FOLLI FOLLIE ΥΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ LIMITED
Έθζεζε Γηαρείξηζεο θαη Δλνπνηεκέλνη Λνγαξηαζκνί
γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009

FOLLI FOLLIE ΥΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ LIMITED
ΔΚΘΔΖ Γ..
Οη δηεπζπληέο παξνπζηάδνπλ ηελ εηήζηα έθζεζε θαη ηηο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009.
Κύπιερ δπαζηηπιόηηηερ
Η Δηαηξία είλαη εηαηξία επελδύζεσλ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ρνλδξηθή πώιεζε κνληέξλσλ
θνζκεκάησλ, σξνινγίσλ θαη πςειήο πνηόηεηαο αμεζνπάξ, ππό ηε δηεζλνύο θήκεο επσλπκία Folli
Follie ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο ηεο. Η Δηαηξία θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο ζα αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα
ζπιινγηθά σο ν Όκηινο. Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο θύξηεο ζπγαηξηθέο ηεο Δηαηξίαο ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2009 παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 23 ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
ΑποηελΫζμαηα και διΪθεζη αποηελεζμΪηων
Σα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 παξαηίζεληαη ζηνλ
ελνπνηεκέλν ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ ρξήζεο ζηε ζειίδα 2.Σα κέιε ηνπ Γ.. δελ εηζεγνύληαη
ηελ θαηαβνιή κεξίζκαηνο.
Μεηοσικό ΚεθΪλαιο
Γελ ππήξμαλ Κηλήζεηο πνπ λα αθνξνύλ ην Μεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο.
ΑποθεμαηικΪ
Οη θηλήζεηο ζηα απνζεκαηηθά ηνπ Οκίινπ θαηά ηε ρξήζε παξαηίζεληαη ζηελ ελνπνηεκέλε
θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηε ζειίδα 6.
ΠΪγιο ενεπγηηικό
Οη θηλήζεηο ζην πάγην ελεξγεηηθό ηνπ Οκίινπ θαηά ηε ρξήζε παξαηίζεληαη ζηηο ζεκεηώζεηο 11 έσο
13 ησλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκώλ.
ΜΫλη Γ..
Σα ελ ελεξγεία κέιε ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξίαο θαηά ηε ρξήζε θαη έσο ηελ εκεξνκελία ηεο παξνύζαο
έθζεζεο είλαη ηα εμήο:
Γεκήηξηνο Κνπηζνιηνύηζνο
Γεώξγηνο Κνπηζνιηνύηζνο
ύκθσλα κε ηα άξζξα 112 θαη 113 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξίαο, όια ηα κέιε ηνπ Γ..
παξαηηνύληαη από ηε ζέζε ηνπο θαη είλαη επαλεθιέμηκα.
ςμθΫπονηα Γιεςθςνηών
ύκθσλα θαη κε ηελ ζεκείσζε 23, θαλέλα άιινπ είδνπο ζπκβόιαην ζε ζρέζε κε ηε δξαζηεξηόηεηα
ηνπ Οκίινπ, ζην νπνίν ε εηαηξεία, ε κεηξηθή ηεο, ή νη ζπγαηξηθέο ηνπ νκίινπ λα ήηαλ κέξνο
ζπκθσλίαο, θαη από ην νπνίν λα απνξξέεη νπζηώδεο ζπκθέξνλ γηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ
νκίινπ, άκεζα ή έκκεζα, ππήξρε ζην ηέινο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Οπδέπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππήξμε ε εηαηξεία, ε κεηξηθή ηεο θαη νπνηαδήπνηε ζπγαηξηθή
αληηζπκβαιιόκελνο ζπκθσλίαο πνπ λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ νκίινπ λα
εγείξνπλ απαηηήζεηο κε ηελ κνξθή απόθηεζεο κεηνρώλ ή νκνιόγσλ ή άιινπ είδνπο αμηόγξαθνπ
ηεο εηαηξείαο.
ςμβόλαια Γιασεέπιζηρ
Γελ ππάξρεη θαλέλα ζπκβόιαην, νύηε ππήξμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο , πνπ λα αθνξά ηε
δηαρείξηζε θαη δηεύζπλζε ηνπ νκίινπ, είηε κέξνπο απηνύ.
ΔλεγκηΫρ
Η απόθαζε γηα επαλαπξόζιεςε ηεο εηαηξίαο Chung & Partners Limited ζαλ Διεγθηέο ηνπ Οκίινπ
ζα αλαιεθζεί ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε
Δθ κέξνπο ηνπ Γ..
Ο Πξόεδξνο
Υνλγθ Κνλγθ, 25 Μαξηίνπ 2009

ΔΚΘΔΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ
ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΖ FOLLI FOLLIE ΥΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ LIMITED
(σσσταθείσα στο Χονγκ Κονγκ ως εταιρία περιορισμένης εσθύνης)
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλνπο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Folli Follie Υνλγθ Κνλγθ
Limited, νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 2 – 23 θαη πεξηιακβάλνπλ ηνλ ελνπνηεκέλν
ηζνινγηζκό ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009 θαη ηνλ ελνπνηεκέλν ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ ρξήζεο,
ηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηελ ελνπνηεκέλν θαηάζηαζε
Σακεηαθώλ Ρνώλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία, θαζώο θαη
ζύλνςε ησλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη άιιεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο.
Δςθύνη ηηρ διοέκηζηρ για ηιρ ενοποιημΫνερ οικονομικΫρ καηαζηΪζειρ
Η δηνίθεζε ηνπ νκίινπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αληηθεηκεληθή παξνπζίαζε ησλ
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο
πιεξνθόξεζεο. Η ελ ιόγσ επζύλε πεξηιακβάλεη ηα εμήο: ζρεδηαζκό, εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε
εζσηεξηθώλ ειέγρσλ θαηάιιεισλ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αληηθεηκεληθή παξνπζίαζε
ινγαξηαζκώλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδεηο εζθαικέλεο δειώζεηο, νθεηιόκελεο ζε απάηε ή
ζθάικα· επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθώλ αξρώλ· δηελέξγεηα εύινγσλ ινγηζηηθώλ
εθηηκήζεσλ ζε θάζε πεξίπησζε.
Δςθύνη ηων Δλεγκηών
Γηθή καο επζύλε είλαη λα δηαηππώζνπκε γλώκε επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ,
βαζηζκέλε ζηνλ έιεγρό καο θαη ηελ αλαθνξά απηήο απνθιεηζηηθά ζε εζάο σο νξγάλνπ, θαη γηα
θαλέλα άιιν ιόγν. Γελ αλαιακβάλνπκε επζύλε πξνο ή απνδερόκαζηε ηελ επζύλε γηα
νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν γηα ην πεξηερόκελν ηεο παξνύζαο έθζεζεο.
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξόηππα. Σα ελ ιόγσ πξόηππα
απαηηνύλ ηε ζπκκόξθσζή καο κε δενληνινγηθέο απαηηήζεηο θαζώο θαη ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηε
δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαηά ηξόπν ώζηε λα είκαζηε εύινγα βέβαηνη όηη νη ινγαξηαζκνί είλαη
απαιιαγκέλνη από νπζηώδεηο εζθαικέλεο δειώζεηο.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ζηνηρείσλ
ζρεηηθώλ κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. Η επηινγή ησλ δηαδηθαζηώλ ελαπόθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή· πεξηιακβάλνπλ ηελ
αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ,
νθεηιόκελεο ζε απάηε ή ζθάικα. Καηά ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο
εμεηάδεη ηνπο εζσηεξηθνύο ειέγρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αληηθεηκεληθή
παξνπζίαζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ηελ εηαηξία γηα ηνλ ζρεδηαζκό
ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό λα εθθέξεη γλώκε
ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη
επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηεζεηζώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη ην
εύινγν ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο θαζώο θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο
παξνπζίαζεο ησλ ινγαξηαζκώλ.
Πηζηεύνπκε όηη ηα ζηνηρεία πνπ απνθηήζακε από ηνλ έιεγρό καο είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια ώζηε
λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηε δηαηύπσζε ηεο γλώκε καο.
Γνώμη
Καηά ηε γλώκε καο, νη ινγαξηαζκνί παξέρνπλ πξαγκαηηθή θαη αληηθεηκεληθή εηθόλα ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξίαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαζώο θαη ησλ θεξδώλ θαη ησλ
ηακεηαθώλ ξνώλ ηνπ Οκίινπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε θαηά ηελ εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε ηα
Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο.
Chung & Partners Limited
Οξθσηνί Διεγθηέο -Λνγηζηέο
Υνλγθ Κνλγθ, 28 Μαξηίνπ 2010

CHUNG, Yau Yan Sammy
Αξηζ. άδεηαο P02155

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ
Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009
2009
US$
εκείσζε
ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΙΧΝ

6

2008
US$
(αλαδηαηύπσζε)

420,500,264

366,281,897

( 215,013,090)

( 182,750,778)

205,487,174

183,531,119

(3,750,794)

3 ,230,146

Έμνδα πσιήζεσλ

( 54,812,195)

( 59,664,224)

Γηνηθεηηθά έμνδα

( 10,098,474)

( 10,878,729)

( 38,561)

( 150,422)

136,787,150

116,067,890

Κόζηνο πσιήζεσλ
Μεηθηό θέξδνο
Άιια θέξδε θαη δεκίεο

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

7

8

ΚΔΡΓΗ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ
ΦΟΡΟΙ

9

( 23,116,767)

( 19,275,580)

ΚΔΡΓΟ ΥΡΗΗ

10

113,670,383

96,792,310

(370,064)

33,039

114,040,447

96,759,271

113,670,383

96,792,310

Καηαλέκνληαη ζε:
Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
Μεηόρνπο κεηξηθήο εηαηξίαο

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΗΟΛΟΓΗΜΟ
(ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)
εκείσζε

2009

2008

US$

US$

ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

(αλαδηαηύπσζε)

Τπεξαμία

11

Δγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο

12

7.946.748

7.530.377

Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα

13

11.885.897

11.885.897

Αλαβιεζέληεο θόξνη

14

365.922

258.906

Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο δαλείσλ

15

3.506.822

13.807.125

2.260.320

2.102.559

26.006.606

35.890.811

123.225.319

86.143.848

-

9.962

5.141.340

422.568

740.897

Δγγπήζεηο Δλνηθίσλ

305.947

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Απνζέκαηα

16

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο
Απαηηήζεηο από ηε κεηξηθή εηαηξεία
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο

17

299.444.659

245.421.723

Λνηπνί Υξεώζηεο, εγγπήζεηο θαη πξνπιεξσκέο

18

42.816.147

57.813.741

80.303.376

33.491.163

550.930.841

422.930.475

576.937.447

458.821.286

Σξαπεδηθά θαη ηακεηαθά ππόινηπα
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΑΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ
Μεηνρηθό θεθάιαην

20.579.103

20.579.103

Απνζεκαηηθά

518.851.215

404.995.859

Κεθάιαηα απνδνηέα ζε κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο

539.430.318

425.574.962

757.883

811.834

540.188.201

426.386.796

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ

19

20

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Τπνρξεώζεηο από ζπκβάζεηο κίζζσζεο
Δμαζθαιηζκέλα ηξαπεδηθά δάλεηα

-

3.998

2.458.065

3.280.591

2.458.065

3.284.589

17.633.520

11.558.088

468.356

-

7.042.295

9.927.056

-

15.992

701.774

1.038.772

8.445.236

6.609.993

34.291.181

29.149.901

576.937.447

458.821.286

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Τπνρξεώζεηο έλαληη ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξηώλ
Τπνρξεώζεηο ζε κεηόρνπο
Πηζησηέο θαη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί
Τπνρξεώζεηο από ζπκβάζεηο ελνηθηαγνξάο
Δμαζθαιηζκέλα ηξαπεδηθά δάλεηα
Φόξνη πιεξσηένη

ΤΝΟΛΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

FOLLI - FOLLIE ΗΠΑΝΗΑ

α AUDALIA
ΜΑΓΡΗΣΖ ΒΑΡΚΔΛΩΝΖ
José Lázaro Galdiano 4, - 28036 Μαδξίηε
Σει.: +34 91 443 00 00 – Φαμ: + 34 91 443 00 01
www.audalia.com – info@audalia.com
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ειέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο FOLLI FOLLIE ΙΣΠΑΝΙΑ, Μνλνπξόζσπε Εηαηξεία (ε
εηαηξεία), πνπ απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2009, θαζώο θαη ηεο θαηάζηαζεο
ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ θαη ηελ θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ
εκεξνκελία απηή, θαη πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο.
Οη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίζηεθαλ ζύκθσλα κε ηα ΔΠΧΠ.
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο όπσο απηά πηνζεηήζεθαλ από ηελ
Επξσπατθή Έλσζε. Η επζύλε απηή πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκό, εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ
ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, απαιιαγκέλσλ από
νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ή ιάζνο, κε ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθώλ
πνιηηηθώλ, θαη ηελ δηελέξγεηα ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ πνπ είλαη ινγηθέο ππό ηηο πεξηζηάζεηο.
Ευθύνη Ελεγκτή
Δηθή καο επζύλε είλαη ε έθθξαζε γλώκεο επί απηώλ ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρό καο.
Ο έιεγρόο καο δηελεξγήζεθε ζύκθσλα κε ηηο ηνπηθά Ειεγθηηθά Πξόηππα, πνπ είλαη ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή
Ειεγθηηθά Πξόηππα. Τα Πξόηππα απηά απαηηνύλ ηε ζπκκόξθσζή καο κε ηνπο θαλόλεο δενληνινγίαο θαη ην
ζρεδηαζκό θαη δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ καο κε ζθνπό ηελ εύινγε δηαζθάιηζε όηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ
ζπγθέληξσζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη δηαδηθαζίεο επηιέγνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ
εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, είηε νθεηινκέλσλ ζε απάηεο ή
ιάζνπο. Καηά ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ απηνύ, ν ειεγθηήο ιακβάλεη ππόςε ην ζύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ
ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπό λα ζρεδηάζεη
ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη θαηάιιειεο ππό ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη γηα ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο νληόηεηαο.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ
εθαξκόζζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε Γηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο
ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Δπηβεβαηώλνπκε όηη έρνπκε ζπκκνξθσζεί κε ηα
Γηεζλή Διεγθηηθά Πξόηππα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ειεγθηηθώλ καο θαη έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηελ επηζηνιή
καο νδεγίεο. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα
ηε ζεκειίσζε ηεο γλώκεο καο.
Επιυυλάξεις
Καηά ην 2009 ε Δηαηξεία πξαγκαηνπνίεζε ηηο αθόινπζεο ζπλαιιαγέο κε δηαθνξεηηθέο νληόηεηεο πνπ αλήθνπλ
ζηνλ Όκηιν Folli Follie: αγνξά πάγησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ αμίαο 405.750 €, αγνξέο απνζεκάησλ θαη
ζπζθεπαζηώλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πηζησηηθώλ ζεκεησκάησλ, θαζώο θαη ινηπώλ εμόδσλ, ύςνπο (118.112
€ ), έζνδα από ηε δηαθήκηζε ηεο αμίαο 955.000 €, πνπ αληηπξνζσπεύεη ην 26% ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο.
Δπηπιένλ, ε Folli Follie ε Ιζπαλία έρεη έλα καθξνπξόζεζκν δαλεηζκό κε ηε κεηξηθή εηαηξεία αμίαο 1.240.962 €,
θαζώο θαη έλα βξαρππξόζεζκν ρξένο αμίαο 300.000 €. Δπηπιένλ, ζην ηέινο ηνπ έηνπο, ε Δηαηξεία έρεη
πηζησηηθό θαη ρξεσζηηθό ππόινηπν κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ύςνπο ησλ 13.271 € θαη 1.302.157 € αληίζηνηρα.
Δελ έρνπκε ιάβεη επαξθή απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα καο επηηξέςνπλ λα εμαθξηβσζεί αλ νη ηηκέο πνπ
ελέρνπλ απηέο νη ζπλαιιαγέο είλαη ηζνδύλακεο κε ηηο αληίζηνηρεο αλεμάξηεησλ ζπλαιιαγώλ, δεκηνπξγώληαο
θαη’ επέθηαζε θνξνινγηθή ζπλέρεηα ιόγσ δηαθνξεηηθώλ εξκελεηώλ ησλ ηνπηθώλ αξρώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
απηέο ηηο πξάμεηο κεηαμύ επηρεηξήζεσλ.

Γνώμη
Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο ηνπ πεξηνξηζκνύ ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνεγνύκελε
παξάγξαθν, νη πξναλαθεξόκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα από θάζε νπζηώδε άπνςε
ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο FOLLI FOLLIE ΙΠΑΝΙΑ, SA Sociedad Unipersonal θαη ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2009, θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο θαη ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο γηα ην έηνο πνπ έιεμε
ηελ εκεξνκελία, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί
από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Η έθζεζε απηή είλαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ πιεξνθόξεζε θαη ηε ρξήζε ησλ ειεγθηώλ ηνπ Οκίινπ Folli Follie θαη
δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα άιινπο ζθνπνύο.

Μαδξίηε, 12 Φεβξνπαξίνπ 2010

Santiago Alio
AUDALIA AUDITORES
Αξηζ. ROAC S-0200

31.12.2009

31.12.2008

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

ΠΔΡΗΟΓΟ
ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ
ΥΡΖΖ 

Α. ΠΑΓΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

878.483,71

555.194,22

606.075,75

302.888,47

0,00

0,00

2. ΚΣΗΡΗΑ και ΒΔΛΣΗΧΔΗ ΜΗΘΧΔΧΝ
4. ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ

50.469,18
87.895,02

63.062,92
26.439,83

6. ΔΠΗΠΛΑ, ΛΟΗΠΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ
ΔΞΟΠΛΗΜΟ
II. ΑΩΛΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΠΑΓΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

467.711,55

213385,72

272.407,96

252.305,75

1. ΑΩΛΑ ΠΑΓΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

0,00

0,00

α. ΑΓΔΗΔ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ, ΑΓΔΗΔ
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ, ΓΗΠΛΧΜΑΣΑ ΔΤΡΔΗΣΔΥΝΗΑ
ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΦΔΡΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
β. ΦΖΜΖ ΚΑΗ ΠΔΛΑΣΔΗΑ
γ. ΑΛΛΑ ΑΩΛΑ ΠΑΓΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
2. ΑΛΛΑ ΠΑΓΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
α. ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΜΗΘΧΖ

0,00

0,00

0,00
0,00
272.407,96
192.310,13

0,00
0,00
252.305,75
152.738,41

β. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟΗ ΑΝΑΒΛΖΘΔΝΣΔ ΦΟΡΟΗ
γ. ΑΛΛΑ ΠΑΓΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

68.097,83
12.000,00

99.567,34
0,00

III. ΠΑΓΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Β. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

0,00
3.617.199,88

0,00
4.313.715,75

I. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ Δ
ΓΗΑΜΔΣΑΚΟΜΗΖ

1.598.148,04

1.746.960,33

1. ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ

1.521.054,50

1.671.019,29

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5. ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ
6. ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ Δ ΓΗΑΜΔΣΑΚΟΜΗΖ

77.093,54
-

42.417,37
33.523,67

II. ΑΠΑΗΣΖΔΗ

573.472,73

509.974,17

α. ΔΣΑΗΡΗΔ ΟΜΗΛΟΤ FF
β. ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΗΔ FF

19.945,35
0,00

19.845,35
0,00

0,00

0,00

δ. ΠΔΛΑΣΔ
III. ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
1. ΠΡΟΠΛΖΡΧΜΔ ΚΑΗ ΓΔΓΟΤΛΔΤΜΔΝΟ
ΔΗΟΓΖΜΑ

553.527,38
1.298.003,24

490.128,82
1.940.811,88

349,90

266,86

2. ΑΛΛΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ

1.297.653,34

1.940.545,02

α. ΔΣΑΗΡΗΔ ΟΜΗΛΟΤ FF
β. ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΗΔ FF

1.282.211,28
0,00

1.887.796,4
0,00

γ. ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ FF
δ. ΣΡΗΣΟΗ

0,00
15.442,06

0,00
52.748,62

IV. ΓΗΑΘΔΗΜΑ Δ ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΑΗ ΣΟ ΣΑΜΔΗΟ

147.575,87

115.969,37

4.495.683,59

4.868.909,97

I. ΔΝΧΜΑΣΑ ΠΑΓΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
1. ΓΖΠΔΓΑ

2. ΔΣΟΗΜΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΗΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
3. ΖΜΗΣΔΛΖ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΗΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
4. ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ

γ. ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ FF

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

31.12.2009

31.12.2008

ΠΑΘΖΣΗΚΟ

ΠΔΡΗΟΓΟ
ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ
ΥΡΖΖ 

Α. ΚΔΦΑΛΑΗΑ

2.275.818,45

2.633.383,75

1. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ
2. ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

3.409.528,00
0,00

3.409.528,00
0,00

3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΑ ΔΗ ΝΔΟΝ

-776.143,65

-721.492,12

6. ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΥΡΖΖ
Β. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ

-357.565,90
0,00

-54.652,13
6.417,12

1. ΓΗΑ ΠΑΡΧΥΖΜΔΝΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ
2. ΓΗΑ ΔΠΗΦΑΛΔΗ ΟΦΔΗΛΔ

0,00
0,00

0,00
6.417,12

5. ΑΛΛΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ

0,00

0,00

6. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΑΝΑΒΛΖΘΔΝΣΔ ΦΟΡΟΤ

0,00

0,00

301.519,07

0,00

1. ΠΛΖΡΧΣΔΑ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΗΑ

301.519,07

0,00

α. ΔΣΑΗΡΗΔ ΟΜΗΛΟΤ FF

300.000,00

0,00

1.519,07

0,00

δ. ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ
ΗΓΡΤΜΑΣΑ
ε. ΣΡΗΣΟΗ

0,00

0,00

0,00

0,00

2. ΑΛΛΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

0,00

0,00

3. ΠΛΖΡΧΣΔΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΗΑ
α. ΔΣΑΗΡΗΔ ΟΜΗΛΟΤ FF
β. ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΗΔ FF

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

γ. ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ FF

0,00

0,00

δ. ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ
ΗΓΡΤΜΑΣΑ
ε. ΣΡΗΣΟΗ

0,00

0,00

0,00

0,00

4. ΑΛΛΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

0,00

0,00

Γ. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΤΝΑΛΛΑΓΔ

2.219.864,95
1.657.601,24

2.229.108,49
2.026.282,54

α. ΔΣΑΗΡΗΔ ΟΜΗΛΟΤ FF

1.254.234,65

974.394,42

β. ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΗΔ FF

0,00

0,00

γ. ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ FF

0,00

0,00

403.366,59
61.054,95

1.051.888,12
25.216,73

199,71

-524,19

199.489,98
4.495.683,40

178.133,41
4.868.909,36

Γ. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

γ. ΣΡΑΠΔΕΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ

δ. ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ
2. ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
3. ΔΞΟΓΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΔΝΣΑ ΚΑΗ ΔΟΓΑ
ΔΠΟΜΔΝΧΝ ΥΡΖΔΧΝ
4. ΑΛΛΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ

01.01.2009

01.01.2008

31.12.2009

31.12.2008

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΔΣΟΤ ΔΧ ΖΜΔΡΑ
ΣΡΔΥΟΤΑ
ΥΡΖΖ
3.347.246,17

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ
ΥΡΖΖ
3.583.199,30

ΠΧΛΖΔΗ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ

0,00

0,00

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΧΝ ΠΧΛΖΔΧΝ

3.347.246,17

3.583.199,30

ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΔΧΝ Δ ΣΡΗΣΟΤ

-990.521,17

ΚΑΘΑΡΔ ΠΧΛΖΔΗ Δ ΣΡΗΣΟΤ

-1.247.908,38

ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΔΧΝ ΔΝΣΟ ΣΟΤ
ΟΜΗΛΟΤ
ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΔΧΝ
ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΔΗΚΣΟ ΚΔΡΓΟ

0,00

0,00

-990.521,17
2.356.725,00

-1.247.908,38
2.335.290,92

ΔΞΟΓΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΑΘΔΖ

-3.313.130,65

-3.687.724,50

ΔΞΟΓΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

-386.115,03

-259.536,35

ΔΟΓΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ (ΔΝΣΟ ΟΜΗΛΟΤ)

955.000,00
66.615,93

1.670.000,00
0,00

66.529,76

0,00

86,20
1.909,56

25.495,21

-1.592,98

-310,21

0,00

-1.181,39

0,00

28.583,56

ΕΖΜΗΔ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΟ

-188,37

0,00

ΑΛΛΑ ΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ

3.690,91

-1.596,75

-318.995,16

83.525,28

93,97

1.432,14

ΔΟΓΑ ΣΟΚΧΝ

50,87

1.432,14

ΚΔΡΓΖ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΠΑΓΗΧΝ
ΣΟΗΥΔΗΧΝ

43,10

0,00

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΞΟΓΑ

-7.195,20

-87.706,56

ΔΞΟΓΑ ΣΟΚΧΝ

-1.482,71

-12.332,09

ΕΖΜΗΔ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΠΑΓΗΧΝ
ΣΟΗΥΔΗΧΝ

-5.712,49

-75.374,47

-326.096,39

-2.749,14

0,00

0,00

-31.469,51
-54.652,13

-51.902,99
-54.652,13

ΑΠΟΒΔΔΗ

114.084,14

120.688,93

EBITDA

-204.911,02

66.036,80

ΛΟΗΠΑ ΔΟΓΑ
ΚΔΡΓΖ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΟ
ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ
ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ
ΤΠΟΒΑΘΜΗΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ
ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΔΠΗΦΑΛΔΗ
ΟΦΔΗΛΔ
ΑΛΛΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΣΟΚΧΝ ΚΑΗ
ΦΟΡΧΝ (EBIT)
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΟΓΑ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ
ΣΡΔΥΟΝΣΔ ΦΟΡΟΗ
ΑΝΑΒΛΖΘΔΝΣΔ ΦΟΡΟΗ
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ

«FOLLI - FOLLIE (ΓΑΛΛΗΑ)»
ΑΠΛΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΜΔ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 200 000 €
20, rue Royale
75008 Παπίζι

ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009

ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΚΣΖ

Πξνο ηνλ κνλαδηθό κέηνρν,
ε εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ πνπ κνπ αλαηέζεθαλ από ηελ ηαθηηθή ζπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ , ζαο
ππνβάιινπκε ηελ έθζεζή καο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηα εμήο
ζεκεία:
έιεγρνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο «FOLLI-FOLLΗE (ΓΑΛΛΗΑ)», όπσο
επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα έθζεζε·
αηηηνιόγεζε ησλ εθηηκήζεώλ καο·
εηδηθέο επαιεζεύζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ λόκν.
Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ από ηνλ Πξόεδξν. Βάζεη ηνπ ειέγρνπ καο, θαζήθνλ καο
είλαη λα δηαηππώζνπκε ηε γλώκε καο ζρεηηθά κε ηηο ελ ιόγσ θαηαζηάζεηο.
I – Γνώμη ζσεηικά με ηιρ εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα επαγγεικαηηθά πξόηππα πνπ ηζρύνπλ ζηε Γαιιία, ηα νπνία
απαηηνύλ πξνζνρή θαη επηκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ζπλαρζεί κε εύινγε βεβαηόηεηα όηη νη εηήζηεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ πεξηέρνπλ νπζηώδεηο παξαηππίεο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή
δηαδηθαζηώλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηερληθέο δεηγκαηνιεςίαο ή άιιεο κεζόδνπο επηινγήο, γηα ηελ απόθηεζε
απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ελ ιόγσ νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ εθαξκόζζεθαλ θαη ησλ
ζεκαληηθώλ εθηηκήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ινγαξηαζκώλ θαζώο θαη ηελ
αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζήο ηνπο. Θεσξνύκε όηη νη έιεγρνί καο απνηεινύλ εύινγε βάζε γηα ηελ
αθόινπζε γλώκε.
Καηά ηε γλώκε καο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαη δίθαηε ησλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεώζεσλ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξίαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009
θαζώο θαη ησλ θεξδώλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε, ζύκθσλα κε ηηο Γαιιηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο.
II — Αιηιολόγηζη ηων εκηιμήζεών μαρ
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ L. 823-9,ηνπ Γαιιηθνύ Δκπνξηθνύ Κώδηθα ζρεηηθά κε ηελ
αηηηνιόγεζε ησλ εθηηκήζεώλ καο, απηέο νη εθηηκήζεηο έγηλαλ σο κέξνο ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ ζαλ ζύλνιν, θαη θαηά ζπλέπεηα δελ έρνπκε ελεκεξσζεί γηα θακία ζπκθσλία όπσο απηή
αλαθέξεηαη ζην άξζξν L. 823-9, παξάγξαθνο 1, ηνπ Γαιιηθνύ Δκπνξηθνύ Κώδηθα .
III- Διδικέρ επαληθεύζειρ και πληποθοπίερ
Γηελεξγήζακε, επίζεο, ζύκθσλα κε ηα επαγγεικαηηθά πξόηππα πνπ ηζρύνπλ ζηε Γαιιία, ηηο εηδηθέο
επαιεζεύζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ λόκν.
Γελ έρνπκε λα δηαηππώζνπκε θαλέλα ζρόιην ζρεηηθά κε ηελ δίθαηε απεηθόληζε θαη ηελ ζπλέπεηα κε ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ παξέρνληαη ζηελ έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Πξνέδξνπ θαη
ζηα έγγξαθα πνπ δηαβηβάζζεθαλ ζηνπο κεηόρνπο ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Παξίζη, 22 Φεβξνπαξίνπ, 2010
Για ηην ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΔΓΚΣΩΝ MESSINE

Laurent GANEM
Ελεγκτής
Μέλος τοσ Περιυερειακού Σσλλόγοσ Παρισίων

31.12.2009

31.12.2008

ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟ
2.815.522,00

2.782.177,47

I. ΔΝΧΜΑΣΑ ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

342.245,00

365.403,97

1. ΓΖΠΔΓΑ

0,00
340.992,00
0,00
0,00
1.253,00
0,00

0,00
361.974,73
0,00
0,00
3.429,24
0,00

II. ΑΩΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

2.473.277,00

2.416.773,50

1. ΑΩΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

2.241.610,00

2.243.077,66

0,00

0,00

γ. ΑΛΛΑ ΑΩΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

0,00
2.241.610,00

0,00
2.243.077,66

2. ΑΛΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

231.667,00

173.695,84

α. ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΜΙΘΧΖ

231.667,00
0,00
0,00

173.695,84
0,00
0,00

A. ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

2. ΚΣΙΡΙΑ KAI ΒΔΛΣΙΧΔΙ ΜΙΘΧΔΧΝ
4. ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ
5. ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ
6. ΔΠΙΠΛΑ, ΛΟΙΠΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΑΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟ
7. ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ

α. ΑΓΔΙΔ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ, ΑΓΔΙΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ, ΓΙΠΛΧΜΑΣΑ
ΔΤΡΔΙΣΔΥΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΔΜΦΔΡΖ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ
β. ΦΖΜΖ ΚΑΙ ΠΔΛΑΣΔΙΑ

β. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟΙ ΑΝΑΒΛΖΘΔΝΣΔ ΦΟΡΟΙ
γ. ΑΛΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

III. ΠΑΓΙΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

0,00

0,00

1. ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΓΙΑ ΑΤΞΖΖ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΔΣΑΙΡΙΧΝ ΟΜΙΛΟΤ

0,00

0,00

2.

0,00

0,00

δ. ΜΖ ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΔ ΔΣΑΙΡΙΔ

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3. ΑΠΑΙΣΖΔΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΧΝ ΓΑΝΔΙΧΝ

0,00

0,00

α.

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

ΜΔΡΙΓΙΑ Δ ΔΣΑΙΡΙΔ

α. ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΧΝ FF
β. ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΙΡΙΔ FF
γ. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΔ FF

ΔΣΑΙΡΙΔ ΟΜΙΛΟΤ FF

β. ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΙΡΙΔ FF
γ.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΔ FF

δ. ΣΡΙΣΟΙ

2.598.069,00

2.489.337,00

I.

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΚΑΙ Δ ΓΙΑΜΔΣΑΚΟΜΙΖ

923.788,00

875.230,20

1.

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ

2.

ΔΣΟΙΜΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΙΓΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ

3.

ΖΜΙΣΔΛΖ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΙΓΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ

4.

ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ

5.

ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ

6.

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ Δ ΓΙΑΜΔΣΑΚΟΜΙΖ

923.788,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

875.230,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.539.334,00

1.377.989,00

1.539.334,00
0,00
0,00
0,00

1.377.989,00
0,00
0,00
0,00

B. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟ

II.

ΑΠΑΙΣΖΔΙ

α.

ΔΣΑΙΡΙΔ ΟΜΙΛΟΤ FF

β.

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΙΡΙΔ FF

γ.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΔ FF

δ.

ΠΔΛΑΣΔ

2. ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ

0,00

0,00

3. ΠΡΟΠΛΖΡΧΜΔ ΚΑΙ ΓΔΓΟΤΛΔΤΜΔΝΟ ΔΙΟΓΖΜΑ

79.911,00

64.905,23

4. ΑΛΛΔ ΑΠΑΙΣΖΔΙ

46.636,00

143.516,00

α.

ΔΣΑΙΡΙΔ ΟΜΙΛΟΤ FF

β.

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΙΡΙΔ FF

γ.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΔ FF

0,00
0,00
0,00
46.636,00

0,00
0,00
0,00
143.516,00

δ. ΣΡΙΣΟΙ

III. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟΤ

8.400,00

28.197,43

1. ΑΠΑΙΣΖΔΙ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΧΝ ΓΑΝΔΙΧΝ

0,00

0,00

α.

ΔΣΑΙΡΙΔ ΟΜΙΛΟΤ FF

β.

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΙΡΙΔ FF

γ.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΔ FF

δ.

ΣΡΙΣΟΙ

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

2. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΟΙ ΑΝΑΒΛΖΘΔΝΣΔ ΦΟΡΟΙ
3. ΔΜΠΟΡΔΤΙΜΔ ΚΙΝΖΣΔ ΑΞΙΔ
4. ΓΙΑΘΔΙΜΑ Δ ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΑΙ ΣΟ ΣΑΜΔΙΟ
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟΤ

0,00

0,00

8.400,00

28.197,43

5.413.592,00

5.272.014,00

31.12.2009

31.12.2008

2.834.668,00

3.067.373,00

7.200.000,00
137.204,11
-4.269.830,00
0,00
0,00
-232.706,00
0,00
0,00
0,00

7.200.000,00
137.204,11
-4.193.999,59
0,00
0,00
-75.831,00
0,00
0,00
0,00

144.000,00

249.097,76

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

144.000,00

249.097,76

0,00

0,00

Γ. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ

609.796,00

609.796,00

1. ΠΛΖΡΧΣΔΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΙΑ

609.796,00

609.796,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

609.796,00

609.796,00

0,00

0,00

1.825.128,00

1.345.747,00

1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΠΟ ΤΝΑΛΛΑΓΔ

694.120,00

861.058,00

α. ΔΣΑΙΡΙΔ ΟΜΙΛΟΤ FF

456.820,00
0,00
0,00
237.300,00

259.437,80
0,00
0,00
601.620,00

2. ΠΛΖΡΧΣΔΑ ΒΡΑΥΤΠΡΌΘΔΜΑ ΓΑΝΔΙΑ

362.876,00

141.429,00

δ. ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΑΙ ΥΡΖΜΑΣΟΠΙΣΧΣΙΚΑ ΙΓΡΤΜΑΣΑ

362.876,00

141.429,00

3. ΑΛΛΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ

728.801,00

321.040,00

α. ΔΣΑΙΡΙΔ ΟΜΙΛΟΤ FF

0,00
0,00
0,00
728.801,00

0,00
0,00
0,00
321.040,00

E. ΑΝΑΒΛΖΘΔΙΔ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ

0,00

0,00

1. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΑΝΑΒΛΖΘΔΙΔ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ
ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ

0,00

0,00

2. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΝΑΒΛΖΘΔΙΔ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ
ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ

0,00

0,00

5.413.592,00

5.272.014,00

ΠΑΘΖΣΙΚΟ
A. ΚΔΦΑΛΑΙΑ
1. ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ
2. ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΑ ΔΙ ΝΔΟΝ
4. ΜΔΡΙΜΑΣΑ
5. ΑΜΟΙΒΔ ΜΔΛΧΝ Γ..
6. ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΥΡΖΖ
7. ΓΙΑΦΟΡΔ ΜΔΣΑΣΡΟΠΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΟ
8. ΓΙΑΦΟΡΔ ΛΟΓΧ ΔΝΟΠΟΙΖΖ
9. ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΜΔΙΟΦΖΦΙΑ

B. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ
1. ΓΙΑ ΠΑΡΧΥΖΜΔΝΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ
2. ΓΙΑ ΔΠΙΦΑΛΔΙ ΟΦΔΙΛΔ
3. ΓΙΑ ΦΟΡΟΤ ΔΙΟΓΖΜΑΣΟ
4. ΓΙΑ ΤΝΣΑΞΔΙ
5. ΑΛΛΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ
6. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΙΑ ΑΝΑΒΛΖΘΔΝΣΔ ΦΟΡΟΤ

α. ΔΣΑΙΡΙΔ ΟΜΙΛΟΤ FF
β. ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΙΡΙΔ FF
γ. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΔ FF
δ. ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΑΙ ΥΡΖΜΑΣΟΠΙΣΧΣΙΚΑ ΙΓΡΤΜΑΣΑ
ε. ΣΡΙΣΟΙ

Γ. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ

β. ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΙΡΙΔ FF
γ. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΔ FF
δ. ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ

β. ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΙΡΙΔ FF
γ. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΔ FF
δ. ΣΡΙΣΟΙ

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΙΚΟΤ

ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΠΟ:

01.01.2009

ΠΡΟΗΓΟΥΜΔΝΗ ΧΡΗΗ
ΑΠΟ:

01.01.2008

ΔΧ:

31.12.2009

ΔΩ:

31.12.2008

ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
ΥΡΖΖ
ΚΑΘΑΡΔ ΠΧΛΖΔΙ Δ ΣΡΙΣΟΤ
ΠΧΛΖΔΙ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ
ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΧΝ ΠΧΛΖΔΧΝ
ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΔΧΝ Δ ΣΡΙΣΟΤ
ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΔΧΝ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ
ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΔΧΝ

1.291.621,00

1.225.647,87

950.000,00

13.679,04

2.241.621,00

1.239.326,91

-429.324,00

-440.551,74

0,00

0,00

-429.324,00

-440.551,74

1.812.297,00

798.775,17

-2.011.096,00

-1.655.008,14

ΔΞΟΓΑ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΖ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

-592.217,00

-500.046,84

ΔΞΟΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

0,00

0,00

ΔΟΓΑ ΓΙΑΦΖΜΙΖ (ΔΝΣΟ ΟΜΙΛΟΤ)

0,00

1.630.000,00

ΑΛΛΑ ΔΟΓΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΔΙΚΣΟ ΚΔΡΓΟ
ΔΞΟΓΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΑΘΔΖ

0,00

0,00

ΛΟΙΠΑ ΔΟΓΑ

649.448,00

0,00

ΛΟΙΠΑ ΔΞΟΓΑ

-44.559,00

-284.045,19

-186.127,00

-10.325,00

ΥΡΖΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΟΓΟ

23.594,00

0,00

ΥΡΖΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΞΟΓΟ

-70.173,00

-65.506,00

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΣΟΚΧΝ ΚΑΙ ΦΟΡΧΝ(EBIT)

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ

-232.706,00

10,4

234.157,00

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ ΥΡΖΖ

-232.706,00

10,4

-75.831,00

DEPRECIATION (EXPENSED IN THE PERIOD) - positive nb.
EBITDA

-98.883,00
-285.010,00

4,4

-183.981,00

12,7

-194.306,00

PLANACO S.A.

Έκθεζη Γιασεέπιζηρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλέος
Η παξνύζα Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο §6 ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ Ν.3556/2007 θαη ηεο επ΄απηνύ εθδνζείζεο εθηειεζηηθήο απόθαζε 7/448/11.10.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαζώο θαη ηνπ αξ 136 ηνπ Ν.2190/1920.
Η Έθζεζε πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνληαη από ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο
δηνίθεζεο ζπληζηνύλ κία νξζή απεηθόληζε ηεο εμέιημεο, ησλ επηδόζεσλ θαη ηεο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο, ζηελ ππό εμέηαζε
πεξίνδν. Δπίζεο πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο, όπνπ θξίλεηαη ζθόπηκν θαη αλαγθαίν, ζρεηηθά κε θηλδύλνπο πνπ ελδέρεηαη λα
πξνθύςνπλ ζε ζπλάξηεζε κε ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθόηεηα ησλ εξγαζηώλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί κηα
νπζηαζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε γηα ηελ δξαζηεξηόηεηα ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
«PLANACO ABEE».
Η παξνύζα Έθζεζε πεξηιακβάλεηαη απηνύζηα καδί κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηα ινηπά
απαηηνύκελα από ηνλ λόκν ζηνηρεία θαη δειώζεηο, ζηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε πνπ αθνξά ηελ ρξήζε 2009 θαη
ρσξίδεηαη ζε ζεκαηηθέο ελόηεηεο, όπσο αθνινπζνύλ.
Γενικέρ Παπαηηπήζειρ
Η ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 από πιεπξάο πσιήζεσλ έθιεηζε κε κείσζε θαηά 36% ήηνη €704.791,09,
ελώ ηα κηθηά απνηειέζκαηα αλήιζαλ ζε €-56.906,28.
Η εηαηξεία θαηά ηελ ρξήζε πνπ έθιεηζε εκθάληζε ζεκαληηθή αύμεζε δεκηώλ.

1.

Οικονομική καηάζηαζη και πποοπηική ηηρ εηαιπείαρ

1.1

ηαηιζηική και δςναμική εικόνα ηηρ επισείπηζηρ

(α) Γομή Πεπιοςζίαρ
1.

Βαζκόο Παγηνπνηήζεσο =

Πάγηα

8.011.690,85

ύλνιν Δλεξγ.

2.

Βαζκόο ξεπζηνπνηήζεσο =

= 0,69

11.548.628,26

Κπθινθνξηαθά

790.737,41

ύλνιν Δλεξγ.

= 0,07

11.548.628,26

Όπσο θαίλεηαη από ηνπο αξηζκνδείθηεο ε επηρείξεζε, σο θαηαζθεπαζηήο επίπισλ θαη λαππεγείν, δηαηεξεί ζεκαληηθό
κέξνο ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ζε πάγηεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο.
β) Ρεςζηόηηηα επισείπηζηρ
1.

Βαζκόο Κπθινθ.Ρεπζη = Κπθινθ.Δλεξγ.

790.737,41

Βξαρ.Τπνρξ.

= 0,46
1.720.282,49

Ο αξηζκνδείθηεο ηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηόηεηαο δείρλεη όηη ε επηρείξεζε δελ θαιύπηεη ην ζύλνιν ησλ
βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ηεο από ην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό.

2.

Βαζκόο Γαλ. Δπηβαξύλ. =

Ξέλα Κεθάιαηα
Ίδηα Κεθάιαηα

6.560.508,11

= 1,32

4.988.120,15

Η επηρείξεζε έρεη ζεκαληηθή δαλεηαθή επηβάξπλζε ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα.

γ) Αποδοηικόηηηα επισείπηζηρ
1.

Βαζκόο ζπλνι.Απνδνη.

=

Κέξδε

=

(1.048.310,09)

Ίδηα Κεθάιαηα
Μηθηά Κέξδε

=

Καζαξά θέξδε
Κύθινο εξγαζηώλ

4.988.120,15

(56.906,28)

Κύθινο εξγαζηώλ

= -0,21

= -0,04

1.270.758,10

=

(1.048.310,09) = -0,82
1.270.758,10

Οη δείθηεο απνδνηηθόηεηαο απεηθνλίδνπλ ηελ δπζρεξή νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο.
δ) Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα
1.

2.

Βαζκόο Κπθι.Σαρ.πλ.Κεθαι.=

Βαζκόο Κπθι.Σαρ.Ιδ.Κεθ. =

Κύθινο Δξγαζηώλ

Βαζκόο Κπθι.Σαρ.Παγ.

=

= 0,11

πλνιηθά Κεθάιαηα

11.548.628,26

Κύθινο Δξγαζηώλ

1.270.758,10

Ίδηα Κεθάιαηα

3.

1.270.758,10

Κύθινο Δξγαζηώλ
Πάγηα

= 0,25

4.988.120,15

1.270.758,10

= 0,15

8.011.690,85

Οη δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο δελ είλαη θαινί αλ αλαινγηζηνύκε όηη ν δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο ησλ
ζπλνιηθώλ θεθαιαίσλ πξέπεη λα είλαη 2.

2. Γιασεέπιζη κινδύνων
1.1 Παξάγνληεο θηλδύλνπ
Οη δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δηαηξείαο ηελ αθήλνπλ εθηεζεηκέλε ζε θίλδπλν αγνξάο, πηζησηηθό θίλδπλν θαη θίλδπλν
ξεπζηόηεηαο. Η δηαρείξηζε θηλδύλνπ δηελεξγείηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο. Σν Γηνηθεηηθό
πκβνύιην ραξάζζεη ηε γεληθόηεξε ζηξαηεγηθή θαη ηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ.
1.1.1 Κίλδπλνο ηεο αγνξάο
1.1.1.1

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο

Η Δηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν γηαηί δελ έρεη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα.
1.1.1.2

Κίλδπλνο ηηκώλ

Η Δηαηξεία δελ θαηέρεη ρξεόγξαθα θαη ζπλεπώο δελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν από κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ ρξενγξάθσλ.

2.1.1

Πηζησηηθόο θίλδπλνο

Πηζησηηθό θίλδπλν ελέρνπλ θπξίσο νη απαηηήζεηο από πειάηεο. Η Δηαηξεία ιακβάλνληαο ππόςε ηελ πξσηόγλσξε
νηθνλνκηθή θξίζε θαη ην πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, παξαθνινπζεί ζηελά ηηο απαηηήζεηο

απηέο. Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, πξνβαίλεη ζηηο αλάινγεο αλά πεξίπησζε ελέξγεηεο εμαζθάιηζεο ησλ απαηηήζεσλ.
2.1.2

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο

Η Δηαηξεία ζηα πιαίζηα ελίζρπζεο ηεο ξεπζηόηεηαο έρεη εζηηάζεη ηηο ελέξγεηέο ηεο, ζηελ ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλώλ.

3.

ΔπγαζιακΪ θΫμαηα

Η Δηαηξεία ζηηο 31.12.2009 απαζρνινύζε 26 άηνκα.

4.

Πεπιβαλλονηικά θέμαηα

Γελ ππάξρνπλ πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.

5.

Δπιδιώξειρ και ζηπαηηγικΫρ

Σν 2010 μεθίλεζε δηεζλώο, ζε θιίκα έληνλεο αλαζθάιεηαο γηα ην κέιινλ ησλ αγνξώλ. Αθόκε πην δπζνίσλεο είλαη νη
πξννπηηθέο γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία. Η Δηαηξεία έρεη πξνεηνηκαζηεί γηα κηα ρξνληά ζε πνιύ δύζθνιν θαη
επκεηάβιεην πεξηβάιινλ αγνξάο. Δίλαη ζε εγξήγνξζε γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο επεξρόκελεο πξνθιήζεηο.

24 Μαξηίνπ 2010
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΦΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο «PLANACO A.B.E.E.»
Έκθεζη επέ ηων Οικονομικών ΚαηαζηΪζεων.
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο «PLANACO Α.B.E.E» πνπ απνηεινύληαη
από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31

εο

Γεθεκβξίνπ 2008, θαη ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, κεηαβνιώλ ηδίσλ

θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή θαζώο θαη πεξίιεςε ησλ
ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο.
Δςθύνη Γιοέκηζηρ για ηιρ ΟικονομικΫρ ΚαηαζηΪζειρ
Η Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε

παξνπζίαζε απηώλ ησλ

Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά
έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η επζύλε απηή πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκό, εθαξκνγή θαη
δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ, απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ή ιάζνο. Η επζύλε απηή
πεξηιακβάλεη επίζεο

ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη ηελ δηελέξγεηα

ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ πνπ είλαη ινγηθέο γηα ηηο πεξηζηάζεηο.
Δςθύνη Δλεγκηά
Γηθή καο επζύλε είλαη ε έθθξαζε γλώκεο επί απηώλ ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρό
καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξόηππα, πνπ είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηα
Γηεζλή Διεγθηηθά Πξόηππα. Σα Πξόηππα απηά απαηηνύλ ηε ζπκκόξθσζή καο κε ηνπο θαλόλεο δενληνινγίαο
θαη ην ζρεδηαζκό θαη δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ καο κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην θαηά
πόζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε
ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη δηαδηθαζίεο επηιέγνληαη
θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ιόγσ απάηεο ή ιάζνπο.
Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ απηνύ, ν ειεγθηήο ιακβάλεη ππόςε ην ζύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζρεηηθά
κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό
ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη όρη γηα ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο
ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο
θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ εθαξκόζζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ
από ηε Γηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη

επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε

ζεκειίσζε ηεο γλώκεο καο.
Γνώμη
Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα από θάζε
νπζηώδε άπνςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008, ηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο Σακεηαθέο ηνπο Ρνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή

ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά πηνζεηήζεθαλ από ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
ΑναθοπΪ επέ Ϊλλων νομικών θεμΪηων.
Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
α

πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδνκέλσλ από ηα άξζξα 43 θαη
37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.

Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2009
Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο
Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο
ύκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ Α.Δ.
Λεσθ. Μεζνγείσλ 396
153 41 Αγ. Παξαζθεπή
Α.Μ. ΟΔΛ: 148

Γεώξγηνο Ι. Βαξζαιίηεο
Α.Μ. ΟΔΛ: 10251

1. ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ (ΠΟΑ ΕΚΦΡΑΜΕΝΑ Ε €)
ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΖΜ.

31/12/2009

31/12/2008

ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟ
Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

4

8.011.690,85

7.998.432,67

Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία

5

2.746.200,00

2.805.900,00

10.757.890,85

10.804.332.67

7

265.537,76

244.934,10

Απαηηήζεηο από πειάηεο

6.1

303.306,48

1.703.616,59

Λνηπέο απαηηήζεηο

6.2

154.539,73

483.050,99

8

67.353,44

389.218,05

790.737,41

2.820.819,73

11.548.628,26

13.625.152,40

ύνολο μη κσκλοθορούνηος Δνεργηηικού (α)
Απνζέκαηα

Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδύλακα
ύνολο κσκλοθορούνηος Δνεργηηικού (β)
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟΤ (α) + (β)
ΠΑΘΖΣΙΚΟ
Μαθξνπξόζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεώζεηο

11

3.705.882,33

6.057.230,43

Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο Πξνζσπηθνύ

13

35.500,00

30.500,00

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο Υπνρξεώζεηο

12

1,098,843.29

1,098,843.29

4.840.225,62

7.186.573,72

ύνολο μακροπρόθεζμων Τποτρεώζεων
Πξνκεζεπηέο

10

233.278,30

238.489,18

Βξαρππξόζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεώζεηο

11

1.427.335,15

26.650,00

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

10

59.669,04

137.009,26

ύνολο βρατσπρόθεζμων Τποτρεώζεων

1.720.282,49

402.148,44

Σύνολο σποτρεώσεων (α)

6.560.508,11

7.588.722,16

Μεηνρηθό Κεθάιαην

9.1

3.521.716,80

3.521.716,80

Λνηπά ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο κεηόρσλ Δηαηξείαο

9.2

1.466.403,35

2.514.713,44

4.988.120,15

6.036.430,24

11.548.628,26

13.625.152,40

Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)
ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΙΚΟΤ (α)+(β)

1. ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ ( ΠΟΑ ΕΚΦΡΑΜΕΝΑ Ε € )
ΖΜ.

ΔΣΑΙΡΔΙΑ
1/1-31/12/2009

Κύθινο εξγαζηώλ

14

1.270.758,10

Κόζηνο πσιήζεσλ

14

1.337.664,38

Μικηά κέρδη

14

-56.906,28

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα

14

0,00

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

14

590.160,38

Λνηπά έμνδα

14

174.109,89

Αποηελεζμάηων

14

-821.176,55

Χξεκ/θα Έζνδα/Έμνδα

14

-277.133,54

Εημιές προ θόρων

14

-1.048.310,09

Μείνλ: θόξνη

15

0,00

Εημιές προ θόρων, τρημαηοδοηικών και επενδσηικών

Εημιές μεηά από θόροσς

-1.048.310,09

Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά

16

€-0,0893

Αποσβέσεις

14

-166.216,37

14

-654.960,18

Κέρδη προ θόρων, τρημαηοδοηικών, επενδσηικών
αποηελεζμάηων και αποζβέζεων(EBITDA)

FOLLI FOLLIE JAPAN, LTD

ΔΚΘΔΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ
ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΖ FOLLI FOLLIE ΗΑΠΧΝΗΑ LIMITED
(σσσταθείσα στην Ιαπωνία ως εταιρία περιορισμένης εσθύνης)
Διέγμακε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Folli Follie Ιαπσλίαο Ltd, πνπ νξίδνληαη ζηηο ζειίδεο 212 νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009 θαη ηνλ ινγαξηαζκό
απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ηελ θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηελ θαηάζηαζε
Σακεηαθώλ Ρνώλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε, θαζώο θαη ζύλνςε ησλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ
θαη άιιεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο.
Δςθύνη ηηρ διοέκηζηρ για ηοςρ λογαπιαζμούρ
Η δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αιεζηλή θαη δίθαηε παξνπζίαζε ησλ
ινγαξηαζκώλ ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο. Η ελ ιόγσ
επζύλε πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκό, εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε εζσηεξηθώλ ειέγρσλ θαηάιιεισλ γηα
ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αληηθεηκεληθή παξνπζίαζε ινγαξηαζκώλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδεηο
εζθαικέλεο παξαιήςεηο, είηε νθείινληαη ζε απάηε ή ζθάικα, επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ
ινγηζηηθώλ αξρώλ, δηελέξγεηα εύινγσλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ ζε θάζε πεξίπησζε.
Δςθύνη ηων Δλεγκηών
Γηθή καο επζύλε είλαη ε δηαηύπσζε γλώκεο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, βαζηζκέλε ζηνλ
έιεγρό καο θαη ε αλαθνξά απηήο ζε εζάο σο νξγάλνπ. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε
ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα. Γελ αλαιακβάλνπκε επζύλε πξνο ή απνδερόκαζηε ηελ επζύλε γηα
νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν γηα ην πεξηερόκελν ηεο παξνύζαο έθζεζεο. Σα ελ ιόγσ πξόηππα
απαηηνύλ ηε ζπκκόξθσζή καο κε δενληνινγηθέο απαηηήζεηο θαζώο θαη ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηε
δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαηά ηξόπν ώζηε λα είκαζηε εύινγα βέβαηνη όηη νη ινγαξηαζκνί είλαη
απαιιαγκέλνη από νπζηώδεηο εζθαικέλεο δειώζεηο.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ζηνηρείσλ
ζρεηηθώλ κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο. Η επηινγή
ησλ δηαδηθαζηώλ ελαπόθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή· πεξηιακβάλνπλ ηελ αμηνιόγεζε ηνπ
θηλδύλνπ νπζηώδνπο εζθαικέλεο δήισζεο ζηνπο ινγαξηαζκνύο, νθεηιόκελεο ζε απάηε ή
ζθάικα. Καηά ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηνπο εζσηεξηθνύο
ειέγρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αληηθεηκεληθή παξνπζίαζε ησλ ινγαξηαζκώλ
από ηελ εηαηξία γηα ηνλ ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά
όρη κε ζθνπό λα εθθέξεη γλώκε ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο
εηαηξίαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ
αξρώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην εύινγν ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο θαζώο θαη
ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ινγαξηαζκώλ.
Πηζηεύνπκε όηη ηα ζηνηρεία πνπ απνθηήζακε από ηνλ έιεγρό καο είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια ώζηε
λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηε δηαηύπσζε ηεο γλώκε καο.
Γνώμη
Καηά ηε γλώκε καο, νη ινγαξηαζκνί παξέρνπλ πξαγκαηηθή θαη δίθαηε εηθόλα ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξίαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαζώο θαη ησλ θεξδώλ θαη ησλ
ηακεηαθώλ ξνώλ ηνπ Οκίινπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε θαηά ηελ εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε ηα
Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο.

Chung & Partners Limited
Οξθσηνί Λνγηζηέο
Υνλγθ Κνλγθ, 12 Μαξηίνπ 2010

CHUNG, Yau Yan Sammy
Αξηζ. άδεηαο P02155
.

FOLLI FOLLIE ΙΑΠΧΝΙΑ LIMITED
ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ
Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009
2009
JPY’000
εκείσζε
ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΙΧΝ

5

Κόζηνο πσιήζεσλ
Μεηθηό θέξδνο
Άιια θέξδε θαη δεκίεο

6

Έμνδα πσιήζεσλ
Γηνηθεηηθά έμνδα

2008
JPY’000
(αλαδηαηύπσζε)

4.820.546

5.255.252

( 1.469.158)

( 1,700,980)

3.351.388

3.554.272

48.297

335.297

( 2.516.950)

( 3,054,027)

(852.638)

(533.297)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

7

( 15.189)

( 11.420)

ΚΔΡΓΗ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ

8

14.908

290.825

ΦΟΡΟΙ

9

( 10.161)

( 95.717)

4.747

195.108

ΚΔΡΓΟ ΥΡΗΗ

FOLLI FOLLIE ΙΑΠΧΝΙΑ LIMITED
ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΗΟΛΟΓΗΜΟ
(ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)
εκείσζε

2009

2008

JPY’000

JPY’000

ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

(αλαδηαηύπσζε)

Δγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο

11

206.200

264.994

Αλαβιεζέληεο θόξνη

10

234.247

234.247

440.447

499.241

485.934

1.262.695

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο από ζπγγελείο εηαηξείεο
Λνηπνί Υξεώζηεο, εγγπήζεηο θαη πξνπιεξσκέο
Αλαθηήζηκνη Φόξνη
Σξαπεδηθά θαη ηακεηαθά ππόινηπα
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

710.083

192.075

1.269.967

1.336.325

-

44.205

51.981

276.464

2.517.965

3.111.764

2.958.412

3.611.005

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΑΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ
Μεηνρηθό θεθάιαην

12

249.440

249.440

Απνζεκαηηθά

1.300.981

1.300.234

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ

1.550.421

1.549.674

301.479

333.455

Τπνρξέσζε έλαληη ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο

2.599

3.635

Τπνρξεώζεηο έλαληη ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξηώλ

3.730

73.262

546.742

334.650

543.280

1.316.329

10.161

-

1.106.512

1.727.876

2.958.412

3.611.005

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Σξαπεδηθά δάλεηα
ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

Σξαπεδηθά δάλεηα
Λνηπνί Πηζησηέο
Φόξνη πιεξσηένη

ΤΝΟΛΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ
31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΑ
FOLLI FOLLIE (ΖΝΩΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ) LIMITED

FOLLI FOLLIE (ΖΝΩΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ) LIMITED
ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην παξνπζηάδεη ηελ έθζεζή ηνπ καδί κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο γηα ηε ρξήζε πνπ
έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009.
ΚΤΡΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
Η Folli Follie (Ηλσκέλν Βαζίιεην) Limited θαηαηάζζεηαη ζηνλ θιάδν ησλ θνζκεκάησλ θαη ησλ αμεζνπάξ θαη δηαζέηεη ηα
πξντόληα ηεο κέζσ ρνλδξηθήο πώιεζεο. Δπίζεο εηζπξάηηεη εηζόδεκα από ηελ αδεηνδόηεζε ηεο ιηαληθήο δξαζηεξηόηεηαο
Η εηαηξία είλαη ζπγαηξηθή ηεο Folli Follie ΑΔ, πνιπεζληθήο εηαηξίαο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ.
ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΖ
Η θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηεο εηαηξείαο είλαη ε ρνλδξηθή πώιεζε σξνινγίσλ, ρξπζώλ θαη αζεκέλησλ θνζκεκάησλ ζην
Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Άπσ Αλαηνιή. Δπίζεο εηζπξάηηεη εηζόδεκα από ηελ αδεηνδόηεζε ηεο ιηαληθήο δξαζηεξηόηεηαο
ζηελ Links (London) Ltd.
Tελ πεξαζκέλε ρξνληά ε ιηαληθή δξαζηεξηόηεηα κεηαθέξζεθε ζηελ Links (London) Ltd, εηαηξεία ηνπ Οκίινπ, θαη έηζη δελ
δεκνζηεύηεθαλ ιηαληθέο πσιήζεηο γηα ην ηξέρνλ έηνο. Οη ρνλδξηθέο πσιήζεηο ζεκείσζαλ πηώζε 84,21% ζπγθξηηηθά κε ην
πξνεγνύκελν έηνο, ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο.
ΜΔΡΗΜΑΣΑ
Γελ ζα δηαλεκεζνύλ κεξίζκαηα γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009.
ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ
Οη Γηεπζπληέο είλαη ηεο γλώκεο όηη ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο ε εηαηξία ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην
θαη ηελ Άπσ Αλαηνιή θαη ζα είλαη θεξδνθόξνο.
ΜΔΛΖ Γ..
Σα κέιε ηνπ Γ.. πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ θαηείραλ ηε ζέζε ηνπο ζηε δηάξθεηα νιόθιεξνπ ηνπ δηαζηήκαηνο από ηελ 1ε
Ιαλνπαξίνπ 2009 έσο ηελ εκεξνκελία ηεο παξνύζαο έθζεζεο.
Σα κέιε ηνπ Γ.. πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ ήηαλ ελεξγά ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, αιιά δελ θαηείραλ νπνηνδήπνηε
δηθαίσκα ζηηο θνηλέο κεηνρέο ηεο 1£/Μηρ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009 ή ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009.
Γ. Κνπηζνιηνύηζνο
J. Armstrong
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ ΠΛΖΡΩΜΖ ΣΩΝ ΠΗΣΩΣΩΝ ΣΖ
Η ηξέρνπζα πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο είλαη:
Οξηζκόο ησλ όξσλ πιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηώλ γηα θάζε μερσξηζηή ζπλαιιαγή
Γηαζθάιηζε όηη νη πξνκεζεπηέο είλαη ελήκεξνη γηα ηηο πιεξσκέο κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθώλ όξσλ ζηα
ζπκβόιαηα θαη
Πιεξσκή ζύκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνύο θαη άιινπο λνκηθνύο όξνπο
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ
Η εηαηξεία δελ ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα.
ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΚΑΗ ΦΗΛΑΝΘΡΩΠΗΚΔ ΥΟΡΖΓΗΔ
Καηά ηελ ρξήζε ε εηαηξεία έθαλε ηηο αθόινπζεο θηιαλζξσπηθέο δσξεέο £50 (2008:£39)
ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ
Η Folli Follie (Ηλσκέλν Βαζίιεην) Limited είλαη εξγνδόηεο ίζσλ δηθαησκάησλ. Η εηαηξεία αμηνινγεί ηε ζπλεηζθνξά ησλ
ππαιιήισλ ηεο θαη ηνπο θξαηά ελήκεξνπο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ.
ΓΖΛΩΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΩΝ ΜΔΛΩΝ Γ..
Σα κέιε ηνπ Γ.. είλαη αξκόδηα γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία
θαη ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο.
Σν δίθαην ησλ εηαηξηώλ απαηηεί από ηα κέιε ηνπ Γ.. λα θαηαξηίδνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα θάζε νηθνλνκηθό έηνο.
Βάζεη ηεο λνκνζεζίαο, ηα κέιε ηνπ Γ.. επέιεμαλ λα θαηαξηίζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή
Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο, όπσο εγθξίζεθαλ γηα ρξήζε από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ο λόκνο απαηηεί
από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα παξέρνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθόλα ησλ ππνζέζεσλ ηεο εηαηξίαο θαζώο θαη ησλ

θεξδώλ/δεκηώλ ηεο εηαηξίαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα. Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ελ ιόγσ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ,
ηα κέιε ηνπ Γ.. νθείινπλ λα
-

επηιέγνπλ θαηάιιειεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη αθνινύζσο λα ηηο εθαξκόδνπλ κε ζπλέπεηα·
πξνβαίλνπλ ζε θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ είλαη εύινγεο θαη ζπλεηέο·
δειώλνπλ όηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπκκνξθώλνληαη κε ηα ΓΠΥΠ·
θαηαξηίδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο βάζεη ηεο αξρήο ηεο ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο, εθηόο εάλ δελ αξκόδεη λα ππνηεζεί όηη ε εηαηξία ζα ζπλερίζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο
δξαζηεξηόηεηα.

Σα κέιε ηνπ Γ.. είλαη αξκόδηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαηάιιεισλ ινγηζηηθώλ αξρείσλ, ηα νπνία εκθαλίδνπλ κε εύινγε
αθξίβεηα αλά πάζα ζηηγκή ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο θαη ηνπο επηηξέπνπλ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ
ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηνλ πεξί εηαηξεηώλ Νόκν 1985. Δίλαη επίζεο αξκόδηα γηα ηε δηαθύιαμε ηνπ
ελεξγεηηθνύ ηεο εηαηξίαο θαη επνκέλσο γηα ηε ιήςε εύινγσλ κέηξσλ γηα ηελ πξόιεςε θαη ηνλ εληνπηζκό απάηεο θαη
άιισλ παξαηππηώλ.
ΓΖΛΩΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Δ ΔΛΔΓΚΣΔ
Δμ όζσλ γλσξίδνπλ ηα κέιε ηνπ Γ.., δελ ππάξρνπλ ζπλαθείο ειεγθηηθέο πιεξνθνξίεο (όπσο νξίδνληαη ζην Άξζξν 418
ηνπ Νόκνπ πεξί Δηαηξηώλ 2006) ηηο νπνίεο λα κελ γλσξίδνπλ νη ειεγθηέο ηεο εηαηξίαο, θαη θάζε κέινο ηνπ Γ.. έιαβε όια
ηα κέηξα πνπ όθεηιε λα ιάβεη σο κέινο ηνπ Γ.., πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδεη όιεο ηηο ζπλαθείο ειεγθηηθέο πιεξνθνξίεο θαη
λα βεβαησζεί όηη νη ειεγθηέο ηεο εηαηξίαο γλσξίδνπλ ηηο ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο.
ΔΛΔΓΚΣΔ
Οη ειεγθηέο, Chris Skarparis & Co Ltd, ζα πξνηαζνύλ γηα επαλαπξόζιεςε ζηε επηθείκελε εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε
ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ Γ..:
J. Armstrong – Μέινο ηνπ Γ..

ΔΚΘΔΖ ΣΩΝ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΖ
FOLLI FOLLIE (ΖΝΩΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ) LIMITED
Διέγμακε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Folli Follie (Ηλσκέλν Βαζίιεην) Limited γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2009 ζηηο ζειίδεο 5 έσο 17. Οη ελ ιόγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίζζεθαλ βάζεη ηνπ δηθαίνπ θαη
ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο, όπσο πηνζεηήζεθαλ από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Η παξνύζα έθζεζε ππνβάιιεηαη κόλνλ ζηα κέιε ηεο εηαηξίαο, σο ζώκα, ζύκθσλα κε θεθάιαην 3 ηνπ κέξνπο 16 ηνπ
Νόκνπ πεξί Δηαηξηώλ 2006. Σν ειεγθηηθό έξγν καο δηελεξγήζεθε έηζη ώζηε λα κπνξέζνπκε λα δειώζνπκε ζηα κέιε ηεο
εηαηξίαο ηα ζέκαηα πνπ απαηηείηαη λα δεισζνύλ ζηελ έθζεζε ησλ ειεγθηώλ θαη γηα θαλέλαλ άιιν ζθνπό. ηνλ κέγηζην
επηηξεπόκελν από ηνλ λόκν βαζκό, δελ απνδερόκαζηε νύηε αλαιακβάλνπκε επζύλε έλαληη νπνηνπδήπνηε άιινπ πιελ ηεο
εηαηξίαο θαη ησλ κειώλ ηεο εηαηξίαο σο ζώκαηνο γηα ην ειεγθηηθό έξγν καο, ηελ παξνύζα έθζεζε ή ηηο γλώκεο πνπ
δηαηππώλνπκε.
Ανηίζηοισερ εςθύνερ μελών Γ.. και ελεγκηών
Όπσο εμεγείηαη δηεμνδηθά ζηε δήισζε ησλ επζπλώλ ησλ δηεπζπληώλ ζηε ζει 3, νη δηεπζπληέο είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ
θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη όηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη δίλνληαο ηελ πξαγκαηηθή θαη δίθαηε εηθόλα ηεο
εηαηξείαο. Γηθή καο επζύλε είλαη ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηηο ζπλαθείο λνκηθέο θαη
θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξόηππα (Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη Ιξιαλδία). Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ
ηε ζπκκόξθσζε κε ειεγθηηθέο πξαθηηθέο ηνπ ζπκβνπιίνπ θαλόλσλ δενληνινγίαο ησλ ειεγθηώλ.
Έκηαζη ηος ελέγσος
Έιεγρνο ζεκαίλεη απόθηεζε απνδείμεσλ, γηα ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ηθαλώλ λα
δώζνπλ εύινγε δηαζθάιηζε όηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεηο παξαιήςεηο, είηε
πξνθιήζεθαλ από απάηε ή ιάζνο. Απηό πεξηιακβάλεη εθηίκεζε γηα ην αλ νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο είλαη νη θαηάιιειεο γηα
ηελ εηαηξεία, εθαξκνζηήθαλ κε ζπλέπεηα θαη γλσζηνπνηήζεθαλ επαξθώο, θαζώο θαη γηα ηελ ινγηθόηεηα ησλ ζεκαληηθώλ
ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηνπο δηεπζπληέο, θαη ηελ ζπλνιηθή παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
Γνώμη επί ηων οικονομικών καηαζηάζεων
Καηά ηε γλώκε καο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
- απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαη δίθαηε θαηάζηαζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο εηαηξίαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη ηεο δεκηάο
γηα ην ιήμαλ έηνο,
- θαηαξηίζζεθαλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο όπσο πηνζεηήζεθαλ γηα ρξήζε
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ·
- θαηαξηίζζεθαλ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λόκνπ πεξί εηαηξεηώλ 2006.
Γνώμη επί άλλων θεμάηων ηος νόμος πεπί εηαιπειών 2006
Καηά ηε γλώκε καο νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηελ έθζεζε Γ είλαη ζπλεπήο κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Θέμαηα για ηα οποία απαιηείηαι να δημοζιεύοςμε καη΄εξαίπεζη
Γελ έρνπκε ηίπνηα λα δειώζνπκε ζε ζρέζε κε ηα αθόινπζα ζέκαηα γηα ηα νπνία ν λόκνο πεξί εηαηξεηώλ 2006 καο
ππνρξεώλεη λα δειώζνπκε αλ θαηά ηε γλώκε καο
Δπαξθή ινγηζηηθά αξρεία δελ θξαηήζεθαλ, ή απνδόζεηο επαξθήο γηα ηνλ έιεγρό καο δελ ιήθζεθαλ από ηα
ππνθαηαζηήκαηα πνπ δελ επηζθεθζήθακε ή
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ είλαη ζύκθσλεο κε ηα ινγηζηηθά αξρεία θαη ηηο απνδόζεηο ή
πγθεθξηκέλεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηηο απνδνρέο ησλ δηεπζπληώλ πνπ νξίδνληαη από ηνλ λόκν δελ έγηλαλ ή
Γελ ιάβακε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο εμεγήζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ έιεγρό καο

Chris Skarparis & Co Ltd
Οξθσηνί Λνγηζηέο θαη
Δγγεγξακκέλνη Διεγθηέο
10(b) Aldermans Hill
Palmers Green
Λνλδίλν
N13 4PJ

FOLLI FOLLIE (ΖΝΩΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ) LIMITED
ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΖ
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009

εκεηώ

31.12.09

31.12.08

£

£

ζεηο
ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΔ ΔΡΓΑΗΔ
Έζνδα

2

1.034.924

4.123.502

Κόζηνο πσιήζεσλ

(139.883)

(2.226.770)

ΜΔΙΚΣΑ ΚΔΡΓΗ

895.041

1.896.732

13.500

13.500

(289)

(6.354)

(1.023.796)

(1.878.977)

(115.544)

24.901

Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα
Κόζηνο δηαλνκήο
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
ΚΔΡΓΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

4

-

(2.213)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

4

61

7.537

ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

5

(115.483)

30.225

Φόξνη

6

6.152

(8.223)

(109.331)

22.002

ΚΔΡΓΖ ΔΣΟΤ

FOLLI FOLLIE (ΖΝΩΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ) LIMITED
ΗΟΛΟΓΗΜΟ
31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009

εκεηώζεηο

31.12.09

31.12.08

£

£

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο

7

563.670

683.008

Αλαβιεζέληεο θόξνη

15

11.413

5.262

575.083

688.270

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Απνζέκαηα

8

38.820

32.350

Δκπνξηθέο θαη άιιεο Απαηηήζεηο

9

3.642.302

3.749.929

Γηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα δηαζεζίκσλ

10

425.442

535.628

4.106.564

4.317.907

4.681.647

5.006.177

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Μεηνρηθό θεθάιαην πξνο θαηαβνιή

11

2.062.502

2.062.502

Λνγαξηαζκόο θεξδώλ θαη δεκηώλ

12

2.338.859

2.448.190

4.401.361

4.510.692

280.286

485.318

-

10.167

280.286

495.485

4.681.647

5.006.177

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Τπνρξεώζεηο από ζπλαιιαγέο θαη άιιεο
Φόξνη πιεξσηένη

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ

12

ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ππνγξάθεθαλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ από ηνπο :
J. Armstrong – Μέινο ηνπ Γ..
Γ. Κνπηζνιηνύηζνο – Μέινο ηνπ Γ..

MFK FASHION INVESTMENT LIMITED
ΔΚΘΔΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ
Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009

ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο MFK FASHION INVESTMENT LIMITED (ε «Δηαηξεία») ππνβάιιεη ζηα κέιε ηελ
Δηήζηα Έθζεζε ηνπ καδί κε ηηο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2009.
ΤΣΑΖ
Η Δηαηξεία ζπζηάζεθε ζηελ Κύπξν ζηηο 20 Ινπλίνπ 2002 σο εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο ζύκθσλα κε ηηο
πξόλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ, Κεθ. 113 ηεο Κύπξνπ.
ΚΤΡΗΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
Οη θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δηαηξείαο, πνπ δελ έρνπλ αιιάμεη από ην πξνεγνύκελν έηνο, είλαη ε εηζαγσγή θαη
πώιεζε γπλαηθείσλ θνζκεκάησλ θαη αμεζνπάξ κόδαο κε ηελ εκπνξηθή επσλπκία Folli Follie.
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Σα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 6 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Η
δεκηά γηα ην έηνο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηόρνπο αλέξρεηαη ζε €10.093 (2008: € 102.887 θέξδνο).
ΔΞΔΣΑΖ ΣΧΝ ΔΞΔΛΗΞΔΧΝ, ΣΖ ΘΔΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΠΗΓΟΔΧΝ ΣΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο όπσο παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζεσξείηαη δελ
ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή θαη ην Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα γηα πεξηνξηζκό ησλ δεκηώλ.
ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ
Σα εηζνδήκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 αλήιζαλ ζε €974.616 (2008:
€1.221.117).
ΜΔΡΗΜΑΣΑ
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην δελ εηζεγείηαη ηελ πιεξσκή κεξίζκαηνο.
ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΔ
Οη θπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηνηήηεο πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία θαη νη ελέξγεηεο πνπ ιακβάλεη γηα
αληηκεηώπηζε ηνπο, αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 18 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην δελ αλακέλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δηαηξείαο γηα ην πξνβιεπηό
κέιινλ.
ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ
Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππό εμέηαζε ρξήζεσο .
ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ε εηαηξεία δελ ιεηηνύξγεζε ππνθαηαζηήκαηα.
Η εηαηξεία δηαηεξεί ηξία θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πώιεζεο, έλα ζηε Λεπθσζία, έλα ζηε Λεκεζό θαη έλα ζην δηεζλέο
αεξνδξόκην ηεο Λάξλαθαο
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Σα κέιε ηoπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνύζαο έθζεζεο
παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 1. Όινη ηνπο δηεηέιεζαλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο
ρξήζεσο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009.
ύκθσλα κε ηo Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο ν θ. Γεώξγηνο Κνπηζνιηνύηζνο, θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο
εηαηξείαο, απνρσξεί εθ πεξηηξνπήο, είλαη όκσο επαλεθιέμηκνο θαη πξνζθέξεηαη γηα επαλεθινγή.
Γελ ππήξμαλ νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ζύλζεζε, ηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ή ηελ απνδεκίσζε
ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΓΓΔΝΗΚΑ ΜΔΡΖ
Γλσζηνπνηνύληαη ζηε ζεκείσζε 17 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ
Οη αλεμάξηεηνη ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο, KPMG Limited, εθδήισζαλ επηζπκία vα εμαθνινπζήζνπλ vα
πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηoπο. Φήθηζκα γηα ηνλ επαλαδηνξηζκό ηνπο θαη ηνλ θαζoξηζκό ηεο ακoηβήο ηoπο, ζα
θαηαηεζεί ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε.
Με εληoιή ηoπ Γηoηθεηηθoύ πκβoπιίoπ,
Αdminico Secretarial Limited
Γξακκαηέαο
Λεπθσζία, 25 Φεβξνπαξίνπ 2010

ΔΚΘΔΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ
ΠΡΟ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ
MFK FASHION INVESTMENT LIMITED
Έκθεζη επέ ηων Οικονομικών ΚαηαζηΪζεων
Έρνπκε ειέγμεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο MFK FASHION INVESTMENT LIMITED (ε «Δηαηξεία») ζηηο
ζειίδεο 6 κέρξη 26, πνπ απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, θαη ηηο
θαηαζηάζεηο ζπλνιηθώλ εζόδσλ, αιιαγώλ ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε
ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη άιιεο επεμεγεκαηηθέο
ζεκεηώζεηο.
Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ππεύζπλν γηα ηελ θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ δίλνπλ ηελ αιεζηλή
θαη δίθαηε εηθόλα ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (ΓΠΥΠ) όπσο απηά
πηνζεηήζεθαλ από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ ηεο Κύπξνπ, Κεθ.
113. Η επζύλε απηή πεξηιακβάλεη: ζρεδηαζκό, εθαξκνγή θαη ηήξεζε εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ζρεηηθά κε ηελ
θαηάξηηζε θαη ηε δίθαηε παξνπζίαζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδεο ζθάικα, είηε
νθείιεηαη ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, θαη ππνινγηζκό
ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ πνπ είλαη ινγηθέο ππό ηηο πεξηζηάζεηο.
Ευθύνη των Ελεγκτών
Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο.
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ. Σα Πξόηππα απηά απαηηνύλ όπσο
ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό
ηελ απόθηεζε ιεινγηζκέλεο δηαζθάιηζεο γηα ην νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο
ζθάικα.
Έλαο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ γηα ηα πνζά θαη
ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη δηαδηθαζίεο πνπ επηιέγνληαη βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ
ειεγθηή, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο ζθάικαηνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ,
είηε νθείιεηαη ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηελ δηελέξγεηα ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλσλ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο
εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο νληόηεηαο πνπ δίλνπλ ηελ
αιεζηλή θαη δίθαηε εηθόλα κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά
όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηεο νληόηεηαο. Ο
έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ ιεινγηζκέλνπ ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην,
θαζώο θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιειε γηα λα παξάζρνπλ
βάζε γηα ηελ ειεγθηηθή καο γλώκε.
Γνώμη
Καηά ηε γλώκε καο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθόλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο MFK
FASHION INVESTMENT LIMITED ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο θαη ησλ
ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο όπσο απηά πηνζεηήζεθαλ από ηελ ΔΔ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί
Δηαηξεηώλ Νόκνπ ηεο Κύπξνπ, Κεθ. 113.
Έκθεζη επέ Άλλων Νομικών Απαιηάζεων
ύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ, Κεθ. 113, αλαθέξνπκε ηα πην θάησ:
Έρνπκε πάξεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο πνπ ζεσξήζακε αλαγθαίεο γηα ζθνπνύο ηνπ ειέγρνπ καο.
Καηά ηε γλώκε καο, έρνπλ ηεξεζεί από ηελ Δηαηξεία θαηάιιεια ινγηζηηθά βηβιία.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπκθσλνύλ κε ηα ινγηζηηθά βηβιία.
Καηά ηε γλώκε καο θαη από όζα θαιύηεξα έρνπκε πιεξνθνξεζεί θαη ζύκθσλα κε ηηο εμεγήζεηο πνπ καο
δόζεθαλ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνπλ ηηο απαηηνύκελεο από ηνλ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκν, Κεθ. 113,
πιεξνθνξίεο κε ηνλ απαηηνύκελν ηξόπν.
Καηά ηε γλώκε καο, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηηο ζειίδεο 2 θαη 3
ζπλάδνπλ κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

Άλλο ΘΫμα
Απηή ε έθζεζε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γλώκεο, εηνηκάζηεθε γηα ηα κέιε ηεο Δηαηξείαο σο ζώκα θαη κόλν
ζύκθσλα κε ην Άξζξν 156 ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ, Κεθ. 113 θαη γηα θαλέλα άιιν ζθνπό. Γίλνληαο απηή ηε
γλώκε δελ απνδερόκαζηε ή αλαιακβάλνπκε επζύλε γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπό ή πξνο νπνηνδήπνηε άιιν
πξόζσπν ζηε γλώζε ηνπ νπνίνπ απηή ε έθζεζε δπλαηόλ λα πεξηέιζεη.
Δγθεθξηκέλνη Λνγηζηέο
Λεπθσζία, 25 Φεβξνπαξίνπ 2010

MFK FASHION INVESTMENT LIMITED
ΙΟΛΟΓΙΜΟ
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009

εκ.

2009

2008

€

€

Πεπιοςζιακά ηοισεία
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο

9

244.820

177.314

Άπια ζηνηρεία Δλεξγεηηθνύ

10

290.462

290.462

ύνολο μη κςκλοθοπούνηων πεπιοςζιακών ζηοισείων

535.282

467.776

Απνζέκαηα

11

611.975

499.095

Δκπνξηθέο θαη άιιεο Απαηηήζεηο

12

164.935

245.915

Φνξνινγία Δηζπξαθηέα

16

159

1.231

283.557

224.761

1.060.626

971.002

Γηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα δηαζεζίκσλ
ύνολο κςκλοθοπούνηων πεπιοςζιακών ζηοισείων

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

2009
εκ.

€

1.595.908
1.438.777
2008
€

Ίδια Κεθάλαια
Μεηνρηθό θεθάιαην
Έζνδα
Κόζηνο
πσιήζεσλ
Απνζεκαηηθό
Πξνζόδνπ

4

13
974.616

513.000
513.000
1.221.117

(471.394)

(658.880)
158.367
168.455

ύνολο Ηδίων Κεθαλαίων

671.367

681.455

Τποσπεώζειρ
Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεώζεηο

14

667

773

Δκπνξηθέο θαη Λνηπέο Τπνρξεώζεηο

15

923.874

756.544

924.541.

757.317

1.595.908

1.438.777

ύνολο ςποσπεώζεων

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΏΔΩΝ ΚΑΗ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦ.

MFK FASHION INVESTMENT LIMITED
ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009

ΜΔΙΚΣΑ ΚΔΡΓΗ

503.222

562.237

Άιια εηζνδήκαηα από εξγαζίεο

3.748

-

Έμνδα δηαλνκήο θαη πσιήζεσλ

(472.581)

(423.672)

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

(27.905)

(22.979)

6.484

115.586

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

(3.179)

(1..427)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

726

397

(2.453)

(1.030)

4.031

114.556

(14.124)

(11.669)

(10.093)

102.887

ΚΔΡΓΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ

Καζαξά έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο

5

7

ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Φόξνη
ΚΔΡΓΖ ΔΣΟΤ

8

