύµατά της σε µειωµένες τιµές 
ολόκληρο σχεδόν το χρόνο, λόγω των ειδικών συνθηκών της αγοράς της Ρουµανίας (συρρίκνωση 
ΑΕΠ κατά 7,2% και υποτίµηση τοπικού νοµίσµατος κατά 15% περίπου έναντι του ευρώ), αλλά και 
λόγω της τιµολογιακής πολιτικής των ανταγωνιστών της. 

 
Άλλα έσοδα 

 
Στην κατηγορία των άλλων εσόδων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
 

ΆΛΛΑ ΕΣΟ∆Α 

(ποσά σε € χιλ.) 
1.1- 

31.12.2008 

1.1- 

31.12.2009 

1.1- 

31.12.2010 

Έσοδα διαφήµισης και προώθησης 13.970 14.189 16.448 

Λοιπά έσοδα (έσοδα από δευτερεύουσες δραστ/τες) 3.315 6.931 7.793 

Επιχορηγήσεις - 272 34 

Έσοδα από ενοίκια 2.146 1.544 116 

Κέρδη από πώληση παγίων 163 - - 
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Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές 6.600 4.333 5.057 

Έσοδα προηγούµενων χρήσεων - 3.635 3.608 

Άλλα λειτουργικά έσοδα (έκτακτα και ανόργανα) 4.595 - - 

Σύνολο 30.788 30.904 33.056 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, προκύπτουν από τα 
συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2009, όπως 
συντάχθηκαν από την FOLLI FOLLIE ABEE βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – 
λογιστή. 

 
Αύξηση της τάξης του 7% παρουσίασαν τα άλλα έσοδα το 2010 και ανήλθαν σε  € 33,1 εκατ. το 
2010 από € 30,9 εκατ. το 2009 ενώ το 2009 το εν λόγω κονδύλι παρουσίασε οριακή αύξηση 0,4% 
σε σχέση µε το 2008. 

 
Τα κονδύλια “Έσοδα διαφήµισης και προώθησης ” και "Λοιπά έσοδα”, περιλαµβάνουν έσοδα που 
σχετίζονται µε διαφηµιστικές και προωθητικές ενέργειες/υπηρεσίες, ανάπτυξη πωλήσεων καθώς και 
έσοδα που προέρχονται από θυγατρικές εταιρείες και αφορούν υπηρεσίες και ποσά που χρεώνουν 
αυτές στις επιχειρήσεις που λειτουργούν σηµεία πώλησης (corners) εντός πολυκαταστηµάτων, 
όπως π.χ. έξοδα διαµόρφωσης χώρων, τηλεφωνικές χρεώσεις, δαπάνες κοινών διαφηµιστικών 
ενεργειών. 
 
Το κονδύλι έσοδα από ενοίκια περιλαµβάνει εισοδήµατα από παραχωρήσεις χώρων σε 
πολυκαταστήµατα εξωτερικού. 
 
Oι πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές στην ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 
σχετίζονται µε την εισαγωγή εµπορευµάτων και τη λήψη υπηρεσιών που είναι εκφρασµένα σε 
λίρες Αγγλίας, ∆ολλάρια ΗΠΑ και στην εξόφληση υποχρεώσεων σε ∆ολάρια ΗΠΑ που αποτελεί το 
βασικό νόµισµα στις συναλλαγές του Οµίλου στην Ασία . 
 
Το κονδύλι “Έσοδα προηγούµενων χρήσεων” αφορά κυρίως πιστωτικά τιµολόγια από προµηθευτές 
εξωτερικού για αγορές προηγούµενης χρήσης, λόγω επίτευξης προκαθορισµένων στόχων αγορών 
εµπορευµάτων (εκπτώσεις επί τζίρου). 
 
Έξοδα διοίκησης 

 
Τα έξοδα διοίκησης του Οµίλου κατά τις τρεις εξεταζόµενες χρήσεις παρατίθενται αναλυτικά στον 
παρακάτω πίνακα: 
 

ΈΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 
1.1- 

31.12.2008 

1.1- 

31.12.2009 

1.1- 

31.12.2010 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 19.833 26.078 26.593 

Αµοιβές και έξοδα συνεργατών  6.260 6.841 6.189 

Ενοίκια 3.098 4.474 3.262 

Ενοίκια-χρηµατ.µισθώσεις αυτοκινήτων - - 202 

Τηλεφωνικά και ταχυδροµικά έξοδα 707 1.083 886 

Ασφάλιστρα 435 462 457 

Επισκευές και συντηρήσεις 461 1.255 1.234 

Ηλεκτρισµός, ύδρευση, θέρµανση, καθαριότητα 1.022 581 862 

Φόροι και τέλη 1.203 1.260 920 
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Έξοδα µεταφορών, µετακινήσεων και ταξιδίων 563 718 827 

Έξοδα εκθέσεων 40 264 356 

Έξοδα προβολής και διαφήµισης 1.039 3.958 3.988 

Γραφική ύλη, έντυπα και λοιπά αναλώσιµα υλικά 576 603 474 

Λοιπά έξοδα  12.198 2.346 2.931 

Αποσβέσεις 4.643 6.465 6.249 

Προβλέψεις 312 115 96 

Σύνολο 52.388 56.503 55.526 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, προκύπτουν από τα 
συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2009 όπως 
συντάχθηκαν από την FOLLI FOLLIE ABEE βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – 
λογιστή. 

 
Τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν κατά 7,9% το 2009 και ανήλθαν σε € 56,5 εκατ. από € 52,4 εκατ. 
το 2008, κυρίως λόγω της αύξησης στις αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού, που αντιπροσωπεύουν 
τη µεγαλύτερη κατηγορία κόστους, ήτοι € 26,1 εκατ. το 2009 από € 19,8 εκατ. το 2008. 
Ουσιαστικό ρόλο στην αύξηση των αµοιβών και εξόδων προσωπικού έπαιξε η επίδραση των 
συναλλαγµατικών διαφορών κατά  € 1,1 εκατ. περίπου, προερχοµένη κατά κύριο λόγο από την 
ισοτιµία ευρώ - Γιεν.  

 
Τα λοιπά έξοδα ύψους € 12,2 εκατ. το 2008 αφορούσαν σε δαπάνες διοικητικής λειτουργίας της 
θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου Links of London.  
 
To 2010 τα έξοδα διοίκησης του Οµίλου ανήλθαν σε € 55,5 εκατ., µειωµένα κατά 1,7% έναντι του 
2009. Η παρατηρούµενη µείωση οφείλεται στη µείωση των αµοιβών και εξόδων συνεργατών, στη 
µείωση των εξόδων για ενοίκια και γενικά στην πολιτική συγκαρατηµένων εξόδων του Οµίλου στο 
πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας προς την κατεύθυνση αυτή.  
 
Τα έξοδα διοίκησης αποτέλεσαν το 5,61% των πωλήσεων τη χρήση 2010, έναντι 5,69% το 2009 
και 5,59% το 2008. 
 
Έξοδα διάθεσης 

 
Τα έξοδα διάθεσης του Οµίλου κατά τις τρεις εξεταζόµενες χρήσεις παρατίθενται αναλυτικά στον 
παρακάτω πίνακα: 
 

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 
1.1- 

31.12.2008 

1.1- 

31.12.2009 

1.1- 

31.12.2010 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 96.877 112.395 117.234 

Αµοιβές και έξοδα συνεργατών  19.503 21.987 22.905 

Ενοίκια 65.309 75.939 82.486 

Τηλεφωνικά και ταχυδροµικά έξοδα 1.559 1.622 2.001 

Ασφάλιστρα 1.443 1.648 1.753 

Επισκευές και συντηρήσεις 2.944 3.048 3.824 

Ηλεκτρισµός, ύδρευση, θέρµανση, καθαριότητα 3.475 7.713 7.802 

Φόροι και τέλη 1.453 1.530 1.786 

Έξοδα µεταφορών, µετακινήσεων και ταξιδίων 5.389 5.264 5.108 
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Έξοδα εκθέσεων 299 237 187 

Έξοδα προβολής και διαφήµισης 17.683 14.484 14.497 

Γραφική ύλη, έντυπα και λοιπά αναλώσιµα υλικά 3.057 2.369 2.676 

Κοινόχρηστα - - 126 

Λοιπά έξοδα 40.105 15.322 17.113 

Προµήθειες πιστωτικών καρτών & προµ. για χονδρ. 
πωλήσεις 1.763 2.222 3.483 

Αποσβέσεις 13.728 13.688 14.466 

Προβλέψεις 721 433 363 

Σύνολο 275.310 279.901 297.811 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται 
από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, προκύπτουν από 
τα συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2009 
όπως συντάχθηκαν από την FOLLI FOLLIE ABEE βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό 
ελεγκτή – λογιστή. 

 
Τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν κατά 1,7% το 2009 και ανήλθαν σε € 279,9 εκατ. από €  275,3 
εκατ. το 2008. Το 2010 τα έξοδα διάθεσης του Οµίλου ανήλθαν σε € 297,8 εκατ., παρουσιάζοντας 
αύξηση περίπου 6,4% έναντι του 2009. Το γεγονός ότι η εν λόγω αύξηση στα έξοδα διάθεσης που 
παρατηρήθηκε το 2010, δεν επέφερε ανάλογη αύξηση στον κύκλο εργασιών την ίδια χρονιά, 
οφείλεται κυρίως στο δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον στις χώρες της Ευρώπης που 
δραστηριοποιείται ο Όµιλος, στην Αµερική και λιγότερο στις χώρες της Ασίας. Η σχέση εξόδων 
διάθεσης προς τις πωλήσεις διαµορφώθηκε σε 29% το 2008, 28% το 2009 και 30% το 2010.  
 
Οι παρατηρούµενες αυξήσεις οφείλονται κυρίως σε αύξηση των αµοιβών και εξόδων προσωπικού, 
που αντιπροσωπεύουν και τη µεγαλύτερη κατηγορία κόστους όπως προκύπτει από τον παραπάνω 
πίνακα (35% των εξόδων διάθεσης το 2008, 40,1% το 2009 και 39,3%  το 2010), καθώς και στα 
αυξηµένα ενοίκια και έξοδα ηλεκτρισµού – ύδρευσης – θέρµανσης & καθαριότητας.  
 
Το κονδύλι "Αµοιβές & έξοδα συνεργατών" περιλαµβάνει ως επί το πλείστον αµοιβές που 
καταβάλλει ο Όµιλος στις εταιρείες ΠΙΚΑΡ ΑΕΕΕ, LAMDA ∆ΟΜΗ ΑΕ και ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ για τη χρήση των χώρων τους και για την πρόσβαση στο ευρύ φάσµα υπηρεσιών που 
αυτές παρέχουν. Σε χώρους που διαχειρίζονται οι ως άνω εταιρείες λειτουργούν αντιστοίχως τα 
πολυκαταστήµατα ATTICA, ATTICA GOLDEN και FACTORY OUTLET AIRPORT. Επίσης, στο κονδύλι 
αυτό περιλαµβάνονται και τα royalties που καταβάλλει ο Όµιλος στην Converse και την Harley-
Davidson για τη χρήση των σηµάτων τους, και φυσικά οι αµοιβές όλων των εξωτερικών 
συµβούλων, λογιστών, ελεγκτών, δικηγόρων και λοιπών επαγγελµατιών που χρησιµοποιεί ο 
Όµιλος.  
 

Η µείωση στα έξοδα προβολής και διαφήµισης σε € 14,5 εκατ. το 2009 από € 17,7 εκατ. το 2008, 
οφείλεται στην επίδραση των συναλλαγµατικών διαφορών κατά  € 4,6 εκατ. περίπου προερχοµένη 
κατά κύριο λόγο από την ισοτιµία ευρώ-γιέν (επίδραση ύψους € 2,8 εκατ.) και ευρώ-δολαρίου 
(επίδραση ύψους € 1,8 εκατ.).  

 

Τα λοιπά έξοδα ύψους € 40,1 εκατ. το 2008 αφορούσαν σε δαπάνες λειτουργίας της θυγατρικής 
Links of London.  
 

Άλλα έξοδα  

 
Τα άλλα έξοδα σε επίπεδο Οµίλου ανήλθαν σε € 5,5 εκατ. το 2008, € 10,2 εκατ. το 2009 και € 6,6 
εκατ. το 2010. 
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Στα άλλα έξοδα του Οµίλου περιλαµβάνονται κυρίως χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές, 
(ύψους € 3,2 εκατ. το 2008, € 3,9 εκατ. το 2009 και € 3,6 εκατ. το 2010), οι οποίες σχετίζονται  
µε την είσπραξη απαιτήσεων σε ∆ολάρια ΗΠΑ που αποτελεί το βασικό νόµισµα για τις εξαγωγές 
του Οµίλου αλλά και για τις συναλλαγές στην Ασία - καθώς και λοιπά έξοδα (έξοδα προηγούµενων 
χρήσεων), ύψους € 0,4 εκατ. το 2008, € 5,2 εκατ. το 2009 και € 1,2 εκατ. το 2010. Συγκεκριµένα 
για το 2009, τα λοιπά έξοδα ποσού € 5,2 εκατ. αφορούν στη διενέργεια πρόβλεψης υποτίµησης 
αποθεµάτων ποσού $ 6 εκατ. (€ 4,3 εκατ. περίπου) που διενήργησε η θυγατρική εταιρεία FOLLI 
FOLLIE HONG KONG LTD. 
 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 

 
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα παρουσίασαν σηµαντική αύξηση το 2009 κατά 229,8% και ανήλθαν 
σε € 17,2 εκατ. από € 5,2 εκατ. το 2008. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως σε κέρδη από 
προϊόντα συναλλάγµατος  ύψους € 12,9 εκατ. το 2009 έναντι € 0,14 εκατ. το 2008 και αφορούν 
σε συµβάσεις προθεσµιακής πράξης συναλλάγµατος (currency forwards) βραχυχρόνιας διάρκειας. 

Αύξηση της τάξης του 36,8% εµφάνισαν τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα και το  2010 και ανήλθαν σε 
€ 23,6 εκατ. γεγονός που οφείλεται κυρίως σε (α) κέρδη από παράγωγα προϊόντα τα οποία 
προέρχονται από συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων (IRS) που κατέχονται ως αντισταθµιστικά 
εργαλεία ταµειακών ροών χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και (β) σε αυξηµένους τόκους από 
διαθέσιµα, δεδοµένης και της αύξησης των ταµειακών διαθεσίµων της Εταιρείας. 
 
Αναλυτικότερα, το χρηµατοοικονοµικά έσοδα του Οµίλου για την εξεταζόµενη τριετία παρατίθενται 
στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 

(ποσά σε € χιλ.) 1.1- 31.12.2008 1.1- 31.12.2009 1.1- 31.12.2010 

Τόκοι από διαθέσιµα 1.594 572 1.349 

Κέρδη από πώληση παγίων - 877 123 

Μερίσµατα από επενδύσεις εύλογης αξίας 4 120 - 

Κέρδη από προϊόντα συναλλάγµατος 140 12.886 9.825 

Κέρδη παραγώγων 3.052 2.193 11.743 

Μερίσµατα από λοιπές επενδύσεις 96 111 91 

Λοιποί Τόκοι - 42 90 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 338 425 354 

Σύνολο 5.224 17.228 23.575 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, προκύπτουν από τα 
συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2009, όπως 
συντάχθηκαν από την FOLLI FOLLIE ABEE βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – 
λογιστή. 

 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

 
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα παρουσίασαν µείωση κατά 22,2%, το 2009 έναντι του 2008 κυρίως 
λόγω µείωσης των τόκων και εξόδων δανειακών υποχρεώσεων, ως αποτέλεσµα αναδιάρθρωσης 
του δανεισµού, οι οποίοι, όπως προκύπτει από τον πίνακα ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων παρακάτω, ανήλθαν σε € 27,6 εκατ. το 2009 έναντι € 41,6 εκατ. το 2008. Οι ζηµιές από 
αποτίµηση παραγώγων, ύψους € 4 εκατ. περίπου το 2009 έναντι € 59 χιλ. το 2008, αφορούν σε 
ζηµιές από συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων (IRS) τα οποία κατέχονται ως αντισταθµιστικά 
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εργαλεία ταµειακών ροών. Η Εταιρεία το 2008 λόγω των υψηλών επιτοκίων του euribor, είχε 
συνάψει συµβόλαια προστασίας επιτοκιακού κινδύνου. Η µείωση του euribor κατά το 2009 
οδήγησε σε αρνητική αποτίµηση των ανωτέρω παραγώγων. 

 
Αύξηση κατά 90,7% εµφάνισαν τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα το  2010 και ανήλθαν σε € 70,5 εκατ.  
έναντι € 37 εκατ. το 2009, γεγονός που οφείλεται κυρίως σε ζηµιές από συµβάσεις προθεσµιακής 
πράξης συναλλάγµατος (currency forwards) βραχυχρόνιας διάρκειας της µητρικής εταιρείας για 
αντιστάθµιση συναλλαγµατικού κινδύνου, οι οποίες ανήλθαν σε € 24,1 εκατ.. Επίσης σηµαντική 
αύξηση, από € 4 εκατ. το 2009 σε € 7,8 εκατ. το 2010, παρατηρήθηκε και στις ζηµιές από 
αποτίµηση παραγώγων που αφορούν συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων (IRS) τα οποία κατέχονται 
ως αντισταθµιστικά εργαλεία ταµειακών ροών, οι οποίες όµως υπερκαλύφθηκαν από αύξηση των 
εσόδων της ίδιας κατηγορίας όπως προκύπτει και από τον πίνακα ανάλυσης χρηµατοοικονοµικών 
εσόδων παραπάνω.  
 
Οι τόκοι και τα έξοδα δανειακών υποχρεώσεων ανήλθαν σε € 41,6 εκατ. το 2008, € 27,6 εκατ. το 
2009 και € 31,4 εκατ. το 2010. Σηµειώνεται ότι το σύνολο του τραπεζικού δανεισµού του Οµίλου, 
αφορά σε δάνεια κυµαινόµενου επιτοκίου. Τα υψηλά επιτόκια euribor το 2008 ευθύνονται για τους 
υψηλούς τόκους και έξοδα δανειακών υποχρεώσεων το 2008. Το 2009, τα εν λόγω έξοδα 
µειώθηκαν κατά 33,7 % ως αποτέλεσµα της πτώσης του euribor ενώ το υψηλό κόστος δανεισµού 
το 2010 ως αποτέλεσµα του υψηλότερου κόστους δανεισµού,  οδήγησε σε κατά 13,7% 
υψηλότερους τόκους και έξοδα δανειακών υποχρεώσεων. 
 
Επισηµαίνεται ότι, το µέσο κόστος δανεισµού του Οµίλου διαµορφώθηκε για το 2010 περίπου σε 
4,20 %. Το 2008 το µέσο κόστος δανεισµού κυµάνθηκε σε 6,39% για τη Folli Follie ABEE, 5,40% 
για την ΚΑΕ AE και 5% για την Elmec Sport ABETE. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2009 ανήλθαν 
σε 3,67% για τη Folli Follie ABEE, 3,70% για την ΚΑΕ ΑΕ και 4,7% για την Elmec Sport ABETE.  
 
Αναλυτικότερα, τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα του Οµίλου για την εξεταζόµενη τριετία παρατίθενται 
στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 

(ποσά σε € χιλ.) 1.1- 31.12.2008 1.1- 31.12.2009 1.1- 31.12.2010 

Ζηµίες αποτίµησης επενδ.εύλογης αξίας 991 - 1.194 

Ζηµίες από προϊόντα συναλλάγµατος 363 - 24.059 

Ζηµίες από πώληση συµµετοχών & λοιπών 
επενδύσεων 382 1 855 

Ζηµίες αποτίµησης παραγώγων 59 4.036 7.812 

Ζηµίες από πώληση παγίων - 777 175 

Λοιπά χρηµ/κά έξοδα 1.022 1.123 1.239 

Τόκοι και έξοδα δανειακών υποχρεώσεων 41.587 27.604 31.429 

Τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων 1.316 266 1.806 

Λοιποί Τόκοι - - 73 

Τραπεζικές προµήθειες και φόροι 1.839 3.172 1.895 

Σύνολο 47.559 36.980 70.536 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. 
ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία 
της δηµοσιευµένης ενοποιηµένης οικονοµικής κατάστασης για τη χρήση 2009, όπως συντάχθηκαν από την FOLLI 
FOLLIE ABEE βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. 
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Κέρδη προ φόρων 

 
Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου για τη χρήση 2009 παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 21,7% 
σε σχέση µε το 2008 και από € 129,6 εκατ. ανήλθαν σε € 157,8 εκατ. κυρίως λόγω της αύξησης 
του κύκλου εργασιών, της αύξησης των χρηµατοοικονοµικών εσόδων και της µείωσης των 
χρηµατοοικονοµικών εξόδων. 

 

Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου για τη χρήση 2010 παρουσίασαν µείωση της τάξης του 20,9% σε 
σχέση µε το 2009 και διαµορφώθηκαν σε € 124,7 εκατ. έναντι € 157,8 εκατ. το 2009 κυρίως λόγω 
της αύξησης των χρηµατοοικονοµικών εξόδων (αποδίδεται κυρίως σε ζηµιές από συµβάσεις 
προθεσµιακής πράξης συναλλάγµατος βραχυχρόνιας διάρκειας της µητρικής εταιρείας και 
αυξηµένους τόκους/έξοδα δανειακών υποχρεώσεων) και των εξόδων διάθεσης.  
 
Φόρος εισοδήµατος  

 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Φόρος εισοδήµατος» διαµορφώθηκε σε € 39,6 εκατ. το 2010 
έναντι € 42,5 εκατ. το 2009 και € 30,4 εκατ. το 2008.  

 

Η αύξηση της τάξης του 40% το 2009 σε σχέση µε το 2008 οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
έκτακτη εισφορά ύψους € 7,3 εκατ. που επιβλήθηκε στις εταιρείες του Οµίλου  για τα κέρδη της 
χρήσης 2008, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3808/2009  

 
Το ποσό για το 2010 αφορά κυρίως σε αναβαλλόµενους φόρους που δεν 
λογίστηκαν/διεγράφησαν, ύψους € 2 εκατ. και σε ζηµίες απορροφώµενων ύψους € 6,7 εκατ. Η 
επίδραση των διαφορετικών συντελεστών φορολογίας στις θυγατρικές µείωσαν τον αναλογούντα 
φόρο κατά € 3 εκατ. το 2009 και € 5,7 εκατ. το 2010. 
 
Η έκτακτη εφάπαξ εισφορά που επιβλήθηκε στις εταιρείες του Οµίλου  για τα κέρδη της χρήσης 
2009, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3845/2010, ανήλθε το 2010, σε ποσό € 4,7 εκατ. 
 
Κέρδη µετά από φόρους 

 

Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε € 115,2 εκατ. το 2009, αυξηµένα κατά 
16,1% σε σχέση µε το 2008.  

 
Τα κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου για τη χρήση 2010 διαµορφώθηκαν σε € 85,1 εκατ. 
µειωµένα κατά 26% σε σχέση µε το 2009.  
 
Σηµειώνεται ότι εάν δεν υπήρχε η πρόσθετη επιβάρυνση από  την έκτακτη εισφορά συνολικού 
ποσού € 7,3 εκατ. στη χρήση 2009, τα κέρδη µετά από φόρους θα είχαν ανέλθει σε € 122,5 εκατ., 
αυξηµένα κατά 23,5% έναντι της χρήσης 2008. Τα κέρδη µετά από φόρους της χρήσης 2010, θα 
είχαν ανέλθει στο ποσό των € 89,8 εκατ. εάν δεν υπήρχε η πρόσθετη επιβάρυνση από την έκτακτη 
εισφορά του Ν.3845/2010 συνολικού ποσού € 4,7 εκατ.  
 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα/Έξοδα 

 

Η ανάλυση των λοιπών συνολικών εσόδων/ εξόδων µετά από φόρους φαίνεται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
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Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους 

(ποσά σε € χιλ.) 1.1- 31.12.2008 
1.1- 

31.12.2009 1.1- 31.12.2010 

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - - -4 
Αποτίµηση Παγίων Στοιχείων - 751 - 
Αποτίµηση Χρηµατοικονοµικών µέσων -5.395 -27.283 -7.916 
Φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία του 
συνολικού εισοδηµατος  1.922 6.110 - 

Αναβαλλόµενοι φόροι µη µετέχοντες στα κέρδη περιόδου - - 657 
Συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή 
εκµεταλλεύσεων εξωτερικού 12.284 -14.496 23.230 
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους 
(Β) 8.811 -34.918 15.967 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από 
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2009, όπως συντάχθηκαν από την FOLLI FOLLIE ABEE βάσει 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή 

Τα λοιπά συνολικά έξοδα µετά από φόρους διαµορφώθηκαν το 2009 στο ποσό των € 34,9 εκατ. 
έναντι εσόδων € 8,8 εκατ. το 2008, κυρίως λόγω των ζηµιών από την αποτίµηση 
χρηµατοοοικονοµικών µέσων και ειδικότερα συµβολαίων ανταλλαγής επιτοκίων (IRS) καθώς και 
λόγω των αρνητικών συναλλαγµατικών διαφορών ενσωµάτωσης θυγατρικών του εξωτερικού.  

 

Το 2010 τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους ανήλθαν σε ποσό € 16 εκατ. και προέρχονται 
κυρίως από την επίδραση των θετικών συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν από την 
µετατροπή των θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού, για την ενσωµάτωση τους στο ενοποιηµένο 
ισολογισµό. 

 

3.16.1.2 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένης Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 
χρήσεων 2008-2010 

 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιηµένα στοιχεία των καταστάσεων οικονοµικής θέσης 
της Εταιρείας κατά την 31.12.2008, 31.12.2009 και 31.12.2010. 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Περιουσιακά Στοιχεία    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώµατα πάγια 221.031 227.526 232.028 

Επενδύσεις σε ακίνητα 75.621 75.540 74.852 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 109.778 107.623 105.465 

Υπεραξία  253.048 253.053 252.829 

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 992 687 486 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 6.456 11.561 12.541 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 13.699 14.530 27.271 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 680.625 690.519 705.472 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Αποθέµατα 245.761 266.356 296.955 

Εµπορικές απαιτήσεις 286.358 276.672 335.069 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 51.813 83.075 110.844 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα - 122 285 
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Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
προοριζόµενα για πώληση 7.024 - - 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 73.064 119.476 133.766 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε 
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 388 509 382 

Σύνολο κυκλοφορούντων 664.409 746.210 877.301 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.345.035 1.436.729 1.582.772 

    

Ίδια κεφάλαια & υποχρεώσεις    

Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής    

Μετοχικό κεφάλαιο 9.884 18.176 18.176 

Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο 62.532 62.532 62.532 

Λοιπά αποθεµατικά  15.154 (1) -6.483 -12.923 

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης -135.391(2) -148.644 -124.142 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 308.622 501.893 585.530 

 260.800 427.474 529.174 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  115.422 13.622 15.287 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 376.222 441.096 544.461 

Υποχρεώσεις    

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 613.875 330.431 649.430 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 19.159 18.560 20.837 

Υποχρεώσεις συνταξιοδότησης προσωπικού 8.822 9.307 9.427 

Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις 3.563(3) 4.421 4.329 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχ/σεις 6.072(3) 32.355 34.368 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχ/σεων 651.491 395.075 718.391 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 116.404 421.950 136.621 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα - - 242 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 174.314 148.107 163.246 

Τρέχον φόρος εισοδήµατος 13.475(4)  21.168 13.057 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 5.613(4) 9.130 6.674 

Μερίσµατα πληρωτέα 215 202 80 

Υποχρεώσεις σχετιζόµενες µε µη κυκλοφορούντα 
στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 7.300 - - 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχ/σεων 317.321 600.558 319.921 

Σύνολο υποχρεώσεων 968.812 995.633 1.038.311 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων & υποχρεώσεων 1.345.035 1.436.729 1.582.772 
 
(1) Τα Λοιπά αποθεµατικά στη χρήση 2008 όπως προκύπτουν από τις συγκριτικές των ενοποιηµένων δηµοσιευµένων 
οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2009, αναλύονται σε: Λοιπά αποθεµατικά και Ίδιες µετοχές, ύψους € 28.713 χιλ. και € -
13.560 χιλ. αντίστοιχα  
 
(2) Τα Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης στη χρήση 2008 όπως προκύπτουν από τις συγκριτικές των ενοποιηµένων δηµοσιευµένων 
οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2009, αναλύονται σε: Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων και Συναλλαγµατικές διαφορές, 
ύψους € -88.928 χιλ. και € -46.463 χιλ. αντίστοιχα 
 
(3) Οι Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις και υποχρεώσεις στη χρήση 2008, όπως προκύπτουν από τις συγκριτικές των 
ενοποιηµένων δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2009, µετά και τις αναταξινοµήσεις κονδυλίων στις οποίες 
προέβη η Εταιρεία το 2009, ανέρχονταν σε € 4.327 χιλ. και € 5.308 χιλ. αντίστοιχα. 
 
(4) Ο τρέχον φόρος εισοδήµατος και οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις στη χρήση 2008, όπως προκύπτει από τις 
συγκριτικές των ενοποιηµένων δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2009, εµφανίζονταν σε ένα κονδύλι µε 
τίτλο «τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις», ύψους € 19.089 χιλ. 



Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της FOLLI FOLLIE GROUP 

                        170 

 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010, οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009. όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό 
ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων οικονοµικών 
καταστάσεων της χρήσης 2009, όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένα από ορκωτό ελεγκτή – 
λογιστή 

 
 
Το σύνολο τους Ενεργητικού του Οµίλου, παρουσίασε µέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 8,5% 
κατά την περίοδο 2008-2010 και από € 1.345 εκατ. την 31.12.2008, ανήλθε σε € 1.437 εκατ. την 
31.12.2009 και σε € 1.583 εκατ. την 31.12.2010. 
 
Το σύνολο των Υποχρεώσεων του Οµίλου παρουσίασε µέση ετήσια αύξηση 3,5%και ανήλθε σε € 
968,8 εκατ. την 31.12.2008, € 995,6 εκατ. την 31.12.2009 και € 1.038 εκατ. την 31.12.2010. 
 
Η κατανοµή των στοιχείων της κατάστασης οικονοµικής θέσης, ανά τοµέα δραστηριότητας κατά 
την τελευταία ηµεροµηνία των εξεταζόµενων χρήσεων, παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 31.12.2008 

  

Κόσµηµα 

- Ρολόι 

Αξεσουάρ 

Λιανικό 

Ταξιδιωτικό 

Εµπόριο 

Πολυκαταστήµατα 

Ένδυση 

- 

Υπόδηση 

Λοιποί 

τοµείς  
Σύνολο 

Απαλοιφές 

Ενοποίησης 

Ενοποιηµένα 

στοιχεία 

(ποσά σε € χιλ.)                 

Ενσώµατα και άυλα περιουσιακά 
στοιχεία 62.758 74.882 53.440 42.810 48.877 282.767 123.663 406.430 

Αποθέµατα 102.166 52.752 51.702 47.033 450 254.103 -8.342 245.761 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 209.372 10.724 37.366 35.391 2.633 295.486 -9.128 286.358 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 35.109 10.837 17.672 7.950 1.496 73.064 0 73.064 

  409.405 149.195 160.180 133.184 53.456 905.420 106.193 1.011.613 

Λοιπά στοιχέία ενεργητικού 429.882 298.841 187 71.594 6.027 806.531 -473.109 333.422 

Σύνολο 839.287 448.036 160.367 204.778 59.483 1.711.951 -366.916 1.345.035 

                  

Μακροπρόθεσµα δάνεια 337.584 220.000 4.703 36.054 15.534 613.875 0 613.875 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 33.573 2.483 18.514 55.206 6.628 116.404 0 116.404 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 17.632 25.539 91.978 24.363 1.315 160.827 -14.391 146.436 

  388.789 248.022 115.195 115.623 23.477 891.106 -14.391 876.715 

 Λοιπά στοιχεία παθητικού 49.053 13.809 5.846 5.818 8.762 83.288 8.810 92.098 

Ίδια Κεφάλαια 401.445 186.205 39.326 83.337 27.244 737.557 -361.335 376.222 

Σύνολο 839.287 448.036 160.367 204.778 59.483 1.711.951 -366.916 1.345.035 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 31.12.2009 

  

Κόσµηµα 

- Ρολόι 

Αξεσουάρ 

Λιανικό 

Ταξιδιωτικό 

Εµπόριο 

Πολυκαταστήµατα 
Ένδυση - 

Υπόδηση 

Λοιποί 

τοµείς  
Σύνολο 

Απαλοιφές 

Ενοποίησης 

Ενοποιηµένα 

στοιχεία 

(ποσά σε € χιλ.)                 

Ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία 72.226 75.000 53.375 44.959 50.250 295.810 367.930 663.740 

Αποθέµατα 118.904 48.579 52.243 49.076 504 269.306 -2.949 266.357 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 251.269 15.164 14.864 42.180 320 323.797 -47.126 276.671 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 73.261 12.659 13.332 18.821 1.405 119.478 0 119.478 

  515.660 151.402 133.814 155.036 52.479 1.008.391 317.855 1.326.246 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 483.729 306.918 17.814 68.318 2.492 879.271 -768.788 110.483 

Σύνολο 999.389 458.320 151.628 223.354 54.971 1.887.662 -450.933 1.436.729 

                  

Μακροπρόθεσµα δάνεια 67.598 155.000 13.561 82.102 12.170 330.431 0 330.431 



Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της FOLLI FOLLIE GROUP 

                        171 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 300.309 74.557 14.400 36.603 2.357 428.226 -6.276 421.950 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 74.140 25.842 74.978 38.178 1.759 214.897 -36.289 178.608 

  442.047 255.399 102.939 156.883 16.286 973.554 -42.565 930.989 

Λοιπά στοιχεία παθητικού 28.742 20.006 6.024 5.570 1.323 61.665 2.978 64.643 

Ίδια Κεφάλαια 528.600 182.915 42.665 60.901 37.362 852.443 -411.346 441.097 

Σύνολο 999.389 458.320 151.628 223.354 54.971 1.887.662 -450.933 1.436.729 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 31.12.2010 

  

Κόσµηµα 

- Ρολόι 

Αξεσουάρ 

Λιανικό 

Ταξιδιωτικό 

Εµπόριο 

Πολυκαταστήµατα 
Ένδυση - 

Υπόδηση 

Λοιποί 

τοµείς  
Σύνολο 

Απαλοιφές 

Ενοποίησης 

Ενοποιηµένα 

στοιχεία 

(ποσά σε € χιλ.)                 

Ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία 75.748 73.085 51.795 45.884 52.265 298.777 366.396 665.173 

Αποθέµατα 148.689 52.905 47.401 46.985 3.137 299.117 -2.161 296.956 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 291.221 15.831 4.445 49.013 6.629 367.139 -17.455 349.684 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 95.310 10.764 21.450 4.903 1.339 133.766 0 133.766 

  610.968 152.585 125.091 146.785 63.370 1.098.799 346.780 1.445.579 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 523.022 301.361 20.735 56.590 6.931 908.639 -771.446 137.193 

Σύνολο 1.133.990 453.946 145.826 203.375 70.301 2.007.438 -424.666 1.582.772 

                  

Μακροπρόθεσµα δάνεια 346.738 200.000 13.511 68.856 15.325 644.430 0 644.430 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 57.015 19.563 14.186 46.876 3.981 141.621 0 141.621 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 70.756 13.092 76.592 28.305 6.262 195.007 -11.900 183.107 

  474.509 232.655 104.289 144.037 25.568 981.058 -11.900 969.158 

Λοιπά στοιχεία παθητικού 49.452 9.967 2.920 4.099 2.330 68.768 385 69.153 

Ίδια Κεφάλαια 610.029 211.324 38.617 55.239 42.403 957.612 -413.151 544.461 

Σύνολο 1.133.990 453.946 145.826 203.375 70.301 2.007.438 -424.666 1.582.772 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από 
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2009, όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. 
ελεγµένα από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή 
 
 
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια – Επενδύσεις σε ακίνητα 

 
Η λογιστική αξία των ιδιοχρησιµοποιούµενων ενσώµατων πάγιων του Oµίλου, ανήλθε σε € 232 
εκατ. την 31.12.2010, € 227,5 εκατ. την 31.12.2009 και € 221 εκατ. την 31.12.2008. Στον 
παρακάτω πίνακα αναλύονται η λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων και των επενδύσεων σε 
ακίνητα του Οµίλου, για τις εξεταζόµενες χρήσεις 2008-2010: 
 

Eνσώµατα πάγια 

(ποσά σε € χιλ.) 
Οικόπεδα 

Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα 

& Μηχ/κος 

εξοπλισµός 

Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισµός 

Πάγια υπό 

κατασκευή 
Σύνολο 

Eπενδύσεις 

σε Ακίνητα 

Υπόλοιπο 01.01.2008 34.579 117.107 10.034 3.348 61.669 40.497 267.234 82.922 

                  

Προσθήκες 2.324 24.659 1.568 280 13.232 2.719 44.783 225 

Πωλήσεις / Μειώσεις   -8.894 -591 -197 -3.718 -22 -13.422 -7.245 

Μεταφορές   3.728         3.728 55 

Υπόλοιπο 31.12.2008 36.903 136.601 11.011 3.431 71.184 43.194 302.323 75.956 

                  

Προσθήκες   11.479 998,511 249 8.596 4.925 26.247 965 

Πωλήσεις / Μειώσεις -944 -4.468 -309 -374 -2.628   -8.723 -6 
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Μεταφορές   2.550     937 -2.470 1.018   

Υπόλοιπο 31.12.2009 35.959 146.162 11.700 3.306 78.090 45.649 320.866 76.915 

                  

Προσθήκες  6.808 1.483 273 8.437 2.696 19.697 372 

Πωλήσεις / Μειώσεις  -1.381 -643 -427 -1.133  -3.585 -5 

Μεταφορές 5.762 -4.101 -120  -464 68 1.144  

Υπόλοιπο 31.12.2010 41.721 147.488 12.420 3.152 84.929 48.413 338.123 77.282 

                  

Αποσβέσεις 

(ποσά σε € χιλ.) 
Οικόπεδα 

Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα 

& Μηχ/κος 

εξοπλισµός 

Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισµός 

Πάγια υπό 

κατασκευή 
Σύνολο 

Eπενδύσεις 

σε Ακίνητα 

Υπόλοιπο 01.01.2008   -25.025 -5.344 -2.114 -36.331   -68.815   

Αποσβέσεις χρήσης   -3.429 -2.160 -375,51 -8.497   -14.461 -344 

Μειώσεις   770 588,033 93 2.909   4.360 8 

Μεταφορές                

Υπόλοιπο 31.12.2008 0 -27.684 -6.915 -2.397 -41.919 0 -78.916 -336 

                  

Αποσβέσεις χρήσης   -7.400 -1.278 -272 -7.352   -16.302 -1.043 

Μειώσεις   2.560 288 234 2.299   5.381 3 

Υπόλοιπο 31.12.2009 0 -32.523 -7.905 -2.435 -46.973 0 -89.837 -1.375 

                 

Αποσβέσεις χρήσης  -8.030 -1.230 -223 -7.915  -17.398 -1.055 

Μεταφορές  2 99   444  545   

Μειώσεις  1.118 649 232 690  2.689   

Υπόλοιπο 31.12.2010  -39.434 -8.387 -2.426 -53.755 0 -104.001 -2.430 

                  

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 

2008 -712 -1.160 -537 -4 -67 102 -2.377  

2009 -391 -726 80 -10 -80 0 -1.126   

2010 173 1025 26 47 188 -50 1.410   

                  

Αναπόσβεστη Αξία 

(ποσά σε € χιλ.) 
Οικόπεδα 

Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα 

& Μηχ/κος 

εξοπλισµός 

Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισµός 

Πάγια υπό 

κατασκευή 
Σύνολο 

Eπενδύσεις 

σε Ακίνητα 

Υπόλοιπο 31.12.2007 34.579 92.082 4.691 1.234 25.338 40.497 198.419 82.922 

Υπόλοιπο 31.12.2008 36.191 107.757 3.559 1.029 29.198 43.296 221.031 75.621 

Υπόλοιπο 31.12.2009 34.856 111.753 3.338 857 30.970 45.751 227.526 75.540 

Υπόλοιπο 31.12.2010 40.791 107.193 3.603 759 31.216 48.465 232.028 74.852 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από 
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2009, όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. 
ελεγµένα από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή 
 
Η αύξηση της αναπόσβεστης αξίας των ενσώµατων παγίων από € 221 εκατ. την 31.12.2008 σε € 
227,6 εκατ. την 31.12.2009, οφείλεται κατά το µεγαλύτερο µέρος στην αύξηση των «κτιρίων και 
εγκαταστάσεων» όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, λόγω της επέκτασης του δικτύου 
των καταστηµάτων και της ανακαίνισης των υφιστάµενων καταστηµάτων καθώς και στην αύξηση 
του λογαριασµού «έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός» στο πλαίσιο εξοπλισµού των νέων καταστηµάτων. 
 
Η αύξηση ύψους € 4,5 εκατ., της αναπόσβεστης αξίας των ενσώµατων παγίων την 31.12.2010 σε 
σχέση µε την 31.12.2009, οφείλεται σε ανακατατάξεις/µεταφορές (κυρίως στο λογαριασµό 
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οικόπεδα) που πραγµατοποιήθηκαν το 2010, στην επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών καθώς 
και στην αύξηση στα υπό εκτέλεση πάγια. 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα του Οµίλου ύψους € 75,6 εκατ. την 31.12.2008, € 75,5 εκατ. την 
31.12.2009 και € 74,8 εκατ. την 31.12.2010 αφορούν κυρίως σε δύο ακίνητα που βρίσκονται στην 
οδό Πειραιώς  και στο αεροδρόµιο. Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων του Οµίλου 
προσδιορίσθηκε από  ανεξάρτητο και   αναγνωρισµένο εκτιµητή στις αρχές του 2010. Η ίδια αξία 
λήφθηκε υπόψη και για τις οικονοµικές καταστάσεις  της 31.12.2010, µε δεδοµένο ότι δεν υπήρξε 
µεταβολή στις συνθήκες σε σχέση µε την 31.12.2009. 
 
Τα πάγια υπό εκτέλεση µε υπόλοιπο την 31.12.2010 € 48,5 εκατ., αφορούν κυρίως ακίνητο του 
Οµίλου επί της οδού  Πατησίων (πρώην ΜΙΝΙΟΝ), µε σωρευτικό υπόλοιπο € 33,5 εκατ. την 
31.12.2010, το οποίο είναι υπό ανακατασκευή καθώς και σηµεία πώλησης της Εταιρείας υπό 
εκτέλεση, ύψους € 4,9 εκατ., υπό εκτέλεση εγκαταστάσεις σε Ρουµανία € 3,1 εκατ., κατασκευή 
νέας προβλήτας για το ναυπηγείο της θυγατρικής PLANACO ΑΕ € 2,2 εκατ. και για λοιπά 
κατασκευαστικά έργα € 4,8 εκατ.  
 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές προέρχονται από τη µετατροπή σε ευρώ των οικονοµικών 
καταστάσεων των θυγατρικών του εξωτερικού από άλλα νοµίσµατα.  
 
Επί των ακινήτων του Οµίλου έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις προς εξασφάλιση τραπεζικών 
υποχρεώσεων (βλ. υποενότητα 3.8.4.1 «Εµπράγµατα Βάρη» του παρόντος Ενηµερωτικού 
∆ελτίου). 
 
 

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία και Υπεραξία 

 

Τα αϋλα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου κατά την 31.12.2008, 31.12.2009 και 31.12.2010 
αναλύονται ως εξής: 
 

ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (αναπόσβεστες αξίες) 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Λογισµικά Προγράµµατα 0 3.477 1.417 

Μισθωτικά ∆ικαιώµατα 0 6.392 8.493 

Έξοδα πολυετούς απόσβεσης 9.752  0 0  

Παραχ.& δικαιωµ.βιοµ  ιδιοκτησίας 100.027 97.754 95.555 

Σύνολο  109.778 107.623 105.465 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. 
ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία των 
δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2009, όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένα από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή 

 

 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου, αφορούν κυρίως παραχωρήσεις και δικαιώµατα 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και συγκεκριµένα: 
 
(ι) Στην παραχώρηση αδείας (δικαίωµα) αποκλειστικής εκµετάλλευσης της Εταιρείας των 
καταστηµάτων αφορολογήτων ειδών που υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν στην Ελλάδα, (άρθρο 
120 Ν.2533/1997), ύψους € 43.434 χιλ. (αναπόσβεστη αξία) την 31.12.2010, η οποία αποτιµάται 
στο κόστος κτήσεως µείον αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά 
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την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων η οποία ανέρχεται στα 50 χρόνια (ποσοστό 
απόσβεσης 2%), 
(ii) στην αγορά σήµατος της LINKS HONG KONG για 2,55 εκατ. λίρες το 2006 από την LINKS 
LONDON LTD. µε αναπόσβεστη αξία € 2.958 χιλ. την 31.12.2010 και σηµάτων της πρώην ELMEC 
SPORT ABETE, µε αναπόσβεστη αξία € 443 χιλ. την 31.12.2010,  
(iii) στις άδειες λογισµικού ύψους € 1.417 χιλ. (αναπόσβεστη αξία) την 31.12.2010, οι οποίες 
αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την 
σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία εκτιµάται σε 
4,17 χρόνια περίπου (συντελεστής απόσβεσης 24%) και  
(iv) στα µισθωτικά δικαιώµατα, ήτοι µισθωτική αξία των τεσσάρων (4) καταστηµάτων τα οποία 
αποκτήθηκαν κατά την εξαγορά της εταιρείας «THE NUANCE GROUP (ΕΛΛΑΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΕ», ανερχόµενη σε € 5.628 χιλ. την 31.12.2010 (αναπόσβεστη αξία). 
 
Η καταχωρηµένη υπεραξία σε ενοποιηµένο επίπεδο, από απόκτηση συµµετοχών ανήλθε την 
31.12.2008 σε € 253 εκατ. , € 253,1 εκατ. την 31.12.2009 και σε € 252,8 εκατ. την 31.12.2010 . Η 
υπεραξία κατά την 31.12.2010, αφορά σε ποσό ύψους € 200,2 εκατ. που εµφανίζεται στα 
περιουσιακά στοιχεία της µητρικής εταιρείας όπως προέκυψε µετά την ολοκλήρωση της 
Συγχώνευσης και αφορά υπεραξία αγοράς (χρονικά πριν την διενεργηθείσα Συγχώνευση) της 
εταιρείας ΚΑΕ ΑΕ, από την εταιρεία FOLLI FOLLIE ΑΒΕΕ (το 2003) και της εταιρείας ELMEC SPORT 
ABETTE, από την ΚΑΕ ΑΕ (την 05.10.2007), ποσό ύψους € 52,4 εκατ. που αφορά στην υπεραξία 
που προέκυψε από την αγορά της εταιρείας LINKS (LONDON) LIMITED από την εταιρεία 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ (θυγατρική εταιρεία του Οµίλου), και τέλος ποσό ύψους € 0,3 εκατ. 
αφορά σε λοιπές αγορές εταιρειών. 
 

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 

 
Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση του Οµίλου, ύψους € 992 χιλ. την 31.12.2008, € 687 χιλ. 
την 31.12.2009 και € 486 χιλ. την 31.12.2010, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

(ποσά σε €) 

Evenis 
AE 

Λητώ ΑΕ 
Ζανής 

Λαλάς & 
Σία ΕΕ 

Συγχρ. 
Βρετανικ
ά Πολ/τα 

Ρόδου 
ΕΠΕ 

Αχαϊκή 
Συνεταιρισ

τική 
Τράπεζα 

Προκαταβ
ολές 

Multirama A.T.E 
∆ιάφορα 

χρεόγραφα 
Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2008 0 338.328 1.467 293 2.201 69.457 0 0 0 411.746 

Προσθήκες 35.660 0 0 0 0 0 0 0 0 35.660 

Αποµειώσεις -35.660 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.660 

Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 448.984 334.638 33.643 817.265 
Αποτίµηση 01.01.08 - 
31.12.08 0 0 0 0 0 0 -126.636 -104.952 -5.500 

-237.088 

Υπόλοιπο την 31.12.2008 0 338.328 1.467 293 2.201 69.457 322.347 229.687 28.143 991.923 

Προσθήκες 0 0 0 0 0 10.735 0 0 0 11 
Πωλήσεις 0 0 0 0 0 -80.192 -314.985 0 0 -395 
Αποτίµηση 01.01.09 - 
31.12.09 0 0 -1.467 0 0 0 -7.362 88.593 -300 79 

Υπόλοιπο την 31.12.2009 0 338.328 0 293 2.201 0 0 318.280 27.843 686.945 

Αποτίµηση 01.01.10-31.12.10 0 0 0   0 0 0 -196.874 -4.120 -200.994 

Υπόλοιπο την 31.12.2010 0 338.328 0 293 2.201 0 0 121.406 23.723 485.951 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 
2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.  Τα στοιχεία της χρήσης 2008, προκύπτουν από τα 
συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2009, όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. 
ελεγµένα από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή 
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Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση του Οµίλου αφορούν µετοχές εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών οι οποίες αποτιµήθηκαν µε τις τρέχουσες τιµές κλεισίµατος της 
συνεδριάσεως του Χρηµατιστηρίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 καθώς και µετοχές µη εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών οι οποίες αποτιµώνται στην τιµή κτήσης τους και ελέγχονται σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού για αποµείωση µέσω των αποτελεσµάτων. Από τον έλεγχο που 
διενεργήθηκε κατά την 31.12.2010 δεν προέκυψαν ενδείξεις περαιτέρω αποµείωσης αυτών. 
 
Από τις ανωτέρω επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση, ποσό ύψους € 989 χιλ. την 31.12.2008, € 
684 χιλ. την 31.12.2009 και € 483 χιλ. την 31.12.2010 αφορούν σε επενδύσεις διαθέσιµες προς 
πώληση της Εκδότριας. 
 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  

 

Η ανάλυση των λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Γραµµάτια και επιταγές εισπρακτέες 583 1.314 1.083 
Καταβληθείσες εγγυήσεις 11.901 11.656 14.786 
∆άνεια σε τρίτους 1.214 0  0  
Λοιπές απαιτήσεις  0 1.559 11.402 
Σύνολο Λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 13.699 14.530 27.271 
Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από 
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.  Τα στοιχεία της χρήσης 2008, προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2009, όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. 
ελεγµένα από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή 
 

 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ανήλθαν σε € 13,7 εκατ. την 31.12.2008, € 14,5 εκατ. την 
31.12.2009 και € 27,3 εκατ. την 31.12.2010. Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, 
αφορούν κυρίως σε καταβληθείσες εγγυήσεις των εταιρειών του Οµίλου, ως επί το πλείστον σε 
ιδιοκτήτες καταστηµάτων που µισθώνουν καθώς και σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας για τη 
σύνδεση στα δίκτυα αυτών. 
 
Η αύξηση κατά 87,7% που παρατηρήθηκε το 2010 σε σχέση µε το 2009, οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση των λοιπών απαιτήσεων από € 1,6 εκατ. το 2009 σε € 11,4 εκατ. το 2010, αύξηση που 
αφορά σε δεσµευµένη κατάθεση από έσοδο χρηµ/κου προϊόντος αντιστάθµισης κινδύνου. 
 

Αποθέµατα 

 

Το κονδύλι Αποθέµατα του Οµίλου κατά την 31.12 των τριών εξεταζόµενων χρήσεων έχει ως εξής: 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Εµπορεύµατα 244.225 268.813 298.765 

Προϊόντα - Πρώτες ύλες και αναλώσιµα υλικά 5.212 4.851 4.325 

Υλικά συσκευασίας 0 0 814 

Μείον: ∆ιαφορές αποτίµησης 3.675 7.309 6.949 

Σύνολο 245.762 266.355 296.955 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται 
από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, προκύπτουν 
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από τα συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 
2009, όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένα από ορκωτό ελεγκτή – 
λογιστή 
 
 

 
Η αύξηση της τάξης του 8,4% στα αποθέµατα, που παρατηρήθηκε την 31.12.2009 έναντι της 
31.12.2008, είναι αποτέλεσµα της αύξησης των σηµείων λιανικής πώλησης σε όλους τους κλάδους 
και τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται ο Όµιλος, καθώς και της έναρξης  λειτουργίας 
της  NORTH LANDMARK ΑΕ (Εµπορικό Κέντρο GOLDEN HALL ) κατά τον τελευταίο µήνα του 2009. 

 

Η αύξηση των διαφορών αποτίµησης την 31.12.2009 σε σχέση µε 31.12.2008 από € 3,7 εκατ. σε 
€ 7,3 εκατ., οφείλεται στην διενέργεια υποτίµησης µέρους αποθεµάτων ποσού $ 6 εκατ.  περίπου, 
η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης 2009, θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου στο 
εξωτερικό.  

 
H αύξηση της τάξης του 11,5% στο ύψος των αποθεµάτων, από € 266,4 εκατ. την 31.12.2009 σε 
€ 297 εκατ. την 31.12.2010, οφείλεται κατά κύριο λόγο σε επίδραση των συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών κατά € 6,7 εκατ., και κατά € 12 εκατ. στις αγορές της Ασίας (κυρίως Χονγκ Κονγκ, Κίνα 
και Ιαπωνία) όπου και υπήρξε αύξηση των καταστηµάτων λιανικής πώλησης και ως συνέπεια 
αύξηση σε εµπορεύµατα στον κλάδο κόσµηµα, ρολόι αξεσουάρ. Για τον ίδιο λόγο παρατηρήθηκε 
και αύξηση στα αποθέµατα της θυγατρικής εταιρείας «LINKS of LONDON» ποσού € 3,5 εκατ. 
 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων ανήλθε σε 194 ηµέρες το 2008, 195 ηµέρες το 2009 και 
221 ηµέρες το 2010. 

 

Τα αποθέµατα αποτιµήθηκαν στο κόστος κτήσης αυτών, µε εξαίρεση ορισµένα αποθέµατα παλαιών 
εµπορευµατικών περιόδων, τα οποία αποτιµήθηκαν στην χαµηλότερη αξία µεταξύ της αξίας 
κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας αυτών, µε αποτέλεσµα να προκύπτουν οι 
απεικονιζόµενες ανωτέρω «διαφορές αποτίµησης».  
 
Επίσης, η φύση της δραστηριότητας του Οµίλου συνδέεται µε κίνδυνο αποθεµάτων, ο οποίος 
προκύπτει από την κατοχή παλαιών αποθεµάτων από ορισµένες εταιρείες του και συνίσταται στην 
αδυναµία διάθεσης των αποθεµάτων αυτών ή στη διάθεση αυτών σε τιµές χαµηλότερες της αξίας 
µε την οποία αποτιµώνται στους συνηµµένους ισολογισµούς. 
 
Το βασικό εργαλείο του Οµίλου για τη ρευστοποίηση των παλαιών αποθεµάτων είναι τα δύο 
εκπτωτικά πολυκαταστήµατα FACTORY OUTLET που λειτουργεί ο Όµιλος, στο Ν.Φάληρο και στο 
Εµπορικό Πάρκο του Αερολιµένα Αθηνών, καθώς και τα δέκα περίπου µικρότερα εκπτωτικά 
πρατήρια που λειτουργεί στην Ελλάδα, τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία. 
 
Σύµφωνα µε εκτίµηση της Εταιρείας, οι ανωτέρω "διαφορές αποτίµησης" (κατ' ουσίαν "προβλέψεις 
για απαξιωµένα αποθέµατα") καλύπτουν πλήρως τον κίνδυνο αποθεµάτων. 
 
 
Εµπορικές απαιτήσεις   

 
Ο λογαριασµός εµπορικές απαιτήσεις κατά την τελευταία ηµεροµηνία των τριών εξεταζόµενων 
χρήσεων, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Εµπορικές απαιτήσεις (πελάτες) 271.113 256.502 317.712 

Γραµµάτια και Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρον.) 16.111 21.218 18.655 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -866 -1.048 -1.298 

Σύνολο 286.358 276.672 335.069 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες 
συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την 
Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 
2008, προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων της χρήσης 2009, όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένα 
από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. 
 

 
Οι εµπορικές απαιτήσεις την 31.12.2010 σηµείωσαν αύξηση της τάξης του 21% σε σχέση µε το 
2009 και ανήλθαν σε € 335,1 εκατ. την 31.12.2010 έναντι € 276,7 εκατ. την 31.12.2009. 
Σηµαντική επίδραση στην εν λόγω αύξηση επέφερε αφενός η ισοτιµία USD/EURO κατά την 
31.12.2010, καθώς αυτή ήταν θετική κατά 7,81% σε σχέση µε την 31.12.2009 (µεταφράζεται σε 
αύξηση κατά € 19,8 εκατ.), αφετέρου η οικονοµική κρίση και οι συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας 
στις αγορές.  
   
Οι ηµέρες είσπραξης απαιτήσεων, ανήλθαν σε 124 την 31.12.2010 έναντι 102 την 31.12.2009 και 
112 την 31.12.2008. Η πτώση που παρατηρήθηκε το 2009 έναντι του 2008  οφείλεται στην 
συστηµατική προσπάθεια συγκράτησης των πιο πάνω απαιτήσεων µέσω κινήτρων προς τους 
συµβαλλοµένους για κάλυψη των υποχρεώσεων τους. Η αύξηση από το 2009 στο 2010 στις 
ηµέρες είσπραξης δικαιολογείται, λαµβάνοντας υπόψη το δυσµενές οικονοµικό κλίµα και τις 
συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας που επικρατούν στις αγορές σε συνδυασµό µε τους αρχικούς 
συµβατικούς πιστωτικούς όρους που επί πολλά χρόνια έχει θεσπίσει η Εταιρεία κυρίως µε τους 
µεγάλους και αξιόπιστους πελάτες της.  
 
Όσον αφορά την προέλευση των ως άνω απαιτήσεων, προέρχονται κυρίως από πωλήσεις 
χονδρικής της Εκδότριας, των θυγατρικών εσωτερικού και εξωτερικού (στον τοµέα κόσµηµα-
ρολόι-αξεσουάρ, ένδυση υπόδηση προς πολυκαταστήµατα, εµπορικά καταστήµατα αεροδροµίων, 
αεροπορικές εταιρείες, εφοδιασµό πλοίων και franchisers) καθώς και από την παροχή υπηρεσιών 
(για διαφήµιση, υπηρεσίες marketing κ.λπ.). 
 
Το σύνολο των απαιτήσεων για τον Όµιλο παρακολουθείται συστηµατικά και διενεργούνται οι 
αναγκαίες προβλέψεις σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Όσον αφορά την σχηµατισθείσα 
πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, όπως αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα, προέκυψε από την 
µεµονωµένη εξέταση της ικανότητας αποπληρωµής του υπολοίπου για κάθε ένα πελάτη – 
χρεώστη, λαµβάνοντας υπόψη και την παλαιότητα αυτού.  
 
Για  καθυστερηµένες απαιτήσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από µεγάλο βαθµό δυσκολίας ως προς 
την είσπραξή τους καθώς και για απαιτήσεις που έχουν δοθεί για διεκδίκηση µέσω της νοµικής 
οδού, και τις οποίες ο νοµικός σύµβουλος τις χαρακτηρίζει από δύσκολο έως ανέφικτο να 
εισπραχθούν, ο Όµιλος σχηµάτισε πρόβλεψη επισφάλειας ύψους € 1,3 εκατ.  
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010, από την Εκδότρια διενεργήθηκε πρόβλεψη ποσού € 0,5 εκατ. 
και συνολικά από τον Όµιλο διενεργήθηκε πρόσθετη πρόβλεψη ποσού € 0,8 εκατ. περίπου. 
 
Παρακάτω αναλύονται τα ποσά των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων για τη χρήση 2010, 
καθώς και η ενηλικίωση των υπολοίπων των εµπορικών απαιτήσεων. 
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Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 2010 

(ποσά σε € χιλ.) 

Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 01.01.2010 968 

∆απάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-31.12.2010 760 

∆ιαγραφές/Εισπράξεις χρήσεως 01.01.-31.12.2010 -430 

Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 31.12.2010 1.298 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 όπως 
συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – 
λογιστή  

 
 

Εµπορικές Απαιτήσεις - Χρονική Ενηλικίωση 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Ενηλικιωµένα υπόλοιπα πελατών 0     

Από 120 έως180 ηµέρες 54.411 52.433 68.928 

Από 180 έως 270 ηµέρες 28.154 27.273 43.363 

Από 270 ηµέρες + 26.048 27.736 38.536 

Ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις 108.612 107.442 150.828 

Από 120 έως180 ηµέρες 0 0 0 

Από 180 έως 270 ηµέρες 0 10 68 

Από 270 ηµέρες + 1.008 1.170 363 

Αποµειωµένες απαιτήσεις 1.008 1.180 431 

Σύνολο απαιτήσεων 109.620 108.622 151.259 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από 
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2009, όπως συντάχθηκαν από την FOLLI FOLLIE ABEE βάσει 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. 

 

Όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες, ο Όµιλος στη διάρκεια του 2010 έχει προβεί σε 
διαγραφές ύψους € 430 χιλ. και διενήργησε αποµειώσεις ύψους € 431 χιλ.  
 

Η αύξηση των ανείσπρακτων απαιτήσεων, όπως αυτές εµφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα κατά τη 
χρήση 2010, δικαιολογείται λαµβανοµένου υπόψη της σηµαντικής επίδρασης που επέφερε η 
ισοτιµία $/€ , η οικονοµική κρίση καθώς και η γενικότερη πιστωτική  ασφυξία που επικρατεί 
διεθνώς στις αγορές. Η Εκδότρια, από την παρακολούθηση των απαιτήσεων, εκτιµά πως δεν 
υφίστανται στοιχεία που να παραπέµπουν σε οριστική και βέβαιη αδυναµία, των πελατών µε τους 
οποίους έχει µόνιµη και πολυετή συνεργασία, να εξοφλήσουν  τις υποχρεώσεις τους, όπως διακοπή 
δραστηριότητας πτώχευση και γενικότερα τέτοια κατάσταση που να δηµιουργεί προϋποθέσεις για 
πρόσθετες προβλέψεις επισφαλειών. 
 
Σηµειώνεται επίσης ότι, ο Όµιλος, από 01.01.2011 και µέχρι σήµερα έχει εισπράξει ποσό ύψους € 
195 εκατ. περίπου, που αφορά σε υπόλοιπα εµπορικών απαιτήσεων από χονδρικές πωλήσεις και 
στο οποίο συµπεριλαµβάνονται τα υπόλοιπα ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων ύψους € 151 εκατ. όπως 
εµφανίζονται στον παραπάνω πίνακα. 
 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

 

Τα Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 
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ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Απαιτήσεις από πωλήσεις µέσω πιστωτικών καρτών 20.660 22.891 17.657 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές απαιτήσεις - - 453 

Απαιτήσεις από ∆ηµόσιο 12.592 9.609 6.505 

Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 8.863 34.119 48.197 

Προκαταβολές στο προσωπικό  445 386 145 

Αγορές υπό τακτοποίηση 580 793 1.482 

Λοιπές απαιτήσεις 5.048 11.458 28.842 

Προπληρωθέντα έξοδα 3.220 3.814 6.940 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 88 5 623 

Σύνολο 51.813 83.075 110.844 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. 
ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία των 
δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2009, όπως συντάχθηκαν από την FOLLI 
FOLLIE ABEE βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. 

 
Το σύνολο των λοιπών κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων παρουσίασε αύξηση της τάξης 
του 60% την 31.12.2009 έναντι της 31.12.2008 και ανήλθε σε € 83,1 εκατ. Η εν λόγω αύξηση 
οφείλεται κυρίως σε προκαταβολή που δόθηκε στο α’ τρίµηνο του 2009 σε παραγωγικές µονάδες 
µε σκοπό τη δέσµευση καλής εκτέλεσης και ανταγωνιστικών τιµών µεγάλων ετήσιων παραγγελιών 
(προβλεπόµενου ύψους $ 200 εκατ.) και εξασφάλιση προνοµιακών εκπτώσεων στις αγορές 
αποθεµάτων και εξοπλισµού σηµείων πώλησης θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού στην περιοχή της 
ΝΑ Ασίας αξίας € 37,6 εκατ.  
 
Αύξηση της τάξης του 33,4% σηµείωσαν τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία την 
31.12.2010 έναντι της 31.12.2009, κυρίως λόγω της αύξησης των προκαταβολών για αγορά 
αποθεµάτων και των λοιπών απαιτήσεων, όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα. 
 
Η αύξηση της τάξης του 41,26% του λογαριασµού «Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων», από € 
34,1 εκατ. την 31.12.2009 σε € 48,2 εκατ. την 31.12.2010, οφείλεται κατά κύριο λόγο σε 
προκαταβολές που δόθηκαν σε παραγωγικές µονάδες, µε σκοπό την δέσµευση καλής εκτέλεσης 
και ανταγωνιστικών τιµών µεγάλων ετήσιων παραγγελιών και την εξασφάλιση προνοµιακών 
εκπτώσεων στις αγορές αποθεµάτων και εξοπλισµού σηµείων πώλησης θυγατρικών εταιρειών 
εξωτερικού στην περιοχή της ΝΑ Ασίας αξίας  $56 εκατ. για το 2010 αντίστοιχα. 
 
Η αύξηση του λογαριασµού «λοιπές απαιτήσεις» για την εξεταζόµενη τριετία οφείλεται στην 
αύξηση κυρίως των εσόδων marketing και προωθητικών ενεργειών της Εταιρείας καθώς και στην 
επίδραση των συναλλαγµατικών διαφορών". 
 
Σηµειώνεται ότι η εύλογη αξία των ανωτέρω απαιτήσεων δεν διαφέρει ουσιωδώς από την 
λογιστική τους αξία. 
 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 
Στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων, περιλαµβάνονται µετρητά σε τράπεζα και στο 
ταµείο καθώς επίσης και οι βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως repos και 
τραπεζικές καταθέσεις, µε ηµεροµηνία λήξης µικρότερη των τριών µηνών.  
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Τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας κατά την 31.12 των εξεταζόµενων χρήσεων είχαν ως εξής: 
 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Μετρητά 4.042 6.080 10.978 

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 69.022 113.397 122.788 

Σύνολο 73.064 119.477 133.766 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες 
συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από 
την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της 
χρήσης 2008, προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2009, όπως συντάχθηκαν από την FOLLI FOLLIE ABEE 
βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.. 

 
Ίδια κεφάλαια  

 

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου ανήλθε σε € 544,5 εκατ. την 31.12.2010, έναντι € 
441,1 εκατ. την 31.12.2009 και € 376,2 εκατ. την 31.12.2008 
 
Η ανάλυση των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου, παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Ί∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Μετοχικό κεφάλαιο  9.884 18.176 18.176 

Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο 62.532 62.532 62.532 

Ίδιες µετοχές -13.560 -14.602 -8.992 

Λοιπά αποθεµατικά  28.713 8.119 -3.930 

Συναλλαγµατικές διαφορές -46.463 -59.716 -37.114 

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης  -88.928 -88.928 -87.028 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο  308.622 501.893 585.530 

 260.800 427.474 529.174 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  115.422 13.622 15.287 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 376.222 441.096 544.461 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010, οι οποίες 
συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009 , όπως συντάχθηκαν από 
την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 
2008, προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών 
κατάστασεων για τη χρήση 2009, όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π/∆.Π.Χ.Α, 
ελεγµένα από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή 

 
 
Σχετικά µε τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου για τη χρήση 2009, όπως εµφανίζονται στη συγκριτική 
οικονοµική κατάσταση θέσης του 2010, σηµειώνεται ότι λόγω της Συγχώνευσης, διαµορφώθηκαν/ 
επαναδιατυπώθηκαν ως ακολούθως σε σχέση µε τα αρχικά δηµοσιευθέντα του 2009: 
 

Ί∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

(ποσά σε € χιλ.) 

Χρήση 2009 – 

(αρχικά 

δηµοσιευθέντα) 

 Επαναδιατυπώσεις 

κονδυλίων λόγω 

Συγχώνευσης 

Χρήση 2009 – 

(επαναδιατυπωµενα) 

Μετοχικό κεφάλαιο (1) 9.884 8.292 18.176 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 62.532   62.532 

Ίδιες µετοχές -14.602   -14.602 
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Λοιπά αποθεµατικά 8.119   8.119 

Αποτελέσµατα εις νέον (3) 405.258 96.635 501.893 

Συναλλαγµατικές διαφορές -59.716   -59.716 

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης -88.928   -88.928 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

µετόχων εταιρείας 322.547 104.927 427.474 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (2) 118.549 -104.927 13.622 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 441.096   441.096 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. 
ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή 

 
(1) Αναλυτικότερα το µετοχικό κεφάλαιο διαµορφώθηκε ως εξής: 
 

(ποσά σε € χιλ.) 
FOLLI FOLLIE 

ΑΒΕΕ KAE AE 

ELMEC SPORT 

ABETE ΣΥΝΟΛΟ 

Μετοχικό κεφάλαιο 9.884 15.803 33.240 58.927 

Απαλοιφή µετοχικού κεφαλαίου  -8.973 -31.777 -40.750 

Νέο µετοχικό κεφάλαιο 9.884 6.830 1.463 18.176 

Αποµένον ποσοστό 100% (100% - 56,78%) (100% - 95,6%)  

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. 
ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή 

 
(2) Ποσό ύψους € 104.927 χιλ. που επηρεάζει λόγω της Συγχώνευσης αφαιρετικά τα δικαιώµατα 
µειοψηφίας της χρήσης 2009, αφορούν στα εξαγορασθέντα δικαιώµατα µειοψηφίας των εταιρειών 
«ΚΑΕ ΑΕ» & «ΕLMEC SPORT ABETE» τα οποία αποκτήθηκαν λόγω της συγχώνευσης δια 
απορρόφησης και έτσι το υπόλοιπο αυτών το οποίο απέµεινε στην καθαρή θέση µετά την 
απορρόφηση, διαµορφώθηκε ως εξής:  
 

Εταιρεία % Ποσό (€) 

FOLLI-FOLLIE HONG ΚONG 0,01% 37.447 

FOLLI-FOLLIE CHINA 15% 455.583 

LAPFOL (JOINT VENTURE) 25% 70.539 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ 0,0002% 78 

HELLENIC TOURIST BUREAU AE 0,01% 50 

CHRONOSPORT AE 50% 64.667 

ΑTTICA ΠΟΛΥΚ/ΤΑ ΑΕ 50% 6.877.942 

NORTHLANDMARK AE 65% 6.115.238 

Σύνολο   13.621.544 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 
2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. 
ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή  

 
(3) Η διαφορά στα αποτελέσµατα εις νέον αφορά στο άθροισµα προηγούµενων προσαρµογών του 
µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων µειοψηφίας, ώστε να µην µεταβληθεί η δηµοσιευµένη 
καθαρή θέση και προκύπτει ως εξής: 
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(ποσά σε € χιλ.)   

Προσαρµογή µετοχικού κεφαλαίου -8.292 

Προσαρµογή δικαιωµάτων µειοψηφίας 104.927 

∆ιαφορά στα κέρδη εις νέον 96.635 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες 
συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως 
συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – 
λογιστή  

 
Ίδιες µετοχές  
 
Την 31.12.2009 η Εκδότρια κατείχε 1.294.606 ίδιες µετοχές, η αξία των οποίων κατά την ίδια 
ηµεροµηνία, διαµορφώθηκε σε € 14,6 εκατ. Την 31.12.2010, ο αριθµός των ιδίων µετοχών που 
κατείχε η Εκδότρια ανήλθε σε 951.908 και η αξία τους σε € 9 εκατ. 
 
Για πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα αγοράς ιδίων µετοχών της Εταιρείας (βλ. υποενότητα 
3.14 «Κύριοι Μέτοχοι» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου). 
 
∆ανειακές υποχρεώσεις 

 

Η εξέλιξη των δανειακών υποχρεώσεων του Οµίλου κατά την εξεταζόµενη τριετία 2008-2010 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις       

Τραπεζικά δάνεια 594.009 278.064 594.135 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 19.866 52.368 55.295 

Σύνολο µακροπρόθεσµου δανεισµού 613.875 330.431 649.430 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις       

Τραπεζικά δάνεια 114.563 418.034 132.818 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 1.841 3.916 3.803 

Σύνολο βραχυπρόθεσµου δανεισµού 116.404 421.950 136.621 

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων (δάνεια και χρηµ. 

µισθώσεις) 730.279 752.381 786.051 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. 
ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία των 
δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2009, όπως συντάχθηκαν από την FOLLI 
FOLLIE ABEE βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. 

 
 
Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδοτικών µισθώσεων 
ανήλθαν σε € 730,3 εκατ. την 31.12.2008, € 752,4 εκατ. την 31.12.2009 και € 786,1 εκατ. την 
31.12.2010. Ο καθαρός δανεισµός (δάνεια (συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων) µείον διαθέσιµα) σε επίπεδο Οµίλου διαµορφώθηκε σε € 657,2 εκατ. την 31.12.2008, 
€ 632,9 εκατ. την 31.12.2009 και € 652,3 εκατ. την 31.12.2010.  
 
Ο µακροπρόθεσµος δανεισµός του Οµίλου ανήλθε σε € 613,9 εκατ, την 31.12.2008 και € 330,4 
εκατ.  την 31.12.2009. 
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Το σύνολο των χρηµατοδοτικών µισθώσεων (µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες) ανήλθε σε σε 
€ 56,3 εκατ., την 31.12.2009 έναντι € 21,7 εκατ. την 31.12.2008. Η παρατηρούµενη αύξηση 
προέρχεται από τη σύναψη µε την Εµπορική Leasing και την EFG EUROBANK Leasing (από 50% 
έκαστη) σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ποσού € 40 εκατ., διάρκειας 15 ετών µε τη µέθοδο 
της πώλησης και επαναµίσθωσης ακινήτου (sale and lease back). Κατά τη χρήση 2009 
εισέρρευσαν στην τότε FOLLI FOLLIE ABEE € 35 εκατ. από τη σύναψη της εν λόγω σύµβασης 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν ως επί το πλείστον για την αποπληρωµή 
βραχυπρόθεσµου δανεισµού. Τα υπόλοιπα € 5 εκατ. εκταµιεύθηκαν τον Φεβρουάριο του 2010 και 
χρησιµοποιήθηκαν επίσης για αποπληρωµή βραχυπρόθεσµου δανεισµού. 
 
Οι υποχρεώσεις του Οµίλου από χρηµατοδοτικές µισθώσεις, αφορούν σε συµβάσεις 
χρηµατοδοτικής  του Οµίλου για την απόκτηση ακινήτων. Τα καταβλητέα µισθώµατα των 
χρηµατοδοτικών µισθώσεων, υπολογίζονται µε κυµαινόµενο επιτόκιο συνδεδεµένο µε euribor και 
ανήλθε σε 2,7% το 2010. 

 
Τον Ιούνιο του 2009 η ΚΑΕ ΑΕ, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του δανεισµού της, προχώρησε στη 
σύναψη κοινού οµολογιακού δανείου µε την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., ύψους 100 εκατ. 
µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση διά αποπληρωµής ισόποσου υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού 
της µε την τράπεζα, το οποίο είχε χορηγηθεί για την εξαγορά του Οµίλου ELMEC SPORT ABETE.  
 
Για τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων της επίσης, η ΚΑΕ ΑΕ προέβη το ∆εκέµβριο του 2009, 
σε σύναψη κοινού οµολογιακού δανείου ύψους € 10 εκατ. µε την Γενική Τράπεζα.  
 
Το 2009 αποπληρώθηκε δάνειο ύψους ¥1.700.000.000 το οποίο χρησιµοποιήθηκε για την εξαγορά 
του 60% της θυγατρικής εταιρείας FOLLI FOLLIE JAPAN, η οποία έλαβε χώρα το α’ τρίµηνο του 
2008 και ανερχόταν σε ¥2.000.000.000.  
 
Όλα τα µακροπρόθεσµα δάνεια του Οµίλου είναι κυµαινόµενου επιτοκίου και δεν 
διαπραγµατεύονται σε δευτερογενή διατραπεζική αγορά. Τα υπόλοιπα που εµφανίζονται στους 
ισολογισµούς αντικατοπτρίζουν την εύλογη αξία τους. Το µεσοσταθµικό επιτόκιο των 
µακροπρόθεσµων δανείων για τις χρήσεις 2008 και 2009 ανήλθε σε 5,4% και 3,7% αντίστοιχα. 
 
Κατά τη χρήση 2009, ο Όµιλος είχε συνάψει συµβάσεις βραχυπρόθεσµων δανείων και 
αλληλόχρεων λογαριασµών κυµαινόµενου  επιτοκίου (euribor+spread). Το σύνολο του 
βραχυπρόθεσµου δανεισµού ανήλθε σε € 422 εκατ. την 31.12.2009 έναντι € 116, 4 εκατ. την 
31.12.2008. Η αύξηση των βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων που παρατηρείται τη χρήση 
2009 έναντι του 2008, αποδίδεται σε µετατροπή µακροπρόθεσµων δανείων του 2008 σε 
βραχυπρόθεσµα µέσα στη χρήση 2009.  
 
Για την αναχρηµατοδότηση των εν λόγω µακροπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων οι οποίες 
έληγαν µέσα στο 2010, ο Όµιλος προέβη σε νέες δανειακές συµβάσεις µακροπρόθεσµου ορίζοντα, 
µε αποτέλεσµα την αύξηση των µακροπρόθεσµων και τη µείωση των βραχυπρόθεσµων δανειακών 
υποχρεώσεων την 31.12.2010 όπως προκύπτει και από τον παραπάνω πίνακα των δανείων και 
χρηµατοδοτικών µισθώσεων.. 
 
Συγκεκριµένα την 31.12.2010, το ύψος του µακροπρόθεσµου δανεισµού του Οµίλου ανήλθε σε € 
649,4 εκατ. έναντι € 330,4 εκατ. την 31.12.2009 και οι βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 
αφορούσαν ποσό ύψους € 136,3 εκατ. την 31.12.2010 έναντι € 422 εκατ. την 31.12.2009. 
 

Από το σύνολο των µακροπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων την 31.12.2010, ποσό ύψους € 
555,5 εκατ. που αντιστοιχεί σε ποσοστό της τάξης του 86%, αφορά στην Εκδότρια. Την 
31.12.2009 το εν λόγω ποσοστό ανήλθε σε 75%. 
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Κατά την διάρκεια του 2010, η Εκδότρια προέβη στις ακόλουθες πράξεις σχετικά µε τις δανειακές 
της υποχρεώσεις:  

 

- Εντός του Ιουνίου 2010 προχώρησε στην αναχρηµατοδότηση των ακόλουθων υφιστάµενων 
κοινών οµολογιακών δανείων (ΚΟ∆): 

 

• ΚΟ∆ ύψους € 60 εκατ, µε λήξη 30.06.2010 και σύναψε ΚΟ∆ του Ν.3156/2003, µε τις 
Τράπεζες ALPHA BANK και EMPORIKI BANK, ποσού € 60 εκατ. διάρκειας 3 ετών, 
κυµαινόµενου επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου)  

• ΚΟ∆ ύψους € 231,5 εκατ., µε λήξη 30.06.2010 και υπέγραψε σύµβαση ΚΟ∆ ύψους € 
231,5 εκατ. µε τις Τράπεζες ALPHA BANK και EMPORIKI BANK, 2ετους διάρκειας, 
κυµαινόµενου επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου) µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση του 
υφιστάµενου βραχυπρόθεσµου δανεισµού. Συνέπεια αυτού είναι ή µείωση του 
βραχυπρόθεσµου και αύξηση του µακροπρόθεσµου δανεισµού της Εταιρείας και του 
Οµίλου. 

• ΚΟ∆ ύψους € 20 εκατ., µε  λήξη 30.06.2010 και σύναψε ΚΟ∆ του Ν.3156/2003 ποσού € 
20 εκατ. διάρκειας 2 ετών, κυµαινόµενου επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου).  

 

- Τον Αύγουστο του 2010 προέβη στην σύναψη κοινού οµολογιακού δανείου του Ν.3156/2003 
ποσού € 25 εκατ. διάρκειας 7 ετών, κυµαινόµενου επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου).  

 

- Τον Σεπτέµβριο του 2010, µε σκοπό την αποπληρωµή βραχυπρόθεσµου δανεισµού η Εταιρεία 
προέβη στη σύναψη σύµβασης κοινού οµολογιακού δανείου µε την Εθνική Τράπεζα. Το κεφάλαιο 
του δανείου ανήλθε σε 15 εκατ. για το οποίο εκδόθηκαν 6 οµολογίες 

 

Η θυγατρική εταιρεία FOLLI FOLLIE HONG KONG σύναψε τον Οκτώβριο του 2010, µακροχρόνιο 
δάνειο ύψους € 10 εκατ. 

 
Το Νοέµβριο του 2010 ο Όµιλος προέβη σε σύναψη κοινών οµολογιακών δανείων µε την ΒΝΡ  
PARIBAS ύψους € 15 εκατ. για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων του Οµίλου. 
 
Η Εκδότρια εντός του Αυγούστου 2010 προχώρησε στην σύναψη κοινού οµολογιακού δανείου του 
ύψους € 25 εκατ., µε την τράπεζα HELLENIC POST BANK, για µείωση τραπεζικού δανεισµού της. 
 
Ανάλυση των σηµαντικών δανειακών συµβάσεων καθώς και τα υπόλοιπα των σηµαντικότερων 
µακροπρόθεσµων δανείων ανά πιστωτικό ίδρυµα παρουσιάζονται στην υποενότητα 3.19.1.3 
«Σηµαντικές Πιστωτικές – ∆ανειακές Συµβάσεις» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.  

 

Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης οι δανειακές συµβάσεις των εταιρειών που απορροφήθηκαν 
από τη µητρική, παραχωρηθήκαν στην Εκδότρια ως καθολικό διάδοχο αυτών και συνεχίζουν να 
είναι σε ισχύ. 

 
Για τα δάνεια του Οµίλου, έχουν παρασχεθεί εγγυήσεις εµπράγµατης φύσης ή συναφούς τύπου 
εξασφαλίσεις οι οποίες περιγράφονται στην υποενότητα 3.8.4 «Εµπράγµατα Βάρη και Εγγυήσεις» 
του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
 
Η ωρίµανση των οµολογιακών, τραπεζικών δανείων και των χρηµατοδοτικών µισθώσεων, 
αναλύεται ως ακολούθως: 
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(ποσά σε  € χιλ.) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Οµολογιακά δάνεια    

Άνω των 5 ετών  10.000 13.500 13.694 

Από 1 έως 5 έτη  323.000 233.029 560.345 

Έως 1 έτος  81.849 358.164 32.712 

Σύνολο  414.849 604.693 606.751 

Κοινά Τραπεζικά δάνεια 

Άνω των 5 ετών 889 16.453 15.601 

Από 1 έως 5 έτη 260.120 15.082 4.495 

Έως 1 έτος 32.713 59.870 100.106 

Σύνολο 293.723 91.404 120.202 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

Άνω των 5 ετών 12.549 35.987 34.207 

Από 1 έως 5 έτη 7.317 16.381 21.088 

Έως 1 έτος 1.841 3.916 3.803 

Σύνολο 21.707 56.284 59.098 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες 
συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από 
την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της 
χρήσης 2008, προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων 
οικονοµικών κατάστασεων για τη χρήση 2009, όπως συντάχθηκαν από την FOLLI FOLLIE ABEE 
βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή 

 

Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις  

 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις, αναλύονται ως ακολούθως: 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Προβλέψεις για φόρους 1.663 1.442 1.674 

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 1.900 2.979 2.655 

Σύνολο 3.563 4.421 4.329 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες 
συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από 
την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της 
χρήσης 2008, προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2009, όπως συντάχθηκαν από την FOLLI FOLLIE ABEE 
βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. 
. 

 
Στις λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις περιλαµβάνονται πέραν των προβλέψεων για επιπλέον 
φόρους από µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα οι 
οποίοι αφορούν σε προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις και κατάπτωση ποινικών ρητρών. 
 
Οι προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις αφορούν σε εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις της Εταιρείας µε 
ενάγοντα το Ελληνικό ∆ηµόσιο, ανέρχεται σε € 2,15 εκατ. την 31.12.2010 και αποτελεί µια 
αξιόπιστη εκτίµηση των ποσών που θα κληθεί να καταβάλει εφόσον είναι τελεσίδικη σε βάρος της. 
 
Η πρόβλεψη για κατάπτωση ποινικών ρητρών ύψους € 324 χιλ. την 31.12.2010, πηγάζει από το 
γεγονός ότι θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ενδεχοµένως να κληθεί να καταβάλει συγκεκριµένα 
ποσά ως ποινική ρήτρα σε προµηθευτές της µε τους οποίους έχει συνάψει εµπορική σύµβαση 
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συνεργασίας τύπου shops-in-a-shop, σε περίπτωση πρόωρης λύσης της συνεργασίας και υπό 
ορισµένες συνθήκες και προϋποθέσεις. 
 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε να 
απεικονίζουν την παρούσα αξία του εξόδου που αναµένεται να χρειαστεί για την τακτοποίηση της 
υποχρέωσης. 
 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, αναλύονται για την εξεταζόµενη τριετία στον ακόλουθο 
πίνακα: 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Λοιπές υποχρεώσεις (Εγγυήσεις ενοικίων 
/καταθέσεων) 609 365 38 

Αποτίµηση χρη/κων µέσων αντιστάθµισης 5.463 31.990 34.330 

Σύνολο 6.072 32.355 34.368 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι 
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως 
συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – 
λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία των 
δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2009, όπως 
συντάχθηκαν από την FOLLI FOLLIE ABEE βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από 
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή 

 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις όπως προκύπτει και από τον πίνακα, αφορούν κυρίως σε 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων αντιστάθµισης. Τα εν 
λόγω χρηµατοοικονοµικά µέσα, είναι συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων (IRS) τα οποία κατέχονται 
ως αντισταθµιστικά εργαλεία ταµειακών ροών χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µεταβλητού 
επιτοκίου, και τα οποία καλύπτουν το 69% περίπου του κεφαλαίου των δανειακών υποχρεώσεων 
την 31.12.2010. Το σύνολο των συµβολαίων λήγει µετά το 2013. Οι εύλογες αξίες παραγώγων 
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων βασίζονται σε αγοραία αποτίµηση (mark to market), η οποία 
επιβεβαιώνεται από τα πιστωτικά ιδρύµατα µε τα οποία έχουν υπογραφεί οι σχετικές συµβάσεις. Οι 
ανωτέρω µεταβολές αποτίµησης των µέσων αντιστάθµισης αναγνωρίζονται ως «Αποθεµατικά» στα 
κονδύλια ιδίων κεφαλαίων, µέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εσόδων και µεταφέρονται στα 
αποτελέσµατα όταν οι ταµειακές ροές που αντισταθµίζονται επηρεάζουν αυτά. Την 31.12.2010 οι 
υποχρεώσεις από την αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων ανήλθαν σε € 34,3 εκατ. έναντι € 32 
εκατ. την 31.12.2009 και € 5,5 εκατ. την 31.12.2008 
 
Αναβαλλόµενη φορολογία 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
κατά την τελευταία ηµέρα κάθε εξεταζόµενης χρήσης. 
 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

  31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

(ποσά σε € χιλ.) 
Α.Φ. 

Απαίτηση 

Α.Φ. 

Υποχρέωση 

Α.Φ. 

Απαίτηση 

Α.Φ. 

Υποχρέωση 

Α.Φ. 

Απαίτηση 

Α.Φ. 

Υποχρέωση 

Μη κυκλοφορούν 

ενεργητικό       

Ενσώµατα Πάγια 385 3.357 704 4.614 791 5.537 
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Άυλα πάγια -248 13.457 -214 12.891 -182 12.693 

Lleasing 0 1.447 0 1.235 0 1.135 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 0 0 0 0 24 0 

Αποτιµήσεις 0 0 105 0 28 0 

Κυκλοφορούν ενεργητικό       

Απαιτήσεις 1.353 899 671 1.034 0 1.034 

Προβλέψεις 1.707 0 1.047 0 1.124 0 

Α.Φ. στα ίδια Κεφάλαια 
(Αποτιµήσεις) 0 0 6.259 0 6.866 0 

Zηµίες 0 0 4.496 0 3.282 0 

Υποχρεώσεις παροχών 
προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 3.260 0 1.356 0 1.575 0 

Υποχρεώσεις - Μεταβατικά 
∆εδουλευµένα 0 0 -134 1.516 -176 1.230 

Σύνολο 6.456 19.159 14.291 21.290 13.333 21.629 

Συµψηφισµός 0 0 -2.730 -2.730 -791 -791 

Σύνολο 6.456 19.159 11.561 18.560 12.541 20.837 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό 
ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2009, όπως συντάχθηκαν από την FOLLI FOLLIE ABEE βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν 
ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή 

 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι υπολογίζονται µε βάση το φορολογικό συντελεστή που θα βαρύνει τα 
κέρδη της εκάστοτε εταιρείας κατά τη χρήση που αναµένεται ότι θα τακτοποιηθεί η αναβαλλόµενη 
φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση, λαµβάνοντας υπ' όψιν τις φορολογικές διατάξεις που είναι σε 
ισχύ κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Συνεπώς, ο φορολογικός συντελεστής που 
χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας έχει αναλυτικά ως εξής: 
βάσει των πρόσφατων τροποποιήσεων της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας, χρησιµοποιήθηκε 
συντελεστής 25% για τις προσωρινές αποκλίσεις που τακτοποιήθηκαν εντός του 2009, 
συντελεστής 24% για όσες θα τακτοποιηθούν εντός του 2010, συντελεστής 23% για όσες θα 
τακτοποιηθούν εντός του 2011, συντελεστής 22% για όσες θα τακτοποιηθούν εντός του 2012, 
συντελεστής 21% για όσες θα τακτοποιηθούν εντός του 2013 και συντελεστής 20% για όσες θα 
τακτοποιηθούν µετά την 01.01.2014.  
 
Εµπορικές και Λοιπές υποχρεώσεις 
 
Οι εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις του Οµίλου αφορούν κυρίως σε εµπορικές υποχρεώσεις 
προµηθευτές, επιταγές πληρωτέες, προκαταβολές πελατών υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και λοιπές υποχρεώσεις (κυρίως υποχρεώσεις µισθωµάτων). 
 
Το σύνολο των εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων ανήλθε την 31.12.2010 σε € 163,2 εκατ. 
έναντι € 148,1 εκατ. την 31.12.2009 και € 174,3 εκατ. την 31.12.2008. 
 
Η µείωση κατά 15% στο εν λόγω κονδύλι την 31.12.2009 έναντι της 31.12.2008, οφείλεται στην 
τακτοποίηση των υποχρεώσεων των προµηθευτών κατά το 2009 µε απόσβεση των ήδη 
καταβληθέντων προκαταβολών για αγορές αποθεµάτων και χρήση. 
 
Η αύξηση της τάξης του 10,2% την 31.12.2010 σε σχέση µε το 2009, οφείλεται τόσο στην αύξηση 
των εµπορικών υποχρεώσεων (προµηθευτές) του Οµίλου, από € 91,8 εκατ. το 2009 σε € 103,4 
εκατ. το 2010 λόγω της επιµήκυνσης του χρόνου εξόφλησης αυτών όσο και στην αύξηση των 
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προκαταβολών σε πελάτες, από € 8,2 εκατ. την 31.12.2009 σε € 14,7 εκατ. την 31.12.2010, 
κυρίως λόγω εορτών. 
 
Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας υποχρεώσεων προς προµηθευτές ανήλθε σε 115 ηµέρες το 
2008, 108 ηµέρες το 2009 και 121 ηµέρες το 2010. 
 

 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος - Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

 
Ο τρέχον φόρος εισοδήµατος ανήλθε σε € 13,1 εκατ. την 31.12.2010 έναντι € 21,2 εκατ. την 
31.12.2009 και € 13,5 εκατ. την 31.12.2008. Ποσό ύψους € 13,3 εκατ. το 2008, € 14,5 εκατ. το 
2009 και € 7,8 εκατ. το 2010, αφορούσαν στο φόρο εισοδήµατος. 
 
Το 2009 σύµφωνα µε το άρθρ. 2 του Ν.3808/2009, επιβλήθηκε εφάπαξ έκτακτη εισφορά επί των 
κερδών της χρήσης 2008, ύψους € 7,3 εκατ. επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα. 
 
Το 2010 επιβλήθηκε εφάπαξ έκτακτη εισφορά επί των κερδών της χρήσης 2009 σύµφωνα µε τον 
Ν.3845/2010, ύψους € 4,7 εκατ. επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα  της χρήσης 2010. 
 
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν σε ΦΠΑ και λοιπούς φόρους και τέλη και 
ανήλθαν σε € 5,6 εκατ. την 31.12.2008, € 9,1 εκατ. την 31.12.2009 και € 6,7 εκατ. την 
31.12.2010. 
 
Βάσει του Μνηµονίου για τη στήριξη της Ελληνικής Οικονοµίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (Ν.3845/2010), προβλέπεται η επιβολή έκτακτης εφάπαξ εισφοράς επί 
των κερδών της χρήσεως 2010.  
 
Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος για τις εταιρείες του Οµίλου που εδρεύουν στην Ελλάδα είναι 
25% για τις χρήσεις 2008, 2009 και 24% για τη χρήση 2010, ενώ κατά τις χρήσεις 2011 έως 2014 
θα µειώνεται κατά µία ποσοστιαία µονάδα ετησίως. Για τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία ο 
φορολογικός συντελεστής είναι 16% και 10% αντιστοίχως και για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010, 
ενώ στη Μολδαβία ο φορολογικός συντελεστής είναι µηδενικός. Ο τρέχων φόρος λογίζεται µε τους 
ως άνω συντελεστές επί των φορολογητέων κερδών κάθε εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται µε 
βάση τις φορολογικές διατάξεις κάθε χώρας. Σε περίπτωση που τα φορολογητέα κέρδη είναι 
αρνητικά (ζηµίες), ο τρέχων φόρος που λογίζεται είναι µηδενικός.  
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3.16.1.3 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών χρήσεων 2008-2010 

 

Οι ενοποιηµένες ταµειακές ροές της Εκδότριας για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010 παρατίθενται 
στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

(ποσά σε € χιλ.) 2008 2009 2010 

  

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη πρό φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 129.619 157.760 124.712 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:       

Αποσβέσεις 19.074 21.863 21.675 

Προβλέψεις 2.884 5.750 1.376 

Συναλλαγµατικές διαφορές 4.065 -3.724 15.022 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας -4.872 -15.249 7.410 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 46.664 32.512 34.005 

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται 
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:       

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -31.625 -28.159 -28.147 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -87.385 -22.200 -83.526 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 33.957 -29.311 16.885 

Μείον:       

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -45.443 -31.475 -33.307 

Καταβεβληµένοι φόροι -34.102 -32.364 -46.161 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 32.835 55.403 29.946 

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων -43.776 -220 -83 

Εξαγορά µειοψηφικών πακέτων       

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων -47.893 -29.267 -23.199 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων 9.550 3.213 437 

Τόκοι εισπραχθέντες 1.530 614 1.349 

Μερίσµατα εισπραχθέντα 199 102 91 

Είσπραξη από πώληση χρηµ/κών περιουσιακών στοιχείων 3.497 14.157 -18.577 

Μείωση/(Αύξηση) λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων -1.850 -620 -2.406 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -78.744 -12.022 -42.387 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

Επιστροφή µετοχικού κεφαλαίου σε µετόχους µειοψηφίας - -600 - 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 58.213 128.990 87.938 

Εισροές από χρηµατοδοτικές µισθώσεις - - 5.003 

Εξοφλήσεις δανείων - -107.694 -62.731 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεωλύσια) -1.563 -2.129 -2.796 

Αγορά ίδιων µετοχών -5.660 -1.043 3.394 

Μερίσµατα πληρωθέντα -23.525 -14.494 -4.077 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 27.465 3.031 26.731 
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Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης 

(α+β+γ) -18.444 46.412 14.289 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 91.509 73.064 119.476 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 73.064 119.476 133.766 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από 
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2009, όπως συντάχθηκαν από την FOLLI FOLLIE ABEE βάσει 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή 

3.16.1.4 Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες  

 
Για την πληρέστερη ανάλυση της δραστηριότητας και απόδοσης του Οµίλου, παρατίθενται στον 
παρακάτω πίνακα οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες: 
 
 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 

  2008 2009 2010 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%)       

Αποδοτικότητα Μ.Ο Ιδίων Κεφαλαίων (προ φόρων) 34% 39% 25% 

Αποδοτικότητα Μ.Ο Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 10% 11% 8% 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες)       

Κυκλοφορία Απαιτήσεων από Πελάτες 112 102 124 

Κυκλοφορία Υποχρεώσεων προς Προµηθευτές 115 108 121 

Κυκλοφορία Αποθεµάτων 194 195 221 

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)       

Ξένα/Ίδια Κεφάλαια 2,6 2,3 1,9 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)       

Άµεση Ρευστότητα 1,3 0,8 1,8 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ(%)       

Καθαρός δανεισµός/EBITDA 3,4 3,2 3,4 

EBITDA/Καθαροί Τόκοι 4,5 10,1 4,1 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εταιρεία, µη επεξεργασµένων από Ορκωτό Ελεγκτή 
 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ 

 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%) 

Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων [Κέρδη προ Φόρων Τρέχουσας Χρήσης/ ((Ίδια Κεφάλαια 
τρέχουσας χρήσης + Ίδια Κεφάλαια προηγούµενης χρήσης) 
/ 2)] x 100 

Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων [(Κέρδη προ Φόρων Τρέχουσας Χρήσης) / ((Σύνολο 
Ενεργητικού Προηγούµενης Χρήσης + Σύνολο Ενεργητικού 
τρέχουσας χρήσης)/2)] x 100 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) 

Κυκλοφορία Απαιτήσεων από Πελάτες  [(Εµπορικές απαιτήσεις) / Κύκλος Τρέχουσας Χρήσης] x 365 

Κυκλοφορία Υποχρεώσεων προς Προµηθευτές [(Εµπορικές υποχρεώσεις) / Κόστος Πωλήσεων Τρέχουσας 
Χρήσης] x 365 

Κυκλοφορία Αποθεµάτων (Αποθέµατα Τρέχουσας Χρήσης / Κόστος Πωλήσεων 
Τρέχουσας Χρήσης) x 365 
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∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) 

Ξένα / Ίδια Κεφάλαια (Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις) / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) 

Άµεση Ρευστότητα (Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία – Αποθέµατα) / 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) 

Καθαρός δανεισµός / EBITDA (∆άνεια και χρηµατοδοτικές µισθώσεις µείον διαθέσιµα)  / 
EBITDA 

EBITDA / Καθαροί Τόκοι EBITDA / (Χρεωστικοί τόκοι – Πιστωτικοί τόκοι) 
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3.16.1.5 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις µεταβολές των ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων 
χρήσεων 2008-2010 

 

Η ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τις χρήσεις 2008-2010 παρουσιάζεται 
στον ακόλουθο πίνακα. 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2008 

(ποσά σε € χιλ.) 
Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Υπέρ 

το 

άρτιο 

Λοιπά 

αποθεµατικά 

Ίδιες 

Μετοχές 

Αποτελέσµατα 

εις  νέον 

Συναλλαγµατικές 

διαφορές- 

Λοιπές 

µεταβολές 

Λοιπά 

στοιχεία 

καθαρής 

θέσης Σύνολο 

∆ικαιώµατα 

µειοψηφίας 

Σύνολο 

Καθαρής 

Θέσης 

Υπόλοιπα 

1.1.2008 9.884 62.532 25.443 -7.899 261.100 -59.102 -88.928 203.030 132.793 335.823 

∆ιανεµηθέντα 
µερίσµατα 0 0 0 0 -3.295 0 0 -3.295 -20.484 -23.779 

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας από 
µεταβολή ποσοστών 
σε θυγατρικές 0 0 0 0 599 0 0 599 -14.573 -13.974 

Καθαρό εισόδηµα 
καταχωρ.απ΄ευθείας 
στην καθαρή θέση  0 0 -4.193 0 496 0 0 -3.697 224 -3.473 

Αλλαγή λογιστικού 
χειρισµού υπεραξίας 
σύµφωνα µε το 
αναθεωρηµένο 
∆.Λ.Π 27 0 0 0 0 -24.249 0 0 -24.249 0 -24.249 

Αποτέλεσµα 
περιόδου 0 0 0 0 76.954 0 0 76.954 22.296 99.250 

Αγορά ιδίων 
µετοχών 0 0 0 -5.660 0 0 0 -5.660 0 -5.660 

Λοιπές µεταβολές / 
Μεταφορές 0 0 7.463 0 -2.984 12.638 0 17.117 -4.833 12.284 

Υπόλοιπο την 

31∆εκεµβρίου  

2008 9.884 62.532 28.713 -13.560 308.622 -46.463 -88.928 260.800 115.422 376.222 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από 
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή  

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009 

(ποσά σε € 
χιλ.) 

Μετοχι

κό 

κεφάλ

αιο 

Υπέρ 

το 

άρτιο 

∆ιαφορέ

ς 

Ενοποίη

σης 

Αποθεµα

τικά 

εύλογης 

αξίας 

Λοιπά 

αποθεµα

τικά 

Ίδιες 

Μετοχ

ές 

Αποτελέσµ

ατα εις  

νέον 

Συναλ/

κές 

διαφορ

ές 

Σύνολο 

καθαρής 

θέσης 

Μετόχων 

Εταιρείας

(β) 

∆ικαιώµ

ατα 

µειοψη

φίας (γ) 

Σύνολο 

Καθαρής 

Θέσης 

(δ)=(β)

+(γ) 

Υπόλοιπα 

1.1.2009 18.234 62.532 -88.928 0 28.713 

-

13.56

0 403.313 -46.463 363.842 12.381 376.222 

Κέρδη µετά 
από φόρους 0 0 0 0 0 0 113.431 0 113.431 1.811 115.242 

Αποτίµηση 
χρηµατοοικονο
µικών 
περιουσιακών 
στοιχείων 0 0 0 0 -20.422 0 0 -14.496 -34.918 0 -34.918 
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Συναλλαγµατικ
ές διαφορές  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λοιπά έσοδα 
µη µετέχοντα 
στα κέρδη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αναβαλλόµενη 
φόροι 
θυγατρικής στα 
ίδια κεφάλαια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Συγκεντρωτι

κά συνολικά 

έσοδα µετά 

από φόρους 0 0 0 0 -20.422 0 113.431 -14.496 78.513 1.811 80.324 

Επιστροφή 
κεφαλαίου σε 
µετόχους 
µειοψηφίας  0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600 -600 

∆ιάφορα έσοδα 
/ έξοδα στα 
ίδια κεφάλαια 0 0 0 0 0 0 1.007 0 1.007 0 1.007 

Έξοδα αύξησης 
κεφαλαίου 
θυγατρικής 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας 
από µεταβολή 
ποσοστών 
θυγατρικών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -232 -232 

∆ιανεµηθέντα 
µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 -14.524 0 -14.524 0 -14.524 

Εξαγορά 
µειοφηφικών 
συµµετοχων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μεταφορές -58 0 0 0 -172 0 -1.334 1.243 -320 262 -58 

Αγορά ιδίων 
µετοχών 0 0 0 0 0 -1.043 0 0 -1.043 0 -1.043 

Υπόλοιπο την 

31η 

∆εκεµβρίου 

2009 18.176 62.532 -88.928 0 8.119 

-

14.60

2 501.893 -59.716 427.474 13.622 441.096 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από 
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή  

 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2010 

(ποσά σε € χιλ.) 

Μετο

χικό 

κεφά

λαιο 

Υπέρ 

το 

άρτι

ο 

∆ιαφορ

ές 

Ενοποί

ησης 

Αποθεµ

ατικά 

εύλογης 

αξίας 

Λοιπά 

αποθεµ

ατικά 

Ιδιες 

Μετοχ

ές 

Αποτελέ

σµατα εις  

νέον 

Συναλ/

κές 

διαφορέ

ς 

Σύνολο 

καθαρή

ς θέσης 

Μετόχω

ν 

Εταιρεί

ας(β) 

∆ικαιώµ

ατα 

µειοψηφ

ίας (γ) 

Σύνολο 

Καθαρής 

Θέσης 

(δ)=(β)

+(γ) 

Υπόλοιπα 1.1.2010 

18.1

76 

62.5

32 

-

88.928 0 8.119 

-

14.60

2 501.893 -59.716 

427.47

4 13.622 441.096 

Κέρδη µετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 83.279 0 83.279 1.825 85.105 

Αποτίµηση διαθεσίµων 
προς πώληση 
επενδύσεων 0 0 0 0 -4 0 0 0 -4 0 -4 
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Αποτίµηση 
Χρηµατοικονοµικών 
µέσων 0 0 0 0 -7.916 0 0 0 -7.916 0 -7.916 

Συναλλαγµατικές 
διαφορές  0 0 0 0 0 0 0 23.230 23.230 0 23.230 

Αναβαλλόµενη φόροι 
θυγατρικής στα ίδια 
κεφάλαια 0 0 0 0 657 0 0 0 657 0 657 

Έξοδα αύξησης 
κεφαλαίου θυγατρικής 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Συγκεντρωτικά 

συνολικά έσοδα µετά 

από φόρους 0 0 0 0 -7.263 0 83.279 23.230 99.246 1.825 101.072 

Επιστροφή κεφαλαίου σε 
µετόχους µειοψηφίας  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

∆ιάφορα έσοδα / έξοδα 
στα ίδια κεφάλαια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Έξοδα αύξησης 
κεφαλαίου θυγατρικής 0 0 0 0 0 0 -81 0 -81 0 -81 

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 -3.954 0 -3.954 0 -3.954 

Εξαγορά µειοφηφικών 
συµµετοχων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -598 -598 

Μεταφορές 0 0 0 0 -3.713 0 3.274 0 -439 439 0 

Αγορά ιδίων µετοχών 0 0 0 0 -1.073 5.610 1.117 0 5.654 0 5.654 

Εκκαθάριση Συµµετοχών 0 0 1.900 0 0 0 0 -628 1.272 0 1.272 

Υπόλοιπο την 31η 

∆εκεµβρίου 2010 

18.1

76 

62.5

32 

-

87.028 0 -3.930 -8.992 585.530 -37.114 

529.17

4 15.287 544.461 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από 
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή  

 

 

3.16.2 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενδιάµεσης Οικονοµικής περιόδου 01.01-

31.03.2010   

3.16.2.1 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της 
ενδιάµεσης οικονοµικής περιόδου 01.01-31.03.2011 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του κύκλου εργασιών και των αποτελεσµάτων 
του Οµίλου για την περίοδο 01.01-31.03.2011 και την αντίστοιχη περίοδο του 2010. 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

(ποσά σε € χιλ.) 
01.01. - 

31.03.2010 
01.01. - 

31.03.2011 

Κύκλος εργασιών 229.387 219.223 

Κόστος πωλήσεων -112.513 -112.432 

Μικτά κέρδη 116.875 106.791 

Άλλα έσοδα 9.093 10.083 

Έξοδα διοίκησης -11.795 -12.828 

Έξοδα διάθεσης -63.998 -65.718 

Άλλα έξοδα -1.361 -755 

Λειτουργικά κέρδη 48.813 37.573 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 1.622 2.712 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -12.821 -13.825 

Κέρδη/Ζηµιές προ φόρων 37.614 26.460 
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Φόρος εισοδήµατος -7.913 -3.327 

Κέρδη/Ζηµιές µετά από φόρους 29.701 23.133 

Αποσβέσεις 5.493 5.957 

Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 54.306 43.531 

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα): Απευθείας στην Καθαρή Θέση     

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 0 -5 

Αποτίµηση Παγίων Στοιχείων 0 0 

Αποτίµηση Χρηµατοοικονοµικών µέσων -1.830 -289 

Φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία του συνολικού εισοδήµατος  416 56 

Αναβαλλόµενοι φόροι µη µετέχοντες στα κέρδη περιόδου 0 0 

Κέρδος / Ζηµία από συγγενείς εταιρείες 0 0 

Λοιπά έσοδα µη µετέχοντα στα κέρδη περιόδου 0 -2 

Συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή εκµεταλλεύσεων εξωτερικού 27.095 -29.826 

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους 25.682 -30.067 

Συγκεντρ/κά συνολ. έσοδα µετά από φόρους 55.384 -6.934 

Το κέρδος αποδίδεται σε:     

Ιδιοκτήτες µητρικής 29.098 22.913 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 603 220 

Σύνολο 29.701 23.133 

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα     

αποδίδονται σε:     

Ιδιοκτήτες µητρικής 54.780 -7.154 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 603 220 

Σύνολο 55.384 -6.934 

     

Κέρδη περιόδου ανά µετοχή-βασικά και µειωµένα σε € 0,49162 0,38045 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-31.03.2011, όπως συντάχθηκαν 
από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.  

 
Επαναδιατύπωση κονδυλίων λόγω απορρόφησης 

 
Η Εταιρεία, για την αρτιότερη πληροφόρηση, προέβη στις ενοποιηµένες δηµοσιευµένες οικονοµικές 
καταστάσεις του α’ τριµήνου του 2011, σε επαναδιατύπωση κονδυλίων της κατάστασης συνολικών 
εσόδων του α’ τριµήνου του 2010 του Οµίλου, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

(ποσά σε € χιλ.) 

Περίοδος 01.01-
31.03.2010 (αρχικώς 

δηµοσιευθέντα) 

Επαναδιατυπώσεις 
κονδυλίων λόγω 
απορρόφησης 

Περίοδος 01.01-
31.03.2010 

(επαναδιατυπωµένα) 

Κύκλος εργασιών 229.387   229.387 

Κόστος πωλήσεων -112.513   -112.513 

Μικτά κέρδη 116.875   116.875 

Άλλα έσοδα  9.093   9.093 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   -11.795   -11.795 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -63.998   -63.998 

Άλλα  έξοδα -1.361   -1.361 

Λειτουργικά κέρδη 48.813   48.813 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 1.622   1.622 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -12.821   -12.821 

Κέρδη προ φόρων 37.614   37.614 

Μείον φόροι -7.913   -7.913 

Κέρδη µετά από φόρους (Α) 29.701   29.701 

Τα καθαρά κέρδη κατανέµονται σε:       

Ιδιοκτήτες µητρικής 25.912 3.186 29.098 
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∆ικαιώµατα µειοψηφίας 3.789 -3.186 603 

  29.701 0 29.701 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους (Β) 25.682  25.682 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους (Α) + (Β) 55.384  55.384 

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
κατανέµονται σε:    

Ιδιοκτήτες µητρικής 51.706 3.074 54.780 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 3.677 -3.074 603 

  55.384 0 55.384 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-31.03.2011, όπως συντάχθηκαν από 
την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.  

 

 

Κύκλος εργασιών 

 

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου, ανήλθε σε € 219,2 εκατ. το α’ τρίµηνο του 2011, σηµειώνοντας 
µείωση 4,4% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2010 δεδοµένης της οικονοµικής κρίσης και 
των εξελίξεων κυρίως σε Ευρώπη, Αµερική και λιγότερο στις χώρες της Ασίας.. 
. 
 
Οι πωλήσεις του Οµίλου αφορούν κυρίως σε πωλήσεις εµπορευµάτων, όπως προκύπτει από την 
ανάλυση εσόδων ανά κατηγορία που ακολουθεί: 
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ποσά σε € χιλ.) 
01.01 - 

31.03.2010 
% επί των 
πωλήσεων 

01.01 - 
31.03.2011 

% επί των 
πωλήσεων 

Πωλήσεις εµπορευµάτων  220.970 96,33% 212.848 97,09% 

Πωλήσεις προϊόντων ετοίµ-ηµιτ. 3.169 1,38% 3.283 1,50% 

Πωλήσεις  λοιπών αποθεµάτων & άχρηστου  υλικού 0 0,00% 53 0,02% 

Παροχή υπηρεσιών 5.248 2,29% 3.039 1,39% 

Σύνολο 229.387 100% 219.223 100% 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-31.03.2011, όπως συντάχθηκαν από 
την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.  

 
 
Οι ενοποιηµένες πωλήσεις της Εκδότριας ανά λειτουργικό τοµέα, αναλύονται ως ακολούθως: 
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

(ποσά σε € χιλ.) 
Κόσµηµα-ρολόι 

αξεσουάρ 

Λιανικό 
ταξιδιωτικό 

εµπόριο 
Πολυκαταστή

µατα 
Ένδυση-
υπόδηση 

Λοιποί 
τοµείς Σύνολο 

Απαλοιφές 
ενοποίησης 

Ενοποιηµέ
να 

στοιχεία 

01.01-31.03.2011                 

Πωλήσεις προς 
εξωτερικούς πελάτες 119.498 40.250 33.887 37.399 1.641 232.675 -13.452 219.223 

Πωλήσεις διατοµεακές 33 311 106 2.360 127 2.937 -2.937 0 

Σύνολο 119.531 40.561 33.993 39.759 1.768 235.612 -16.389 219.223 

01.01-31.03.2010                 

Πωλήσεις προς 
εξωτερικούς πελάτες 120.395 39.454 36.819 46.236 629 243.533 -14.146 229.387 

Πωλήσεις διατοµεακές 1036 126 4 2.255 19 3.440 -3.440 0 

Σύνολο 121.431 39.580 36.823 48.491 648 246.973 -17.586 229.387 
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Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-31.03.2011, όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.  

 
Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, ο τοµέας «κόσµηµα-ρολόι αξεσουάρ» αποτελεί το 
µεγαλύτερο λειτουργικό κοµµάτι του Οµίλου (54,5% του συνόλου των πωλήσεων την περίοδο 
01.01-31.03.2011, 52,9% την αντίστοιχη περσινή περίοδο) και παρουσίασαν µείωση της τάξης του 
1,6% το α’ τρίµηνο του 2011 σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2010.  
 

Οι πωλήσεις του τοµέα «λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου» εµφανίζονται αυξηµένες κατά 2,5% το α’ 
τρίµηνο του 2011 σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2010 ως αποτέλεσµα τόσο των αυξηµένων 
εσόδων από διαφηµιστικές ενέργειες προµηθευτών στους χώρους των καλλυντικών και καπνικών 
όσο και των µειωµένων εξόδων διοίκησης και διάθεσης στον εν λόγω τοµέα σε σχέση µε την 
αντίστοιχη περίοδο του 2010.  

 
Ο κλάδος των «πολυκαταστηµάτων» αποτελεί το 15,5% των συνολικών πωλήσεων το α’ τρίµηνο 
του 2011 έναντι 16,1% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι πωλήσεις του τοµέα αυτού εµφάνισαν 
µείωση 7,7% το α’ τρίµηνο του 2011 σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Ο κλάδος 
«λιανικής/χονδρικής πώλησης επώνυµων ειδών ένδυσης και υπόδησης», αποτελεί το 18,1% των 
συνολικών πωλήσεων το α’ τρίµηνο του 2011 έναντι 21,1% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι 
πωλήσεις του εν λόγω τοµέα εµφάνισαν µείωση 18% το α’ τρίµηνο του 2011 σε σχέση µε την 
αντίστοιχη περίοδο του 2010. Η µείωση των πωλήσεων στους δύο παραπάνω τοµείς είναι 
αποτέλεσµα της γενικότερης πτώσης της κατανάλωσης και της συρρίκνωσης των εισοδηµάτων 
στην ελληνική αγορά (µετά και την ένταξη στο µηχανισµό στήριξης και τα µέτρα του µνηµονίου) 
καθώς και των δύσκολων οικονοµικών συνθηκών στις αγορές της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας, 
χώρες στις οποίες δραστηριοποείται ο Όµιλος. 
 

Μικτό κέρδος 

 
Την περίοδο 01.01-31.03.2011 τα ενοποιηµένα µικτά κέρδη της Εταιρείας µειώθηκαν κατά 8,6% 
σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2010 και διαµορφώθηκαν σε € 106,8 εκατ. έναντι € 116,9 
εκατ. Το περιθώριο µικτού κέρδους, µειώθηκε σε 48,7% το α’ τρίµηνο του 2011 από 51% το 
αντίστοιχο τρίµηνο του 2010 κυρίως ως αποτέλεσµα της µείωσης του κύκλου εργασιών.  
 
Άλλα έσοδα 

 
Στην κατηγορία των άλλων εσόδων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
 

ΆΛΛΑ ΕΣΟ∆Α 

(ποσά σε € χιλ.) 
01.01. - 

31.03.2010 
01.01. - 

31.03.2011 

Έσοδα από Marketing 3.716 2.899 

Έσοδα από Promoters & Merch. 493 3.429 

Λοιπά Έσοδα  2.151 1.623 

Έσοδα από επιχορηγήσεις 2 40 

Έσοδα από ενοίκια 42 118 

Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές 1.295 1.081 

Άλλα λειτουργικά έσοδα (έκτακτα& ανόργ.) 93 836 

Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 1.301 59 

Σύνολο 9.093 10.083 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
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Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-
31.03.2011, όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.  

 
 
Αύξηση της τάξης του 10,9% παρουσίασαν τα άλλα έσοδα το α’ τρίµηνο του 2011 και ανήλθαν σε  
€ 10,1 εκατ. έναντι € 9,1 εκατ. το α’ τρίµηνο του 2010, κάτι που οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
κατά € 2,9 εκατ. των εσόδων από Promoters & Merch. 
 
Τα κονδύλια “Έσοδα από Marketing / Promoters & Merch” και "Λοιπά έσοδα”, περιλαµβάνουν 
έσοδα που σχετίζονται µε διαφηµιστικές και προωθητικές ενέργειες καθώς και έσοδα που 
προέρχονται από θυγατρικές εταιρείες και αφορούν υπηρεσίες και έξοδα που χρεώνουν αυτές στις 
επιχειρήσεις που λειτουργούν σηµεία πώλησης (corners) εντός πολυκαταστηµάτων όπως π.χ. 
έξοδα διαµόρφωσης χώρων, τηλεφωνικές χρεώσεις, δαπάνες κοινών διαφηµιστικών ενεργειών. 
 
Το κονδύλι έσοδα από ενοίκια περιλαµβάνει εισοδήµατα από παραχωρήσεις χώρων σε 
πολυκαταστήµατα εξωτερικού. 
 
Το κονδύλι “Έσοδα προηγούµενων χρήσεων” αφορά κυρίως πιστωτικά τιµολόγια από προµηθευτές 
εξωτερικού για αγορές προηγούµενης χρήσης, λόγω επίτευξης προκαθορισµένων στόχων αγορών 
εµπορευµάτων (εκπτώσεις επί τζίρου). 
 
Έξοδα διοίκησης 

 
Τα έξοδα διοίκησης του Οµίλου αναλύονται ως ακολούθως: 
 

ΈΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 
01.01-

31.03.2010 
01.01-

31.03.2011 

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού σύνολο 5.754 5.973 

Αµοιβές & έξοδα συνεργατών  1.247 1.204 

Τηλεφωνικά & ταχυδροµικά έξοδα 188 169 

Ενοίκια 922 1.000 

Ενοίκια-χρηµατ. µισθώσεις αυτοκινήτων 54 57 

Ασφάλιστρα 120 211 

Επισκευές & συντηρήσεις 192 135 

Ηλεκτρισµός, ύδρευση, θέρµανση, καθαριότητα 92 149 

Φόροι & τέλη 160 195 

Έξοδα µεταφορών 150 333 

Έξοδα προβολής & διαφήµισης 38 48 

Έξοδα Εκθέσεων  47 281 

Γραφική ύλη, έντυπα & λ/αναλώσιµα υλικά  104 173 

Λοιπά έξοδα 1.644 1.304 

Αποσβέσεις 1.017 1.444 

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 65 154 

Σύνολο 11.795 12.828 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-
31.03.2011, όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.  

 
To α’ τρίµηνο του 2011 τα έξοδα διοίκησης του Οµίλου ανήλθαν σε € 12,8 εκατ., αυξηµένα κατά 
8,8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2010. Η παρατηρούµενη αύξηση, οφείλεται κυρίως 
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στην αύξηση των αµοιβών και εξόδων προσωπικού, στην αύξηση των εξόδων µεταφορών και των 
εξόδων εκθέσεων, καθώς και στα αυξηµένα έξοδα ενοικίων και ασφάλιστρων.  
 
Έξοδα διάθεσης 

 
Τα έξοδα διάθεσης του Οµίλου, παρατίθενται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΈΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 
01.01. - 

31.03.2010 
01.01. - 

31.03.2011 

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού σύνολο 25.281 26.300 

Αµοιβές & έξοδα συνεργατών  6.830 5.112 
Προµήθειες πιστωτικών καρτών-& προµ. για 
χονδρ.πωλήσεις 615 767 

Τηλεφωνικά & ταχυδροµικά έξοδα 516 367 

Ενοίκια 16.413 16.070 

Ενοίκια-χρηµατ. µισθώσεις αυτοκινήτων 1.387 1.329 

Ασφάλιστρα 447 427 

Επισκευές & συντηρήσεις 972 803 

Ηλεκτρισµός, ύδρευση, θέρµανση, καθαριότητα 1.977 1.412 

Φόροι & τέλη 400 411 

Έξοδα µεταφορών 1.332 1.030 

Έξοδα προβολής & διαφήµισης 919 4.023 

Έξοδα Εκθέσεων  22 19 

Γραφική ύλη, έντυπα & λ/αναλώσιµα υλικά  611 368 

Λοιπά έξοδα 2.822 2.529 

Αποσβέσεις 3.407 4.500 

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 0 250 

Προβλέψεις λοιπές 46 0 

Σύνολο 63.998 65.718 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-
31.03.2011, όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.  

 
 
Τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε € 65,7 εκατ., την περίοδο 01.01-31.03.2011 παρουσιάζοντας 
αύξηση περίπου 2,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2010. Η σχέση εξόδων διάθεσης προς 
πωλήσεις διαµορφώθηκε σε 28% την περίοδο 01.01-31.03.2010 ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 
2011 ανήλθε σε 30%. 
 
Η παρατηρούµενη αύξηση οφείλεται κυρίως σε αύξηση των αµοιβών και εξόδων προσωπικού, που 
αντιπροσωπεύουν και τη µεγαλύτερη κατηγορία κόστους όπως προκύπτει από τον παραπάνω 
πίνακα (39,5% των εξόδων διάθεσης το α’ τρίµηνο του 2010 και 40% το αντίστοιχο του 2011), 
καθώς και στην αύξηση των εξόδων προβολής και διαφήµισης.  
 

Η αύξηση στα έξοδα προβολής και διαφήµισης που παρατηρείται την περίοδο 01.01.-31.03.2011 
σε σχέση µε την αντίστοιχη του 2010, από € 0,9 εκατ. σε € 4 εκατ., οφείλεται στη συνεργασία του 
Οµίλου µε δύο επώνυµα µοντέλα για την προώθηση κοσµηµάτων µε την επωνυµία Links και Folli 
Follie  διεθνώς, στη δηµιουργία νέων σηµείων λιανικής πώλησης στον τοµέα της ένδυσης καθώς 
και σε νέες συνεργασίες στον κλάδο λιανικής-χονδρικής πώλησης επώνυµων ειδών ένδυσης και 
υπόδησης. 
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Άλλα έξοδα  

 
Τα άλλα έξοδα σε επίπεδο Οµίλου µειώθηκαν το α’ τρίµηνο του 2011 κατά 44,5% σε σχέση µε το 
αντίστοιχο τρίµηνο του 2010 και ανήλθαν σε € 0,8 εκατ. (€ 1,4 εκατ. την περίοδο 01.01-
31.03.2010). 
 
Στα άλλα έξοδα του Οµίλου περιλαµβάνονται κυρίως χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές (€ 0,5 
εκατ. το α’ τρίµηνο του 2011 και € 0,6 εκατ. το αντίστοιχο τρίµηνο του 2010) - οι οποίες 
σχετίζονται  µε την είσπραξη απαιτήσεων σε ∆ολάρια ΗΠΑ που αποτελεί το βασικό νόµισµα για τις 
εξαγωγές του Οµίλου αλλά και για τις συναλλαγές στην Ασία - καθώς και έξοδα προηγούµενων 
χρήσεων, (€ 63 χιλ. το α’ τρίµηνο του 2011 και € 250 χιλ. το αντίστοιχο του 2010).  
 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 

 
Το εν λόγω κονδύλι παρουσίασε αύξηση 67,2% το α’ τρίµηνο του 2011 έναντι του αντίστοιχου 
τριµήνου του 2010 και ανήλθε σε € 2,7 εκατ., γεγονός που οφείλεται κυρίως σε κέρδη από 
προϊόντα συναλλάγµατος τα οποία την εξεταζόµενη περίοδο ανήλθαν σε € 1,9 εκατ. έναντι € 0,8 
εκατ. το α’ τρίµηνο του 2010. 
 
Αναλυτικότερα, το χρηµατοοικονοµικά έσοδα του Οµίλου για την εξεταζόµενη περίοδο 
παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 

(ποσά σε € χιλ.) 
01.01. - 

31.03.2010 
01.01. - 

31.03.2011 

Κέρδη από προϊόντα συναλλάγµατος 759 1.876 

Κέρδη παραγώγων 438 496 

Μερίσµατα από λοιπές επενδύσεις 11 0 

Τόκοι διαθεσίµων 144 236 

Λοιποί Τόκοι 138 6 

Κέρδη από πώληση παγίων  11 98 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 120 0 

Σύνολο 1.622 2.712 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-
31.03.2011, όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.  

 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

 
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα την περίοδο 01.01-31.03.2011 παρουσίασαν αύξηση κατά 7,8% σε 
σχέση µε την περίοδο 01.01-31.03.2010 και ανήλθαν σε € 13,8 εκατ. γεγονός που οφείλεται 
κυρίως στην αύξηση των τόκων και εξόδων δανειακών υποχρεώσεων.  
 
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 

(ποσά σε € χιλ.) 
01.01. - 

31.03.2010 
01.01. - 

31.03.2011 

Ζηµίες από προϊόντα συναλλάγµατος 2.387 1.689 

Ζηµίες αποτίµησης επενδ. εύλογης αξίας 93 176 

Ζηµίες παραγώγων 2.215 1.927 
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Ζηµίες από πώληση παγίων 28 273 

Λοιπά χρηµ/κα έξοδα 278 330 

Τόκοι και Έξοδα ∆ανειακών υποχρεώσεων 6.702 8.575 

Τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων 432 541 

Λοιποί Τόκοι 0 188 

Τραπεζικές προµήθειες και φόροι 687 126 

Σύνολο 12.821 13.825 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-
31.03.2011, όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.  

 

Κέρδη προ φόρων 

 
Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου µειώθηκαν περίπου 30% κατά την περίοδο 01.01-31.03.2011 σε 
σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2010 και διαµορφώθηκαν σε € 26,5 εκατ. έναντι € 37,6 εκατ. 
κυρίως λόγω της αύξησης των χρηµατοοικονοµικών εξόδων, των εξόδων διοίκησης και διάθεσης. 
 
Φόρος εισοδήµατος  

 

Ο φόρος εισοδήµατος για το α’ τρίµηνο του 2011 ανήλθε σε € 3,3 εκατ. από € 7,9 εκατ. το α’ 
τρίµηνο του 2010, ως αποτέλεσµα των µειωµένων προ φόρων κερδών. 
 
Κέρδη µετά από φόρους 

 
Τα κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου για το α’ τρίµηνο του 2011 διαµορφώθηκαν σε € 23,1 
εκατ. από € 29,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010 (µείωση κατά 22,1%). Αν ο Όµιλος δεν 
είχε επιβαρυνθεί µε την έκτακτη εισφορά και διαφορές φορολογικού ελέγχου ύψους € 3,26 εκατ. 
και µε επιπλέον τόκους δανειακών υποχρεώσεων περίπου € 2 εκατ., τα κέρδη προ φόρων θα είχαν 
παρουσιάσει µείωση της τάξης του 4,5% περίπου όσο και η µείωση που παρουσίασε ο κύκλος 
εργασιών.  
 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα/Έξοδα 

 

Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους διαµορφώθηκαν το α’ τρίµηνο του 2010 σε έσοδα € 
25,7 εκατ. έναντι εξόδων ύψους € 30,1 εκατ. το α’ τρίµηνο του 2011 κυρίως λόγω των αρνητικών 
συναλλαγµατικών διαφορών από µετατροπή εκµεταλλεύσεων εξωτερικού, όπως προκύπτει και 
στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) 

(ποσά σε € χιλ.) 
01.01. - 

31.03.2010 
01.01. - 

31.03.2011 

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 0 -5 

Αποτίµηση Χρηµατοοικονοµικών µέσων -1.830 -289 

Φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία του συνολικού εισοδήµατος  416 56 

Λοιπά έσοδα µη µετέχοντα στα κέρδη περιόδου 0 -2 

Συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή εκµεταλλεύσεων εξωτερικού 27.095 -29.826 

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους 25.682 -30.067 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-31.03.2011, όπως 
συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.  
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3.16.2.2 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένης Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της 
31.03.2011 

 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιηµένα στοιχεία της κατάστασης οικονοµικής θέσης 
της Εταιρείας, κατά την 31.12.2010 και 31.03.2011. 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2010 31.03.2011 

Περιουσιακά Στοιχεία   

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Ενσώµατα πάγια 232.028 229.638 

Επενδύσεις σε ακίνητα 74.852 74.828 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 105.465 104.604 

Υπεραξία  252.829 252.829 

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 486 479 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 12.541 12.414 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 27.271 27.510 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 705.472 702.301 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Αποθέµατα 296.955 310.098 

Εµπορικές απαιτήσεις 335.069 314.863 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 110.844 115.540 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 285 0 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 133.766 122.693 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων 382 207 

Σύνολο κυκλοφορούντων 877.301 863.400 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.582.772 1.565.701 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις   

Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής   

Μετοχικό κεφάλαιο 18.176 18.176 

Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο 62.532 62.532 

Λοιπά αποθεµατικά  -12.923 -13.152 

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης -124.142 -153.859 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 585.530 608.338 

 529.174 522.034 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 15.287 15.493 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 544.461 537.527 

Υποχρεώσεις   

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 649.430 638.602 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 20.837 20.069 

Υποχρεώσεις συνταξιοδότησης προσωπικού 9.427 9.759 

Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις 4.329 4.509 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχ/σεις 34.368 34.656 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχ/σεων 718.391 707.594 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 136.621 139.211 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 242 147 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 163.246 168.222 

Τρέχον Φόρος εισοδήµατος 13.057 9.086 
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Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.674 3.834 

Μερίσµατα πληρωτέα 80 80 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχ/σεων 319.921 320.580 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.038.311 1.028.174 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων & υποχρεώσεων 1.582.772 1.565.701 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-31.03.2011, όπως 
συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.  

 
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια – Επενδύσεις σε ακίνητα 

 
Η αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιµοποιούµενων ενσώµατων παγίων του Oµίλου και των 
επενδύσεων σε ακίνητα, ανήλθε σε € 304,5 εκατ. την 31.03.2011 έναντι € 306,9 εκατ. την 
31.12.2010. Η µείωση της αξίας κατά € 2,4 εκατ., των ενσώµατων παγίων οφείλεται κυρίως στις 
συναλλαγµατικές διαφορές και στις αποσβέσεις περιόδου. 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα του Οµίλου ανήλθαν σε € 74,8 εκατ. την 31.03.2011, αµετάβλητες 
συγκριτικά µε την αξία των επενδύσεων σε ακίνητα κατά την 31.12.2010. 
 
Επί των ακινήτων του Οµίλου έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις προς εξασφάλιση τραπεζικών 
υποχρεώσεων (βλ. υποενότητα 3.8.4.1 «Εµπράγµατα Βάρη» του παρόντος Ενηµερωτικού 
∆ελτίου). 
 
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία και Υπεραξία 

 
Η Εταιρεία την 31.03.2011 διατηρούσε άϋλα περιουσιακά στοιχεία αναπόσβεστης αξίας € 104,6 
εκατ. έναντι 105,5 εκατ. την 31.12.2010. Τα αϋλα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου κατά την 
31.12.2010 και 31.03.2011, έχουν ως εξής: 
 

ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (αναπόσβεστες αξίες) 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2010 31.03.2011 

Λογισµικά Προγράµµατα 1.417 1.481 

Μισθωτικά ∆ικαιώµατα 8.493 8.073 

Παραχ.& δικαιωµ.βιοµ  ιδιοκτησίας 95.555 95.051 

Σύνολο  105.465 104.604 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-31.03.2011, όπως 
συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.  

 
Αφορούν κυρίως την εκτιµηθείσα αξία της άδειας (δικαίωµα) ύψους € 43,1 εκατ. περίπου για 
διεξαγωγή εµπορικών δραστηριοτήτων (πωλήσεις) σε αεροδρόµια, λιµένες και µεθοριακούς 
σταθµούς έως το 2048.  
 
Η καταχωρηµένη υπεραξία σε ενοποιηµένο επίπεδο, από απόκτηση συµµετοχών ανήλθε σε € 252,8 
εκατ. την 31.03.2011, αµετάβλητη σε σχέση µε την 31.12.2010.  
 
Η υπεραξία κατά την 31.12.2010, αφορά σε ποσό ύψους € 200,2 εκατ. που εµφανίζεται στα 
περιουσιακά στοιχεία της µητρικής εταιρείας όπως προέκυψε µετά την ολοκλήρωση της 
Συγχώνευσης και αφορά υπεραξία αγοράς (χρονικά πριν την διενεργηθείσα Συγχώνευση) της τότε 
εταιρείας ΚΑΕ ΑΕ, από την τότε εταιρεία FOLLI FOLLIE ΑΒΕΕ (το 2003) και της εταιρείας ELMEC 
SPORT ABETTE, από την ΚΑΕ ΑΕ (την 05.10.2007), ποσό ύψους € 52,4 εκατ. που αφορά στην 
υπεραξία που προέκυψε από την αγορά της εταιρείας LINKS (LONDON) LIMITED από την εταιρεία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ (θυγατρική εταιρεία του Οµίλου), και τέλος ποσό ύψους € 0,3 εκατ. 
αφορά σε λοιπές αγορές εταιρειών. 
 

 

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 

 
Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση ύψους € 479 εκατ. την 31.03.2011 και € 486 χιλ. την 
31.12.2010, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

(ποσά σε €) 
Evenis 

AE 
Λητώ ΑΕ A.T.E 

∆ιάφορα 
χρεόγραφα 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2010 0 338.328 318.280 30.337 686.945 

Αποτίµηση 01.01.10-31.12.10 0 0 -196.874 -4.120 -200.994 

Υπόλοιπο την 31.12.2010 0 338.328 121.406 26.217 485.951 

Μειώσεις 0 0 0 -2.494 -2.494 

Αποτίµηση 01.01.11-31.03.11 0 0   -4.922 -4.922 

Υπόλοιπο την 31.03.2011 0 338.328 121.406 18.801 478.535 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων µη ελεγµένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή  

 
Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση του Οµίλου αφορούν µετοχές εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών οι οποίες αποτιµήθηκαν µε τις τρέχουσες τιµές κλεισίµατος της 
συνεδριάσεως του Χρηµατιστηρίου στις 31 Μαρτίου 2011 καθώς και µετοχές µη εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών οι οποίες αποτιµώνται στην τιµή κτήσης τους και ελέγχονται σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού για αποµείωση µέσω των αποτελεσµάτων. 
 
Από τις ανωτέρω επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση, ποσό ύψους € 478 χιλ. την 31.03.2011, 
αφορούν σε επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση της Εκδότριας. 
 

Αποθέµατα 

 

Το κονδύλι Αποθέµατα, αναλύεται ως εξής: 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2010 31.03.2011 

Εµπορεύµατα 298.765 310.265 

Προϊόντα - Πρώτες ύλες και αναλώσιµα υλικά 4.325 5.898 

Υλικά συσκευασίας 814 618 

Μείον: ∆ιαφορές αποτίµησης 6.949 6.684 

Σύνολο 296.955 310.098 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-
31.03.2011, όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.  

 
H αύξηση της τάξης του 4,4% στο ύψος των αποθεµάτων, από € 297 εκατ. την 31.12.2010 σε € 
310,1 εκατ. την 31.03.2011, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κατά 3,9% αύξηση των 
εµπορευµάτων λόγω  της αύξησης των σηµείων λιανικής πώλησης, καθώς και στην ενίσχυση που 
παρατηρήθηκε στον κλάδο του λιανικού-ταξιδιωτικού εµπορίου, ο οποίος επηρεάζεται θετικά από 
την τουριστική κίνηση κατά τους θερινούς µήνες. 
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Τα αποθέµατα αποτιµήθηκαν στο κόστος κτήσης αυτών, µε εξαίρεση ορισµένα αποθέµατα παλαιών 
εµπορευµατικών περιόδων, τα οποία αποτιµήθηκαν στην χαµηλότερη αξία µεταξύ της αξίας 
κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας αυτών, µε αποτέλεσµα να προκύπτουν οι 
παραπάνω «διαφορές αποτίµησης». Πρόκειται στην ουσία για "προβλέψεις για απαξιωµένα 
αποθέµατα" που σύµφωνα µε την Εταιρεία καλύπτουν πλήρως τον κίνδυνο αποθεµάτων, στον 
οποίο εκτίθεται η Εκδότρια δεδοµένης της φύσης της δραστηριότητας του Οµίλου (η κατοχή 
παλαιών αποθεµάτων ενέχει κίνδυνο λόγω της αδυναµίας διάθεσης των αποθεµάτων αυτών ή 
λόγω διάθεσης αυτών σε τιµές χαµηλότερες της αξίας µε την οποία αποτιµώνται στις οικονοµικές 
καταστάσεις). 
 

Εµπορικές απαιτήσεις 

 
Ο λογαριασµός εµπορικές απαιτήσεις την 31.12.2010 και την 31.03.2011, αναλύεται ως εξής: 
 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2010 31.03.2011 

Εµπορικές Απαιτήσεις- (πελάτες) 317.712 296.083 

Επιταγές Εισπρακτέες (µεταχρον.) & γραµµ. 18.655 20.064 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων  -1.298 -1.285 

Σύνολο 335.069 314.863 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-31.03.2011, όπως 
συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.  

 
Οι εµπορικές απαιτήσεις την 31.03.2011 σηµείωσαν µείωση της τάξης του 6% σε σχέση µε την 
31.12.2010 και ανήλθαν σε € 314,9 εκατ. την 31.03.2011. Η εν λόγω µείωση οφείλεται κυρίως στη 
µείωση των εµπορικών απαιτήσεων (πελάτες) λόγω της είσπραξης σηµαντικού µέρους αυτών κατά 
τη διάρκεια του τριµήνου. 
 
Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, προέκυψε από την µεµονωµένη εξέταση 
της ικανότητας αποπληρωµής του υπολοίπου για κάθε ένα πελάτη – χρεώστη, λαµβάνοντας υπόψη 
και την παλαιότητα αυτού.  
 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

 

Τα Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 
 

ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2010 31.03.2011 

Απαιτήσεις από πωλήσεις µέσω πιστωτικών καρτών 17.657 17.839 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Απαιτήσεις 453 380 

Απαιτήσεις από το δηµόσιο 6.505 5.774 

Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 48.197 45.470 

Προκαταβολές στο προσωπικό 145 360 

Αγορές υπό τακτοποίηση 1.482 4.651 

Λοιπές Απαιτήσεις  28.842 27.671 

Προπληρωθέντα έξοδα 6.940 10.526 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 623 2.869 

Σύνολο 110.844 115.540 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 



Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της FOLLI FOLLIE GROUP 

                        206 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-31.03.2011, όπως 
συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.  

 
Το σύνολο των λοιπών κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων την 31.03.2011 ανήλθε σε € 
115,5 εκατ. έναντι € 110,8 εκατ. την 31.12.2010 (αύξηση 4,2%), η οποία οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση των σηµείων λιανικής πώλησης, στις αγορές υπό τακτοποίηση, στα προπληρωθέντα έξοδα 
µε σκοπό την δέσµευση καλύτερων και ανταγωνιστικών τιµών  και την εξασφάλιση προνοµιακών 
εκπτώσεων. Οι λοιπές απαιτήσεις αφορούν κυρίως απαιτήσεις από έσοδα marketing και 
προωθητικών ενεργειών της Εταιρείας.  
 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αφορούν µετρητά και καταθέσεις όψεως και προθεσµίας και 
αναλύονται ως εξής: 
 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2010 31.03.2011 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 10.978 5.441 

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 122.788 117.252 

Σύνολο 133.766 122.693 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 
01.01-31.03.2011, όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.  

 

 
Ίδια κεφάλαια – Ίδιες Μετοχές 

 

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου ανήλθε σε € 537,5 εκατ. την 31.03.2011 έναντι € 
544,5 εκατ. την 31.12.2010.  
 
Η ανάλυση των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου κατά την 31.12.2010 και 31.03.2011, παρατίθεται 
στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
 

Ί∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2010 31.03.2011 

Μετοχικό κεφάλαιο 18.176 18.176 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 62.532 62.532 

Λοιπά αποθεµατικά (1) -12.923 -13.152 

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης (2)  -124.142 -153.859 

Αποτελέσµατα εις νέο 585.530 608.338 

 529.174 522.034 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 15.287 15.493 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 544.461 537.527 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
(1)  Περιλαµβάνονται πέραν των λοιπών αποθεµατικών και  ίδιες µετοχές αξίας € (8.992) χιλ. τόσο την 31.12.2010 όσο 
και την 31.03.2011  
(2) Περιλαµβάνονται πέραν των λοιπών στοιχείων καθαρής θέσης (διαφορές ενοποίησης) και συναλλαγµατικές 
διαφορές ύψους € (37.114) χιλ. την 31.12.2010 και € (66.833) χιλ. την 31.03.2011 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-31.03.2011, όπως συντάχθηκαν από 
την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.  
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∆ανειακές υποχρεώσεις 

 
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου κατά την 31.12.2010 και 31.03.2011, αναλύονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
 

∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2010 31.03.2011 

∆ανειακά κεφάλαια   

Οµολογιακά δάνεια 606.751 609.493 

Τραπεζικά δάνεια 120.202 100.710 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 59.098 67.609 

Σύνολο δανεισµού 786.051 777.812 

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις   

Τραπεζικά δάνεια 594.135 585.364 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 55.295 53.238 

Σύνολο µακροπρόθεσµου δανεισµού 649.430 638.602 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις   

Τραπεζικά δάνεια 132.818 124.839 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 3.803 14.372 

Σύνολο βραχυπρόθεσµου δανεισµού 136.621 139.211 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-31.03.2011, όπως συντάχθηκαν από 
την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.  

 

Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδοτικών µισθώσεων 
ανήλθαν σε € 777,8 εκατ. την 31.03.2011 έναντι € 786,1 εκατ. την 31.12.2010. Ο καθαρός 
δανεισµός (δάνεια (συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδοτικών µισθώσεων) µείον διαθέσιµα) σε 
επίπεδο Οµίλου ανήλθε σε € 655,1  εκατ. την 31.03.2011 έναντι € 652,3 εκατ. την 31.12.2010. 
 
Η Εκδότρια τον Μάρτιο του 2011, σύναψε κοινό οµολογιακό δάνειο µε την Τράπεζα BNP PARIBAS 
ύψους € 15 εκατ. Επίσης η Εταιρεία προέβη σε εξόφληση δανείων ύψους € 3 εκατ. περίπου ενώ σε 
επίπεδο Οµίλου εξοφλήθηκαν δάνεια ύψους € 21 εκατ. 
 
Ανάλυση των σηµαντικών δανειακών συµβάσεων καθώς και τα υπόλοιπα των σηµαντικότερων 
µακροπρόθεσµων δανείων ανά πιστωτικό ίδρυµα παρουσιάζονται στην Ενότητα 3.19.1.3 
«Σηµαντικές Πιστωτικές – ∆ανειακές Συµβάσεις» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.  

 
Η ωρίµανση του υπολοίπου των οµολογιακών, τραπεζικών δανείων και των χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων, αναλύεται ως ακολούθως: 
 

∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2010 31.03.2011 

Οµολογιακά δάνεια   

Άνω των 5 ετών 13,694 16,322 

Από 1 έως 5 έτη 560,345 536,017 

Έως 1 έτος 32,712 57,154 

Σύνολο 606,751 609,493 

Τραπεζικά δάνεια   

Άνω των 5 ετών 15,601 9,752 

Από 1 έως 5 έτη 4,495 23,274 

Έως 1 έτος 100,106 67,684 

Σύνολο 120,202 100,710 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις   

Άνω των 5 ετών 34,207 29,513 
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Από 1 έως 5 έτη 21,088 23,724 

Έως 1 έτος 3,803 14,372 

Σύνολο 59,098 67,609 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
περιόδου 01.01-31.03.2011, όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.  

 

 

Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις / υποχρεώσεις 

 
Στις λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις περιλαµβάνονται πέραν των προβλέψεων για επιπλέον 
φόρους από µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα οι 
οποίοι αφορούν σε προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις και κατάπτωση ποινικών ρητρών. 
 
Η πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις αφορά σε εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις της Εταιρείας µε 
ενάγοντα το Ελληνικό ∆ηµόσιο, ανέρχεται σε € 2,15 εκατ. την 31.03.2011 και αποτελεί µια 
αξιόπιστη εκτίµηση των ποσών που θα κληθεί να καταβάλει εφόσον κριθεί τελεσίδικη σε βάρος 
της. 
 
Η πρόβλεψη για κατάπτωση ποινικών ρητρών ύψους € 349 χιλ. την 31.03.2011, πηγάζει από το 
γεγονός ότι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου ενδεχοµένως να κληθούν να καταβάλουν 
συγκεκριµένα ποσά ως ποινική ρήτρα σε προµηθευτές µε τους οποίους έχουν συνάψει εµπορική 
σύµβαση συνεργασίας τύπου shops-in-a-shop, σε περίπτωση πρόωρης λύσης της συνεργασίας και 
υπό ορισµένες συνθήκες και προϋποθέσεις.   
 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε να 
απεικονίζουν την παρούσα αξία του εξόδου που αναµένεται να χρειαστεί για την τακτοποίηση της 
υποχρέωσης. 
 
Η πρόβλεψη για επιπλέον φόρους, ανήλθε την 31.03.2011 σε € 1,7 εκατ. αµετάβλητη σε σχέση µε 
την αντίστοιχη πρόβλεψη την 31.12.2010. 
 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, αφορούν κυρίως σε υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων. Τα εν λόγω χρηµατοοικονοµικά µέσα, είναι συµβόλαια 
ανταλλαγής επιτοκίων (IRS) τα οποία κατέχονται ως αντισταθµιστικά εργαλεία ταµειακών ροών 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µεταβλητού επιτοκίου, και τα οποία καλύπτουν το 69% 
περίπου του κεφαλαίου των δανειακών υποχρεώσεων την 31.03.2011. Το σύνολο των συµβολαίων 
λήγει µετά το 2013. Οι εύλογες αξίες παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων βασίζονται σε 
αγοραία αποτίµηση (mark to market), η οποία επιβεβαιώνεται από τα πιστωτικά ιδρύµατα µε τα 
οποία έχουν υπογραφεί οι σχετικές συµβάσεις. Οι ανωτέρω µεταβολές αποτίµησης των µέσων 
αντιστάθµισης αναγνωρίζονται ως «Αποθεµατικά» στα κονδύλια ιδίων κεφαλαίων, µέσω της 
κατάστασης λοιπών συνολικών εσόδων και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα όταν οι ταµειακές 
ροές που αντισταθµίζονται επηρεάζουν αυτά. Την 31.03.2011 οι υποχρεώσεις από την αποτίµηση 
χρηµατοοικονοµικών µέσων αντιστάθµισης ανήλθαν σε € 34,6 εκατ. έναντι € 34,3 εκατ. την 
31.12.2010. 
 
Εµπορικές και Λοιπές υποχρεώσεις 

 

Ο λογαριασµός εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύεται ως ακολούθως: 
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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2010 31.03.2011 

Εµπορικές Υποχρεώσεις 103.356 129.462 

Επιταγές πληρωτέες -Γραµµάτια & υποσχ. πληρ. 12.207 9.462 

Προκαταβολές πελατών  14.677 3.818 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 1.037 1.169 

∆ικαιούχοι αµοιβών 2.103 3.806 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 4.115 1.888 

Λοιπές υποχρεώσεις  19.532 11.534 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 5.910 6.597 

Έσοδα εποµένων χρήσεων 309 487 

Σύνολο 163.246 168.222 

Σηµ: Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-
31.03.2011, όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.  

 
Οι εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις του Οµίλου, αφορούν κυρίως σε εµπορικές υποχρεώσεις, 
επιταγές πληρωτέες, προκαταβολές πελατών και λοιπές υποχρεώσεις (κυρίως υποχρεώσεις 
µισθωµάτων). 
 

Την 31.03.2011 ανήλθαν σε 168,2 εκατ. έναντι 163,2 εκατ, την 31.12.2010, αυξηµένες κατά 3,1% 
περίπου. Η εν λόγω αύξηση των εµπορικών υποχρεώσεων οφείλεται κυρίως στην εποχικότητα του 
τοµέα λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου εξαιτία της αυξηµένης τουριστικής κίνησης κατά τους 
θερινούς µήνες, και αντισταθµίστηκε σε µεγάλο βαθµό από τη µείωση στις επιταγές πληρωτέες, 
στις προκαταβολές πελατών στις υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις. 
 

 

3.16.2.3 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών της περιόδου 01.01-
31.03.2011 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

  

ποσά σε € χιλ. 
01.01. - 

31.03.2010 
01.01. - 

31.03.2011 

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη πρό φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 37.614 26.460 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:   

Αποσβέσεις 5.493 5.957 

Προβλέψεις 709 404 

Συναλλαγµατικές διαφορές -6.815 -13.696 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας -291 -513 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 12.688 11.042 
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:   

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -36.817 -16.862 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 5.969 3.411 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -1.038 1.485 

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -9.868 -7.579 

Καταβεβληµένοι φόροι -8.803 -9.270 



Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της FOLLI FOLLIE GROUP 

                        210 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -1.161 839 

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων -5.102 -4.109 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων 3.412 229 

Τόκοι εισπραχθέντες 282 235 

Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 

Είσπραξη από πώληση χρηµ/κών περιουσιακών στοιχείων 131 -1.525 

Μείωση/(Αύξηση) λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων -695 -642 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.971 -5.813 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 11.031 15.000 

Εισροές από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 0 0 

Εξοφλήσεις δανείων -10.186 -20.030 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -936 -1.069 

Αγορά ίδιων µετοχών -652 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -742 -6.099 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
χρήσης (α)+(β)+(γ) -3.875 -11.073 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 119.476 133.766 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 115.602 122.693 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-31.03.2011, όπως συντάχθηκαν 
από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.  

 

 

3.16.2.4 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις µεταβολές των ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων 
της περιόδου 01.01-31.03.2011 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 

Μετοχι
κό 

κεφάλα
ιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

∆ιιαφο
ρές 

Ενοποί
ησης 

Αποθ
/κά 
εύλο
γης 

αξίας 

Ιδιες 
Μετοχέ

ς 

Λοιπά 
αποθεµατικ

ά 

Αποτελέ
σµατα 

εις  νέον 

Συναλ/
κές 

διαφορ
ές 

Σύνολο 
καθαρή
ς θέσης 
Μετόχω

ν 
Εταιρεί
ας(β) 

∆ικαιώ
µατα 

µειοψη
φίας 
(γ) 

Σύνολο 
Καθαρή
ς Θέσης 
(δ)=(β)

+(γ) 

Υπόλοιπα 1.1.2010 18.176 62.532 
-

88.928 
0 -14.602 8.119 501.893 

-
59.716 

427.47
4 

13.622 
441.09

6 

Κέρδη µετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 29.098 0 29.098 603 29.701 

Αποτίµηση 
χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων 

0 0 0 0 0 -1.830 0 0 -1.830 0 -1.830 

Συναλλαγµατικές διαφορές  0 0 0 0 0 0 0 27.095 27.095 0 27.095 

Αναβαλλόµενη φόροι 
θυγατρικής στα ίδια κεφάλαια 

0 0 0 0 0 416 0 0 416 0 416 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα µετά από φόρους 

0 0 0 0 0 -1.413 29.098 27.095 54.780 603 55.384 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας από 
µεταβολή ποσοστών 
θυγατρικών 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32 -32 

Μεταφορές 0 0 0 0 0 -4.205 4.996 -660 131 -131 0 

Αγορά ιδίων µετοχών 0 0 0 0 -652 0 0 0 -652 0 -652 

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 
2010 

18.176 62.532 
-

88.928 
0 -15.254 2.501 535.988 

-
33.281 

481.73
5 

14.061 
495.79

6 

            

Υπόλοιπα 1.1.2011 18.176 62.532 
-

87.028 
0 -8.992 -3.930 585.530 

-
37.114 

529.17
4 

15.287 
544.46

1 

Κέρδη µετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 22.913 0 22.913 220 23.133 

Αποτίµηση Χρηµατοικονοµικών 0 0 0 0 0 -289 0 0 -289 0 -289 
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µέσων 

Αποτίµηση διαθεσίµων προς 
πώληση επενδύσεων 

0 0 0 0 0 -5 0 0 -5 0 -5 

Συναλλαγµατικές διαφορές  0 0 0 0 0 0 0 -29.826 -29.826 0 -29.826 

Λοιπά έσοδα µη µετέχοντα στα 
κέρδη 

0 0 0 0 0 -2 0 0 -2 0 -2 

Αναβαλλόµενη φόροι 
θυγατρικής στα ίδια κεφάλαια 

0 0 0 0 0 56 0 0 56 0 56 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα µετά από φόρους 

0 0 0 0 0 -241 22.913 
-

29.826 
-7.154 220 -6.934 

Μεταφορές 0 0 0 0 0 11 -105 108 14 -14 0 

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 
2011 

18.176 62.532 
-

87.028 
0 -8.992 -4.160 608.338 

-
66.832 

522.03
5 

15.493 
537.52

7 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-31.03.2011, όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. 
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3.17 ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

3.17.1  Πηγές Κεφαλαίων  

 

 

Την 31.12.2010 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου ανήλθε σε € 1.583 εκατ. 
έναντι € 1.437 εκατ. την 31.12.2009 και € 1.345 εκατ. την 31.12.2008. Για την εξετεζόµενη τριετία 
2008-2010 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου παρουσίασε µέση ετήσια αύξηση 
της τάξης του 8,5%. 
 
Την 31.03.2011 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, ανήλθε σε € 1.566 εκατ., παρουσιάζοντας 
µείωση της τάξης του 1,08% σε σχέση µε ύψος των περιουσιακών στοιχείων την 31.12.2010.  
 

Μακροπρόθεσµες πηγές χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων του Οµίλου, αποτελούν κυρίως τα 
ίδια κεφάλαια και ο µακροπρόθεσµος δανεισµός. Βραχυπρόθεσµες πηγές χρηµατοδότησης 
αποτελούν κυρίως τα βραχυπρόθεσµα δάνεια καθώς και το βραχυπρόθεσµο µέρος των 
µακροπρόθεσµων δανείων. Επιπλέον, πηγή ρευστότητας του Οµίλου αποτελούν οι λειτουργικές 
του δραστηριότητες. Σηµειώνεται ότι, η ανάγκη χρηµατοδότησης του Οµίλου µε δανειακά 
κεφάλαια δεν παρουσιάζει εποχικότητα.  
 
Την 31.12.2010 οι δανειακές υποχρεώσεις του οµίλου Folli Follie Group ανήλθαν σε € 786,1 εκατ., 
εκ των οποίων € 649,4 εκατ. αφορούσαν µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις και € 136,6 
εκατ. αφορούσαν βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις. Την 31.12.2009 οι δανειακές 
υποχρεώσεις του Οµίλου ανέρχονταν σε € 752,4 εκατ., εκ των οποίων € 330,4 εκατ. αφορούσαν 
µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις και € 422 εκατ. αφορούσαν βραχυπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις. Τα αντίστοιχα ποσά για το 2008 διαµορφώνονταν ως εξής: Οι συνολικές δανειακές 
υποχρεώσεις του Οµίλου ανέρχονταν σε € 730,3 εκατ., εκ των οποίων € 614 εκατ. αφορούσαν 
µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις και € 116,4 εκατ. αφορούσαν βραχυπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις.  
 
Την 31.03.2011 οι δανειακές υποχρεώσεις του οµίλου Folli Follie Group ανήλθαν σε € 777,8 εκατ., 
µειωµένες κατά 1,05% σε σχέση µε την 31.12.2010. Από το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων 
την 31.03.2011, ποσό € 638,6 εκατ. αφορούσε µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις και ποσό 
€ 139,2 εκατ. βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις.  

 
Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου την 31.12.2010 ανέρχονταν σε € 544,5 εκατ. παρουσιάζοντας 
αύξηση 23,4% σε σχέση µε την 31.12.2009, ηµεροµηνία κατά την οποία διαµορφώνονταν σε € 
441,1 εκατ. Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου την 31.12.2008 ανήλθαν σε € 376,2 εκατ. Για την 
εξεταζόµενη τριετία 2008-2010 η µέση ετήσια αύξηση των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου ανήλθε σε 
ποσοστό της τάξης του 20%, ως αποτέλεσµα κερδοφόρων χρήσεων. 
 
Την 31.03.2011, τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου ανήλθαν σε € 537,5 εκατ. µειωµένα κατά 1,3% σε 
σχέση µε την 31.12.2010. 
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Ο δείκτης κάλυψης τόκων1 ανερχόταν το 2008, 2009 και 2010 σε 4,5, 10,1 και 4,1, αντίστοιχα. Ο 
δείκτης Ξένα / Ίδια Κεφάλαια2 διαµορφώθηκε το 2008, 2009 και 2010 σε 2,6, 2,3 και 1,9, 
αντίστοιχα. 
 
Η αυξηµένη χρήση ξένων κεφαλαίων οφείλεται κυρίως στον τραπεζικό δανεισµό που αντλήθηκε 
για την επέκταση του δικτύου των καταστηµάτων του Οµίλου (µέσω εκσυγχρονισµού των 
υφιστάµενων ή λειτουργίας νέων) και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας,  
 
Σηµειώνεται ότι, το σύνολο του τραπεζικού δανεισµού του Οµίλου αφορά δάνεια κυµαινόµενου 
επιτοκίου µε µέσο κόστος που διαµορφώθηκε για το 2010 περίπου σε 4,20 %. Το µέσο κόστος για 
τα δάνεια από χρηµατοδοτικές µισθώσεις, διαµορφώθηκε περίπου σε 2,70% για το 2010. Το µέσο 
κόστος τραπεζικού δανεισµού, διαµορφώθηκε για το α’ τρίµηνο 2011 περίπου σε 4,50% ενώ το 
µέσο κόστος για τα δάνεια από χρηµατοδοτικές µισθώσεις, κυµάνθηκε στα ίδια επίπεδα µε την 
χρήση 2010. 
 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εκδότριας, έως την ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος Ενηµερωτικού 
∆ελτίου, τηρούνται όλοι οι όροι και οι ρήτρες που περιέχονται στις δανειακές συµβάσεις του 
Οµίλου. 
 
Ανάλυση των σηµαντικών δανειακών συµβάσεων παρουσιάζονται στην υποενότητα 3.19.1.3 
«Σηµαντικές Πιστωτικές – ∆ανειακές Συµβάσεις» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.  

 
Η ωριµότητα των δανείων του Οµίλου παρουσιάζεται στην υποενότητα 3.16.1.2 
«Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένης Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης χρήσεων 2008-
2010» και 3.16.2.2 «Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένης Κατάστασης Οικονοµικής 
Θέσης της 31.03.2011». 
 
Για πληροφορίες σχετικά µε τις εγγυήσεις και τις εµπράγµατες εξασφαλίσεις κατά την 31.03.2011, 
βλ. υποενότητα 3.8.4, «Εµπράγµατα Βάρη και Εγγυήσεις», του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

 
3.17.2  Ρευστότητα 

 

3.17.2.1 Πληροφορίες για τις ταµειακές ροές του Οµίλου για την περίοδο 01.01-31.03.2011 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά (για αναλυτική παρουσίαση, βλ. 
υποενότητα 3.16.2.3 «Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών της 
περιόδου 01.01-31.03.2011») οι ταµειακές ροές του Οµίλου κατά την περίοδο 01.01-31.03.2011: 
 

(ποσά σε € χιλ.)  
01.01-

31.03.2011 

Tαµειακές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες  839 

Ταµειακές εισροές/(εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες  (5.813) 

Ταµειακές εισροές/(εκροές) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  (6.099) 

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα  (11.073) 

                                                
1 Ο δείκτης κάλυψης τόκων, προκύπτει ως το πηλίκο του δηµοσιευµένου στην ενοποιηµένη 
κατάσταση συνολικών εσόδων, EBITDA (Κέρδη προ φόρων χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων προς το σύνολο των καθαρών τόκων. 
2 Ο δείκτης Ξένα / Ίδια Κεφάλαια προκύπτει ως το πηλίκο του συνόλου των υποχρεώσεων 
(βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) προς τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου 
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Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην έναρξη της χρήσης 133.766 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στη λήξη της περιόδου 122.693 

Σηµ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-31.03.2011, όπως 
συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. 

 

Οι καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά την περίοδο 01.01–
31.03.2011 ανήλθαν σε € 0,84 εκατ., καθώς οι εισροές που δηµιουργήθηκαν από την κερδοφόρα 
δραστηριότητα του Οµίλου, αντισταθµίστηκαν από (α) την αυξηµένη ανάγκη σε κεφάλαιο κίνησης 
που δηµιούργησε η αύξηση των αποθεµάτων (€ 16,8 εκατ.), (β) την πληρωµή τόκων (€ 7,6 
εκατ.), (γ) την καταβολή φόρων (€ 9,3 εκατ.) και (δ) τις εκροές από συναλλαγµατικές διαφορές (€ 
13,7 εκατ.). 

  

Οι καθαρές ταµειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες κατά το τρίµηνο 01.01–31.03.2011 
διαµορφώθηκαν σε € 5,8 εκατ., ως αποτέλεσµα κυρίως της αγοράς ενσώµατων και άυλων πάγιων 
στοιχείων, εκροή ύψους € 4,1 εκατ., καθώς και της αγοράς χρηµ/κων περιουσιακών στοιχείων, 
εκροή ύψους € 1,5 εκατ. 

 

Οι καθαρές ταµειακές εκροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες κατά το τρίµηνο 01.01–
31.03.2011 ανήλθαν σε ποσό € 6,1 εκατ. λόγω κυρίως της εκροής ύψους € 20 εκατ., που 
αφορούσε σε εξόφληση µέρους των υφιστάµενων δανείων της Εταιρείας και η οποία µερικώς 
περιορίστηκε από εισροή, ύψους € 15 εκατ., λόγω είσπραξης από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια. 

 

Ο δείκτης άµεσης ρευστότητας3 ως µέτρο της ικανότητας του Οµίλου να αντιµετωπίζει τις 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του ρευστοποιώντας τα αµέσως ρευστοποιήσιµα στοιχεία, 
διαµορφώθηκε για το α’ τρίµηνο του 2011 σε 1,7. 

 

3.17.2.2 Πληροφορίες για τις ταµειακές ροές του Οµίλου για τις οικονοµικές χρήσεις 2008–2010  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά (για αναλυτική παρουσίαση, βλ. 
υποενότητα 3.16.1.3 «Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών χρήσεων 
2008-2010») οι ταµειακές ροές του Οµίλου κατά τις χρήσεις 2008-2010: 
 

(ποσά σε € χιλ.)  
Για την περίοδο που έληξε 31 

∆εκεµβρίου 

 2008 2009 2010 

Tαµειακές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες  32.835 55.404 29.946 

Ταµειακές εισροές/(εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες  (78.744) (12.022) (42.387) 

Ταµειακές εισροές/(εκροές) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  27.465 3.031 26.731 

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα  (18.444) 46.412 14.289 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην έναρξη της χρήσης 91.509 73.064 119.476 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στη λήξη της χρήσης 73.064 119.477 133.766 

Σηµ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2008, προκύπτουν από τα 
συγκριτικά στοιχεία των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2009, όπως 

                                                
3 Ο δείκτης άµεσης ρευστότητας ορίζεται ως ((Σύνολο Κυκλοφορούντων–Αποθέµατα)/ 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) 
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συντάχθηκαν από την FOLLI FOLLIE ABEE βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – 
λογιστή.  

 

Οι καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά το 2010 ανήλθαν σε ποσό 
ύψους € 30 εκατ. κυρίως ως αποτέλεσµα της αύξησης των αποθεµάτων και των απαιτήσεων κατά 
συνολικό ποσό € 111,7 εκατ η οποία αντισταθµίστηκε µερικώς από την αύξηση των υποχρεώσεων 
(πλην δανειακών), κατά ποσό της τάξης των € 17 εκατ.  
 
Οι καθαρές ταµειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες κατά το 2010 ανήλθαν σε € 42,4 
εκατ. τόσο λόγω αγοράς ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων ύψους € 23,2 εκατ. όσο και 
λόγω αγοράς χρηµ/κών περιουσιακών στοιχείων ποσού € 18,6 εκατ.  
 
Οι καθαρές ταµειακές εισροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες κατά το 2010 ανήλθαν σε € 
26,7 εκατ. ως αποτέλεσµα της έκδοσης /ανάληψης νέων δανείων ποσού € 87,9 εκατ. που µερικώς 
αντισταθµίστηκε µε την εξόφληση υφιστάµενων δανείων ποσού € 62,7 εκατ.  
 
Ο δείκτης άµεσης ρευστότητας για το 2010 διαµορφώθηκε σε 1,8. 
 

3.17.2.3 ∆ιαχείριση ∆ιαθεσίµων 

 

Τα διαθέσιµα του Οµίλου την 31.03.2011 διαµορφώθηκαν σε € 122,7 εκατ. έναντι € 134 εκατ. την 
31.12.2010. Τα διαθέσιµα του Οµίλου που δεν διακρατούνται στο ταµείο της Εταιρείας και των 
συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών, τοποθετούνται σε καταθέσεις όψεως και καταθέσεις 
προθεσµίας.  

 

Το ευρώ είναι το νόµισµα του οικονοµικού περβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία και οι 
λοιπές εταιρείες του Οµίλου (λειτουργικό νόµισµα). 

 

Προκειµένου να διαχειριστεί τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους που απορρέουν από τη 
δραστηριότητα και τους τρόπους χρηµατοδότησής του, ο Όµιλος προβαίνει στην σύναψη 
συµβάσεων παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Πληροφορίες για τους 
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους (κίνδυνος επιτοκίου, συναλλαγµατικός κίνδυνος, και κίνδυνος 
τιµών-πληθωρισµός) και τον τρόπο διαχείρισής τους από τον Όµιλο, παρατίθενται στην 
υποενότητα 2.1 «Κίνδυνοι που σχετίζονται µε το µακροοικονοµικό περιβάλλον» του παρόντος 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
 

3.17.2.4 Περιορισµοί στη χρήση κεφαλαίων 

 

Σύµφωνα µε τη διοίκηση της Εκδότριας, δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισµός στη χρήση των 
κεφαλαίων, ο οποίος επηρέασε ή ενδέχεται να επηρεάσει σηµαντικά, κατά τρόπο άµεσο ή έµµεσο, 
τις δραστηριότητές της. 
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3.17.3 Μερισµατική Πολιτική  

Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία και το καταστατικό της Εταιρείας, και µε την επιφύλαξη του 
άρθρου 44(α) του κ.ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέµονται µε τον ακόλουθο 
τρόπο: 

 

α. προηγείται η παρακράτηση του αναγκαίου του ποσοστού για το σχηµατισµό του τακτικού 
αποθεµατικού, όπως ορίζει ο νόµος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό 
(1/20) των καθαρών κερδών. Σύµφωνα µε το νόµο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, 
όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο µε το ένα τρίτο (1/3) του µετοχικού κεφαλαίου. Η 
υποχρέωση επαναλαµβάνεται όταν, λόγω ζηµιών, ελαττωθεί το αποθεµατικό κάτω από το όριο 
αυτό. 

 

β. ακολουθεί η διάθεση του προβλεπόµενου στο άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 ποσού για την 
καταβολή του µερίσµατος, ήτοι του 35% των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του ποσού για 
το τακτικό αποθεµατικό και τυχόν κερδών που προέρχονται από την εκποίηση µετοχών 
κατεχοµένων τουλάχιστον από δεκαετίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% του 
καταβληµένου κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας και των καθαρών κερδών από αποτίµηση 
χρηµατοπιστωτικών µέσων στην εύλογη αξία τους. Κατά την τακτική γενική συνέλευση, 
πλειοψηφία µετόχων που αντιπροσωπεύει 65% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου µπορεί 
να λάβει την απόφαση να διανείµει µέρισµα µικρότερο του τεθέντος κατώτατου ορίου σύµφωνα µε 
τον α.ν. 148/1967. Σε αυτήν την περίπτωση, το µη διανεµηθέν µέρισµα πρέπει να µεταφερθεί σε 
ένα ειδικό αποθεµατικό το οποίο, εντός τεσσάρων ετών από το χρόνο σχηµατισµού του, πρέπει να 
κεφαλαιοποιηθεί µε την έκδοση νέων µετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους 
µετόχους. Επίσης, πλειοψηφία που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 70% του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µπορεί να ψηφίσει υπέρ της διανοµής µερίσµατος µικρότερου 
του εκ του ανωτέρω νόµου κατωτάτου ορίου ή της µη διανοµής µερίσµατος χωρίς να 
µεταφερθούν τα σχετικά ποσά σε ειδικό αποθεµατικό προς κεφαλαιοποίηση. 

 

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ποσό των κερδών.  

 

Το ποσό του µερίσµατος πρέπει να καταβάλλεται στους µετόχους εντός δύο (2) µηνών από την 
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις. Σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα η αξίωση του µετόχου για το µέρισµα παραγράφεται 
µετά την παρέλευση πενταετίας υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Ο χρόνος έναρξής της πενταετίας 
αρχίζει από το τέλος του έτους εντός του οποίου εγκρίθηκε η 

διανοµή µερίσµατος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

Επίσης, µπορεί να καταβληθεί προµέρισµα εφόσον δηµοσιευτούν ενδιάµεσες χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις τουλάχιστον 20 ηµέρες πριν τη διανοµή του προµερίσµατος και υποβληθούν στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης. Το ποσό που καταβάλλεται ως προµέρισµα δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
50,0% των καθαρών κερδών που εµφανίζονται στις ενδιάµεσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

 

Η µερισµατική πολιτική της Εταιρείας για τη διετία 2008-2009 απεικονίζεται στον παρακάτω 
πίνακα: 
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σε '000 31.12.2008 31.12.2009

Καθαρά κέρδη 59.204 23.907

Συνολικό Μέρισµα 26.338 ―

% επί των καθαρών κερδών 44% ―

Αριθµός µετοχών τέλους χρήσης 52.675.000 52.675.000

Μέρισµα ανά µετοχή (σε €) 0,50 ―

Μερισµατική Πολιτική της Εκδότριας

 
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρεία, µη ελεγµένα από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές 

 

Η µη διανοµή µερίσµατος για τα κέρδη της χρήσης 2009 οφείλεται στην κρίση που πλήττει την 
αγορά καθώς επίσης και στην περαιτέρω ενίσχυση της οικονοµικής θέσης της Εταιρείας σε 
συνδυασµό µε τις προβλεπόµενες επενδύσεις. 

Όλες οι νέες µετοχές θα δικαιούνται να συµµετάσχουν σε ενδεχόµενη διανοµή µερίσµατος από τα 
κέρδη της χρήσης 2010 και εφεξής. Συγκεκριµένα ως προς τη διανοµή µερίσµατος για την 
οικονοµική χρήση 2010,το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, λαµβάνοντας υπόψη την κρίση 
στην αγορά και για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονοµικής θέσης της Εταιρείας, σε συνδυασµό 
µε τις προβλεπόµενες επενδύσεις του επενδυτικού προγράµµατος, προτίθεται να φέρει προς 
έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εκδότριας, που θα συγκληθεί στις 24.6.2011, 
πρόταση για µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2010 στους µετόχους της Εταιρείας 

 

Οι νέες µετοχές της Εταιρείας που προέκυψαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα έχουν τα 
ίδια δικαιώµατα επί µερισµάτων, όπως όλες οι υπόλοιπες υφιστάµενες µετοχές. 

 

 

3.17.4 ∆ικαστικές, ∆ιοικητικές και ∆ιαιτητικές ∆ιαδικασίες 

 

Οι σηµαντικότερες εκκρεµείς δικαστικές και διαιτητικές υποθέσεις του Οµίλου περιγράφονται 
κατωτέρω: 

 

Μέσω της απορροφηθείσας εταιρείας «Elmec Sport ABETE» η Εκδότρια έχει εκκρεµείς δικαστικές 
υποθέσεις µε ενάγοντα το Ελληνικό ∆ηµόσιο, για τις οποίες την 31η ∆εκεµβρίου 2003 σχηµάτισε 
πρόβλεψη που κατά την 31.03.2011 ανέρχεται σε € 2.150.000. 

 

Ειδικότερα, το Τελωνείο Πειραιά διεκδικεί από την Εκδότρια πολλαπλά τέλη και δασµούς που κατά 
την αρχική εκτίµηση έφθαναν περίπου στο ύψος των € 6,84 εκατ. Κατά της ανωτέρω αξίωσης του 
Τελωνείου, ασκήθηκαν 491 προσφυγές. Σήµερα εκκρεµούν 121 υποθέσεις στο ΣτΕ και 85 στο 
Εφετείο.  

 

Κατά την εκτίµηση του Νοµικού Συµβούλου της Εκδότριας, το µέγιστο ποσό που θα κληθεί να 
καταβάλει η Εταιρεία για τις ανωτέρω υποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων όλων των προσαυξήσεων, 
δε θα υπερβεί τα € 2 εκατ.  

 

Με εξαίρεση την προαναφερθείσα δικαστική υπόθεση, σύµφωνα µε δήλωση της Εκδότριας δεν 
υπήρξαν, κατά την περίοδο των δώδεκα (12) µηνών που προηγούνται της έκδοσης του παρόντος 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου, άλλες διοικητικές, δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες, περιλαµβανοµένων 
διαδικασιών που εκκρεµούν ή που ενδέχεται να κινηθούν εναντίον της Εκδότριας, ή άλλης 
εταιρείας του Οµίλου και έχουν περιέλθει σε γνώση της, οι οποίες να είχαν προσφάτως (κατά την 



Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της FOLLI FOLLIE GROUP 

                        218 

προαναφερόµενη περίοδο), ή να µπορούν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική 
κατάσταση ή στην κερδοφορία της Εκδότριας ή του Οµίλου. 

 

3.18 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

3.18.1 Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως καταβεβληµένο. Ειδικότερα, το καταβεβληµένο 
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31.03.2011 ανερχόταν σε € 18.176.463,00 διαιρούµενο 
σε 60.588.210 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,30 η κάθε µία. 

 

Μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας την 26.05.2011 
και την υπ’ αριθµ. Κ2-5026 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαµορφώθηκε σε € 20.084.463 διαιρούµενο σε 
66.948.210 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,30 έκαστη. Η πιστοποίηση της 
Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το ∆.Σ. της Εταιρείας έλαβε χώρα στην από 14.06.2011 
συνεδρίασή του. Τα πρακτικά της πιστοποίησης κατατέθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών 
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε την υπ’ αριθµ Κ2-
5646/22.6.2011.  

 

Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου 

 

Η µεταβολή στην εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για την περίοδο που καλύπτουν 
οι ιστορικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες έως σήµερα για την τελευταία τριετία, έχουν ως 
ακολούθως: 

 

Με την από 6-12-2010 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας το µετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου α) µειώθηκε κατά ποσό ευρώ 38.889,30 
λόγω ακύρωσης των 129.631 ιδίων µετοχών της, συνολικής ονοµαστικής αξίας 38.889,30 ευρώ και 
αυξήθηκε κατά ποσό 39.706,80 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο β) µειώθηκε κατά ποσό ευρώ 8.973.277,20 λόγω ακύρωσης των µετοχών που κατέχει στην 
Εταιρεία η εκ των απορροφώµενων εταιρειών «FOLLI FOLLIE Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική 
Εταιρεία Κοσµηµάτων Ωρολογίων – Ενδυµάτων – Υποδηµάτων-Αξεσουάρ» και αυξήθηκε κατά 
ευρώ 9.884.062,50 που αντιστοιχεί στο εισφερόµενο λόγω της συγχώνευσης κεφάλαιο της εκ των 
απορρουφώµενων εταιρειών «FOLLI FOLLIE Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρεία 
Κοσµηµάτων Ωρολογίων – Ενδυµάτων – Υποδηµάτων-Αξεσουάρ» και γ) αυξήθηκε κατά  ευρώ 
1.462.360,20 που αντιστοιχεί στο εισφερόµενο λόγω της συγχώνευσης κεφάλαιο  της εκ των 
απορροφώµενων ELMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
(το οποίο κεφάλαιο της ELMEC SPORT διαµορφώνεται σε 1.462.360,20 µετά την ακύρωση της 
συµµετοχής σ’ αυτό εξ ευρώ 31.777.639,80 της Εταιρείας).  

Συνεπεία των ανωτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ  18.176.463 
(15.803.317,50 - 8.973.277,20+9.884.062,50+1.462.360,20)   

Με την από 25-05-2011 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας 
το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ 1.908.000,00, µε καταβολή µετρητών, 
µέσω έκδοσης 6.360.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου άυλων µετοχών της Εταιρείας, 
ονοµαστικής αξίας € 0,30 εκάστης, µε τιµή διάθεσης € 13,30 µε κατάργηση του δικαιώµατος 
προτίµησης των παλαιών µετόχων υπέρ των Εταιρειών FOSUN International Limited και Pramerica 
– Fosun China Opportunity Fund, LP. Η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας και της τιµής 
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διάθεσης που προέκυψε ποσού ευρώ 82.680.000 ήχθη σε πίστωση του Αποθεµατικού από έκδοση 
µετοχών υπέρ το άρτιο. 

Συνεπεία των ανωτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ  20.084.463, 
διαιρούµενο σε 66.948.210 µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,30. 

 

3.18.2 Ιδρυτική Πράξη & Καταστατικό  

 

Η ανώνυµος εταιρεία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε.» ιδρύθηκε την 1η 
Φεβρουαρίου 1979 µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 86/1979 κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 827/78 (ΦΕΚ Α. 
17/31-1-1979). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 6ης ∆εκεµβρίου 2010 και λόγω 
της συγχώνευσης µε απορρόφηση από την ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε. 
(απορροφώσα) των FOLLI-FOLLIE ΑΒΕΕ (Α’απορροφώµενη) και της ELMEC SPORT ΑΒΕΤΕ (Β’ 
απορροφώµενη), η επωνυµία τροποποιήθηκε σε «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και προστέθηκε ο 
διακριτικός τίτλος «FOLLI FOLLIE GROUP».  

 

Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο ∆ήµο Αγίου Στεφάνου (23ο χιλιόµετρο Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας, ΤΚ 
145 65) και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό µητρώου 
14216/06/Β/86/06. 

 

Η διάρκεια της σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού ορίζεται σε εκατό (100) από την ίδρυση 
της σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 86/79. 

 

Η λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων 
Εταιρειών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της 
(πώληση αφορολογήτων και αδασµολόγητων ειδών) τελεί υπό την εποπτεία του Ελληνικού 
Κράτους, όπως αυτή εξασκείται από τον Υπουργό των Οικονοµικών και διέπεται από τις διατάξεις 
του Π.∆. 86/1979 και του Β.∆. 174/1963. 

 

Σκοπός της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της, όπως τροποποιήθηκε µε την 
από 6.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είναι: 

 

A.α.) Η εκµετάλλευση των κάθε είδους καταστηµάτων αφορολογήτων και αδασµολογήτων ειδών 
και καταλαµβάνει τόσο τα υπάρχοντα καταστήµατα, όσο και αυτά τα οποία πρόκειται να ιδρυθούν 
στους χερσαίους µεθοριακούς σταθµούς αερολιµένες και λιµένες ή στην αλλοδαπή. Επίσης, η 
εµπορία φορολογηµένων ειδών, τόσο σε τελωνειακά ελεγχόµενους όσο και στους ελεύθερους 
χώρους των χερσαίων µεθοριακών σταθµών, διεθνών αερολιµένων και των λιµένων της χώρας. 

β) Η ανάληψη µετά από προηγούµενη συµφωνία µε τους ενδιαφερόµενους της διαµεσολάβησης 
για τη διευκόλυνση της απαλλαγής ή της επιστροφής του Φ.Π.Α. στους δικαιούχους, σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις περί επιστροφής Φ.Π.Α. έναντι συµφωνηµένης αµοιβής. 

γ) Ο εφοδιασµός αφορολόγητων και αδασµολόγητων, καθώς και φορολογηµένων ειδών σε πλοία, 
αεροσκάφη, πρεσβείες και λοιπά δικαιούχα ατέλειας πρόσωπα και η πραγµατοποίηση εξαγωγών 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

δ) Η ίδρυση καταστηµάτων πώλησης αφορολόγητων και αδασµολόγητων, καθώς και 
φορολογηµένων ειδών στην αλλοδαπή, καθώς και σε µέσα χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων 
µεταφορών 
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ε) Η διαχείριση των ατελώς παραλαµβανοµένων ειδών από πρόσωπα που υπηρετούν σε 
αναγνωρισµένους διεθνείς οργανισµούς περιλαµβανοµένου του ΝΑΤΟ. 

στ) Η πώληση πάσης φύσεως εµπορευµάτων, προϊόντων και ειδών και η παροχή πάσης φύσεως 
υπηρεσιών τόσο σε τελωνειακά ελεγχόµενους όσο και σε ελεύθερους χώρους µεθοριακών 
σταθµών, λιµένων, τουριστικών λιµένων (µαρίνων) και αερολιµένων της χώρας, καθώς και η 
ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση πάσης φύσεως σταθµών εφοδιασµού, πρατηρίων διάθεσης 
αφορολογήτων πετρελαιοειδών προϊόντων και καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, όπως 
εστιατορίων, καφέ, µπαρ, ζαχαροπλαστείων, παρασκευαστηρίων καθώς και εν γένει χώρων 
εστίασης και αναψυχής. 

ζ) Η ίδρυση και απόκτηση συµµετοχών σε εταιρείες, θυγατρικές ή µη, οι οποίες να µπορούν να 
ασκούν κάθε νόµιµη δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συµπεριλαµβανοµένων των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας, πλην της εκµετάλλευσης καταστηµάτων αφορολόγητων και 
αδασµολόγητων ειδών στην Ελλάδα. 

B.Επίσης: 

1 α) H κατασκευή χρυσών και αργυρών κοσµηµάτων και ωρολογίων µετά ή άνευ ηµιπολυτίµων ή 
πολυτίµων λίθων, 

β) η κατασκευή, επεξεργασία, εµπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση οίκων του 
εξωτερικού κοσµηµάτων, ωρολογίων, οπτικών ειδών, ενδυµάτων, υποδηµάτων, αξεσουάρ 
ενδύσεως και παιδικών ειδών-παιγνιδιών, αθλητικών ειδών και αξεσουάρ, κάθε είδους και πάσης 
φύσεως, και γ) η διάθεση όλων αυτών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, µε οποιονδήποτε τρόπο 
λιανικά ή χονδρικά. 

2) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και εµπορία ειδών υγιεινής, οικιακών ειδών, επίπλων, λευκών 
ειδών και υφασµάτων και γενικώς συναφών ειδών. 

3) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και εµπορία ειδών προσωπικής περιποίησης, φαρµακευτικών 
και παραφαρµακευτικών προϊόντων, συµπληρωµάτων διατροφής, καλλυντικών, αρωµάτων και 
γενικώς συναφών µετ’ανωτέρω ειδών. 

4) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή κι εµπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, 
συσσωρευτών και γενικώς συναφών προϊόντων. 

5) Η παραγωγή, εισαγωγή κι εµπορία ειδών διατροφής ως και η ίδρυση και λειτουργία εστιατορίων, 
καφέ, καταστηµάτων πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής, καταστηµάτων ταχείας εστίασης, και 
λοιπών συναφών ειδών ή δραστηριοτήτων. 

6) Η αγοραπωλησία ακινήτων, η ανέγερση οικοδοµών είτε σε ιδιόκτητα οικόπεδα είτε µε το 
σύστηµα της αντιπαροχής. 

7) Η εµπορία πάσης φύσεως οργάνων γυµναστικής και συναφών αξεσουάρ καθώς επίσης η 
αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού, η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, 
επεξεργασία και επισκευή αναφορικά µε τ’ ανωτέρω προϊόντα. 

8) Η λειτουργία γυµναστηρίων, ινστιτούτων αισθητικής, καθώς και η λειτουργία γυµναστηρίων µε 
τη µέθοδο franchising, η διεξαγωγή σεµιναρίων-συνεδρίων και η επιστηµονική υποστήριξη και 
επιµόρφωση γυµναστών και στελεχών γυµναστηρίων καθώς επίσης και η αντιπροσώπευση οίκων 
του εξωτερικού αναφορικά µε τις ανωτέρω υπηρεσίες και δραστηριότητες. 

9) Η κατασκευή, συναρµολόγηση, αντιπροσώπευση, εισαγωγή και εµπορία από οίκους του 
εξωτερικού και εσωτερικού, ενοικίαση, επισκευή και φύλαξη σχετικά µε αυτοκίνητα επιβατηγά και 
φορτηγά, οχήµατα παντός εδάφους (all terrain vehicles), χιονιού (snow mobiles), θαλάσσης (jet 
skies), µοτοσικλέτες, ποδήλατα και γενικά δίκυκλα, εξαρτήµατα δικύκλων αξεσουάρ και λοιπά είδη 
εξοπλισµού που σχετίζονται µε τα παραπάνω. 

10) Η παραγωγή, συναρµολόγηση, αντιπροσώπευση, εισαγωγή και εµπορία από οίκους του 
εξωτερικού και εσωτερικού ειδών ναυτιλίας, σκαφών θαλάσσης, µηχανών και εξαρτηµάτων αυτών 
και λοιπών ειδών αναψυχής και ναυταθλητισµού, η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, φύλαξης και 
επισκευής των ανωτέρω ειδών (σε πλωτούς και χερσαίους χώρους) καθώς και υπηρεσιών 



Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της FOLLI FOLLIE GROUP 

                        221 

διαµεσολάβησης στην αγοραπωλησία των ανωτέρω ειδών (καινούργιων και µεταχειρισµένων), η 
ενοικίαση σκαφών και γενικά των ανωτέρω ειδών και τέλος η κατασκευή και εκµετάλλευση 
µαρινών, ενυδρείων και θεµατικών πάρκων. 

11) Η κατασκευή, συναρµολόγηση, εγκατάσταση, αντιπροσώπευση, εισαγωγή κι εµπορία οίκων 
του εσωτερικού κι εξωτερικού, η ενοικίαση και συντήρηση κάθε είδους συστηµάτων ασφαλείας και 
λοιπών ειδών εξοπλισµού ασφαλείας που σχετίζονται µε τα ανωτέρω. 

12) Η ανοικοδόµηση, µίσθωση, εκµετάλλευση, η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κι εκµετάλλευσης 
εµπορικών κέντρων, εµπορικών πολυκαταστηµάτων, εκπτωτικών καταστηµάτων ή εµπορικών 
κέντρων, εκθεσιακών και συνεδριακών κέντρων, πολυκινηµατογράφων, κέντρων εστίασης και 
ψυχαγωγίας, αιολικών πάρκων, χώρων στάθµευσης και οργανωµένων χώρων ψυχαγωγίας παιδιών. 
Επίσης η παροχή υπηρεσιών και κάθε απαιτούµενης τεχνικής υποστήριξης προς τρίτους για τη 
δηµιουργία καταστηµάτων, εκθεσιακών περιπτέρων κ.λπ. στους ανωτέρω χώρους ή αλλού. 

13) Η εκπροσώπηση κατ’ αποκλειστικότητα ή µη, ηµεδαπών ή αλλοδαπών βιοµηχανικών ή 
εµπορικών επιχειρήσεων κατασκευής ή εµπορίας, παροχής υπηρεσιών των ανωτέρω υπό 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 και 13 προϊόντων και υπηρεσιών και η διάθεση αυτών στο εσωτερικό 
και στο εξωτερικό, λιανικά είτε χονδρικά. 

2.Για την εκπλήρωση του σκοπού της δύνανται να ασκούνται από την εταιρεία και οι ακόλουθες 
δραστηριότητες: 

α) Η σύναψη παντός είδους συµβάσεων µε ηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
οργανισµούς, εταιρίες, ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου ή κράτη που αφορούν 
στους σκοπούς της εταιρείας. 

β) Η σύσταση εταιριών ή κοινοπραξιών, η διαχείριση ή η συµµετοχή σε εταιρίες, κοινοπραξίες ή η 
απόκτηση µετοχών των εταιριών που έχουν ως σκοπό την άσκηση στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή 
δραστηριοτήτων που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε το σκοπό της εταιρείας καθώς και η ίδρυση 
κάθε είδους υποκαταστηµάτων ή πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή η 
εγκατάστασή τους στο εξωτερικό. 

γ) Η συµµετοχή σε πλειοδοτικούς ή µειοδοτικούς διαγωνισµούς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς µε 
αντικείµενα συναφή προς τους σκοπούς της εταιρείας. 

δ) Η µίσθωση και εκµίσθωση ακινήτων, καθώς και η κατάρτιση συµβάσεων χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης ακινήτων τα οποία αγοράζει η αντισυµβαλλόµενη (εκµισθώτρια) εταιρεία 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης είτε από τρίτους είτε από την ίδια την εταιρεία 

ε) Η µε οποιοδήποτε τρόπο κτήση ή εκµετάλλευση κάθε δικαιώµατος ευρεσιτεχνίας, σήµατος ή 
διοικητικής αδείας, αναγκαίων σύµφωνα µε τα ανωτέρω ως και η παροχή πάσης φύσεως 
υποστηρικτικών υπηρεσιών για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. 

 

Το καταστατικό της Εταιρείας, µε την τροποποίηση του άρθρου 5 σύµφωνα µε την από 
26.05.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, εγκρίθηκε µε 
την υπ. Κ2-5026 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
καταχωρήθηκε την 27.05.2011 στο Μητρώο Ανώνυµων Εταιριών του Υπουργείου Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

 

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆.Σ. και συνέρχεται κανονικά στην έδρα της Εταιρείας, 
τουλάχιστον µία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ µηνών από τη λήξη της 
χρήσης αυτής. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της 
Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στο παρόν Καταστατικό. 
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Η Γ.Σ., µε εξαίρεση τις επαναληπτικές Γ.Σ., και εκείνες που εξοµοιώνονται µε αυτές, πρέπει να 
καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την οριζόµενη για τη συνεδρίασή της, στις 
οποίες συνυπολογίζονται και οι µη εργάσιµες ηµέρες. Η ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης της 
Γ.Σ. και η ηµέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. 

 

Η πρόσκληση της Γ.Σ. περιλαµβάνει τουλάχιστον τον τόπο, την ηµεροµηνία και την ώρα της 
συνεδρίασης καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, τους µετόχους που έχουν 
δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα 
µπορέσουν να µετάσχουν στη συνέλευση στη και να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους 
αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή ενδεχοµένως και εξ αποστάσεως.  

 

Η πρόσκληση της Γ.Σ. δηµοσιεύεται ως εξής: α) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του από 16.01.1930 Προεδρικού ∆ιατάγµατος «Περί 
∆ελτίου Ανωνύµων Εταιριών», β) σε µια ηµερήσια πολιτική εφηµερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα 
και, κατά την κρίση του ∆.Σ., έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από 
τις εφηµερίδες του άρθρου 3 του Ν.∆. 3757/57, γ) σε µια τουλάχιστον ηµερήσια οικονοµική 
εφηµερίδα, από εκείνες που προβλέπει το άρθρο 26, παρ. 2γ του Κ.Ν. 2190/1920 και δ) σε µία 
τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική ή εβδοµαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα 
από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
εφηµερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή 
εβδοµαδιαία τοπική ή εβδοµαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα από εκείνες που έχουν την 
έδρα τους στην έδρα της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. 

 

∆έκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γ.Σ. κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
των ελεγκτών. 

 

Σε περίπτωση Επαναληπτικής Γ.Σ. λόγω µη επίτευξης απαρτίας, δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση 
αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόµου 
προβλεπόµενων συνεδριάσεων. 

 

∆εν υφίστανται όροι σε σχέση µε τις ενέργειες που απαιτούνται για τη µεταβολή των δικαιωµάτων 
των µετόχων, διαφορετικοί από εκείνους που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 
ισχύουν. Συγκεκριµένα, οι ενέργειες που απαιτούνται για την επαύξηση υποχρεώσεων των 
µετόχων της Εταιρίας, για την κατάργηση ή τον περιορισµό του δικαιώµατος προτίµησης (ή 
προνοµίου, εφόσον πρόκειται για µετοχές του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920) και για τη µεταβολή 
του τρόπου διάθεσης των κερδών συµφωνούν µε τις αντίστοιχες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, 
ήτοι απαιτείται αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίσει επί 
των ανωτέρω θεµάτων.  

 

∆εν υφίσταται διάταξη της ιδρυτικής πράξης, του καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης 
ή των κανονισµών της Εταιρείας, της οποίας η εφαρµογή να δύναται να καθυστερήσει, να 
αναβάλει ή να παρεµποδίσει αλλαγή στον έλεγχο της Εταιρείας. 

 

Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζει το καταστατικό της Εταιρείας, ισχύουν οι διατάξεις του K.N. 
2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά καθώς και από τις διατάξεις του Π.∆. 86/1979 (ΦΕΚ Α΄17), 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 120 ν. 2533/1997 (ΦΕΚ Α΄228) . 
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∆εν υπάρχει κάποια διάταξη στο Καταστατικό της Εταιρείας,, όπως ισχύει, η οποία να καθορίζει το 
όριο ιδιοκτησίας πέραν του οποίου κάθε συµµετοχή πρέπει να γνωστοποιείται. Ο Εκδότης ως προς 
αυτό το θέµα συµµορφώνεται πλήρως µε τις διατάξεις του Ν. 3556/2007. 

 

Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν έχει διατάξεις σχετικές µε τη µεταβολή του µετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρίας οι οποίες να είναι αυστηρότερες από την ισχύουσα νοµοθεσία. Συγκεκριµένα το 
Καταστατικό της Εταιρείας αναπαράγει αυτούσιες τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 αναφορικά µε 
την διαδικασίας τροποποίησης του µετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη. 

 

Αναφορικά µε το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και την εξέλιξη του βλ. υποενότητα 3.18.1 
«Μετοχικό Κεφάλαιο». Αναφορικά µε τα δικαιώµατα των µετόχων βλ. υποενότητα 4.4.1 
«∆ικαιώµατα Μετόχων» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Αναφορικά µε τα µέλη των 
διοικητικών , διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων βλ. ενότητα 3.10. 
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3.18.3 Θεσµικό Πλαίσιο 

 

Η λειτουργία της Εκδότριας και των εταιρειών του Οµίλου διέπεται από τις διατάξεις του 
κ.ν.2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» του 1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
καθώς και από τις διατάξεις του π.δ. 86/1979 (ΦΕΚ Α΄17), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 120 
ν. 2533/1997 (ΦΕΚ Α΄228) και Ν. 3884/2010.  

 

Επίσης, διέπεται από τις υποχρεώσεις των εισηγµένων εταιρειών που προβλέπονται στον 
Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ως ισχύει, τις αποφάσεις του ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τον Ν. 3016/2002, τον Ν. 3340/2005, τον Ν. 
3556/2007, όπως εκάστοτε ισχύουν και εν γένει την εµπορική νοµοθεσία.  

 

Ειδικά η Εταιρεία, λόγω της φύσης µιας εκ των δραστηριοτήτων της (πώληση αφορολογήτων και 
αδασµολογήτων ειδών) τελεί υπό την εποπτεία (ως προς τις συγκεκριµένες δραστηριότητες) του 
Ελληνικού Κράτους, όπως αυτή εξασκείται από τον Υπουργό των Οικονοµικών και διέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 2533/97 και του Π.∆. 86/1979. 

 

Η Εταιρεία διαθέτει όλες τις άδειες λειτουργίας που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, οι 
οποίες περιγράφονται εκτενέστερα στην ενότητα 3.19.1 «Συµβάσεις και άδειες εκµετάλλευσης-
λειτουργίας που είναι σηµαντικές για την επιχειρηµατική δραστηριότητα του Οµίλου». 

 

Επισηµαίνεται ότι πέραν του ανωτέρω θεσµικού πλαισίου στο οποίο εµπίπτουν οι δραστηριότητες 
της Εταιρείας, οι θυγατρικές εταιρείες της µε έδρα την αλλοδαπή, υπάγονται στο εκάστοτε θεσµικό 
πλάισιο λειτουργίας και στην εµπορική νοµοθεσία του κράτους έδρας. 

 

Πέραν των ανωτέρω, ο Οµιλος δεν υπάγεται σε άλλο ειδικότερο θεσµικό πλαίσιο. 
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3.19 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται οι σηµαντικές συµβάσεις, εντός και εκτός βασικού πλαισίου 
δραστηριότητας, στις οποίες η Εκδότρια ή οι λοιπές εταιρείες του Οµίλου αποτελούν 
συµβαλλόµενα µέρη.  

 

Η Εκδότρια δηλώνει ότι δεν έχει εξάρτηση από βιοµηχανικές, εµπορικές ή χρηµατοοικονοµικές 
συµβάσεις, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και άδειες εκµετάλλευσης και λειτουργίας, η ύπαρξη των 
οποίων θα επηρέαζε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες ή την κερδοφορία του Οµίλου, πλην 
αυτών που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα. 

 

Επισηµαίνεται ότι λόγω της εταιρικής πράξης συγχώνευσης µε απορρόφηση των εταιρειών FOLLI 
FOLLIE ABEE και ELMEC SPORT ABETE από την Εκδότρια, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη του 
2010, όσες συµβάσεις είχαν ως αντισυµβαλλόµενες τις δύο ως άνω απορροφηθείσες εταιρείες 
παραχωρήθηκαν στην Εκδότρια, ως καθολικό διάδοχο αυτών και συνεχίζουν να είναι σε ισχύ.   

 

Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας, πέραν των συµβάσεων που ακολουθούν, δεν έχουν 
συναφθεί άλλες συµβάσεις µε αντισυµβαλλόµενη την Εταιρεία ή άλλη εταιρεία του Οµίλου  βάσει 
των οποίων έχουν αναληφθεί σηµαντικές υποχρεώσεις ή δεσµεύσεις. 

 

3.19.1 Συµβάσεις και άδειες εκµετάλλευσης- λειτουργίας που είναι σηµαντικές για την 

επιχειρηµατική δραστηριότητα του Οµίλο 

3.19.1.1 Άδειες Εκµετάλλευσης - Λειτουργίας 

 

Κατωτέρω περιγράφονται συνοπτικά οι σηµαντικότερες άδειες που κατέχουν για τη λειτουργία 
τους οι εταιρείες του Οµίλου.  

 

Άδεια Λειτουργίας Επαγγελµατικού Εργαστηρίου: Η Εκδότρια κατέχει 8ετή άδεια λειτουργίας 
επαγγελµατικού εργαστηρίου κατασκευής ωρολογίων - κοσµηµάτων και συναφών ειδών για τη 
λειτουργία του εργαστηρίου της, επιφάνειας 630 τ.µ., στον Αγ. Στέφανο. Η αρχική άδεια είχε 
εκδοθεί το 2003 (Αρ. πρώτ. 4319/8.12.2003) και ανανεώθηκε το 2010 (Αρ. πρώτα. 
6070/11.1.2010). Για τη λειτουργία του υφιστάµενου εργαστηρίου ωρολογίων και κοσµηµάτων και 
συναφών ειδών η Εκδότρια έχει λάβει την µε αρ. πρωτ. 3991/2009 Απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων, διάρκειας 8 ετών. 

 

Άδεια Αποκλειστικής Εκµετάλλευσης: Η παραχώρηση αδείας (δικαίωµα) αποκλειστικής 
εκµετάλλευσης καταστηµάτων αφορολογήτων ειδών, που υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν στην 
Ελλάδα. Το δικαίωµα αυτό παραχωρήθηκε στην Εκδότρια µε το άρθρο 120, Ν. 2533/1997 και την 
υπογραφή σχετικής σύµβασης µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο έναντι καταβληθέντος τιµήµατος € 58,7 
εκατ. για χρονικό διάστηµα 50 ετών, αρχόµενο από 1 Ιανουαρίου 1998. 

 

3.19.1.2 Σηµαντικές Συµβάσεις µε προµηθευτές 

 

Λόγω της φύσεως των εργασιών τους, ορισµένες εκ των εταιρειών του Οµίλου συνάπτουν 
συµβάσεις µε  εταιρείες του εξωτερικού για τα προϊόντα που διαθέτουν στις αγορές που και 
δραστηριοποιούνται. Οι συµβάσεις αυτές αποτελούν τυπικές συµβάσεις αντιπροσώπευσης. Στον 
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πίνακα που ακολουθεί  παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες συµβάσεις αντιπροσώπευσης του 
Οµίλου: 

 

Οίκος  Χώρες Αντικείµενο Λήξη 

Nike Βουλγαρία Ενδύµατα/υποδήµατα/αξεσουάρ 31/5/2012 

Nike Ρουµανία Ενδύµατα/υποδήµατα/αξεσουάρ 31/5/2012 

Converse Βουλγαρία/Ρουµανία Ενδύµατα/υποδήµατα/αξεσουάρ 31/12/2012 

Converse Ελλάδα/Κύπρος Ενδύµατα/υποδήµατα/αξεσουάρ 31/12/2012 

Juicy Couture Ελλάδα/Κύπρος/Ρουµανία/Βουλγαρία Αξεσουάρ 31/12/2014 

Samsonite Europe NV Ελλάδα Είδη ταξιδιού 31/12/2014 

UGG Australia Ελλάδα/Κύπρος/Ρουµανία/Βουλγαρία Υποδήµατα/αξεσουάρ 31/12/2012 

Ermenegildo Zegna  Ελλάδα Ανδρικά είδη 30/9/2015 

 

3.19.1.3 Σηµαντικές Πιστωτικές – ∆ανειακές Συµβάσεις 

 

Οι σηµαντικότερες πιστωτικές – δανειακές συµβάσεις, που έχει συνάψει ο Οµιλος παρατίθενται 
κατωτέρω: 

 

Α/Α 

Είδος δανειακής 

σύµβασης Τράπεζα 

Ποσό                            

(σε € εκατ.) Οφειλέτης/Εκδότης Επιτόκιο 

Υπόλοιπο την 

31.03.2011 (σε 

€ εκατ.) Λήξη 

1 
Κοινοπρακτικό 

οµολογιακό δάνειο(1) 
Alpha Bank - 

Emporiki Bank 60 
Εκδότρια 

Euribor 3µηνου + 
περιθώριο 55 2013 

2 Οµολογιακό δάνειο (1) 
Αγροτική Τράπεζα 

της Ελλάδος 100 
Εκδότρια 

Euribor 3µηνου + 
περιθώριο 95 2013 

3 
Οµολογιακό δάνειο & 
τροποποίηση αρχικής 

σύµβασης 

Αγροτική Τράπεζα 
της Ελλάδος 

60 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ 
Α.Ε. 

Euribor 3µηνου ή 
6µήνου + 
περιθώριο 60 2013 

4 Οµολογιακό δάνειο EFG Eurobank 31 Εκδότρια Euribor 6µηνου 24,11 2015 

5 Οµολογιακό δάνειο EFG Eurobank 
13,5 

Εκδότρια 
Euribor 6µηνου + 

περιθώριο 13,5 2017 

6 Οµολογιακό δάνειο ETE 15 Εκδότρια Euribor 3µηνου 12 2013 

7 Κοινό οµολογιακό (1) 
Alpha Bank - 

Emporiki Bank 231,5 
Εκδότρια 

Euribor 3µηνου + 
περιθώριο 221,5 2012 

8 Κοινό οµολογιακό (1) ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
40 

Εκδότρια 
Euribor 6µηνου + 

περιθώριο 40 2011 

9 Κοινό οµολογιακό HSBC 
10 

Εκδότρια 
Euribor 1µηνός + 

περιθώριο 10 2011 

10 Κοινό οµολογιακό (1) ETE 
20 

Εκδότρια 
Euribor 6µηνου + 

περιθώριο 19 2012 

11 Κοινό οµολογιακό GENIKI BANK 
10 

Εκδότρια 
Euribor 3µηνου + 

περιθώριο 10 2014 

12 Κοινό οµολογιακό 
HELLENIC POST 

BANK 25 
Εκδότρια 

Euribor 3µηνου + 
περιθώριο 25 2017 

13 Κοινό οµολογιακό BNP Paribas 
15 

Εκδότρια 
Euribor 3µηνου + 

περιθώριο 15 2011 

14 Κοινό οµολογιακό BNP Paribas 
15 

Εκδότρια 
Euribor 3µηνου + 

περιθώριο 15 2011 
1) Εγγυητής των συγκεκριµένων δανείων είναι ο κ. ∆ηµήτριος Κουτσολιούτσος (βλ. υποενότητα 3.8.4.2 «Εγγυήσεις» του παρόντος 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου) 
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Επισηµαίνεται ότι τα εµπράγµατα βάρη για την εξασφάλιση των τραπεζικών υποχρεώσεων 
παρουσιάζονται αναλυτικά στην υποενότητα 3.8.4.1 «Εµπράγµατα Βάρη» του παρόντος 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω δάνεια παρουσιάζονται κατωτέρω ανά  εταιρεία: 

 

Κοινοπρακτικό οµολογιακό δάνειο Αlpha Bank – Εmporiki Bank (Ευρώ 60 εκατ.): Η ΚΑΕ 
στις 25 Ιουνίου 2010 προχώρησε στη σύναψη κοινοπρακτικού οµολογιακού δανείου του 
Ν.3156/2003 ποσού € 60 εκατ. διάρκειας 3 ετών, ήτοι λήξεως την 30.6.2013 µε τις τράπεζες Alpha 
Bank και Emporiki Bank. Το προϊόν του δανείου χρησιµοποιήθηκε από την Εταιρεία για την 
αναχρηµατοδότηση του κοινού οµολογιακού δανείου ποσού 60 εκατ. € που είχε εκδώσει δυνάµει 
της από 26.1.2009 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και έληγε την 30.6.2010. Το 
δάνειο είναι κυµαινόµενου επιτοκίου (Euribor 3µήνου πλέον περιθωρίου) και διαιρούµενο σε 12 
κοινές ανώνυµες οµολογίες µε ονοµαστική αξία € 5 εκατ. η κάθε µία. Ο τόκος υπολογίζεται σε 
τριµηνιαία βάση. Η αποπληρωµή του δανείου θα γίνει σε τέσσερις δόσεις, µε την πρώτη δόση, 
ποσού € 5.000.000 να αρχίζει την 31.12.2010, ακολουθούν άλλες δύο ισόποσες στις ηµεροµηνίες, 
31.12.2011 και 31.12.2012 και η τελευταία, ποσού 45.000.000 € θα καταβληθεί την 31.6.2013. Η 
Εταιρεία έχει δικαίωµα να προβεί σε προπληρωµή της ονοµαστικής αξίας των οµολογιών χωρίς 
ποινή ή άλλο κόστος. Οι οικονοµικές ρήτρες του δανείου αφορούν προϋποθέσεις ελάχιστης 
αναλογίας συνολικού καθαρού δανεισµού προς κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 
(ΕΒΙΤDA) καθώς και κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) προς τους καθαρούς 
τόκους. Η δανειακή σύµβαση επίσης προβλέπει περιπτώσεις καταγγελίας για αδυναµία πληρωµών, 
παροχή παραπλανητικών πληροφοριακών στοιχείων, παραβίαση οικονοµικών και γενικών ρητρών, 
µη εµπρόθεσµη καταβολή σηµαντικών υποχρεώσεων προς τρίτους, ύπαρξη γεγονότων που θα 
επιφέρουν ουσιαστική µεταβολή προς το χειρότερο της οικονοµικής κατάστασής της, περίπτωση 
πτώχευσης, κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων της και µεταβολή του ελέγχου της. 

 

ΑΤΕ - Οµολογιακό δάνειο (Ευρώ 100 εκατ.): Η Εκδότρια στις 15.6.2009 προέβη στη σύναψη 
κοινού οµολογιακού δανείου µε την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. µε σκοπό την 
αναχρηµατοδότηση διά αποπληρωµής ισόποσου υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού της µε την 
τράπεζα, το οποίο είχε χορηγηθεί για την εξαγορά του Οµίλου ELMEC SPORT ABETE. Το κεφάλαιο 
του δανείου ύψους € 100.000.000 διαιρείται σε είκοσι (20) κοινές ενσώµατες οµολογίες µε 
αριθµούς τίτλων 1 – 20 ονοµαστικής αξίας € 5.000.000 έκαστος. Το κεφάλαιο του δανείου θα 
εξοφληθεί από την Εταιρεία σε 4,5 έτη από την ηµεροµηνία εκδόσεως των οµολογιών. 
Συγκεκριµένα, µία οµολογία συνολικής αξίας € 5.000.000 εξοφλήθηκε την 31.7.2010 και µία 
ισόποση πρόκειται να εξοφληθεί την 31.7.2011 αντίστοιχα. Περαιτέρω, δύο οµολογίες συνολικής 
αξίας € 10.000.000 θα εξοφληθούν την 31.7.2012 και δεκαέξι οµολογίες συνολικής αξίας € 
80.000.000 θα εξοφληθούν το έτος 2013. Οι οικονοµικές ρήτρες του δανείου αφορούν 
προϋποθέσεις ελάχιστης αναλογίας δείκτη κάλυψης τόκων (ΕΒΙΤDA προς τους καθαρούς τόκους) 
και δείκτη γενικής ρευστότητας. Η Εταιρεία έχει δικαίωµα να προβεί σε προπληρωµή της 
ονοµαστικής αξίας των οµολογιών χωρίς ποινή ή άλλο κόστος εφόσον α) δεν θα υφίσταται 
καθυστερηµένη οφειλή, δεδουλευµένων τόκων, εξόδων, τυχόν φόρων, καθώς και οποιωνδήποτε 
άλλων ποσών πληρωτέων προς τους Οµολογιούχους σύµφωνα µε τον όρο 12 κατά το χρόνο της 
προπληρωµής, β) θα έχει κοινοποιήσει προς τον πληρεξούσιο καταβολών ανέκκλητη γραπτή 
ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ηµέρες προ της προβλεπόµενης ηµεροµηνίας προπληρωµής, γ) η 
ηµεροµηνία προπληρωµής θα πρέπει απαραίτητα να συµπίπτει µε ηµέρα καταβολής τόκων, δ) το 
ποσό που θα καταβάλλεται έναντι προπληρωµής θα είναι ίσο του ονοµαστικού ποσού των 
προεξοφλουµένων οµολογιών, ε) µε κάθε ποσό που θα καταβάλλεται έναντι προπληρωµής θα 
µειώνονται µέχρις εξοφλήσεως οι οµολογίες κατά αντίστροφη χρονολογική σειρά λήξεώς τους, 
δηλ. πρώτα θα εξοφληθούν οι οµολογίες λήξεως 54 µηνών από την έκδοσή τους, κατόπιν οι 
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οµολογίες λήξεως 48 µηνών, κ.ο.κ. Η δανειακή σύµβαση επίσης προβλέπει περιπτώσεις 
καταγγελίας για αδυναµία πληρωµών, παραβίαση οικονοµικών και γενικών ρητρών.  

 

ΑΤΕ - Οµολογιακό δάνειο (Ευρώ 60 εκατ.): Την 2.5.2007, η θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. προχώρησε στη σύναψη σύµβασης κοινού οµολογιακού δανείου µε την ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση δι’ αποπληρωµής ισόποσου υφιστάµενου 
τραπεζικού δανεισµού της εταιρείας προς την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος. Το κεφάλαιο του 
δανείου, ύψους € 60.000.000 διαιρείται σε δώδεκα κοινές ενσώµατες οµολογίες µε αριθµούς 
τίτλων 1 – 12 ονοµαστικής αξίας € 5.000.000 έκαστος. Την 15.6.2009 υπεγράφη πράξη 
τροποποίησης της αρχικής σύµβασης κάλυψης οµολογιακού δανείου µε την οποία προστέθηκε 
όρος που αφορά τη λήξη του δανείου η οποία ορίζεται την 31.12.2013 και µεταβλήθηκαν οι 
ηµεροµηνίες λήξης οµολογιών στον πίνακα των οµολογιούχων δανειστών. Βάσει των νέων όρων, η 
εξόφληση του δανείου θα γίνει ως εξής: µία οµολογία αξίας € 5.000.000 να εξοφληθεί την 
31.8.2012, τέσσερις οµολογίες συνολικής αξίας € 20.000.000 να εξοφληθούν την 31.8.2013 και 
επτά οµολογίες συνολικής αξίας € 35.000.000 να εξοφληθούν την 31.12.2013. Οι οικονοµικές 
ρήτρες του δανείου αφορούν προϋποθέσεις ελάχιστης αναλογίας δείκτη κάλυψης τόκων (ΕΒΙΤDA 
προς τους καθαρούς τόκους) και δείκτη δανειακής επιβάρυνσης. Η δανειακή σύµβαση προβλέπει 
περιπτώσεις καταγγελίας µεταξύ άλλων για αδυναµία πληρωµών, παροχή παραπλανητικών 
πληροφοριακών στοιχείων, παραβίαση οικονοµικών και γενικών ρητρών, µη εµπρόθεσµη καταβολή 
σηµαντικών υποχρεώσεων, συγχώνευση µε άλλη εταιρεία χωρίς συναίνεση των οµολογιούχων, 
χρήση δανείου για αλλότριο σκοπό, περίπτωση πτώχευσης, κατάσχεσης των περιουσιακών 
στοιχείων της και µεταβολή του ελέγχου της. 

 

EFG Eurobank - Οµολογιακό δάνειο (Ευρώ 31 εκατ.): Το δάνειο αυτό αφορά την 
απορροφηφείσα Elmec  Sports ΑΒΕΤΕ και προέκυψε το Σεπτέµβριο του 2007 από τη συνένωση 
υφιστάµενης βραχυπρόθεσµης πιστοδοτικής γραµµής ύψους € 10,8 εκατ. µε υφιστάµενο 
οµολογιακό δάνειο ύψους € 20 εκατ., το οποίο είχε εκδοθεί από την ΕFG Eurobank Ergasias AE για 
τις αγορές των µειοψηφικών µεριδίων των Factory Outlet Airport AE, Factory Outlet AEE και 
Ηπειρωτική ΑΕΚΕ. Το εν λόγω δάνειο έχει οκταετή διάρκεια έως το Σεπτέµβριο του 2014 και 
περίοδο χάριτος µέχρι το Σεπτέµβριο του 2011. 

 

EFG Eurobank - Οµολογιακό δάνειο (Ευρώ 13,5 εκατ.): Το Σεπτέµβριο του 2007, η Factory 
Outlet Airport AE, προχώρησε στη σύναψη σύµβασης κοινού οµολογιακού δανείου µε την EFG 
Eurobank ποσού € 13,5 εκατ. το οποίο προέρχεται από την µετατροπή βραχυπρόθεσµης γραµµής 
πίστωσης ποσού € 9 εκατ. και προϋπάρχοντος οµολογιακού ποσού € 4,5 εκατ. Για το δάνειο αυτό 
εκδόθηκαν εννέα οµολογίες ονοµαστικής αξίας εκάστης ποσού 1.500.000 ευρώ. Η λήξη της 
πρώτης οµολογίας θα είναι στις 10.10.2011 και της τελευταίας στις 10.10.2015.  

 

ΕΤΕ - Οµολογιακό δάνειο (Ευρώ 15 εκατ.): Το Σεπτέµβριο του 2010, η απορροφειθήσα Elmec 
Sports ABETE προχώρησε στη σύναψη σύµβασης κοινού οµολογιακού δανείου µε την Εθνική 
Τράπεζα για την αποπληρωµή βραχυπρόθεσµου δανεισµού. Το κεφάλαιο του δανείου ανήλθε σε 
15 εκατ. για το οποίο εκδόθηκαν 6 οµολογίες εκ των οποίων οι 2 πρώτες οµολογίες ανέρχονται σε 
ποσό € 1,5 εκατ. και οι επόµενες 4 ποσό € 3 εκατ. Η λήξη της πρώτης οµολογίας είναι 25.08.2010 
και η τελευταία 25.02.2013. Οι οικονοµικές ρήτρες του δανείου αφορούν προϋποθέσεις ελάχιστης 
αναλογίας κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) προς τους καθαρούς τόκους 
καθώς και µέγιστο όριο για το δείκτη σχέσης ξένων προς ιδίων κεφαλαίων. 

 

Κοινό Οµολογιακό ∆άνειο Τράπεζα Πειραιώς (Ευρώ 40 εκατ.): Η Εκδότρια τον Ιούνιο 2006 
σύναψε κοινό οµολογιακό δάνειο του Ν.3156/2003 µε την Τράπεζα Πειραιώς ποσού € 40.000.000, 
διάρκειας 5 ετών, κυµαινόµενου επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου) και διαιρούµενο σε 40 
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ονοµαστικές Οµολογίες , ονοµαστικής αξίας € 1.000.000 η κάθε µια. Ο τόκος υπολογίζεται σε 
εξαµηνιαία βάση. Η αποπληρωµή του δανείου είναι το σύνολο του, στην λήξη του, ήτοι 30.6.2011. 
Οι οικονοµικές ρήτρες του δανείου αφορούν προϋποθέσεις ελάχιστης αναλογίας συνολικού 
καθαρού δανεισµού προς κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) καθώς και κέρδη 
προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) προς τους καθαρούς τόκους (αφορούν τις 
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου). Η δανειακή σύµβαση επίσης προβλέπει περιπτώσεις 
καταγγελίας για αδυναµία πληρωµών, παροχή παραπλανητικών πληροφοριακών στοιχείων, 
παραβίαση οικονοµικών και γενικών ρητρών, µη εµπρόθεσµη καταβολή σηµαντικών υποχρεώσεων 
προς τρίτους, ύπαρξη γεγονότων που θα επιφέρουν ουσιαστική µεταβολή προς το χειρότερο της 
οικονοµικής κατάστασής της, περίπτωση πτώχευσης, κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων της 
και µεταβολή του ελέγχου της. 

 

Κοινό Οµολογιακό ∆άνειο Τράπεζα HSBC (Ευρώ 10 εκατ.): Η Εκδότρια τον Ιούνιο 2006 
σύναψε κοινό οµολογιακό δάνειο του Ν.3156/2003 µε την Τράπεζα HSBC ποσού € 10.000.000, 
διάρκειας 5 ετών, κυµαινόµενου επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου) και διαιρούµενο σε 10 
ονοµαστικές Οµολογίες, ονοµαστικής αξίας € 1.000.000 η κάθε µια. Ο τόκος υπολογίζεται είτε σε 
µηνιαία είτε σε τριµηνιαία βάση. Η αποπληρωµή του δανείου είναι το σύνολο του, στην λήξη του, 
ήτοι 13.6.2011. Η Εταιρεία έχει δικαίωµα να προβεί σε προπληρωµή της ονοµαστικής αξίας των 
οµολογιών χωρίς ποινή ή άλλο κόστος. Επίσης, η Τράπεζα ή και έκαστος οµολογιούχος/κοµιστής 
έχει το δικαίωµα να ζητήσει την επαναγορά από τον Εκδότη µέρους ή συνόλου των οµολογιών σε 
ακέραιο πολλαπλάσια των Ευρώ ενός εκατοµµυρίου (1.000.000), πριν από τη λήξη τους και µόνο 
κατά τις ηµεροµηνίες πληρωµής των τόκων, µετά από έγγραφη προειδοποίηση προς τον εκδότη 
τουλάχιστον 60 ηµερών πριν την προβλεπόµενη ηµεροµηνία ανάκλησης, η οποία θα είναι 
ανέκκλητη και θα δεσµεύει τον Εκδότη να προπληρώσει το σχετικό ποσό κατά τον χρόνο που 
αναφέρεται στην προειδοποίηση. Η δανειακή σύµβαση επίσης προβλέπει περιπτώσεις καταγγελίας 
για αδυναµία πληρωµών, παροχή παραπλανητικών πληροφοριακών στοιχείων, παραβίαση 
οικονοµικών και γενικών ρητρών, µη εµπρόθεσµη καταβολή σηµαντικών υποχρεώσεων προς 
τρίτους, ύπαρξη γεγονότων που θα επιφέρουν  ουσιαστική µεταβολή προς το χειρότερο της 
οικονοµικής κατάστασής της, περίπτωση πτώχευσης, κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων της 
και µεταβολή του ελέγχου της. 

 

Κοινό Οµολογιακό ∆άνειο Αlpha Bank – Εmporiki Bank (Ευρώ 231,5 εκατ.): Η Εταιρεία 
εντός του Ιουνίου 2010 προχώρησε στην αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου ΚΟ∆ ύψους € 
231.500.000, µε λήξη 30/6/2010 και σύναψε κοινό οµολογιακό δάνειο του Ν.3156/2003, µε τις 
Τράπεζες Alpha Bank και Εµπορική , ποσού € 231,5 εκατ. διάρκειας 2 ετών, κυµαινόµενου 
επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου) και διαιρούµενο σε 231.500.000 κοινές ανώνυµες οµολογίες 
µε ονοµαστική αξία € 1 η κάθε µία. Ο τόκος υπολογίζεται σε τριµηνιαία βάση. Η αποπληρωµή του 
δανείου θα γίνει σε τέσσερις δόσεις µε τις ακόλουθες καταβολές, € 10.000.000 στις 31.12.2010, € 
15.000.000 στις 30.06.2011, € 6.500.000 στις 31.12.2011 και € 200.000.000 στις 30.06.2012. Η 
Εταιρεία έχει δικαίωµα να προβεί σε προπληρωµή της ονοµαστικής αξίας των οµολογιών χωρίς 
ποινή ή άλλο κόστος. Οι οικονοµικές ρήτρες του δανείου αφορούν προϋποθέσεις ελάχιστης 
αναλογίας συνολικού καθαρού δανεισµού προς κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 
(ΕΒΙΤDA) καθώς και κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) προς τους καθαρούς 
τόκους (αφορούν τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου). Η δανειακή σύµβαση επίσης προβλέπει 
περιπτώσεις καταγγελίας για αδυναµία πληρωµών, παροχή παραπλανητικών πληροφοριακών 
στοιχείων, παραβίαση οικονοµικών και γενικών ρητρών, µη εµπρόθεσµη καταβολή σηµαντικών 
υποχρεώσεων προς τρίτους, ύπαρξη γεγονότων που θα επιφέρουν ουσιαστική µεταβολή προς το 
χειρότερο της οικονοµικής κατάστασής της, περίπτωση πτώχευσης, κατάσχεσης των περιουσιακών 
στοιχείων της και µεταβολή του ελέγχου της. 
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Κοινό Οµολογιακό ∆άνειο Γενική Τράπεζα (Ευρώ 10 εκατ.): Η Εκδότρια το ∆εκέµβριο 2009 
προχώρησε στη σύναψη κοινού οµολογιακού δανείου του Ν.3156/2003, µε την Γενική Τράπεζα, 
ποσού € 10 εκατ., διάρκειας 5 ετών, κυµαινόµενου επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου και 
διαιρούµενο σε 5 κοινές ονοµαστικές οµολογίες µε ονοµαστική αξία € 2.000.000 η κάθε µία. Ο 
τόκος υπολογίζεται σε τριµηνιαία βάση. Η αποπληρωµή του δανείου θα γίνει σε τέσσερεις ετήσιες 
δόσεις, ως ακολούθως: € 2.000.000 στις 21.6.2011, € 2.000.000 στις 21.6.2012, € 2.000.000 στις 
21.6.2013 και € 4.000.000 στις 21.6.2014. Η Εταιρεία έχει δικαίωµα να προβεί σε προπληρωµή της 
ονοµαστικής αξίας των οµολογιών χωρίς ποινή ή άλλο κόστος. Οι οικονοµικές ρήτρες του δανείου 
αφορούν προϋποθέσεις ελάχιστης αναλογίας συνολικού καθαρού δανεισµού προς κέρδη προ 
φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) καθώς και κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 
(ΕΒΙΤDA) προς τους καθαρούς τόκους (αφορούν τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου). Η 
δανειακή σύµβαση επίσης προβλέπει περιπτώσεις καταγγελίας για αδυναµία πληρωµών, παροχή 
παραπλανητικών πληροφοριακών στοιχείων, παραβίαση οικονοµικών και γενικών ρητρών, µη 
εµπρόθεσµη καταβολή σηµαντικών υποχρεώσεων προς τρίτους, ύπαρξη γεγονότων που θα 
επιφέρουν ουσιαστική µεταβολή προς το χειρότερο της οικονοµικής κατάστασής της, περίπτωση 
πτώχευσης, κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων της και µεταβολή του ελέγχου της. 

 

Κοινό Οµολογιακό ∆άνειο Εθνική Τράπεζα (Ευρώ 20 εκατ.): Η Εκδότρια εντός του Ιουνίου 
2010 προχώρησε στην αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου ΚΟ∆ ύψους € 20.000.000, µε λήξη 
30.6.2010 και σύναψε κοινό οµολογιακό δάνειο του Ν.3156/2003 µε την Εθνική Τράπεζα ποσού € 
20 εκατ. διάρκειας 2 ετών, κυµαινόµενου επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου) και διαιρούµενο σε 
20.000.000 κοινές ανώνυµες οµολογίες µε ονοµαστική αξία € 1 η κάθε µία. Ο τόκος υπολογίζεται 
είτε σε τριµηνιαία βάση είτε σε εξαµηνιαία βάση. Η αποπληρωµή του δανείου θα γίνει σε τέσσερεις 
δόσεις µε τις ακόλουθες καταβολές, € 1.000.000 στις 14.12.2010, € 1.000.000 στις 14.06.2011, € 
1.000.000 στις 14.12.2011 και € 17.000.000 στις 14.06.2012. Η Εκδότρια έχει δικαίωµα να προβεί 
σε προπληρωµή της ονοµαστικής αξίας των οµολογιών χωρίς ποινή ή άλλο κόστος. Οι οικονοµικές 
ρήτρες του δανείου αφορούν προϋποθέσεις ελάχιστης αναλογίας συνολικού καθαρού δανεισµού 
προς κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) καθώς και κέρδη προ φόρων τόκων και 
αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) προς τους καθαρούς τόκους (αφορούν τις οικονοµικές καταστάσεις του 
Οµίλου). Η δανειακή σύµβαση επίσης προβλέπει περιπτώσεις καταγγελίας για αδυναµία πληρωµών, 
παροχή παραπλανητικών πληροφοριακών στοιχείων, παραβίαση οικονοµικών και γενικών ρητρών, 
µη εµπρόθεσµη καταβολή σηµαντικών υποχρεώσεων προς τρίτους, ύπαρξη γεγονότων που θα 
επιφέρουν ουσιαστική µεταβολή προς το χειρότερο της οικονοµικής κατάστασής της, περίπτωση 
πτώχευσης, κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων της και µεταβολή του ελέγχου της. 

 

Κοινό Οµολογιακό ∆άνειο BNP PARIBAS (Ευρώ 15 εκατ.): Η Εκδότρια την 19/11/2010  
σύναψε κοινό οµολογιακό δάνειο του Ν.3156/2003 µε την Τράπεζα BNP PARIBAS ποσού € 15 
εκατ. διάρκειας 1 έτους, κυµαινόµενου επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου) και διαιρούµενο σε 15 
ονοµαστικές οµολογίες µε ονοµαστική αξία € 1.000.000 η κάθε µία. Ο τόκος υπολογίζεται  σε 
τριµηνιαία βάση. Η αποπληρωµή του δανείου θα γίνει στην λήξη του δηλ. την 23/11/2011. Η 
Εταιρεία έχει δικαίωµα να προβεί σε προπληρωµή της ονοµαστικής αξίας των οµολογιών χωρίς 
ποινή ή άλλο κόστος. Οι οικονοµικές ρήτρες του δανείου αφορούν προϋποθέσεις ελάχιστης 
αναλογίας συνολικού καθαρού δανεισµού προς κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 
(ΕΒΙΤDA) καθώς και κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) προς τους καθαρούς 
τόκους (αφορούν τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου). Η δανειακή σύµβαση επίσης προβλέπει 
περιπτώσεις καταγγελίας για αδυναµία πληρωµών, παροχή παραπλανητικών πληροφοριακών 
στοιχείων, παραβίαση οικονοµικών και γενικών ρητρών, µη εµπρόθεσµη καταβολή σηµαντικών 
υποχρεώσεων προς τρίτους, ύπαρξη γεγονότων που θα επιφέρουν ουσιαστική µεταβολή προς το 
χειρότερο της οικονοµικής κατάστασής της, περίπτωση πτώχευσης, κατάσχεσης των περιουσιακών 
στοιχείων της και µεταβολή του ελέγχου της. 
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Κοινό Οµολογιακό ∆άνειο BNP PARIBAS (Ευρώ 15 εκατ.): Η Εκδότρια την 24/03/2011 
2010  σύναψε κοινό οµολογιακό δάνειο του Ν.3156/2003 µε την Τράπεζα BNP PARIBAS ποσού € 
15 εκατ. διάρκειας 8 µηνών, κυµαινόµενου επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου) και διαιρούµενο 
σε 15 ονοµαστικές οµολογίες µε ονοµαστική αξία € 1.000.000 η κάθε µία. Ο τόκος υπολογίζεται  σε 
τριµηνιαία βάση. Η αποπληρωµή του δανείου θα γίνει στην λήξη του δηλ. την 23/11/2011. Η 
Εταιρεία έχει δικαίωµα να προβεί σε προπληρωµή της ονοµαστικής αξίας των οµολογιών χωρίς 
ποινή ή άλλο κόστος. Οι οικονοµικές ρήτρες του δανείου αφορούν προϋποθέσεις ελάχιστης 
αναλογίας συνολικού καθαρού δανεισµού προς κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 
(ΕΒΙΤDA) καθώς και κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) προς τους καθαρούς 
τόκους (αφορούν τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου). Η δανειακή σύµβαση επίσης προβλέπει 
περιπτώσεις καταγγελίας για αδυναµία πληρωµών, παροχή παραπλανητικών πληροφοριακών 
στοιχείων, παραβίαση οικονοµικών και γενικών ρητρών, µη εµπρόθεσµη καταβολή σηµαντικών 
υποχρεώσεων προς τρίτους, ύπαρξη γεγονότων που θα επιφέρουν ουσιαστική µεταβολή προς το 
χειρότερο της οικονοµικής κατάστασής της, περίπτωση πτώχευσης, κατάσχεσης των περιουσιακών 
στοιχείων της και µεταβολή του ελέγχου της. 

 

Κοινό Οµολογιακό ∆άνειο HELLENIC POST BANK (Ευρώ 25 εκατ.) : Η Εκδότρια εντός του  
Αυγούστου 2010 προχώρησε στην σύναψη κοινού οµολογιακού δανείου του Ν.3156/2003 ποσού € 
25 εκατ., µε την τράπεζα HELLENIC POST BANK, διάρκειας 7 ετών, κυµαινόµενου επιτοκίου 
(Euribor πλέον περιθωρίου) και διαιρούµενο σε 100 κοινές έγχαρτες ονοµαστικές οµολογίες µε 
ονοµαστική αξία € 250.000 η κάθε µία. Ο τόκος υπολογίζεται σε τριµηνιαία βάση. Η αποπληρωµή 
του δανείου θα γίνει σε επτά δόσεις µε τις ακόλουθες καταβολές, € 1.250.000 στις 06.08.2011, € 
1.250.000 στις 06.08.2012, € 2.500.000 στις 06.08.2013, € 2.500.000 στις 06.08.2014, € 
2.500.000 στις 06.08.2014, € 2.500.000 στις 06.08.2016 και € 12.500.000 στις 06.08.2017. Η 
Εταιρεία έχει δικαίωµα να προβεί σε προπληρωµή της ονοµαστικής αξίας των οµολογιών χωρίς 
ποινή ή άλλο κόστος από το 2014 και µετά. Οι οικονοµικές ρήτρες του δανείου αφορούν 
προϋποθέσεις ελάχιστης αναλογίας συνολικού καθαρού δανεισµού προς κέρδη προ φόρων τόκων 
και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) καθώς και κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) προς 
τους καθαρούς τόκους (αφορούν τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου). Η δανειακή σύµβαση 
επίσης προβλέπει περιπτώσεις καταγγελίας για αδυναµία πληρωµών, παροχή παραπλανητικών 
πληροφοριακών στοιχείων, παραβίαση οικονοµικών και γενικών ρητρών, µη εµπρόθεσµη καταβολή 
σηµαντικών υποχρεώσεων προς τρίτους, ύπαρξη γεγονότων που θα επιφέρουν ουσιαστική 
µεταβολή προς το χειρότερο της οικονοµικής κατάστασής της, περίπτωση πτώχευσης, κατάσχεσης 
των περιουσιακών στοιχείων της και µεταβολή του ελέγχου της. Όλα τα ανωτέρω µακροπρόθεσµα 
δάνεια της Folli είναι κυµαινόµενου επιτοκίου και δεν είναι διαπραγµατεύσιµα σε δευτερογενή 
διατραπεζική αγορά. Τα υπόλοιπα που εµφανίζονται στους ισολογισµούς αντικατοπτρίζουν την 
εύλογη αξία τους.  

 

Το µεσοσταθµικό επιτόκιο των µακροπρόθεσµων δανείων σε Ευρώ για τις χρήσεις που έληξαν την 
31.12.2008, 31.12.2009 και 31.12.2010 ανήλθε σε 5,32%, 3,57% και 4,2% αντίστοιχα. Σύµφωνα 
µε δήλωση της Εταιρείας, λαµβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στην παρούσα ενότητα, οι 
οικονοµικοί όροι των δανειακών συµβάσεων του Οµίλου τηρούνται.  

 

Σηµειώνεται ότι, σε όλες τις συµβάσεις των ανωτέρω οµολογιακών δανείων ως όρος καταγγελίας 
έχει τεθεί να µην προβαίνουν σε συγχώνευση µε άλλες εταιρείες, ή διάσπαση, απόσχιση κλάδου µε 
εισφορά του σε άλλη εταιρεία, εισφορά κλάδου άλλης επιχειρήσεως σε αυτές, µετασχηµατισµών ή 
µετατροπή της νοµικής τους µορφής ή απορρόφηση άλλης εταιρείας.  
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Σηµαντικές Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 

 

Οι σηµαντικές συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης του Οµίλου έχουν ως εξής: 

 

Α/Α 

Είδος 

χρηµατοδοτικής 

σύµβασης Εταιρεία Leasing Ακίνητο 

Ποσό                            

(σε € εκατ.) 

Οφειλέτης / 

Συµβαλλόµενος Εναρξη Λήξη 

Εξασφαλίσεις 

/ εγγυήσεις 

1 Sale & lease back 
EFG Eurobank 

Leasing 

Κεντρικές αποθήκες και show 
rooms στο Κορωπί 12 χιλ. τ.µ. 

περίπου 12.3 

ELMEC SPORT 
ABETE 

29/12/2005 29/11/2020 Προσηµείωση 
επί του ακινήτου 

2 Sale & lease back 
EFG Eurobank 

Leasing 

Γραφεία Θεσ/νίκης, εµπορικό 
κέντρο «Λιµάνι», 300 τ.µ. 

περίπου 0.67 

ELMEC SPORT 
ABETE 

21/8/2002 21/7/2017 Προσηµείωση 
επί του ακινήτου 

3 Sale & lease back 
EFG Eurobank 

Leasing 
Factory Outlet επί της οδού 

Πειραιώς 20.37 

ELMEC SPORT 
ABETE 

18/12/2009 18/11/2024 Προσηµείωση 
επί του ακινήτου 

4 Sale & lease back Εµπορική Leasing 
Factory Outlet επί της οδού 

Πειραιώς 20.37 

ELMEC SPORT 
ABETE 

18/12/2009 18/11/2024 Προσηµείωση 
επί του ακινήτου 

5 Leasing Πειραιώς Leasing 
Μέρος του πρώην 

υποκατατστήµατος ΜΙΝΙΟΝ 
4.68 

Ελληνικές ∆ιανοµές 
Α.Ε. (αρχικά 

Ηπειρωτική ΑΕΚΕ) 
16/7/2000 16/6/2015 Εγγύηση ELMEC 

SPORT ABETE 

6 Leasing Εθνική Leasing 
Μέρος του πρώην 

υποκατατστήµατος ΜΙΝΙΟΝ 
5.20 

Ελληνικές ∆ιανοµές 
Α.Ε. (αρχικά 

Ηπειρωτική ΑΕΚΕ) 
5/1/2001 5/11/2015 Εγγύηση ELMEC 

SPORT ABETE 

7 Leasing 
EFG Eurobank 

Leasing 
Μέρος του πρώην 

υποκατατστήµατος ΜΙΝΙΟΝ 
4.68 

Ελληνικές ∆ιανοµές 
Α.Ε. (αρχικά 

Ηπειρωτική ΑΕΚΕ) 
16/7/2000 16/6/2015 Εγγύηση ELMEC 

SPORT ABETE 

 

 

3.19.1.4 Λοιπές Σηµαντικές Συµβάσεις 

Σύµβαση παραχώρησης από το Ελληνικό ∆ηµόσιο στην Εταιρεία του αποκλειστικού 

δικαιώµατος πωλήσεως αφορολόγητων και αδασµολόγητων ειδών στην Ελληνική 

Επικράτεια. Η Εκδότρια κατέχει το δικαίωµα («∆ικαίωµα») αποκλειστικής εκµετάλλευσης των 
καταστηµάτων αφορολογήτων και αδασµολόγητων ειδών που υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν 
στην Ελλάδα. Το δικαίωµα αυτό παραχωρήθηκε στην Εταιρεία µε το άρθρο 120, Ν. 2533/1997 και 
την υπογραφή σχετικής σύµβασης µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο έναντι καταβληθέντος τιµήµατος € 
58,7 εκατ. για χρονικό διάστηµα 50 ετών, αρχόµενο από 1 Ιανουαρίου 1998. Κανένα από τα 
συµβαλλόµενα µέρη δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη µεταξύ 
τους σύµβαση. Το εν λόγω «∆ικαίωµα» µε βάση τις σχετικές διατάξεις αποσβένεται προς 2% 
ετησίως. Σηµειώνεται ότι την 1η Ιουλίου 1999 καταργήθηκαν οι πωλήσεις αφορολόγητων ειδών σε 
επιβάτες µε προορισµό τις χώρες της Ε.Ε.  

 

Παραχώρηση δικαιώµατος από το ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών (∆ΑΑ) στην ΚΑΕ για την 
εµπορική εκµετάλλευση µονάδων στις περιοχές αναχωρήσεων επιβατών: Η Εκδότρια έχει 
υπογράψει έξι συµβάσεις για την παραχώρηση από το ∆ΑΑ δικαιώµατος εκµετάλλευσης εµπορικών 
µονάδων για τη διάθεση δασµολογηµένων και φορολογουµένων ειδών στην περιοχή αναχωρήσεων 
ΙΝΤRΑ SCHENGEN του ∆ΑΑ και µία σύµβαση για την παραχώρηση δικαιώµατος εκµετάλλευση 
εµπορικών µονάδων για τη διάθεση αδασµολόγητων και αφορολόγητων ειδών στην περιοχή 
αναχωρήσεων ΕΧΤRA SCHENGEN του ∆ΑΑ. Οι περισσότερες εκ των συµβάσεων αυτών έχουν 
υπογραφεί το 2000, εκτός δύο που έχουν υπογραφεί το 2001 και 2002 και η διάρκεια τους είναι 
µέχρι το 2013 ή 2014 εκτός µίας που λήγει στο τέλος του 2010. Επίσης, η Εταιρεία, σύµφωνα µε 
την από 27.2.1001 σύµβαση που λήγει στο τέλος του 2013, έχει µισθώσει από το ∆ΑΑ χώρο για 
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χρήση γραφείων. Σύµφωνα µε τους όρους των συµβάσεων, υφίσταται δικαίωµα καταγγελίας των 
συµβάσεων για τις εκχωρηµένες µονάδες από το ∆ΑΑ , εκτός των συνήθων, και στις ακόλουθες 
µεταξύ άλλων περιπτώσεις: α) εάν συµβεί οιαδήποτε πράξη που στερεί την Εταιρεία από τα 
δικαιώµατα, τις άδειες, και τις εξουσιοδοτήσεις αυτής, τις αναγκαίες για την ορθή και νόµιµη 
λειτουργία της και η εν λόγω λήξη ή ανάκληση αδειών συνεχίζει για τριάντα (30) ή πλέον 
ηµερολογιακές ηµέρες, β) εάν η Εταιρεία κατ’ εξακολούθησιν παραβιάζει τη µέθοδο πωλήσεων και 
τους περιορισµούς αναφορικά µε το χώρο πωλήσεων, όπως αυτά ορίζονται σε σχετικό άρθρο της 
σύµβασης, για περισσότερες των πέντε (5) συναπτών ή µη συναπτών περιστάσεων, γ) εάν η 
Εταιρεία αποτύχει να βαθµολογηθεί µε ένα µέσο αποτέλεσµα υψηλότερο των 2,5 µονάδων σε 
περισσότερες από δέκα (10) διαδοχικές ή µη-διαδοχικές έρευνες κατά τη διάρκεια της συµβατικής 
περιόδου και δ) εάν η Εταιρεία δε συµµορφώθηκε και γνώριζε τη µη συµµόρφωση κατά το χρόνο 
υπογραφής των συµβάσεων µε όρους που ορίζονται σε άρθρα της Σύµβασης Ανάπτυξης 
Αεροδροµίου.  
 

Παραχώρηση δικαιώµατος από το ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών (∆ΑΑ) στην Εκδότρια και 

τη θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ για την εµπορική εκµετάλλευση µονάδων 

στο χώρο αφίξεων καθώς και σε άλλους χώρους (εκτός των αναχωρήσεων) του 

αερολιµένα: Η θυγατρική εταιρεία Ελληνικές ∆ιανοµές ΑΕ µαζί µε την Εκδότρια ως εγγυητή έχει 
συνάψει πέντε συµβάσεις για την παραχώρηση από το ∆ΑΑ του δικαιώµατος εκµετάλλευσης 
εµπορικών µονάδων για τη διάθεση δασµολογηµένων και φορολογούµενων ειδών στην ελεύθερη 
ζώνη του ∆ΑΑ καθώς και στο χώρο των αφίξεων. Η τελευταία υπογράφηκε το 2010 και λήγει το 
2012 ενώ οι υπόλοιπες έχουν υπογραφεί µεταξύ 2000-2002, εκτός µίας που έχει υπογραφεί το 
2008, και λήγουν στο τέλος των χρήσεων 2010 – 2013. Επίσης, η Ελληνικές ∆ιανοµές ΑΕ έχει 
υπογράψει 8ετή σύµβαση µε το ∆ΑΑ που λήγει στο τέλος του 2010 για την εκµετάλλευση 
πρόσθετης εµπορικής µονάδας δασµολογηµένων και φορολογούµενων ειδών. Οι όροι καταγγελίας 
των συµβάσεων από το ∆ΑΑ που αναφέρθηκαν ανωτέρω για τις συµβάσεις µεταξύ ∆ΑΑ-Εκδότρια 
ισχύουν οµοίως.  

 

Σύµβαση παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία του καταστήµατος Αttica στην Αθήνα: 
Η εταιρεία Aττικά Πολυκαταστήµατα ΑΕ έχει συνάψει την από 01.12.2003 σύµβαση παροχής 
υπηρεσιών µε την εταιρεία PICAR AEEE η οποία λήγει την 31.12.2025 και δύναται να παραταθεί 
µονοµερώς από την Aττικά Πολυκαταστήµατα ΑΕ για 24 επιπλέον έτη. Στα πλαίσια της σύµβασης 
αυτής, η τελευταία αποκτά το δικαίωµα χρήσης των 25 χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων εντός του 
Μεγάρου του Μετοχικού Ταµείου Στρατού στα οποία στεγάζεται το πολυκατάστηµα της Εταιρείας 
και λαµβάνει ένα πλέγµα υπηρεσιών από την PICAR AEEE (συµβουλευτικές και διοικητικές 
υπηρεσίες, υπηρεσίες εύρεσης προσωπικού, εξασφάλιση χρήσης εµπορικών σηµάτων, δηµιουργία 
και συντήρηση εταιρικής ταυτότητας και φήµης, διαφηµιστική και επικοινωνιακή προβολή, 
δηµιουργία ιστοσελίδας, σχεδιασµό και υποστήριξη υπηρεσιών logistics, φύλαξη, καθαριότητα, 
παροχές που σχετίζονται µε Η/Μ εγκαταστάσεις, όπως θέρµανση, κλιµατισµό, φωτισµό, 
ανελκυστήρες, πυρανίχνευση, πυρόσβεση, τηλεπικοινωνιακά και µηχανογραφικά δίκτυα, 
µεγαφωνικές εγκαταστάσεις κ.α. υπηρεσίες). Η εταιρεία έχει παραχωρήσει στην PICAR ΑΕΕΕ 
εγγυητική επιστολή ύψους 6 εκατ. € περίπου προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης από την 
εταιρεία των όρων της ανωτέρω σύµβασης. Υφίσταται µονοµερές δικαίωµα καταγγελίας της 
σύµβασης από την PICAR A.E.E., εκτός των συνήθων, και στις ακόλουθες περιπτώσεις: α/ εάν επί 
δύο συνεχόµενα συµβατικά έτη, ενεργοποιηθεί η υποχρέωση της Aττικά Πολυκαταστήµατα ΑΕ 
προς καταβολή Ελάχιστης Προµήθειας Επίτευξης Πωλήσεων (ΕΠΕΠ), και η εκ του λόγου αυτού 
καταβλητέα στην Picar A.E. αντίστοιχη για κάθε ένα εκ των εν λόγω ετών προµήθεια επίτευξης 
πωλήσεων (success fee), η οποία προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου του Ετήσιου 
Κύκλου Εργασιών υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό του πραγµατοποιηθέντος στο αντίστοιχο 
συµβατικό έτος Ετησίου κύκλου Εργασιών, β/ σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας των 
δραστηριοτήτων της Aττικά Πολυκαταστήµατα ΑΕ στους χώρους του Μεγάρου πέραν των τριάντα 
εργάσιµων ηµερών, γ/ σε περίπτωση σηµαντικής µεταβολής του ποσοστού συµµετοχής εκάστου 
των ιδρυτών – µετόχων της Aττικά Πολυκαταστήµατα ΑΕ στο µετοχικό κεφάλαιο, δ/ σε περίπτωση 
µεταβολής της µετοχικής σύνθεσης της Aττικά Πολυκαταστήµατα ΑΕ κατά τρόπο τέτοιο, που η 
διοίκηση του νοµικού προσώπου αυτής να µην ασκείται στην πραγµατικότητα από τους φορείς 
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των ιδρυτών – µετόχων της ή υφίσταται στην πραγµατικότητα δεσπόζουσα επιρροή τρίτου προς 
την Aττικά Πολυκαταστήµατα ΑΕ ή/και των ιδρυτών-µετόχων αυτής, ε/ εάν η Aττικά 
Πολυκαταστήµατα ΑΕ βρεθεί σε κατάσταση παύσης πληρωµών, ή κηρυχθεί σε πτώχευση, είτε 
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή διαδικασία εξυγιάνσεως ή υπό οποιοδήποτε καθεστώς, που 
προσοµοιάζει µε τα ανωτέρω, στ/ σε περίπτωση µη παράδοση από την Aττικά Πολυκαταστήµατα 
ΑΕ των εγγυητικών επιστολών που ορίζονται στη σύµβαση, ζ/ σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχου 
εκ µέρους της PICAR των ακαθάριστων εσόδων της Aττικά Πολυκαταστήµατα ΑΕ προς 
επιβεβαίωση, πιστοποίηση ή/και εξακρίβωση αυτών, προκύψει σηµαντική απόκλιση ή/και διαφορά 
(ως σηµαντική νοούµενης της υπάρξεως διαφοράς άνω του 5%) εκ των δηλωθέντων από την 
Aττικά Πολυκαταστήµατα ΑΕ ετήσιων ακαθάριστων εσόδων ή/και λοιπών σχετικών στοιχείων.  
 

Σύµβαση εµπορικής συνεργασίας για τη λειτουργία του καταστήµατος Αttica στο 
Golden Hall: Η εταιρεία North Landmark AE έχει συνάψει την από 18.4.2008 σύµβαση εµπορικής 
συνεργασίας µε την εταιρεία LAMDA ∆ΟΜΗ Α.Ε. για 10 έτη, µε µονοµερές δικαίωµα παράτασης της 
διάρκειας της σύµβασης µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για επιπλέον 28 έτη (14 έτη + 14 
έτη). Η σύµβαση αφορά στη λειτουργία από τη North Landmark AE του καταστήµατος Αttica στο 
Golden Hall στο Μαρούσι ως εµπορικό κατάστηµα το οποίο θα διαθέτει καλλυντικά, αξεσουάρ, 
ανδρική, γυναικεία και παιδική ένδυση και υπόδηση. Η εταιρεία έχει παραχωρήσει στην LAMDA 
∆ΟΜΗ Α.Ε. εγγυητική επιστολή ύψους 1.325.029,93 ευρώ προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης 
από την εταιρεία των όρων της ανωτέρω εµπορικής συνεργασίας.  
Υφίσταται δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης από την LAMDA ∆ΟΜΗ Α.Ε., εκτός των συνήθων, 
και στις ακόλουθες περιπτώσεις: α/ εάν η North Landmark AE δεν καταβάλλει εγκαίρως και δεν 
εξοφλεί πλήρως το Μηνιαίο Βασικό και/ή το Αντάλλαγµα επί των πωλήσεων και /ή τις εισφορές της 
στα κεφάλαια ∆ιαχείρισης & Marketing και Λειτουργίας του Εµπορικού κέντρου, β/ εάν η North 
Landmark AE αλλάξει το διακριτικό τίτλο και/ή το σήµα του συµφωνηµένου χώρου ή την 
επιχειρηµατική δραστηριότητάς της ή παραχωρήσει µε οποιοδήποτε τρόπο ή µεταβιβάσει τον 
συµφωνούµενο χώρο σε τρίτους χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της LAMDA ∆ΟΜΗ 
Α.Ε., γ/ εάν η North Landmark AE δεν λειτουργεί αποδοτικά το Κατάστηµα όπως αποδεικνύεται: i. 
από τη µείωση σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50 % των πωλήσεων του καταστήµατος σε σύγκριση 
µε τις πωλήσεις του ίδιου µήνα του προηγούµενου έτους για τρεις συνεχείς µήνες ή έξι µήνες 
εντός του ίδιου έτους, ii από το γεγονός ότι το άθροισµα των Μηνιαίων βασικών ανταλλαγµάτων 
και των εισφορών στα κεφάλαια διαχείρισης & marketing και λειτουργίας για ένα έτος αντιστοιχεί 
σε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 40 % των πωλήσεων του καταστήµατος για το ίδιο έτος, δ/εάν 
η North Landmark AE είναι ή περιέρχεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση πληρωµών, 
πτωχευτικό συµβιβασµό, αναγκαστική διαχείριση, ή οποιαδήποτε παρόµοια διαδικασία, ε/ εάν η 
North Landmark AE δεν εξασφαλίζει, δεν παραδίδει ή δεν διατηρεί σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο 
την ασφάλιση που προβλέπεται στη σύµβαση, στ/ εάν η North Landmark AE δεν εκπληρώνει 
πλήρως και εγκαίρως τις υποχρεώσεις της σχετικά µε τις εργασίες διαµόρφωσης του 
συµφωνηµένου χώρου, ζ/ εάν η North Landmark AE δεν εξασφαλίζει, παραδίδει, διατηρεί ή 
αναπροσαρµόζει ή αντικαθιστά την εγγύηση που προβλέπεται στη σύµβαση, η/ µε την επιφύλαξη 
όσων άλλως ορίζονται στη σύµβαση σε περίπτωση λύσης της από 29.08.2006 µίσθωσης του 
εµπορικού κέντρου που έχει συναφθεί µεταξύ της LAMDA ∆ΟΜΗ Α.Ε. και της εταιρείας 
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» και θ/ σε περίπτωση ευδοκίµησης των προσφυγών που εκκρεµούν 
στα ελληνικά διοικητικά δικαστήρια κατά του κύρους της ανωτέρω από 29.08.2006 µίσθωσης, µε 
την αιτιολογία ότι ο ν. 3342/2005 είναι αντισυνταγµατικός, και εν γένει σε περίπτωση ανάκλησης 
ή/και ακύρωσης των απαιτούµενων για τη λειτουργία του εµπορικού κέντρου αδειών. 

 

Παραχώρηση δικαιώµατος από το ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών (∆ΑΑ) στην Factory 
Outlet Airport A.E. για την εµπορική εκµετάλλευση χώρου δίπλα στον αερολιµένα: Η 
Εταιρεία, ως καθολικός διάδοχος των εταιριών Factory Outlet AEE και Factory Outlet Airport AE, 
ανέλαβε την από 22.09.2004 σύµβαση παραχώρησης που είχε συνάψει η εταιρεία Factory Outlet 
Airport A.E. µε την εταιρεία “’∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.’’, µε λήξη την 31.12.2025. Η 
Εταιρεία έχει αναλάβει την υποχρέωση να αναπτύξει και να λειτουργεί τον παραχωρούµενο χώρο, 
παρακείµενο του αεροδροµίου Ελευθέριος Βενιζέλος, ως εµπορικό κατάστηµα το οποίο θα διαθέτει 
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καλλυντικά, αξεσουάρ, ανδρική, γυναικεία και παιδική ένδυση, υπόδηση, είδη οράσεως, κοσµήµατα 
και αξεσουάρ µόδας κ.τ.λ. Η Εταιρεία έχει παραχωρήσει στην “∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.’’  
εγγυητική επιστολή ύψους 4 εκατ. ευρώ προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης από την Εταιρεία 
των όρων της ανωτέρω εµπορικής συνεργασίας.  
 
Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ της Εκδότριας και των εταιρειών ‘FOSUN 
INTERNATIONAL LIMITED´και ´PRAMERICA – FOSUN CHINA OPPORTUNITY´ (οι 
΄Επενδυτές΄). Πρόκειται για το µνηµόνιο που υπεγράφη µετά της Εκδότριας και των δύο ως άνω 
εταιρειών, δυνάµει του οποίου έλαβε χώρα η συντελεσθείσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, µε 
παραίτηση των παλαιών µετόχων, την οποία κάλυψαν εξ’ ολοκλήρου οι ως άνω εταιρείες. 
Αναλυτικές λεπτοµέρειες για τους σηµαντικούς όρους του εν λόγω µνηµονίου παρατίθενται στην 
υποενότητα 3.15.2 «Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ της Εκδότριας και των Επενδυτών». 
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3.20 ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

 

Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου τα παρακάτω έγγραφα θα 
βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στα γραφεία της Εκδότριας, 23ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών 
Λαµίας, 145 65 Αγ. Στέφανος Αττικής: 

 

� Το Καταστατικό της Εκδότριας.   

 

� Το Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 26.05.2011, η 
οποία αποφάσισε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. 

 

 

� Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τις οικονοµικές χρήσεις που έληξαν στις 31.12.2009 
και 31.12.2010 

 

 

3.21 ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ 

Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου τα παρακάτω έγγραφα, τα οποία  
ενσωµατώνονται στον παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο µέσω παραποµπής σύµφωνα µε το άρθρο 28 
του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, θα βρίσκονται στη 
διάθεση του επενδυτικού κοινού α) στα γραφεία της Εκδότριας, 23ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών Λαµίας, 145 
65 Αγ. Στέφανος Αττικής και β) στην ηλεκτρονική δ/νση της Εκδότριας: www.follifolliegroup.com  

 

� Οι δηµοσιευµένες ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας FOLLI 
FOLLIE ABEE για τις οικονοµικές χρήσεις που έληξαν την 31.12.2008 και την 31.12.2009, οι 
οποίες συντάχθηκαν από την εταιρεία σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή λογιστικά Πρότυπα / ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Λ.Π./ ∆.Π.Χ.Α.) και ελέγχθηκαν από τακτικούς 
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, καθώς και οι αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου. 

 

� Οι δηµοσιευµένες ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εκδότριας για την  
οικονοµική χρήση που έληξε την 31.12.2010, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή λογιστικά Πρότυπα / ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
(∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.) και ελέγχθηκαν από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, καθώς και η 
αντίστοιχη έκθεση ελέγχου. 

 

�  Οι δηµοσιευµένες ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εκδότριας για την  
ενδιάµεση οικονοµική περίοδο που έληξε την 31.03.2011, οι οποίες συντάχθηκαν από την 
Εταιρεία σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα / ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.). 

 

 

Επισηµαίνεται ότι άλλες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας, πλην των πληροφοριών 
που είναι διαθέσιµες στην ανωτέρω ηλεκτρονική σελίδα, δεν αποτελούν µέρος του παρόντος 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
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4 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  

4.1 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ) 

 

Στους ακόλουθους πίνακες, όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία, παρουσιάζεται η κεφαλαιακή 
διάρθρωση και το καθαρό χρηµατοοικονοµικό χρέος του Οµίλου σύµφωνα µε τα στοιχεία των 
δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών κατάστασεων της 31.03.2011. 

 

Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Οµίλου την 31.03.2011 αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση του Οµίλου  

(ποσά σε € χιλ.) 31.03.2011 

Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις  

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια µε Εγγυήσεις-Εξασφαλίσεις 66.377 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια χωρίς Εγγυήσεις-Εξασφαλίσεις 58.462 

Βραχυπρόθεσµες Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 14.372 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Τραπεζικών Υποχρεώσεων (Α) 139.211 

Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις  

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια µε Εγγυήσεις-Εξασφαλίσεις 406.447 

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια χωρίς Εγγυήσεις-Εξασφαλίσεις 178.917 

Μακροπρόθεσµες Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 53.238 

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Τραπεζικών Υποχρεώσεων (Β) 638.602 

  

Ίδια Κεφάλαια Οµίλου  

Μετοχικό κεφάλαιο 18.176 

Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο 62.532 

Λοιπά αποθεµατικά  -4.160 

Ίδιες Μετοχές -8.992 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές -66.832 

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης -87.028 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογούν στους µετόχους (Γ)  (1) -86.304 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (∆) 15.493 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Οµίλου (Α+Β+Γ+∆) 707.001 

Σηµ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
(1) Στο σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογούν στους µετόχους δεν περιλαµβάνονται κέρδη εις νέον ύψους € 
608.338 χιλ. την 31.03.2011 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία µη ελεγµένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 
 

Για πληροφορίες σχετικά µε τις εγγυήσεις και τις εµπράγµατες εξασφαλίσεις κατά την 31.03.2011, 
βλ. υποενότητα 3.8.4, «Εµπράγµατα Βάρη και Εγγυήσεις», του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα προσδιορίζονται οι καθαρές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Οµίλου 
την 31.03.2011. 

 

ΚΑΘΑΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 31.03.2011 

Ταµείο 5.441 
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Βραχυπρόθεσµες Ταµειακές Καταθέσεις 117.252 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων  207 

Ρευστότητα (Α) 122.900 

  

Βραχυπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές Απαιτήσεις (Β) 369.756 

  

Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 67.684 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες την επόµενη χρήση 57.154 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις από Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 14.372 

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις 171.796 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων (Γ) 311.007 

   

Καθαρό Βραχυπρόθεσµο χρέος (∆) = (Γ-Β-Α) -181.649 

  

Οµολογιακά ∆άνεια 552.339 

Τραπεζικός ∆ανεισµός 33.026 

Μακροπρόθεσµες χρηµατοδοτικές µισθώσεις 53.238 

Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις (Ε) 638.602 

  

Καθαρό Συνολικό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος (∆+Ε) 456.953 

Σηµ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία µη ελεγµένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 

 

Σηµειώνεται ότι οι βραχυπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις περιλαµβάνουν τους 
λογαριασµούς εµπορικές απαιτήσεις και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Οι λοιπές 
βραχυπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις περιλαµβάνουν τους λογαριασµούς εµπορικές 
και λοιπές υποχρεώσεις, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα,,τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
και µερίσµατα πληρωτέα.  

 

Όπως αναλύεται στον παραπάνω πίνακα, η ρευστότητα του Οµίλου ανήλθε την 31.03.2010 σε € 
122.900 χιλ. και το καθαρό χρηµατοοικονοµικό χρέος διαµορφώνεται σε € 456.953 χιλ. 

 

4.1.1 ∆ήλωση για την Επάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης   

 

Αναφορικά µε την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας και του Οµίλου, η ∆ιοίκηση της 
Εταιρείας δηλώνει, ότι κατά την άποψή της, το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας και του Οµίλου 
συµπεριλαµβανοµένου του ποσού των € 27.000.000 από τα αντληθέντα κεφάλαια της 
ολοκληρωθείσας Αύξησης, επαρκεί για τους επόµενους 18 µήνες για τη χρηµατοδότηση των 
τρεχουσών δραστηριότήτων τους. 

 

4.1.2 Σηµαντικές αλλαγές στη Χρηµατοοικονοµική ή Εµπορική θέση της Εταιρείας 

 

Σύµφωνα µε δήλωση της Εκδότριας, µε εξαίρεση την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού 
Κεφαλαίου που πιστοποιήθηκε από το ∆.Σ. της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του την 14.06.2011, 
δεν έχει λάβει χώρα καµία σηµαντική αλλαγή στη χρηµατοοικονοµική ή εµπορική θέση του Οµίλου 
κατά το διάστηµα µεταξύ 31.03.2011 και της ηµεροµηνίας έκδοσης του παρόντος Ενηµερωτικού 
∆ελτίου. 
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4.2 ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

 

Όπως παρατίθεται αναλυτικά στις υποενότητες 3.14.1 «Συνοπτική παρουσίαση των Επενδυτών» 
και 3.14.2 «Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ της Εκδότριας και των Επενδυτών» του παρόντος 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου, την 4η Μαϊου 2011 υπεγράφη το Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ της 
Εκδότριας και των Επενδυτών, σύµφωνα µε το οποίο οι Επενδυτές ανέλαβαν να εισέλθουν στο 
µετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας και να καλύψουν εξ’ ολοκλήρου  την αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της Εκδότριας, ύψους € 1.908.000, µε καταβολή € 84.588.000, µε κατάργηση του 
δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, στην τιµή των € 13,30 ανά µετοχή. 

 

Σε συνέχεια του εν λόγω Μνηµονίου, έλαβε χώρα η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
Εκδότριας, στις 26.05.2011, προκειµένου να αποφασίσει την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε 
κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων , υπέρ των Επενδυτών. 

 

Κατά την ως άνω Εκτακτη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εκδότριας στην έκθεσή 
του µε ηµεροµηνία 4.5.2011 και σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920, περί 
κατάργησης του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, ενηµέρωσε τους Μετόχους της 
Εκδότριας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ µέρους του οµίλου εταιρειών FOSUN για τη 
συµµετοχή του τελευταίου στο µετοχικό της κεφάλαιο, µέσω Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 
µε καταβολή µετρητών και µε ταυτόχρονη κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών 
µετόχων και αιτιολογήθηκε  η τιµή που προτείνεται για τη διάθεση των νέων µετοχών. 

 

Ειδικότερα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενηµέρωσε την Γενική Συνέλευση ότι σκοπό της Αύξησης του 
Μετοχικού Κεφαλαίου, αποτέλεσε η είσοδος στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας των Επενδυτών 
διά της ολοσχερούς καλύψεως του ποσού της αύξησης µε καταβολή € 84.588.000.  

 

Σύµφωνα µε τη γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 
µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων υπέρ της εισόδου στο µετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας των Επενδυτών κρίθηκε απαραίτητη, καθόσον θεωρείται ότι οι Επενδυτές, 
ως νέοι µέτοχοι της Εταιρείας, θα συµπράξουν ενεργά στην υλοποίηση των επιχειρηµατικών 
σχεδίων της και δη στην περαιτέρω ουσιαστική ανάπτυξη και επέκταση της Εταιρείας στις 
παγκόσµιες αγορές.  

 

Επισηµάνθηκε ότι οι Επενδυτές είχαν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον αναφορικά µε τα σχέδια της 
Εταιρείας για την επέκταση της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας στις Ασιατικές αγορές. Έτι 
περαιτέρω, εκτιµήθηκε ότι η συµµετοχή των Επενδυτών στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα 
έχει θετικές επιπτώσεις και προστιθέµενη αξία (added value) στην πορεία της Εταιρείας.  

 

Συγκεκριµένα, µε την ολοκληρωθείσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναµένεται ότι θα 
δηµιουργηθούν προϋποθέσεις για καλύτερη αποτίµηση της τιµής της µετοχής και ότι θα υπάρξει 
διάχυση της ωφέλειας που θα προκύψει σε όλους τους µετόχους δεδοµένου ότι οι τελευταίοι θα 
επωφεληθούν από τη βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής θέσεως και διαρθρώσεως της Εταιρείας, 
λόγω αποµείωσης των υποχρεώσεών της και της ενίσχυσης του ισολογισµού της. Ταυτόχρονα, 
εκτιµάται ότι θα αυξηθεί η ρευστότητά της και µε τον τρόπο αυτό θα µπορέσει να αποκτήσει 
ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης, για άσκηση πιθανών νέων δραστηριοτήτων και κυρίως την 
υποστήριξη των επιχειρηµατικών της σχεδίων για περαιτέρω ανάπτυξη στις ασιατικές αγορές όπως 
αναφέρθηκε ανωτέρω. Τέλος σηµειώθηκε ότι η κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης 
εξυπηρετεί το εταιρικό συµφέρον, χωρίς να θίγει τα συµφέροντα των παλαιών µετόχων και για 
έναν ακόµη λόγο. Η τιµή διάθεσης στους Επενδυτές δεν υπολειπόταν της τιµής διαπραγµάτευσης 
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κατά το χρόνο λήψης της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη σύγκληση της παρούσας 
Γενικής Συνέλευσης. 

 

Σχετικά µε την τιµή διάθεση των νέων µετοχών (€ 13,30 ανά µετοχή)  σηµειώνεται ότι το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, στην από 4.5.2011 έκθεσή του σύµφωνα µε το αρθρ. 13 παρ. 
10 του Κ.Ν. 2190/1920 «θεωρεί αυτή εύλογη και λογική ανταποκρινόµενη στην πραγµατική αξία 
της Εταιρείας δεδοµένου ότι προσδιορίστηκε αφού ελήφθησαν υπόψιν οι προβλέψεις κερδών για 
τη χρήση του 2011, τα αποτελέσµατα της Εταιρείας της 31.12.2010 που δηµοσιεύθηκαν στις 
31.3.2011 και οι τάσεις για την ανάπτυξη των εργασιών και τη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων 
κατά το Ά τρίµηνο του 2011». 

 

Κατόπιν της ανωτέρω ενηµέρωσης, η από 26.5.2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 
Εταιρείας αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 1.908.000, µε 
καταβολή µετρητών, µέσω έκδοσης 6.360.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου αϋλων 
µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 0,30 και τιµή διάθεσης € 13,30 µε κατάργηση του δικαιώµατος 
προτίµησης των παλαιών µετόχων υπέρ των εταιρείων FOSUN International Limited και Pramerica 
– Fosun China Opportunity Fund, LP («οι Επενδυτές»).  

 

 

4.3 ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 

Πιο συγκεκριµένα ηαπό 26.5.2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας 
αποφάσισε, µεταξύ άλλων,  

 

Α)την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 1.908.000, µε καταβολή µετρητών, 
µέσω έκδοσης 6.360.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου αϋλων µετοχών, ονοµαστικής 
αξίας € 0,30 και τιµή διάθεσης € 13,30 µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών 
µετόχων υπέρ των εταιρείων FOSUN International Limited και Pramerica – Fosun China 
Opportunity Fund, LP («οι Επενδυτές»).Σηµειώνεται ότι η διαφορά µεταξύ ονοµαστικής αξίας των 
νέων µετοχών και της τιµής διάθεσής τους που προέκυψε ποσού € 82.680.000 άχθηκε σε πίστωση 
του λογαριασµού «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». 

 

Β) την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά µε το µετοχικό 
κεφάλαιο αυτής  

 

Γ) την παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εκδότριας για τη ρύθµιση όλων 
των διαδικαστικών θεµάτων της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και δη θεµάτων που αφορούν στις 
εγκρίσεις από τους εποπτικούς φορείς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Χρηµατιστήριο Αθηνών 
κλπ για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και 
κάθε συναφούς θέµατος. 

 

∆) την εκλογή νέου µέλους ∆.Σ. σε αντικατάσταση υφιστάµενου 

 

Συνοπτικά οι όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 60.588.210 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ Χ.Α. 6.360.000 

µε καταβολή µετρητών, µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, υπέρ 
Επενδυτή   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 66.948.210 

Ονοµαστικη αξία µετοχής € 0,30 

Τιµή διάθεσης µετοχής € 13,30 

Μοναδα διαπραγµατευσης στο Χ.Α. µια (1) µετοχή 

Αντληθέντα κεφάλαια σε €  84.588.000 

 
Πηγή: Εταιρεία 

Σηµειώνεται ότι η διαφορά µεταξύ ονοµαστικής αξίας των νέων µετοχών και της τιµής διάθεσής 
τους που προέκυψε ποσού € 82.680.000 άχθηκε σε πίστωση του λογαριασµού «∆ιαφορά από 
έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». 

 

Την 27.05.2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η µε αριθµό Κ2-5026 εγκριτική απόφαση για την τροποποίηση 
του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σχετικά µε το µετοχικό της κεφάλαιο, σύµφωνα µε 
την απόφαση της από 26.5.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας.  

 

Συνεπεία των ανωτέρω, έλαβε χώρα στις 14.06.2011 η καταβολή µετρητών ύψους € 84.588.000 
για την πλήρη κάλυψη της Αύξησης του Μετοχικολύ κεφαλαίου της Εκδότριας από τους 
Επενδυτές. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση του της 14.06.2011 προέβη στην 
πιστοποίηση της καταβολής του συνόλου της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, 
ύψους € 84.588.000 µε καταβολή µετρητών η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιριών του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε την υπ’ αριθµ Κ2-
5646/22.6.2011. 

 

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την ολοκληρωθείσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους € 
84.588.000, πρόκειται να διατεθούν ως ακολούθως: 

 

Α.  Ποσό ύψους € 35.000.000 θα διατεθεί για τη µείωση του δανεισµού της Εκδότριας, ως εξής:  

 

• Για τη µείωση οµολογιακών δανείων ποσό € 20.000.000 και  

• Για τη µείωση βραχυπρόθεσµων δανεικών υποχ/σεων € 15.000.000.  

 

Η ως άνω αποπληρωµή δανεισµού ύψους € 35.000.000 θα λάβει χώρα εντός δύο µηνών από την 
πιστοποίηση της καταβολής της ολοκληρωθείσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. 

 

Β. Ποσό ύψους € 20.000.000 θα διατεθεί για επενδύσεις ως ακολούθως:  

 

• ποσό € 11.000.000 θα χρησιµοποιηθεί για τη ανάπτυξη του δικτύου πώλησης της 
Εταιρείας στο εσωτερικό, µε τη ίδρυση νέων καταστηµάτων, την ανάπτυξη καταστηµάτων 
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shop in shops καθώς και την ανακαίνιση των ήδη υπαρχόντων (travel retail, κόσµηµα, 
ρολόι & λοιπά αξεσουάρ καθώς και είδη ένδυσης υπόδησης ) 

Η υλοποίηση των ανωτέρω επενδύσεων για την ίδρυση νέων καταστηµάτων  προβλέπεται 
να έχει ολοκληρωθεί εντός της επόµενης διετίας και πάντοτε σε συνδυασµό µε το χρόνο 
εύρεσης νέων καταστηµάτων και τον χρόνο παραχώρησης αυτών (αφορά κυρίως 
αεροδρόµια, λιµάνια).  Η υλοποίηση ανακαίνισης των υπαρχόντων καταστηµάτων 
προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί εντός 18 µηνών από την πιστοποίηση καταβολής της 
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασµό µε την επιλογή  της καλύτερης χρονικής 
περιόδου έτσι ώστε να µην επιβαρύνεται η εµπορική δραστηριότητα των καταστηµάτων. 
Τέλος για όλα τα ανωτέρω θα ληφθούν υπόψη  οι οικονοµικές συνθήκες που θα 
επικρατούν στην Ελλάδα. 

• ποσό € 3.000.000 θα χρησιµοποιηθεί για την βελτίωση – ανακατασκευή - του κτηριακού 
συγκροτήµατος της Ρουµανίας. Η υλοποίηση της ανωτέρω επένδυσης 
συµπεριλαµβανοµένων των φάσεων σύνταξης προµελέτης, οριστικής µελέτης και 
ανακατασκευής θα ολοκληρωθεί εντός της επόµενης διετίας από την πιστοποίηση 
καταβολής της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου 

• ποσό € 6.000.00 θα χρησιµοποιηθεί για τη ανάπτυξη του δικτύου πώλησης στην Ασία, την 
Ευρώπη και την Αµερική, µε την ίδρυση νέων καταστηµάτων και την πραγµατοποίηση 
επενδύσεων, οι οποίες, κατά κύριο λόγο, αφορούν τη βελτίωση και την ανακαίνιση των 
ήδη υπαρχόντων κτηριακών εγκαταστάσεων (καταστηµάτων) εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων αυτών, καθώς και επενδύσεις σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό. 

Η υλοποίηση των ανωτέρω επενδύσεων τόσο για τα νέα καταστήµατα όσο και για τις 
βελτιώσεις και ανακαινίσεις των ήδη υπαρχόντων, σε Ασία, Ευρώπη, Αµερική προβλέπεται 
να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2012 και πάντοτε σε συνδυασµό µε τις 
οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες προορισµού των κεφαλαίων για την 
πραγµατοποίηση των επενδύσεων αυτών. 

 

Γ. Ποσό ύψους € 27.000.000 θα διατεθεί για κεφάλαιο κίνησης, ενισχύοντας τα ταµειακά διαθέσιµα  
της  Εκδότριας,  προκειµένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε µελλοντικές  ταµειακές  ανάγκες  
που θα προκύψουν λόγω α) ενδεχόµενης µη οµαλής αναχρηµατοδότησης   δανείων   της  
Εκδότριας εξαιτίας  της   διευρυνόµενης  εγχώριας  οικονοµικής κρίσης, η οποία  επηρεάζει  
σηµαντικά  στη ρευστότητα του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος  και  β)  του 
αυξανόµενου κόστους χρήµατος δανειοδότησης από τις τράπεζες,   που   εκπορεύεται  από  τις  
συνεχείς  αυξήσεις  των  επιτοκίων χορηγήσεων. 

 

Η  χρήση του κεφαλαίου κίνησης προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί στους επόµενους 18 µήνες από 
τη πιστοποίηση καταβολής αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. 

 

∆. Ποσό ύψους € 2.588.000 διατέθηκε για τις δαπάνες της ολοκληρωθείσας αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου. Η ανάλυση των δαπανών της εν λόγω αύξησης παρατίθενται στην ενότητα 
4.6 «∆απάνες Έκδοσης» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

 

Επισηµαίνεται ότι έως ότου διατεθούν, τα αντληθέντα κεφάλαια της ολοκληρωθείσας Αύξησης θα 
διατηρούνται  σε έντοκο τραπεζικό λογαριαµό της Εκδότριας, σε προθεσµιακες καταθέσεις, 
overnight repos κλπ. 

 

Σηµειώνεται ότι, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεσµεύεται να ενηµερώνει ανά εξάµηνο τη ∆ιοίκηση του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά µε τη διάθεση των 
αντληθέντων κεφαλαίων, σύµφωνα µε την απόφαση 25 του ∆.Σ. του Χ.Α. και τις αποφάσεις 
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2/396/31.8.2006 και 7/448/11.10.2007 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν. Η 
ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού για την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων γίνεται µέσω 
της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ηµερήσιου ∆ελτίου Τιµών του Χ.Α. 

 

Επιπλέον, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεσµεύεται ότι για οποιαδήποτε τροποποίηση του προορισµού 
των κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφόρηση, θα ενηµερώνει το 
επενδυτικό κοινό, τους µετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας. 

 

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν καταρτίσει άλλες νοµικά δεσµευτικές συµφωνίες πλην 
αυτών που αναφέρονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου. Συγκεκριµένα, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν 
έχουν αναλάβει καµία ισχυρή δέσµευση για την υλοποίηση µελλοντικών επενδύσεων, ήτοι 
εξαγορές εταιρειών, µετοχικές συµµετοχές και επενδύσεις ιδιών κεφαλαίων, κατά την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

 

 

4.3.1 ∆ηλώσεις Βασικών Μετόχων Εταιρείας 

 

Οι βασικοί µέτοχοι της Εκδότριας οι οποίοι συµµετέχουν ταυτοχρόνως και στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιό της, προέβησαν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26.05.2011 η οποία 
αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, στις εξής δηλώσεις, αναφορικά µε 
τις προθέσεις τους διατήρησης ή µη του ποσοστού συµµετοχής τους στο µετοχικού κεφάλαιο της 
Εταιρείας: 

 

∆ήλωση κ. ∆ηµητρίου Κουτσουλιούτσου: 

 

«Ο κάτωθι υπογεγραµµένος ∆ηµήτριος Γ. Κουτσολιούτσος υπό την ιδιότητάς µου ως µέτοχος 
κατέχων ποσοστό ανώτερο του 5% τυγχάνων παράλληλα και µέλος του ∆.Σ. της Εταιρείας 
δηλώνω ότι δεν προτίθεµαι α) ως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων 
µετοχών και β) για διάστηµα έξι µηνών από την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών, να 
διαθέσω ποσοστό που να υπερβαίνει το 1% εκ της συµµετοχής µου στην Εταιρεία». 

 

∆ήλωση ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

«Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, η οποία είναι µέτοχος της Ανώνυµης Εταιρείας «FOLLI 
FOLLIE GROUP» και κατέχει άµεσα 4.580.247 και έµµεσα 26.764 ονοµαστικές άϋλες µετοχές 
αυτής, ήτοι συνολικά συµµετέχει µε ποσοστό 7,60% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου 
της και συµµετέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ανωτέρω εταιρείας, δε δεσµεύεται για τη 
διατήρηση του ποσοστού συµµετοχής της, έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή 
των νέων µετοχών και για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών» 

 

4.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ 

 

Ολες οι νέες µετοχές που προήλθαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας θα έχουν 
δικαίωµα µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσης 2010 και εφεξής, εφόσον η οικεία Τακτική Γενική 
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Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας αποφασίσει τη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση αυτή και 
εφόσον η σχετική ηµεροµηνία προσδιορισµού των δικαιούχων στο µέρισµα, έπεται της 
ηµεροµηνίας έκδοσής τους. Επισηµαίνεται πάντως ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, 
λαµβάνοντας υπόψη την κρίση στην αγορά και για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονοµικής θέσης 
της Εταιρείας, σε συνδυασµό µε τις προβλεπόµενες επενδύσεις του επενδυτικού προγράµµατος, 
προτίθεται να φέρει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εκδότριας, που θα 
συγκληθεί στις 24.6.2011, πρόταση για µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2010 στους µετόχους 
της Εταιρείας 

 

Οι νέες µετοχές αποτελούν αντικείµενο αίτησης εισαγωγής για διαπραγµάτευση στο Χ.Α.. είναι 
άϋλες, κοινές, ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, Επισηµαίνεται ότι οι νέες µετοχές της Εκδότριας 
δε δύνανται να πωληθούν/µεταβιβασθούν για ένα έτος από την εισαγωγή τους στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών, δυνάµει του Μνηµονίου Συνεργασίας που υπεγράφη στις 4/5/2011 µεταξύ της Εκδότριας 
και των Επενδυτών που κάλυψαν το σύνολο της ολοκληρωθείσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 
(βλ. υποενότητα 3.14.2 «Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ της Εκδότριας και των Επενδυτών» του 
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου) 

 

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου θηνών, σε συνδυασµό µε την 
υπ. αριθµ. 26 απόφαση του ∆.Σ. όπως ισχύει, δε θα λάβει χώρα προσαρµογή της τιµής των 
µετοχών εξαιτίας της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. 

Οι µετοχές της Εκδότριας είναι άυλες κοινές ονοµαστικές, διαπραγµατεύονται στην Αγορά Μεγάλης 
Κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 
2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρείας. Ο κωδικός ISIN (International Security 
Identification Number) της µετοχής της Εταιρείας (Κωδικός ΟΑΣΗΣ ΦΦΓΚΡΠ) είναι GRS 
294003009. Αρµόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων µετοχών είναι η 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφ. Αθηνών 108-110, 104 42 Αθήνα. 

 

Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται σε Ευρώ. 

 

Μονάδα διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος µίας (1) µετοχής. 

 

Οι µετοχές της Εταιρείας δεν περιέχουν ρήτρες εξαγοράς ούτε και ρήτρες µετατροπής. 

 

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει σύµβαση Ειδικής ∆ιαπραγµάτευσης της µετοχής της. 

 

∆εν υπάρχει κανένας περιορισµός από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 
Εταιρείας ως προς την ελεύθερη µεταβίβαση και διαπραγµάτευση των µετοχών της στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών, εξαιρουµένων των 6.360.000 νέων µετοχών της ολοκληρωθείσας Αύξησης 
Μετοχικού Κεφαλαίου, για τις οποίες υφίσταται για τους Επενδυτές η περίοδος Lock up 12 µηνών 
από την εισαγωγή τους στο Χ.Α., αναλυτικές πληροφορίες για την οποία παρατίθενται στην 
υποενότητα 3.14.2 «Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ της Εκδότριας και των Επενδυτών» του 
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

 

4.4.1 ∆ικαιώµατα Μετόχων 

 

Μετά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 1.908.000, µε καταβολή 
µετρητών, µέσω έκδοσης 6.360.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου αϋλων µετοχών, 
ονοµαστικής αξίας € 0,30, όπως αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων 
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της Εταιρείας της 26.5.2011, το µετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας θα ανέρχεται στο ποσό των € 
20.084.463,00 και θα διαιρείται σε 66.948.210 άυλες, ονοµαστικές, κοινές µετά ψήφου µετοχές 
ονοµαστικής αξίας € 0,30 εκάστη. 

 

Κάθε µετοχή της Εταιρείας έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις όπως αυτές καθορίζονται 
από το Κ.Ν. 2190/1920 και Καταστατικό της, το οποίο δεν περιέχει αυστηρότερες διατάξεις από 
αυτές που προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 

 

Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής, του 
Καταστατικού της Εταιρείας και των νοµίµων αποφάσεων των οργάνων της, του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν µέρος σε αυτές οι 
µέτοχοι. 

 

Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι 
συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του 
Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή ακολουθούν 
αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. 

 

Για τη µεταβολή των δικαιωµάτων των µετόχων, οι ενέργειες που απαιτούνται είναι αυτές που 
ορίζονται στο άρθρο 13 του ν. 2190/20, όπως ισχύει και λαµβάνονται µε απόφαση της Γενικής 
Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. 

 

Το καταστατικό του Εκδότη δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα ή προνόµια υπέρ συγκεκριµένων 
µετόχων ούτε περιορισµούς κατά συγκεκριµένων µετόχων. 

 

4.4.1.1 ∆ικαίωµα Μερίσµατος 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 30 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, µέρισµα καταβάλλεται 
έγκυρα σε κάθε δικαιούχο όπως αποφασίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων 
της Εταιρείας στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας. 

 

Βάσει του γεγονότος ότι οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. οι 
δικαιούχοι µερίσµατος ορίζονται από το άρθρο 5.2 του Κανονισµού του Χ.Α., όπως ισχύει. 

(βλ. επίσης ενότητα 3.17.3 «Μερισµατική Πολιτική» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου) 

 

Η αξίωση του µετόχου για το µέρισµα υπόκειται σε πενταετή παραγραφή που αρχίζει από το τέλος 
του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση, δηλαδή από το τέλος του έτους στο οποίο εγκρίθηκε 
ο ισολογισµός της χρήσεως και λήφθηκε η απόφαση περί διανοµής. Αν ο προσδιορισµός του 
χρόνου πληρωµής του µερίσµατος ανατέθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο η παραγραφή δεν αρχίζει 
προτού καθοριστεί ο χρόνος αυτός. Τα οφειλόµενα από την ανώνυµη εταιρεία µερίσµατα που 
υπέκυψαν σε παραγραφή θα πρέπει να αποδοθούν από την εταιρεία στο ∆ηµόσιο. 

 

4.4.1.2 ∆ικαίωµα Ψήφου 

 

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, η Εταιρεία έχει εκδώσει µόνον κοινές 
ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές. Οι µέτοχοι ασκούν τα σχετικά µε τη διοίκηση της Εταιρείας 
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δικαιώµατά τους µόνο µε τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε µετοχή παρέχει 
δικαίωµα µιας (1) ψήφου. 

 

Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είτε 
αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών 
προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρείας, 
εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος 
Άυλων Τίτλων της Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α.), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 

 

Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε τη 
ρητή άδειά της. 

 

Στο Καταστατικό της Εταιρείας δεν υπάρχουν περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου. 

 

4.4.1.3 ∆ικαίωµα Προτίµησης 

 

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος ή 
έκδοση οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης σε 
ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο, υπέρ των µετόχων κατά το χρόνο της 
έκδοσης, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 13, παράγραφος 7 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

4.4.1.4 ∆ικαίωµα στο Προϊόν Εκκαθάρισης  

 

Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρείας, δεν έχουν εκδοθεί µετοχές από την Εταιρεία που να παρέχουν 
στους κατόχους τους δικαίωµα προνοµιακής ικανοποίησης από το προϊόν εκκαθάρισης έναντι όλων 
των άλλων µετόχων, σε περίπτωση που η Εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση. 

 

4.4.1.5 ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  

 

Αναφορικά µε τα δικαιώµατα µειοψηφίας, το Καταστατικό της Εταιρείας , προβλέπει τα εξής: 

Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
µετόχων, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 
σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την ηµεροµηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. Εάν δεν 
συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός είκοσι (20) ηµερών από την 
επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες µετόχους µε δαπάνες 
της εταιρείας, µε απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται 
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος 
της συνεδρίασης, καθώς και η ηµερήσια διάταξη. 

 

Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη Γενικής 
Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο 
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∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα 
πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κωδ. Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη 
Γενική Συνέλευση. Αν τα θέµατα αυτά δεν δηµοσιευθούν, οι αιτούντες µέτοχοι δικαιούνται να 
ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε την παράγραφο 3 και να προβούν οι 
ίδιοι στην δηµοσίευση, κατά τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, µε δαπάνη της Εταιρείας. 

 

Με αίτηση µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει µία µόνο φορά τη 
λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισµένα θέµατα, 
ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, η 
οποία όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από τη χρονολογία της 
αναβολής. 

Η µετ΄ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης και δεν απαιτείται η 
επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των µετόχων, σε αυτήν δε, µπορούν 
να µετάσχουν και νέοι µέτοχοι, τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 
του κωδ. Ν. 2190/1920. 

 

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον 
πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει 
στη Γενική Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, 
στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης. Επίσης, µε αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην 
Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν 
σε κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους ∆ιευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε 
παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της Εταιρείας µε αυτούς. Σε 
όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των 
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος 
µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κωδ. Ν. 2190/1920. 

 

Μετά από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσµίας της προηγούµενης 
παραγράφου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση 
πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της 
Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για 
αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι, 
κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα 
µε τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κωδ. Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 

 

Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου αυτού, τυχόν 
αµφισβήτηση ως προς τα βάσιµο ή µη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, 
επιλύεται από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, µε απόφαση του, που εκδίδεται 
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. 

 

Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που 
αρνήθηκε.  



Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της FOLLI FOLLIE GROUP 

                        248 

 

Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου η λήψη 
απόφασης επί ορισµένου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται µε 
ονοµαστική κλήση. 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη 
µετοχικής τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού 
δικαιώµατος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των µετοχών σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του κωδ. Ν. 2190/1920. 

 

Τέλος, 

i. ∆εν υφίστανται περιορισµοί από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 
Εταιρείας ως προς την ελεύθερη µεταβίβαση των µετοχών της. 

 

ii. ∆εν έχουν περιέλθει στη γνώση της Εταιρείας δεσµευτικές προτάσεις εξαγοράς ή/και κανόνες 
υποχρεωτικής εκχώρησης των µετοχών της. 

 

iii. ∆εν υφίστανται δικαιώµατα προαίρεσης για το κεφάλαιο της Εταιρείας, ούτε συµφωνίες (υπό 
όρους ή άνευ όρων) που να προβλέπουν ότι το κεφάλαιο αυτό θα αποτελέσει αντικείµενο 
δικαιώµατος προαίρεσης. 

 

iv. ∆εν υφίστανται δηµόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας κατά την τελευταία και τρέχουσα χρήση. 

 

4.4.2 Φορολογία Μερισµάτων 

 

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2238/1994 «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος», όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3842/2010, για τη διαχειριστική χρήση 2010 ο φόρος υπολογίζεται µε 
συντελεστή 24% επί των αδιανέµητων κερδών, ενώ προβλέπεται σταδιακή µείωση, κατά µία 
µονάδα ανά έτος. Έτσι ορίζεται σε 23% για τη χρήση 2011, σε 22% για τη χρήση 2012, σε 21% 
για τη χρήση 2013, και, τέλος, σε 20% για τις χρήσεις που αρχίζουν από 01.01.2014 και εφεξής. 

 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία, ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική 
υποχρέωση στην Ελλάδα επί του ποσού των εισπραττόµενων µερισµάτων, η διανοµή των οποίων 
εγκρίθηκε από Γενικές Συνελεύσεις µέχρι την 31.12.2008. 

 

Για µερίσµατα, όµως, που εγκρίνονται από Γενικές Συνελεύσεις από την 01.01.2009 επιβάλλεται 
αυτοτελής φορολόγηση των µερισµάτων ή προµερισµάτων που καταβάλλονται σε φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα µε συντελεστή 10%. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την ανώνυµη εταιρεία και µε 
την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω 
εισοδήµατα. Σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται και τα κέρδη, ή αποθεµατικά παρελθουσών 
χρήσεων, που διανέµονται, ή κεφαλαιοποιούνται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που 
λαµβάνεται από 1.1.2009. 

 

Τέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3842/2010, για τα διανεµόµενα κέρδη που προκύπτουν 
από ισολογισµούς, οι οποίοι συντάσσονται µε ηµεροµηνία 31.12.2010 και εξής, ουδεµία 
παρακράτηση φόρου ενεργείται, ως φορολογούµενα τα εισοδήµατα αυτά στο όνοµα του νοµικού 
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προσώπου. Ειδικότερα, για τα διανεµόµενα κέρδη, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε 
µετρητά ή µετοχές, καταβάλλεται φόρος µε συντελεστή 40%. 

 

Τα ως άνω ισχύουν και για κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέµονται ή κεφαλαιοποιούνται 
από 1.1.2011, ενώ, στην περίπτωση αυτή, από το φόρο 40% που οφείλεται αφαιρείται ο φόρος 
εισοδήµατος νοµικών προσώπων, που καταβλήθηκε και αντιστοιχεί στα εισοδήµατα αυτά, 
σύµφωνα είτε µε την νέα διάταξη της παρ. 1(α) του άρθρου 109 του ΚΦΕ είτε µε τον ισχύοντα, 
κατά τον χρόνο φορολόγησης των εν λόγω κερδών, συντελεστή. 

 

Όταν δικαιούχος του εισοδήµατος από µερίσµατα είναι φυσικό πρόσωπο, δεν επέρχεται εξάντληση 
της φορολογικής του υποχρέωσης και το εισόδηµα αυτό φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, µε 
δικαίωµα έκπτωσης από τον αναλογούντα φόρο του φόρου 40% που καταβλήθηκε ως άνω. 

 

Αν στα καθαρά κέρδη ηµεδαπής ανώνυµης εταιρείας περιλαµβάνονται και µερίσµατα ή κέρδη από 
τη συµµετοχή της σε άλλη ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή 
συνεταιρισµό, για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος στα διανεµόµενα κέρδη, σε περίπτωση διανοµής 
κερδών, από το φόρο 40% που υποχρεούται να καταβάλει µε βάση τα ανωτέρω, αφαιρείται το 
µέρος του φόρου που έχει ήδη καταβληθεί και αναλογεί στα διανεµόµενα κέρδη 

τα οποία προέρχονται από τις πιο πάνω συµµετοχές. 

 

Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία της απόφασης 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, που εγκρίνει τον ισολογισµό.  

 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του νοµοθετικού πλαισίου, από τα κέρδη που 
πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρίες και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των 
µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική εταιρεία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση και 
συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της µητρικής εταιρείας της επόµενης χρήσης, εκτός αν δοθεί 
προµέρισµα. Τα µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής εταιρείας που σχηµατίζονται κατά ένα 
µέρος από τα διανεµόµενα κέρδη των εταιριών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον διανεµηθούν 
καταβάλλονται στην επόµενη από τη λήψη τους χρήση. 
 

4.4.3 Φορολογία του κέρδους από την πώληση µετοχών εταιρειών εισηγµένων στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών 

 

Ο φόρος ή οι φόροι που επιβάλλονται εξαιτίας της πώλησης εισηγµένων µετοχών στο Χ.Α. 
διαφοροποιούνται µε κριτήριο τον χρόνο που αποκτήθηκαν οι πωλούµενες µετοχές σύµφωνα µε το 
άρθρο 38 του ν. 2239/1994 και το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 2579/1998. Έτσι: 

 

(α) Μετοχές, που αποκτώνται µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2010 

Επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή 1,5 τοις χιλίοις (1,5‰) στην πώληση µετοχών της Εταιρείας, οι 
οποίες έχουν ή θα έχουν αποκτηθεί µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2010. Ο φόρος υπολογίζεται επί της 
αξίας πώλησης και βαρύνει τον πωλητή των µετοχών, επιβάλλεται δε και στις χρηµατιστηριακές και 
στις εξωχρηµατιστηριακές πωλήσεις των εν λόγω µετοχών.  

 

Παράλληλα, το κέρδος από την πώληση των ανωτέρω µετοχών απαλλάσσεται από τον φόρο 
εισοδήµατος όταν ο πωλητής δεν υποχρεούται να τηρεί καθόλου βιβλία ή τηρεί βιβλία Α’ ή Β’ 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Εάν ο πωλητής των ανωτέρω µετοχών τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 
η επιβολή του φόρου εισοδήµατος αναβάλλεται εφόσον ο πωλητής εµφανίζει τα κέρδη αυτά σε 
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λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού µε προορισµό τον συµψηφισµό τυχόν ζηµιών που θα 
προκύψουν στο µέλλον από την πώληση µετοχών εισηγµένων ή όχι στο Χρηµατιστήριο Αθηνών σε 
περίπτωση µεταγενέστερης διανοµής ή κεφαλαιοποίησης του εν λόγω ειδικού αποθεµατικού ή 
διάλυσης της επιχείρησης του πωλητή, τα κέρδη από την πώληση των µετοχών υποβάλλονται σε 
φόρο εισοδήµατος κατ’ εκείνο τον χρόνο µε τις γενικές διατάξεις. 

 

(β) Μετοχές που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2011 και µετά 

- Τα κέρδη, τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα από την πώληση µετοχών της Εταιρείας εντός 
δώδεκα (12) µηνών από την απόκτηση τους (βραχυπρόθεσµη επένδυση), φορολογούνται ως 
ακολούθως: 

1) σε περίπτωση που η πώληση λαµβάνει χώρα εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία 
απόκτησης των µετοχών, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 20%, χωρίς εξάντληση 
της φορολογικής υποχρέωσης, ενώ 

2) σε περίπτωση που η πώληση λαµβάνει χώρα εντός του διαστήµατος από τρεις (3) έως δώδεκα 
(12) µήνες από την ηµεροµηνία απόκτησης των µετοχών, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε 
συντελεστή 10%, χωρίς εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 

 

Για τον προσδιορισµό του κέρδους που υπόκειται σε φορολογία, λαµβάνεται υπόψη η ζηµία που 
προκύπτει εντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος από την ίδια αιτία. Ειδικά, όταν τα κέρδη από την 
πώληση των µετοχών αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής και µε την 
επιφύλαξη των οριζόµενων στις Συµβάσεις Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας, µε την ως άνω 
παρακράτηση επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του αλλοδαπού δικαιούχου.  

 

- Σε περίπτωση που η πώληση λαµβάνει χώρα µετά την παρέλευση δώδεκα µηνών από την 
ηµεροµηνία απόκτησης των µετοχών (µακροπρόθεσµη επένδυση), τα αποκτώµενα ως άνω κέρδη 
απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος. 

 

Εάν ο πωλητής είναι επιχείρηση οποιασδήποτε µορφής που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 
το κέρδος από την πώληση των µετοχών µετά την αφαίρεση ζηµιών από την ίδια αιτία, 
εµφανίζεται σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού. Σε περίπτωση µεταγενέστερης διανοµής ή 
κεφαλαιοποίησης του εν λόγω ειδικού αποθεµατικού, το ποσό της διανοµής ή κεφαλαιοποίησης 
υποβάλλεται σε φόρο εισοδήµατος µε τις γενικές διατάξεις, και από τον οφειλόµενο φόρο εκπίπτει 
ο ήδη παρακρατηθείς φόρος που αντιστοιχεί στο εν λόγω ποσό. 

 

Αν στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου προκύπτει ζηµία, ανεξάρτητα αν προέρχεται από την 
πώληση µετοχών εισηγµένων ή µη, αυτή µειώνει το πιο πάνω αποθεµατικό και αν δεν επαρκεί ή 
δεν υπάρχει τέτοιο αποθεµατικό, το υπόλοιπο της ζηµίας ή ολόκληρο το ποσό αυτής, κατά 
περίπτωση, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα, αλλά µεταφέρεται σε ειδικό λογαριασµό 
προκειµένου να συµψηφιστεί µε κέρδη που θα προκύψουν στο µέλλον από την πώληση µετοχών 
εισηγµένων στο Χ.Α.  

 

Σε περίπτωση που η πώληση λαµβάνει χώρα µετά την παρέλευση δώδεκα µηνών από την 
ηµεροµηνία απόκτησης των µετοχών (µακροπρόθεσµη επένδυση), τα αποκτώµενα ως άνω κέρδη 
απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος. 

 

Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή και όταν δικαιούχος του κέρδους είναι αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, 
µε την επιφύλαξη των οριζοµένων από τις Συµβάσεις Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας. 
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4.5 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΙΗΝΩΝ 

 

Το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα για την εισαγωγή των νέων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 
είναι το ακόλουθο:  

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ 

15.06.2011 
Ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
Εκδότριας 

Τ Εγκριση Ενηµερωτικού ∆ελτίου από το ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Τ+1 
Υποβολή δικαιολογητικών προς το Χ.Α. για την έγκριση εισαγωγής των νέων 
µετοχών της Εταιρείας 

Τ+1 ∆ηµοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου 

Τ+1 ∆ηµοσίευση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου 

Τ+ 5 
Εγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών 
της Εταιρείας 

Τ+ 6 
Ανακοίνωση για την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

Τ+ 9 
Εναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία 
«Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 

 

 

Σηµειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από πολλούς αστάθµητους παράγοντες 
και ενδέχεται να µεταβληθεί. 

 

 

4.6 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

 

Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης αναλύονται ως ακολούθως: 

 

∆απάνες Έκδοσης (σε €)   

Αµοιβή Εµπορικής Τράπεζας - Corporate & Iinvestment Bank Hong 
Kong Branch για εργασίες Επενδυτικής Τραπεζικής 

1.850.000 

Αµοιβή δικηγόρων 122.983 

Αµοιβή Συµβούλου Εκδοσης 50.000 

Πάγιο Τέλος για την εξέταση του Ε∆ στην ΕΚ 8.000 

Κυµαινόµενο Τέλος στην ΕΚ (0,04% & 2,4% χαρτόσηµο) 34.647 

∆ικαιώµατα ΕΧΑΕ 61.794 

∆ικαιώµατα Εγγραφής Χ.Α. 0,1%  84.588 

Εισφορά Επιτροπής Ανταγωνισµού 0,1% 1.908 

Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% 19.080 

Λοιπά έξοδα 355.000 

Σύνολο 2.588.000 
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4.7 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ (DILUTION) 

 

Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου περιλάµβανε την έκδοση νέων µετοχών µε κατάργηση του 
δικαιώµατος προτίµησης για τους παλαιούς µετόχους. Η συµµετοχή εκάστου παλαιού µετόχου στο 
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας υπέστη άµβλυνση αναλογικά µε τον αριθµό µετοχών που κατείχε 
προ της αύξησης. 

 

H µετοχική σύνθεση της Εκδότριας κατά την 10.06.2011, που είναι η τελευταία εργάσιµη ηµέρα 
προ της πραγµατοποιηθείσας Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και κατά την 14.06.2011, µετά 
την ολοκλήρωση την εν λόγω εταιρικής πράξης, παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 

  
METOXOI ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ ΤΗΝ 10.06.2011 - ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΑΜΚ   
METOXOI ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ ΤΗΝ 14.06.2011 - ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΑΜΚ 

Μέτοχοι 
Αριθµός 
µετοχών 

% επί του 
µετοχικού 
κεφαλαίου ∆ικ. Ψήφου 

% επί του 
µετοχικού 
κεφαλαίου   

Αριθµός 
µετοχών 

% επί του 
µετοχικού 
κεφαλαίου ∆ικ. Ψήφου 

% επί του 
µετοχικού 
κεφαλαίου 

Κουτσολιούτσος ∆ηµήτριος 23.306.095 38,46% 23.306.095 38,46%   23.306.095 34,81% 23.306.095 34,81% 

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 4.580.247 7,56% 4.580.247 7,56%   4.580.247 6,84% 4.580.247 6,84% 

FIDELITY LOW - PRICED STOCK 
FUND 3.402.032 5,61% 3.402.032 5,61%   3.402.032 5,08% 3.402.032 5,08% 

FOSUN INTERNATIONAL LIMITED (1) - - - -   3.758.702 5,61% 3.758.702 5,61% 

PRAMERICA - FOSUN CHINA 
OPPORTUNITY FUND L.P. (1) - - - -   2.601.298 3,89% 2.601.298 3,89% 

Ιδιες µετοχές (2) 357.675 0,59%                   -                  -   357.675 0,53%                  - - 

Λοιποί µέτοχοι < 5% 28.942.161 47,78%  28.942.161 47,78%   28.942.161 43,23% 28.942.161 43,23% 

Σύνολο 60.588.210 100,00% 60.230.535     66.948.210 100,00% 66.590.535 - 

Σηµ: Τα δικαιώµατα ψήφου παρατίθενται βάσει του Ν.3556/2007. 
(1)Επισηµαίνεται ότι οι δύο εταιρείες ελέγχονται από την εταιρεία FOSUN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, η οποία συνεπώς, βάσει του 
Ν. 3556/2007, κατέχει εµµέσως τις 6.360.000 µετοχές και ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου που κατέχουν αθροιστικά οι δύο ως άνω 
εταιρείες στο µετοχικό κεφαλαίο της Εκδότριας. Επειδή η εταιρεία FOSUN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ελέγχεται από το φυσικό 
πρόσωπο κ. Guo Guangchang, o τελευταίος αποτελεί το απώτατο φυσικό πρόσωπο το οποίο, σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007 κατέχει 
εµµέσως τις 6.360.000 µετοχές και ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου της Εκδότριας, που αντιστοιχούν συνολικά σε 9,5% του συνολικού 
µετοχικού κεφαλαίου και δικαιωµάτων ψήφου. 
(2)Οι ίδιες µετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηµατισµό απαρτίας, ενώ τα δικαιώµατα παράστασης στη Γ.Σ. και τα δικαιώµατα ψήφου 
για αυτές τις µετοχές αναστέλλονται, για όσο διάστηµα βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρείας (αρ. 16 του κ.ν. 2190/20). 

 

 

 

4.8 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

 

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. θα λάβει αµοιβή για τη συγκεκριµένη εταιρική πράξη 
α) για την παροχή υπηρεσιών Επενδυτικής Τραπεζικής και β) ως Σύµβουλος Εκδοσης (βλ. ενότητα 
4.6 «∆απάνες Εκδοσης» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου). 

 

Ο Σύµβουλος Εκδοσης ή οι συνδεδεµένες µε αυτόν εταιρείες είναι ανεξάρτητες από την Εταιρεία, 
µε την εξαίρεση του γεγονότος ότι η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. συνεργάζεται µε 
την Εκδότρια στα πλαίσια της καθηµερινής δραστηριότητάς της ως τραπεζικό ίδρυµα. 
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Τα διευθυντικά στελέχη και οι εργαζόµενοι του Συµβούλου Εκδοσης ή των συνδεδεµένων µε 
αυτόν εταιρειών, οι οποίοι εµπλέκονται στις υπηρεσίες του Συµβούλου, δεν έχουν συµφέροντα τα 
οποία δύνανται να επηρεάσουν την ολοκληρωθείσα εταιρική πράξη. 

 

Επισηµαίνεται ότι, πλην της σύναψης σύµβασης α) για την παροχή υπηρεσιών Επενδυτικής 
Τραπεζικής και β) ανάθεσης καθηκόντων Συµβούλου Εκδοσης, υφίστανται συναλλαγές και 
χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της συνήθους συναλλακτικής 
δραστηριότητας της Εταιρείας µε εταιρείες του Οµίλου της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
Α.Ε., οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι ακόλουθες: 

 

1) Σύµβαση Ανοικτού Λογαριασµού 

2) Σύµβαση Κοινοπρακτικού Οµολογιακού ∆ανείου 

3) Σύµβαση e-banking 

4) Σύµβαση ISDA (για παράγωγα) 

5) Σύµβαση για συναλλαγές πιστωτικών καρτών 

6) Σύµβαση εγκατάστασης ΑΤΜ 

7) Σύµβαση µεταφοράς αξιών 

8) Σύµβαση κοινοπρατικού leasing (Credit Agricole Leasing) 

9) Σύµβαση Εγγυτικής επιστολής 

10) Σύµβαση µισθοδοσίας 

 

Στα πλαίσια της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την παρούσα αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου, ποσό € 35.000.000, θα διοχετευθεί στην αποπληρωµή υφιστάµενου δανεισµού. Η 
∆ιοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν υπάρχει καµία συµφωνία, ή πρόβλεψη για εξόφληση 
δανείων που έχουν αναληφθεί από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., πέραν των 
τακτικών καταβολών των δόσεων των δανείων, βάσει των όρων που προβλέπονται στις σχετικές 
δανειακές συµβάσεις. 

 

Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα συµφέροντα, τα οποία να είναι σε γνώση του 
Συµβούλου Εκδοσης και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να διασφαλισθεί η 
ανεξαρτησία του Συµβούλου Εκδοσης από την Εταιρεία. 

 

Οι όροι συνεργασίας του Συµβούλου Εκδοσης µε την Εταιρεία εµπίπτουν στους συνήθεις όρους 
της αγοράς.  

 

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. δηλώνει ότι κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του 
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου: 

 

• ∆εν κατέχει µετοχές της Εταιρείας ή των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών. 

• ∆εν έχει άµεσο ή έµµεσο οικονοµικό συµφέρον από την επιτυχία της προσφοράς, πην της 
σύναψης σύµβασης ανάθεσης καθηκόντων Συµβούλου Εκδοσης. 

• ∆εν έχει οποιαδήποτε συµφωνία µε τους βασικούς µετόχους της Εταιρείας, πλην 
ενδεχόµενων δανειοληπτικών, εξασφαλιστικών και χρηµατιστηριακών συµβάσεων, µέσω 
των οποίων διενεργούνται τραπεζικές και χρηµατιστηριακές συναλλαγές. 
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Τέλος η εταιρεία CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK, HONG KONG BRANCH, 
δηλώνει ότι πέραν της παροχής υπηρεσιών Επενδυτικής Τραπεζικής για την παρούσα εταιρική 
πράξη για την οποία θα λάβει αµοιβή (βλ. ενότητα 4.6 «∆απάνες Εκδοσης» του παρόντος 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου), δεν έχει συνάψει άλλη σύµβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ούτε 
συναλλάσσεται εντός του πλαισίου παροχής υπηρεσιών εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής, ή 
παροχής υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς µε την Εκδότρια. Η δήλωση αυτή της εν λόγω εταιρείας δεν 
αποκλείει την περίπτωση σχετικής συνεργασίας στο µέλλον µε την Εκδότρια. 

 

 

 


