
από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010  έωο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Πηνηρεία Δπηρείξεζεο       Πύλζεζε Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ:

Αξκόδηα επνπηηθή αξρή Τπνπξγείν Αλάπηπμεο       Πξόεδξνο - Δθηειεζηηθό κέινο                           Γεκήηξηνο Θνπηζνιηνύηζνο

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ: www.dutyfreeshops.gr       Γηεπζύλσλ ύκβνπινο - Δθηειεζηηθό κέινο                    Γεώξγηνο Θνπηζνιηνύηζνο

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην       Αληηπξόεδξνο - Δθηειεζηηθό κέινο              Αηθαηεξίλε Θνπηζνιηνύηζνπ 

ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: 29 Καξηίνπ 2011 Γεώξγηνο Βειέληδαο

Λόκηκνο Διεγθηήο: Γεώξγηνο Η. Βαξζαιίηεο Δκκαλνπήι Εαραξίνπ

Διεγθηηθή εηαηξεία : BAKER TILLY HELLAS A.E       Δθηειεζηηθό κέινο Δηξήλε Ληώηε

Σύπνο Έθζεζεο Διέγρνπ: Κε ζύκθσλε γλώκε       Κε εθηειεζηηθό κέινο Ληθόιανο Θέδνο

      Κε εθηειεζηηθό κέινο Ζιίαο Θνπθνπηζάο

      Κε εθηειεζηηθό κέινο Ζιίαο Θνπινπθνπληήο

      Κε εθηειεζηηθό κέινο Εαραξίαο Καληδαβηλόο

      Κε εθηειεζηηθό κέινο Ζιίαο Κπέηζεο

      Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο Δπακεηλώλδαο Γαθέξκνο

      Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο Γεώξγηνο Αξώλεο

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ

 (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
01.01 - 

31.12.2010

01.01 - 

31.12.2009

01.01 - 

31.12.2010

01.01 - 

31.12.2009
Ππλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

Ππλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

Ππλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

Ππλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία  232.028.033,67 227.525.975,57 108.317.089,63 109.255.122,89 Θύθινο εξγαζηώλ 989.600.917,39 992.502.394,88 379.008.882,89 397.548.090,43

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 74.851.786,86 75.539.833,43 74.851.786,86 75.539.833,43 Κηθηά θέξδε 498.505.797,40 493.251.456,25 181.476.420,11 187.374.801,32

Αϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 358.293.560,98 360.675.656,45 296.388.153,25 297.696.444,78 Θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 171.673.004,18 177.512.932,95 45.614.445,15 55.374.647,26

πκκεηνρέο 0,00 0,00 131.045.186,98 127.624.810,35 Θέξδε πξν θόξωλ 124.712.039,87 157.760.300,57 2.523.717,35 40.401.632,12

Ινηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 40.298.374,71 26.777.547,93 25.297.961,44 15.120.219,08 Θέξδε/Εεκίεο  κεηά από θόξνπο ( Α ) 85.104.508,05 115.242.070,75 -14.321.109,38 22.455.919,93

Απνζέκαηα 296.954.560,36 266.355.588,80 97.242.586,17 90.756.414,91

Απαηηήζεηο από πειάηεο 335.068.910,51 276.672.307,49 68.231.554,52 61.194.015,41 Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 83.279.446,42 113.431.136,08 -14.321.109,38 22.455.919,93

Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 245.277.109,90 203.181.977,41 40.085.232,13 48.031.559,50 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 1.825.061,62 1.810.934,67 0,00 0,00

ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 1.582.772.336,99 1.436.728.887,08 841.459.550,98 825.218.420,35 Ινηπα ζπλνιηθά έζνδα ( έμνδα ) κεηά από θόξνπο ( Β ) 15.966.996,25 -34.918.084,41 -7.255.564,96 -20.342.650,90

Ππγθεηξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα ( έμνδα )κεηά από θόξνπο (Α) + ( Β ) 101.071.504,30 80.323.986,34 -21.576.674,34 2.113.269,03

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 99.246.442,67 78.513.049,27 -21.576.674,34 2.113.269,03

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 1.825.061,62 1.810.937,07 0,00 0,00

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ Θέξδε /Εεκίεο κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) 1,3965 1,9054 -0,2401 0,3772

Κεηνρηθό θεθάιαην 18.176.463,00 18.176.463,00 18.176.463,00 18.176.463,00

Ινηπά ζηνηρεία Ηδίσλ θεθαιαίσλ 510.997.096,06 409.298.019,75 21.730.991,69 41.495.974,68

Πύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 529.173.559,06 427.474.482,75 39.907.454,69 59.672.437,68 193.347.983,72 199.376.051,49 56.383.539,31 64.943.052,09

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β) 15.287.457,27 13.621.543,80 0,00 0,00

Πύλνιν Ηδίωλ θεθαιαίωλ (γ) = (α)+(β) 544.461.016,33 441.096.026,55 39.907.454,69 59.672.437,68 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ ΣΟΖΠΖΠ

Καθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 649.430.022,20 330.431.457,62 555.501.410,00 248.931.586,19  (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Πξνβιέςεηο / Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 68.960.520,83 64.643.706,21 65.495.631,46 59.144.304,01

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 136.621.173,23 421.950.057,37 106.243.124,52 393.923.146,68 2ε Δλαιιαθηηθή: Έκκεζε κέζνδνο

Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 183.299.604,40 178.607.639,33 74.311.930,31 63.546.945,79

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 1.038.311.320,66 995.632.860,53 801.552.096,29 765.545.982,67
01.01 - 

31.12.2010

01.01 - 

31.12.2009

01.01 - 

31.12.2010

01.01 - 

31.12.2009
ΠΛΝΙΝ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ (γ)+(δ) 1.582.772.336,99 1.436.728.887,08 841.459.550,98 825.218.420,35 Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Θέξδε πξό θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) 124.712.039,87 157.760.300,57 2.523.717,35 40.401.632,12

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 21.674.979,54 21.863.118,54 10.769.094,16 9.568.404,83

Πξνβιέςεηο 1.376.205,55 5.750.168,21 1.114.140,13 1.388.149,01

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 15.022.444,82 -3.723.505,12 0,00 0,00

Ξξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο: Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 7.410.376,23 -15.249.183,29 5.812.306,70 -9.912.412,80

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 34.005.036,00 32.511.915,10 31.467.372,44 25.131.951,90

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Κείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ -28.146.832,02 -28.158.985,05 -5.920.980,70 3.398.595,75

Κείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -83.525.552,35 -22.200.171,49 -14.703.959,48 -18.877.683,73

(Κείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 16.885.115,20 -29.310.808,95 11.605.729,20 -4.198.077,98

Κείνλ:

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -33.307.227,27 -31.475.378,63 -30.769.563,71 -25.313.831,54

Θαηαβεβιεκέλνη θόξνη -46.161.070,27 -32.364.075,35 -19.232.954,70 -12.804.491,93

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 29.945.515,30 55.403.394,54 -7.335.098,61 8.782.235,63

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

#REF! #REF! Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ & ινηπώλ επελδύζεσλ -83.154,00 -220.295,00 -83.154,00 -8.019.866,21

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ -23.198.894,61 -29.267.423,43 -9.372.838,61 -12.069.783,13

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ 437.397,77 3.213.077,67 278.944,13 214.941,49

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 1.349.270,88 613.980,72 381.898,40 217.543,36

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 90.604,00 102.269,87 90.604,00 15.457.665,50

Δίζπξαμε από πώιεζε ρξεκ/θώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ -18.576.576,91 14.156.518,43 -18.576.576,91 14.153.112,43

Κείσζε/(Αύμεζε) ινηπώλ καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ -2.405.646,84 -620.205,60 373.423,27 -90.018,90

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -42.386.999,71 -12.022.077,34 -26.907.699,72 9.863.594,54

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Επιζηποθή μεηοσικος κεθαλαίος ζε μεηόσοςρ μειοτηθίαρ 0,00 -600.000,00 0,00 0,00

Ειζππάξειρ από εκδοθένηα / αναληθθένηα δάνεια 87.937.835,62 128.990.421,91 64.922.934,00 74.091.765,00

Ειζποέρ από σπημαηοδοηικέρ μιζθώζειρ 5.002.503,70 0,00 5.000.000,00 35.722.997,00

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -62.731.046,48 -107.694.094,09 -48.771.876,08 -86.005.935,06

Εξοθλήζειρ ςποσπεώζευν από σπημαηοδοηικέρ μιζθώζειρ (σπευλύζια) -2.795.686,35 -2.129.065,36 -2.614.570,10 -1.092.794,36

Πώιεζε/Αγνξά ίδησλ κεηνρώλ 3.394.320,22 -1.042.539,44 3.394.320,22 -1.042.539,44

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα -4.077.105,22 -14.494.195,87 -4.077.105,22 -29.632.919,50

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 26.730.821,49 3.030.527,15 17.853.702,82 -7.959.426,36

Θαζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο 14.289.337,08 46.411.844,35 -16.389.095,51 10.686.403,81

(α)+(β)+(γ)

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 119.476.328,10 73.064.483,75 28.974.494,31 18.288.090,50

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 133.765.665,18 119.476.328,10 12.585.398,80 28.974.494,31

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ

 (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα ) πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Ξνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι. € ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Πύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο ρξήζεο ( 01.01.2010 θαη 01.01.2009 αληίζηνηρα) 441.096.026,55 376.222.238,17 59.672.437,68 88.233.895,59

α) Έζνδα 0,00 45.995,38 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο ( ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο ) 101.071.504,30 80.323.986,34 -21.576.674,34 2.113.269,03

β) Έμνδα 0,00 12.650,97 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο από κεηαβνιή πνζνζηώλ ζπγαηξηθώλ 0,00 -832.176,10 0,00 0,00

γ) Απαηηήζεηο 0,00 23.103,97 Ινηπέο κεηαβνιέο 593.043,39 948.947,77 0,00 0,00

δ) Τπνρξεώζεηο 0,00 6.902,42 Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα -3.953.623,22 -14.524.430,19 -3.953.623,22 -29.632.187,50

ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη Αγνξέο ίδησλ κεηνρώλ 5.654.065,31 -1.042.539,44 5.765.314,57 -1.042.539,44

κειώλ ηεο δηνίθεζεο 5.361,00 4.869,00 Πύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ  ιήμεο ρξήζεο ( 31.12.2010 θαη 31.12.2009 αληίζηνηρα) 544.461.016,33 441.096.026,55 39.907.454,69 59.672.437,68

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 3,10 3,10

δ)Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 365,37 355,00

Άγηνο Πηέθαλνο,  29 Καξηίνπ 2011

                                                                                                                                                                                                                                                      

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ ΑΦΝΟΝΙΝΓΖΡΩΛ ΔΗΓΩΛ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ                                                                                                                                                                                                         
ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΩΛ ΑΦΝΟΝΙΝΓΖΡΩΛ ΔΗΓΩΛ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΖ ΡΔΣΛΗΘΖ & ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Α.Δ

         Αξηζκόο κεηξώνπ Αλωλύκωλ Δηαηξεηώλ:14216/06/B/86/06

 23ν Σικ. Αζελώλ-Ιακίαο Αγ. Πηέθαλνο Αηηηθήο

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

(δεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ Θ.Λ. 2190, άξζξν 135, γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ΓΞΣΑ)  

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Θαηαζηήκαηα Αθνξνινγήησλ Δηδώλ Α.Δ κε δ.η  "FF GROUP"  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  ειέγρνπ ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή όπνηε απηή απαηηείηαη.

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ

ΝΚΗΙΝΠ

     Α' Αλαπιεξσηήο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο & Γεληθόο Γηεπζπληήο, Δθηειέζηηθό κέινο              

     Β' Αλαπιεξσηήο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο & Γεληθόο Γηεπζπληήο, Δθηειέζηηθό κέινο              

        ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Θέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ 

θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ

 ΝΚΗΙΝΠ

ΝΚΗΙΝΠ

 ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΝΚΗΙΝΠ

Επισση. 

Επισση. Επισση. Επισση. Επισση. 

Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ 

ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΑΙΑΒΑΛΝΠ
Α.Γ.Ρ. ΑΗ 518859

ΑΟ.ΑΓ. Ν.Δ.Δ. 0008211 Α' ΡΑΜΖΠ

1. Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθώλ θαηάζηαζεσλ είλαη ίδηεο κε απηέο ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

8. H  κεηξηθή Eηαηξεία "ΘΑΔ Α.Δ." εμαγόξαζε, ζηηο 05/10/2007  ην 51.84 % ηεο  εηαηξείαο  "ELMEC SPORT ABETE", ζηε ζπλέρεηα πξνέβεη ζε δεκόζηα πξόηαζε θαη έηζη ηελ 

1. Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθώλ θαηάζηαζεσλ είλαη ίδηεο κε απηέο ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ  ΡΝ Γ.Π. 

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΝΡΠΝΙΗΝΡΠΝΠ
Α.Γ.Ρ Ζ 159150 

Ν ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ

ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΝΡΠΝΙΗΝΡΠΝΠ
Α.Γ.Ρ. ΑΒ 593469

Ν ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΖΠ ΓΗΔΘΛΩΛ 
ΠΚΒΝΙΝΠ & 

ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΖΠ

ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΒΔΙΔΛΡΕΑΠ     

Α.Γ.Ρ AB 285760  

1.ηε ζεκείσζε 4.1 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  αλαθέξνληαη α. Ζ επσλπκία θαη ε ρώξα ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο γηα θάζε κηα από ηηο εηαηξείεο πνπ πεξηιακβάλνληαλ 
ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01.01.2010 - 31.12.2010, θαζώο θαη ην πνζνζηό κε ην νπνίν ε Δηαηξεία ζπκκεηείρε, άκεζα ή έκκεζα, ζην 
κεηνρηθό ηνπο θεθάιαην θαη β. Ζ κέζνδνο ελζσκάησζεο πνπ εθαξκόζηεθε, γηα θάζε εηαηξεία πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ 
πεξίνδν 01.01.2010 -31.12.2010.  2. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο αλαγξάθνληαη ζηελ ζεκείσζε 6.13 ησλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 3.  ηελ θιεηόκελε ρξήζε κε ηελ ππ΄αξηζκόλ Θ2 – 11763/30.12.2010 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Λαπηηιίαο  
νινθιεξώζεθε ε ζπγρώλεπζε  κε απνξξόθεζε από ηελ ΘΑΣΑΣΖΚΑΣΑ ΑΦΟΡΟΙΟΓΖΣΩΛ ΔΗΓΩΛ Α.Δ. (Απνξξνθώζα) ησλ FOLLI - FOLLIE ΑΒΔΔ (Απνξξνθώκελε, πνπ 
θαηείρε ην 56,78% ηεο απνξξνθώζαο), θαη ηεο ΔLMEC SPORT ABETE (Β' Απνξξνθώκελε θαη θαηά 95,6% ζπγαηξηθή ηεο Απνξξνθώζαο), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Θ.Λ 2190/1920, ησλ άξζξσλ 1 έσο 5 ηνπ Λ.2166/1993 θαη ελ γέλεη ηεο εκπνξηθήο θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ηεο θεθαιαηαγνξάο σο ηζρύνπλ κε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 
δηαδηθαζίαο ζπγρσλεύζεσο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ηελ 30.06.2010. Όζνλ αθνξά ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, απηέο 
πεξηιακβάλνπλ, γηα ιόγνπο ζπγθξηζηκόηεηαο, ηα απνηειέζκαηα, ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ησλ δύν απνξξνθεζεηζώλ εηαηξεηώλ, γηα ην 
ζύλνιν ηεο ρξήζεο 2010, θαζώο θαη γηα ηε ρξήζε 2009 θαη ηα ζηνηρεία Δλεξγεηηθνύ θαη Παζεηηθνύ γηα ηελ 01.01.2009. πλεπώο, ηα παξόληα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 
ησλ αηνκηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, ζε ό,ηη αθνξά ηα κεγέζε ηεο ρξήζεο 2009, δηαθέξνπλ από ηα αξρηθώο δεκνζηε πζέληα. Δμ αηηίαο ηεο αλσηέξσ 
ζπγρώλεπζεο ζε επίπεδν νκίινπ απμήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο ησλ ηδηνθηεηώλ ηεο κεηξηθήο θαηά € 14.062.345,49 θαη πνζνζηό 21,98% κε ηζόπνζε 
κείσζε ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο (πνζνζηό 95,25%) θαη ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ ηδηνθηεηώλ ηεο κεηξηθήο θαηά € 118.062.393,37  θαη πνζνζηό 29,27 % κε ηζόπνζε 
κείσζε ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο (πνζνζηό 88,44%)  (εκείσζε  6.10 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ).  4. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύ κελνπ πξνζσπηθνύ ζηνλ Όκηιν 
θαηά ηελ  31.12.2010 αλέξρνληαλ ζε  5.969 θαη ζηε Δηαηξεία ζε 2.160 άηνκα. Σελ 31.12.2009  αλέξρνληαλ ζε 5.611 άηνκα γηα ηνλ Όκηιν θαη 2.127 γηα ηε Δηαηξεία. 5.  
ηηο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη ζσξεπηηθά ηα εμήο πνζά πξνβιέςεσλ α) γηα ηνλ Όκηιν πξνβιέςεηο γηα επίδηθεο ππνρ ξεώζεηο € 2.150  ρηι., πξνβιέςεηο γηα 
αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο € 1.674 ρηι. ,πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ € 9.427 ρηι. θαη ινηπέο πξνβιέςεηο € 505 ρηι. β) γηα ηελ Δηαηξεία πξνβιέςεηο γηα 
επίδηθεο ππνρξεώζεηο € 2.150  ρηι., πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο € 1.322  ρηι. θαη πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ € 8.181 ρηι. 6. Σν ζύλνιν ησλ  
ηδίσλ κεηνρώλ  πνπ θαηέρνληαη από ηελ Δηαηξεία αλέξρεηαη ζε 951.908 ηεκάρηα αμία θηήζεσο € 8.992 ρηι. 7. Σα πνζά  πνπ αλαθέξνληαη ζηα "Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα/έμνδα 
κεηά από θόξνπο"  έρνπλ ώο, γηα ηελ Δηαηξεία πνζό € 4 ρηι. αθνξά  δεκία απνηίκεζεο δηαζεζίκσλ γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ, πνζό € 7.916 ρηι. αθνξά 
δεκία απνηίκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ,  πνζό € 665 ρηι. έζνδα από αλαβαιιόκελνπο θόξνπο κε κεηέρνληεο ζηα θέξδε ρξήζεο  θαη γηα ηνλ Όκηιν , πνζό € 4 ρηι. 
αθνξά  δεκία απνηίκεζεο δηαζεζίκσλ γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ, πνζό € 7.916 ρηι. αθνξά δεκία απνηίκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ, πνζό € 657 ρηι. έζνδα 
από αλαβαιιόκελνπο θόξνπο κε κεηέρνληεο ζηα θέξδε ρξήζεο θαη πνζό € 23.230 ρηι.  αθνξά ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  (θέξδνο) από κεηαηξνπή εθκεηαιιεύζεσλ  
εμσηεξηθνύ. 8. ηελ ρξήζε 2010 κε ηελ ππ΄αξηζκόλ 5390/2010 απόθαζε ηνπ Λνκάξρε Αλαηνιηθήο Αηηηθήο  νινθιεξώζεθε ε ζπγρώλεπζε δηα απνξξνθήζεσο ηεο  
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο "ΖΠΔΗΡΩΣΗΘΖ ΑΔΘΔ"  από ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο  "ΘΑΣΑΣΖΚΑΣΑ ΑΦΟΡΟΙΟΓΖΣΩΛ ΔΗΓΩΛ" "ΔΙΙΖΛΗΘΔ ΓΗΑΛΟΚΔ Α.Δ θαη ε νπνία δελ είρε 
θακία επίπησζε ζηηο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 9.  ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2010 πεξηι ακβάλνληαη θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 
ησλ εηαηξεηώλ Ice Cube ΑΔ θαη Collective Παηξώλ AE ηα νπνία δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνεγνπκέλε ρξήζε. Ζ ελνπνίεζε ησλ εηαηξεηώλ απηώλ δελ κεηέβαιε ηα 
νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Οκίινπ ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 25%.  10. Οη πάζεο θύζεσο ζπλαιιαγέο (εηζξνέο & εθξνέο) ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο, θαζώο θαη 
ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγ έο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο 
απηά νξίδνληαη ζην Γ.Ι.Π 24 έρνπλ σο αθνινύζσο:

Ν ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΖΠ

ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΘΑΙΑΚΑΡΗΑΛΝΠ     
Α.Γ.Ρ ΑΔ 011034  


