
Αξκόδηα επνπηηθή αξρή : Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Γ/λζε ΑΔ & Πίζηεωο

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ : www.follifollie.com ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γ. ησλ  Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  :  24/11/2010 Πξόεδξνο & Γ/λσλ ύκβνπινο - Δθηειεζηηθό Μέινο : Γεκήηξηνο Κνπηζνιηνύηζνο   
Νόκηκνο Διεγθηήο : Γεώξγηνο Ι.Βαξζαιίηεο Αληηπξόεδξνο - Δθηειεζηηθό Μέινο : Γεώξγηνο Κνπηζνιηνύηζνο
Διεγθηηθή Δηαηξεία : Baker Tilly Hellas  A.E. Δθηειεζηηθά Μέιε : Αηθαηεξίλε Κνπηζνιηνύηζνπ 
Σύπνο έθζεζεο επηζθόπεζεο ειεγθηώλ :Γελ απαηηείηαη Με Δθηειεζηηθά Μέιε : Εαραξίαο Μαληδαβίλνο - Law Chiu Chuen

0 0 Αλεμάξηεηα Με Δθηειεζηηθά Μέιε : Ζιίαο Κνπινπθνπληήο - Υαξάιακπνο Παπαδόπνπινο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΘΔΖ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
(Ελοποηεκέλα θαη κε ελοποηεκέλα) Ποζά εθθραζκέλα ζε εσρώ (€)

(Ελοποηεκέλα θαη κε ελοποηεκέλα) Ποζά εθθραζκέλα ζε εσρώ (€) ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ 2ε Ελαιιαθηηθή: Έκκεζε Μέζοδος ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟ 30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009 Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 1/1-30/09/2010 1/1-30/09/2009 1/1-30/09/2010 1/1-30/09/2009
Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 229.496.004,14 227.525.975,57 20.010.063,87 20.408.877,37 Κέξδε πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) 113.069.848,94 129.152.351,19 -23.128.099,54 14.310.389,59
Δπελδύζεηο ζε αθηλεηα 75.062.557,75 75.539.833,43 16.068.355,74 16.068.355,74  Πιέολ / κείολ προζαρκογές γηα: 0 0 0 0
Άπια πεξνπζηαθά ζηνηρεία 360.712.003,49 360.675.656,45 507.973,86 521.465,47 Απνζβέζεηο 16.766.030,00 16.077.946,38 728.378,47 945.048,24
Λνηπα κε θπθινθνξνύληα πεξνπζηαθά ζηνηρεία 28.875.383,45 26.777.547,93 425.534.979,95 424.995.102,55 Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ Πάγησλ πεξνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Απνζέκαηα 315.528.096,08 266.355.588,80 14.296.714,51 14.691.379,51 Πξνβιέςεηο 943.814,84 5.111.882,33 161.983,92 913.993,15
Απαηηήζεηο από πειάηεο 294.491.013,96 276.672.307,49 16.009.532,71 15.527.981,44 πλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο 20.011.243,20 1.333.989,83 0,00 0,00
Λνηπα θπθινθνξνύληα πεξνπζηαθά ζηνηρεία 254.879.754,54 203.181.977,41 12.408.316,68 10.211.130,99 Απνηειέζκαηα ('εζνδα,έμνδα,θέξδε,δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 12.016.407,28 -10.921.293,63 11.317.491,37 -23.727.352,94

Με θπθινθνξνύληα πεξνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε 0,00 0,00 0,00 0,00 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαί ζπλαθή έμνδα 27.080.319,75 26.016.215,56 14.486.463,55 9.813.563,61

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟΤ 1.559.044.813,41 1.436.728.887,08 504.835.937,32 502.424.293,07
Πλέον/Μείον προζαρμογές για μεηαβολές λογαριαζμών κεθ κίνεζες  ποσ ζτεηίδονηαι με ηις 

λειηοσργικές δραζηεριόηεηες
0 0 0 0

Μείσζε/(αύμεζε) απνζεκάησλ -50.120.047,13 -54.539.225,72 394.665,00 -186.291,96
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Μείσζε/(αύμεζε) απαηηήζεσλ -31.776.338,00 -34.320.042,40 -1.557.746,28 -3.335.199,19
Μεηνρηθό Κεθάιαην 9.884.062,50 9.884.062,50 9.884.062,50 9.884.062,50 Αύμεζε/(κείσζε)  ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) -8.653.802,15 829.977,63 995.962,80 769.504,69
Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 393.533.461,32 312.662.941,61 68.660.594,74 95.646.991,51 Μείνλ
ύλοιο ηδίφλ θεθαιαίφλ  ηδηοθηεηώλ Μεηρεθής(α) 403.417.523,82 322.547.004,11 78.544.657,24 105.531.054,01 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαί ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -21.642.477,97 -25.770.771,87 -9.862.610,29 -8.524.119,92
Δηθαηώκαηα Μεηουεθίας (β) 133.494.817,46 118.549.022,44 0,00 0,00 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -25.107.118,55 -16.666.099,66 -1.414.300,42 0,00
ύλοιο ηδίφλ θεθαιαίφλ (γ)=(α)+(β) 536.912.341,28 441.096.026,55 78.544.657,24 105.531.054,01   ύλοιο εηζροώλ / (εθροώλ) από ιεηηοσργηθές δραζηερηόηεηες (α) 52.587.880,21 36.304.929,64 -7.877.811,42 -9.020.464,73
Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 570.379.234,62 330.431.457,62 256.337.134,97 60.130.736,19 Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 66.939.816,63 64.643.706,21 37.387.929,36 34.246.868,01 Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ,ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ 0,00 -200.931,89 0,00 -27.931,89
Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 206.418.954,45 421.950.057,37 117.026.947,26 288.168.044,98 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ  ζηνηρείσλ -21.027.556,67 -18.144.460,14 -370.821,76 -541.236,68
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 178.394.466,43 178.607.639,33 15.539.268,49 14.347.589,88 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζσκάησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 4.008.580,58 3.074.089,07 30.000,00 5.877,80

Τπνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνύληα πεξνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα 

πώιεζε 0,00 0,00 0,00 0,00
Δηζπξ. από ηελ πώιεζε ρξεκαηννηθνλ. πεξνπζ.ζηνηρείσλ -12.224.208,96 9.198.541,92 -11.173.428,96 8.529.541,92

ύλοιο σποτρεώζεφλ (δ) 1.022.132.472,13 995.632.860,53 426.291.280,08 396.893.239,06 Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 90.604,00 91.000,00 0,00 15.162.206,31
ΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ (γ)+(δ) 1.559.044.813,41 1.436.728.887,08 504.835.937,32 502.424.293,07 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 764.287,96 467.320,04 7.572,87 1.732,81

Μείσζε/(Αύμεζε) ινηπώλ καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ -1.812.296,23 -2.458.151,90 48.272,79 -7.942,52
  ύλοιο εηζροώλ / (εθροώλ) από επελδσηηθές δραζηερηόηεηες (β) -30.200.589,32 -7.972.592,90 -11.458.405,06 23.122.247,75

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 0 0 0 0
ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δπηζηξνθή Μεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζε κεηόρνπο κεηνςεθίαο 0,00 0,00 0,00 0,00

(Ελοποηεκέλα θαη κε ελοποηεκέλα) Ποζά εθθραζκέλα ζε εσρώ (€) 1/1-30/09/2010 1/1-30/09/2009 1/1-30/09/2010 1/1-30/09/2009 01/07-30/09/2010 01/07-30/09/2009 01/07-30/09/2010 01/07-30/09/2009 Αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ 3.292.855,08 -577.276,45 3.957.962,00 0,00
σλετηδόκελες Δραζηερηόηεηες σλετηδόκελες Δραζηερηόηεηες σλετηδόκελες Δραζηερηόηεηες σλετηδόκελες Δραζηερηόηεηες σλετηδόκελες Δραζηερηόηεηες σλετηδόκελες Δραζηερηόηεηες σλετηδόκελες Δραζηερηόηεηες σλετηδόκελες Δραζηερηόηεηες Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 43.307.660,95 86.990.366,11 26.700.000,00 33.600.000,00

Κύθινο εξγαζηώλ 737.632.340,90 731.565.603,32 23.996.878,64 23.200.902,61 272.951.804,49 278.878.173,27 7.916.212,41 8.636.825,45 Δμνθιήζεηο δαλείσλ -22.692.825,05 -68.247.099,96 -6.398.781,17 -44.432.356,84
Μηθηά θέξδε 379.942.346,99 369.424.510,29 13.145.786,19 13.429.648,93 141.645.735,62 132.256.800,89 4.143.223,06 5.044.719,72 Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξεσιύζηα) -2.582.781,22 -1.378.008,25 -43.601,22 -25.008,25
Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 151.926.482,99 145.089.150,18 2.720.844,86 933.412,30 59.649.552,78 53.452.969,56 180.753,27 1.050.596,38 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα -3.680.584,10 -13.481.683,35 -3.556.926,10 -2.250.889,66
Κέξδε  πξν θόξωλ 113.069.848,94 129.152.351,19 -23.128.099,54 14.310.389,59 48.297.378,20 48.856.722,67 -6.885.169,55 603.764,42   ύλοιο εηζροώλ (εθροώλ) από τρεκ/θές δραζηερηόηεηες (γ) 17.644.325,66 3.306.298,10 20.658.653,51 -13.108.254,75

Κέξδε  κεηά από θόξνπο (Α) 78.718.016,16 99.912.829,15 -24.665.380,23 13.591.623,44 35.052.151,54 37.150.114,84 -6.566.139,51 217.716,60 Καζαξή Αύμεζε / κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ) 40.031.616,55 31.638.634,84 1.322.437,03 993.528,27

Καηαλέκνληαη ζε: Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 119.476.328,10 73.064.483,75 4.889.945,10 3.983.042,61

-Ηδηνθηήηεο Μεηξηθήο 63.955.747,66 83.977.548,61 0,00 0,00 25.697.339,51 29.297.839,63 0,00 0,00 Σακεηαθά  Γηαζέζηκα θαη Ιζνδύλακα Λήμεο ρξήζεο 159.507.944,65 104.703.118,59 6.212.382,13 4.976.570,88
-Γηθαηώκαηα  Μεηνςεθίαο 14.762.268,50 15.935.280,54 0,00 0,00 9.354.812,03 7.852.275,21 0,00 0,00

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα/(έμνδα) κεηά απν θόξνπο (Β) 17.850.467,35 -36.473.670,47 -2.325.355,30 -14.802.687,63 -56.909.657,12 -16.003.784,70 -2.972.736,09 -1.740.840,74
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα/(έμνδα) κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) 96.568.483,51 63.439.158,68 -26.990.735,53 -1.211.064,19 -21.857.505,58 21.146.330,14 -9.538.875,60 -1.523.124,14
-Ηδηνθηήηεο Μεηξηθήο 81.853.176,18 47.677.906,67 0,00 0,00 -30.707.411,77 13.720.993,83 0,00 0,00
-Γηθαηώκαηα  Μεηνςεθίαο 14.715.307,33 15.761.252,01 0,00 0,00 8.849.906,19 7.425.336,31 0,00 0,00

Κέξδε  κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) 1,9496 2,5675 -0,7519 0,4155 0,7801 0,8894 -0,2025 0,0067
Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή  (ζε €)
Κέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ
απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ 168.692.512,99 161.167.096,56 3.449.223,33 1.878.460,54 65.342.806,04 59.655.197,05 419.950,42 1.362.032,71

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ 
(Ελοποηεκέλα θαη κε ελοποηεκέλα) Ποζά εθθραζκέλα ζε εσρώ (€) ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ

1/1-30/09/2010 1/1-30/09/2009 1/1-30/09/2010 1/1-30/09/2009
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο πεξηόδνπ (1/1/2010 θαη 1/1/2009 αληίζηνηρα) 441.096.026,55 376.222.238,52 105.531.054,01 115.463.766,41
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα/έμνδα κεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο) 96.568.483,51 63.439.158,69 -26.990.735,53 -1.211.064,19
Γηαλεκεζέληα Μεξίζκαηα -3.953.623,22 -14.525.258,19 -3.953.623,22 -3.294.687,50
Λνηπέο Μεηαβνιέο 0,00 1.006.537,42 -0,02 0,00
Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο από κεηαβνιή  πνζνζηώλ ζε ζπγαηξηθέο -91.400,64 -307.918,15 0,00 0,00
Αγνξέο/Πσιήζεηο  Ηδίσλ Μεηνρώλ 3.292.855,08 -577.276,53 3.957.962,00 0,00
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο πεξηόδνπ (30/09/2010 θαη 30/09/2009 αληίζηνηρα) 536.912.341,28 425.257.481,76 78.544.657,24 110.958.014,72

(πνζά ζε ρηι.επξώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α) Έζνδα 0 14.433
Β) Έμνδα 0 4.158
Γ) Απαηηήζεηο 0 9.225
Γ) Τπνρξεώζεηο 355 11.388
Δ) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ  ηεο δηνίθεζεο 3.784 218
η) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 3 3
Ε) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 285 285

Αγιος Στέφανος 24 Νοεμβρίοσ 2010

FOLLI - FOLLIE ABEE
ΑΡ. ΜΖΣΡΩΟΤ Α.Δ. 18989/06/B/89/17

23ν Υηι. Δ.Ο. Αζελώλ Λακίαο -145 65 Αγ.ηέθαλνο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ  ΑΠΟ 01  ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2010 ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2010
(ύκθωλα κε ηελ απόθαζε 4/507 28.4.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο)  

ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΓΖΜ.Γ.ΚΟΤΣΟΛΙΟΤΣΟ
Α.Γ.Σ.  Ζ-159150

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΓΔΩΡ.Γ.ΚΟΤΣΟΛΙΟΤΣΟ
Α.Γ.Σ. ΑΒ-593469

Ο ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΙΩΑΝΝΖ Γ.ΕΑΝΝΟ
Α.Γ.Σ. K-004406

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΓΔΩΡΓΙΟ Γ.ΑΛΑΒΑΝΟ
ΑΡ.ΑΓΔΗΑ Α΄ΣΑΞΖ 0008211

Α.Γ.Σ. Ρ-520955

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή  ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Folli-Follie Α.Β.Δ.Δ. θαη ηνπ Οκίινπ απηήο .πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε  είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε  ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδόηε , λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ  
ηνπ εθδόηε , όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  θαζώο θαη ε έθζεζε επηζθόπεζεο  ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή όπνηε απηή απαηηείηαη .

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΓΖΜ.Γ.ΚΟΤΣΟΛΙΟΤΣΟ
Α.Γ.Σ.  Ζ-159150

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΓΔΩΡ.Γ.ΚΟΤΣΟΛΙΟΤΣΟ
Α.Γ.Σ. ΑΒ-593469

Ο ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΙΩΑΝΝΖ Γ.ΕΑΝΝΟ
Α.Γ.Σ. K-004406
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Α.Γ.Σ. ΑΔ-049169 

Πρόςθετα Στοιχεία και πληροφορίεσ 1. τθ ςθμείωςθ 1.1 των οικονομικϊν καταςτάςεων  αναφζρονται α. Η επωνυμία και θ χϊρα τθσ καταςτατικισ ζδρασ για κάκε μια από τισ εταιρείεσ που π εριλαμβάνονται ςτισ 
ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01.2010 - 30.09.2010, κακϊσ και το ποςοςτό με το οποίο θ Εταιρεία ςυμμετείχε, άμεςα ι ζμμεςα, ςτο μετοχικό τουσ κεφάλαιο και β. Η μζκοδοσ ενςωμάτ ωςθσ που 
εφαρμόςτθκε, για κάκε εταιρεία που περιλαμβάνεται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01.2010 -30.09.2010.  2. Οι ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ τθσ μθτρικισ Εταιρείασ και των κυγατρικϊν 
τθσ αναγράφονται ςτθν ςθμείωςθ 1.1  των οικονομικϊν καταςτάςεων.  3. Ο αρικμόσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ ςτον Όμιλο κατά τθν  30.09.2010 ανζρχονταν ςε  5.969  και ςτθ Μθτρικι ςε  282 άτομα. Σθν 30.09.2009 
ανζρχονταν ςε 5.895 άτομα για τον Όμιλο και  284 για τθ Μθτρικι.  4. τισ  οικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνονται ςωρευτικά τα εξισ ποςά προβλζψεων α) για τον Όμιλο προβλζψεισ για επίδικεσ υποχ ρεϊςεισ € 2.150 χιλ., 
προβλζψεισ για ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ  € 1.564 χιλ., πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ € 10.066 χιλ. και λοιπζσ προβλζψεισ € 686 χιλ. β) για τθν Εταιρεία προβλζψεισ για ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ  € 163 
χιλ  και πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ € 804 χιλ. 5. Σο ςφνολο των  μετοχϊν τθσ Folli Follie ABEE που κατζχονται από τθν μθτρικι εταιρεία (ίδιεσ μετοχζσ) ανζρχεται ςε 6.054 τεμάχια αξία κτιςεωσ € 109 χιλ.  6. Σο 
ποςό που αναφζρεται ςτα "Λοιπά ςυνολικά ζςοδα/ζξοδα μετά από φόρουσ"  για τθν εταιρεία ποςοφ € -2.325 χιλ. αφορά  ηθμία  αποτίμθςθσ χρθματοοικονομικϊν μζςων ςτθν εφλογθ αξία και για τον όμιλο , ποςοφ € 17.850 
χιλ.  εκ των οποίων ποςό  € 2.720 χιλ. αφορά ηθμία  αποτίμθςθσ χρθματοοικονομικϊν μζςων ςτθν εφλογθ αξία και 20.571 χιλ. € αφορά ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ  (κζρδοσ) από μετατροπι εκμεταλλεφςεων  εξωτερικοφ . 7 
τθν τρζχουςα περίοδο με τθν υπϋ αρικμόν 5390/2010 απόφαςθ του Νομάρχθ Ανατολικισ  Αττικισ  ολοκλθρϊκθκε θ ςυγχϊνευςθ  δι' απορροφιςεωσ τθσ  κυγατρικισ εταιρείασ του ομίλου ELMEC SPORT ABETE,  "ΗΠΕΙΡΩΣΙΚΗ 
ΑΕΚΕ"  από τθν κυγατρικι εταιρεία τθσ  "ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΣΩΝ ΕΙΔΩΝ" "ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΔΙΑΝΟΜΕ Α.Ε και θ οποία δεν είχε καμία επ ίπτωςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 8 .  τισ ςυνθμμζνεσ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνονται και τα οικονομικά ςτοιχεία των εταιρειϊν Ice Cube ΑΕ και Collective Πατρϊν AE τα οποία δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν αντίςτοιχθ περίοδο τθσ προθγουμζνθσ χριςθσ. Η ενοποίθςθ 
των εταιρειϊν αυτϊν δεν μετζβαλε τα οικονομικά μεγζκθ του Ομίλου ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 25%. 9. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ  FOLLI - FOLLIE ΑΒΕΕ  κακϊσ και των κυγατρικϊν εταιρειϊν αυτισ , ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΣΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. (KAE A.E.) κακϊσ και των εταιρειϊν,  και ΕLMEC SPORT ABETE αποφάςιςαν  ςτισ από 24-6-2010 ςυνεδριάςεισ τουσ  να προτείνουν προσ τισ Γενικζσ υνελεφςεισ των μετόχων τουσ τθ ςυγχϊνευςθ 
τουσ, με απορρόφθςθ από τθν ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΣΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. (Απορροφϊςα) των FOLLI - FOLLIE ΑΒΕΕ (Απορροφϊμενθ, κατζχει το 56,78% τθσ απορροφϊςασ), και τθσ ΕLMEC SPORT ABETE (Β' Απορροφϊμενθ 
και κατά 95,6% κυγατρικι τθσ Απορροφϊςασ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ν 2190/1920, των άρκρων 1 ζωσ 5 του Ν.2166/1993 και εν γζνει τθσ εμπορικισ και τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ τθσ κεφαλαιαγοράσ ωσ ιςχφουν με 
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ διαδικαςίασ ςυγχωνεφςεωσ και κατάρτιςθσ του ιςολογιςμοφ μεταςχθματιςμοφ τθν 30.06.2010. τισ 3 Νοεμβρίου 2010 καταχωρικθκε ςτο Μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν, το ςχετικό ςχζδιο ςφμβαςθσ 
ςυγχϊνευςθσ . Για τθν οριςτικι ζγκριςθ τθσ εν λόγω ςυγχϊνευςθσ ζχει ςυγκλθκεί Ζκτακτθ γενικι ςυνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρε ίασ για τθ Δευτζρα 6 Δεκεμβρίου 2010 ςτα γραφεία τθσ Εταιρείασ. 10. Οι πάςθσ φφςεωσ 
ςυναλλαγζσ (ειςροζσ & εκροζσ) ςωρευτικά από τθν ζναρξθ τθσ τρζχουςασ περιόδου, κακϊσ και τα υπόλοιπα των απαιτιςεων και υποχρ εϊςεων τθσ Εταιρείασ και του ομίλου, ςτθ λιξθ τθσ τρζχουςασ περιόδου, που ζχουν 
προκφψει από ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο Δ.Λ.Π 24 ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 
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Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή  ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Folli-Follie Α.Β.Δ.Δ. θαη ηνπ Οκίινπ απηήο .πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε  είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε  ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδόηε , λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ  
ηνπ εθδόηε , όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  θαζώο θαη ε έθζεζε επηζθόπεζεο  ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή όπνηε απηή απαηηείηαη .
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Πρόςθετα Στοιχεία και πληροφορίεσ 1. τθ ςθμείωςθ 1.1 των οικονομικϊν καταςτάςεων  αναφζρονται α. Η επωνυμία και θ χϊρα τθσ καταςτατικισ ζδρασ για κάκε μια από τισ εταιρείεσ που π εριλαμβάνονται ςτισ 
ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01.2010 - 30.09.2010, κακϊσ και το ποςοςτό με το οποίο θ Εταιρεία ςυμμετείχε, άμεςα ι ζμμεςα, ςτο μετοχικό τουσ κεφάλαιο και β. Η μζκοδοσ ενςωμάτ ωςθσ που 
εφαρμόςτθκε, για κάκε εταιρεία που περιλαμβάνεται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01.2010 -30.09.2010.  2. Οι ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ τθσ μθτρικισ Εταιρείασ και των κυγατρικϊν 
τθσ αναγράφονται ςτθν ςθμείωςθ 1.1  των οικονομικϊν καταςτάςεων.  3. Ο αρικμόσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ ςτον Όμιλο κατά τθν  30.09.2010 ανζρχονταν ςε  5.969  και ςτθ Μθτρικι ςε  282 άτομα. Σθν 30.09.2009 
ανζρχονταν ςε 5.895 άτομα για τον Όμιλο και  284 για τθ Μθτρικι.  4. τισ  οικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνονται ςωρευτικά τα εξισ ποςά προβλζψεων α) για τον Όμιλο προβλζψεισ για επίδικεσ υποχ ρεϊςεισ € 2.150 χιλ., 
προβλζψεισ για ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ  € 1.564 χιλ., πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ € 10.066 χιλ. και λοιπζσ προβλζψεισ € 686 χιλ. β) για τθν Εταιρεία προβλζψεισ για ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ  € 163 
χιλ  και πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ € 804 χιλ. 5. Σο ςφνολο των  μετοχϊν τθσ Folli Follie ABEE που κατζχονται από τθν μθτρικι εταιρεία (ίδιεσ μετοχζσ) ανζρχεται ςε 6.054 τεμάχια αξία κτιςεωσ € 109 χιλ.  6. Σο 
ποςό που αναφζρεται ςτα "Λοιπά ςυνολικά ζςοδα/ζξοδα μετά από φόρουσ"  για τθν εταιρεία ποςοφ € -2.325 χιλ. αφορά  ηθμία  αποτίμθςθσ χρθματοοικονομικϊν μζςων ςτθν εφλογθ αξία και για τον όμιλο , ποςοφ € 17.850 
χιλ.  εκ των οποίων ποςό  € 2.720 χιλ. αφορά ηθμία  αποτίμθςθσ χρθματοοικονομικϊν μζςων ςτθν εφλογθ αξία και 20.571 χιλ. € αφορά ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ  (κζρδοσ) από μετατροπι εκμεταλλεφςεων  εξωτερικοφ . 7 
τθν τρζχουςα περίοδο με τθν υπϋ αρικμόν 5390/2010 απόφαςθ του Νομάρχθ Ανατολικισ  Αττικισ  ολοκλθρϊκθκε θ ςυγχϊνευςθ  δι' απορροφιςεωσ τθσ  κυγατρικισ εταιρείασ του ομίλου ELMEC SPORT ABETE,  "ΗΠΕΙΡΩΣΙΚΗ 
ΑΕΚΕ"  από τθν κυγατρικι εταιρεία τθσ  "ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΣΩΝ ΕΙΔΩΝ" "ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΔΙΑΝΟΜΕ Α.Ε και θ οποία δεν είχε καμία επ ίπτωςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 8 .  τισ ςυνθμμζνεσ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνονται και τα οικονομικά ςτοιχεία των εταιρειϊν Ice Cube ΑΕ και Collective Πατρϊν AE τα οποία δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν αντίςτοιχθ περίοδο τθσ προθγουμζνθσ χριςθσ. Η ενοποίθςθ 
των εταιρειϊν αυτϊν δεν μετζβαλε τα οικονομικά μεγζκθ του Ομίλου ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 25%. 9. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ  FOLLI - FOLLIE ΑΒΕΕ  κακϊσ και των κυγατρικϊν εταιρειϊν αυτισ , ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΣΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. (KAE A.E.) κακϊσ και των εταιρειϊν,  και ΕLMEC SPORT ABETE αποφάςιςαν  ςτισ από 24-6-2010 ςυνεδριάςεισ τουσ  να προτείνουν προσ τισ Γενικζσ υνελεφςεισ των μετόχων τουσ τθ ςυγχϊνευςθ 
τουσ, με απορρόφθςθ από τθν ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΣΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. (Απορροφϊςα) των FOLLI - FOLLIE ΑΒΕΕ (Απορροφϊμενθ, κατζχει το 56,78% τθσ απορροφϊςασ), και τθσ ΕLMEC SPORT ABETE (Β' Απορροφϊμενθ 
και κατά 95,6% κυγατρικι τθσ Απορροφϊςασ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ν 2190/1920, των άρκρων 1 ζωσ 5 του Ν.2166/1993 και εν γζνει τθσ εμπορικισ και τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ τθσ κεφαλαιαγοράσ ωσ ιςχφουν με 
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ διαδικαςίασ ςυγχωνεφςεωσ και κατάρτιςθσ του ιςολογιςμοφ μεταςχθματιςμοφ τθν 30.06.2010. τισ 3 Νοεμβρίου 2010 καταχωρικθκε ςτο Μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν, το ςχετικό ςχζδιο ςφμβαςθσ 
ςυγχϊνευςθσ . Για τθν οριςτικι ζγκριςθ τθσ εν λόγω ςυγχϊνευςθσ ζχει ςυγκλθκεί Ζκτακτθ γενικι ςυνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρε ίασ για τθ Δευτζρα 6 Δεκεμβρίου 2010 ςτα γραφεία τθσ Εταιρείασ. 10. Οι πάςθσ φφςεωσ 
ςυναλλαγζσ (ειςροζσ & εκροζσ) ςωρευτικά από τθν ζναρξθ τθσ τρζχουςασ περιόδου, κακϊσ και τα υπόλοιπα των απαιτιςεων και υποχρ εϊςεων τθσ Εταιρείασ και του ομίλου, ςτθ λιξθ τθσ τρζχουςασ περιόδου, που ζχουν 
προκφψει από ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο Δ.Λ.Π 24 ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 


