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 Α. ∆ηλώσεις Εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

(σύµφωνα µε το άρθρο 4 §2 του Ν.3556/2007) 
 

 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης  

Καταστηµάτων Αφορολογήτων Ειδών και Βιοµηχανική, Βιοτεχνική, Τεχνική και Εµπορική Εταιρεία» : 

 

1. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ του Γεωργίου, Πρόεδρος  
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ του ∆ηµητρίου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος  
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ του Παντελή, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος & Γενικός ∆ιευθυντής 

 

υπό την ως άνω ιδιότητα µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας 

µε την επωνυµία «Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης Καταστηµάτων 

Αφορολογήτων Ειδών και Βιοµηχανική, Βιοτεχνική, Τεχνική και Εµπορική Εταιρεία», ( εφεξής καλούµενης για λόγους 

συντοµίας ως «Εταιρεία» ή «Folli – Follie Group»), δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ΄ όσων 

γνωρίζουµε: 

 

( α ) : Οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας , για την χρήση από 1η 

Ιανουαρίου 2010 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2010, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως του Οµίλου και της Εταιρείας καθώς και των 

επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο. 

( β ) : Η Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη 

θέση της « Folli – Follie Group», καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 

εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 

που αντιµετωπίζουν. 

 
 

Άγιος Στέφανος, 29 Μαρτίου 2011 
 

Οι βεβαιούντες, 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ                                 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 

 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ 
 

 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
& ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ 
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1. ΕTΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  01.01-31.12.2010 
 
 
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της §6 του άρθρου 4 
του Ν.3556/2007 και της επ΄αυτού εκδοθείσης εκτελεστικής απόφαση 7/448/11.10.2007 του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και του αρ 136 του Ν.2190/1920. 
Η Έκθεση περιλαµβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται από τις παραπάνω διατάξεις, που κατά την κρίση της 
διοίκησης συνιστούν µία ορθή απεικόνιση της εξέλιξης, των επιδόσεων και της θέσης της Εταιρείας, στην υπό 
εξέταση περίοδο. Επίσης πρόσθετες πληροφορίες, όπου κρίνεται σκόπιµο και αναγκαίο, σχετικά µε κινδύνους που 
ενδέχεται να προκύψουν  σε συνάρτηση µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των εργασιών της, προκειµένου να 
εξαχθεί µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την δραστηριότητα της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» καθώς και του Οµίλου αυτής.  
Η παρούσα Έκθεση περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά 
απαιτούµενα από τον νόµο στοιχεία και δηλώσεις, στην ετήσια οικονοµική έκθεση που αφορά την χρήση 2010 και 
χωρίζεται σε θεµατικές ενότητες, όπως ακολουθούν. 
 
Α. Απολογισµός για την κλειόµενη χρήση 1.1.2010 εώς 31.12.2010 
 
 To 2010 ήταν µια δύσκολη χρονιά για τον Όµιλο. Οι επιπτώσεις της κρίσης µε όλα τα επακόλουθα αυτής στην 
Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη δεν αφήσαν ενεπηρέαστο τον Όµιλο µας. Παρόλο που η παγκόσµια 
οικονοµία κινήθηκε ανοδικά, ειδικά στις αναπτυσόµενες οικονοµίες όπως Κίνα και Ινδία, στις ανεπτυγµένες οικονοµίες 
η ανάκαµψη παρατηρήθηκε µε αργούς ρυθµούς. Στη συνέχεια παρατίθενται πίνακες βασικών στοιχείων των 
αποτελεσµάτων, όπου είναι εµφανής η επίδραση των παραπάνω γεγονότων στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.     
 
Ενοποιηµένα αποτελέσµατα 

Ποσά σε € εκατ. 
  2010  2009 

Πωλήσεις 989,6 992,5 

EBITDA 193,4 199,4 

ΚΠΦ 124,7 157,7 

Κέρδη µετά από φόρους  
και δικαιώµατα µειοψηφίας 

83,2 113,4 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας 

99,2 78,5 

 
 
 
Πωλήσεις ανά τοµέα δραστηριότητας  
Ποσά σε € εκατ. 
 

  2010  2009  % 

Κοσµήµατα, ρολόγια, αξεσουάρ  509 478,7 6,5 

Πολυκαταστήµατα 144,4 154,7 -6,6 

Λιανικό Ταξιδιωτικό 257,1 274,1 -6% 

Λιανικές, Χονδρικές 140,8 144,9 -2,8 
Λοιποί τοµείς 7,4 1,4 422% 

∆ιαφορές Ενοποίησης -70 -61,4 14% 

 
Σε €989,6 εκατ. διαµορφώθηκαν οι ενοποιηµένες πωλήσεις του Οµίλου κατά το 2010, από € 992,5 εκατ. το 2009, 
σηµειώνοντας ελάχιστη µείωση κατά 0,3%. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
διαµορφώθηκαν σε €193,3 εκατ. από €199,3 εκατ., σηµειώνοντας διολίσθηση κατά 3%. Τα κέρδη προ φόρων 
ανήλθαν σε €124,7 εκατ. από €157,7 εκατ., µειωµένα κατά 21% ενώ τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους 
διαµορφώθηκαν σε €85,1 εκατ. έναντι €115,2 εκατ. το 2009 (-26%). Τα Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µε τα από 
τα δικαίωµατα µειοψηφίας ανήλθαν στα €99,2 εκατ έναντι € 78,5 εκατ. το 2009 ήτοι άνοδος 26%  
 

Πωλήσεις ανα λειτουργικό τοµέα 

Οι πωλήσεις του κλάδου κοσµήµατος-ρολογιού-αξεσουάρ κατά το 2010 αυξήθηκαν κατά 6,5% και 
διαµορφώθηκαν σε € 509,7 εκατ. έναντι € 478,7 εκατ. το 2009.   
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Οι πωλήσεις της θυγατρικής Links, αυξήθηκαν οριακά κατά 0,6% και ανήλθαν σε € 96,2 εκατ. το 2010 έναντι € 95,6 
εκατ. το 2009. Οι άσχηµες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στο Ηνωµενο Βασίλειο το τέταρτο τρίµηνο του έτους 
και το πιο σηµαντικο για την εταιρεία, επηρέασαν σηµαντικά το αγοραστικό κοινό. 
  
Οι πωλήσεις του κλάδου λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου κατά το 2010 µειώθηκαν  κατά 6% και διαµορφώθηκαν 
σε € 257,2 εκατ. έναντι € 274,1 εκατ. το 2009.   

Ειδικότερα, οι πωλήσεις κλάδου του λιανικής του ταξιδιωτικου εµπορίου κατευθύνονται σε τέσσερα βασικά κανάλια : 
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών (∆ΑΑ), Λοιπά Αεροδρόµια, Μεθοριακοί Σταθµοί και Λιµάνια και συνδέονται µε τρεις 
βασικούς δείκτες: (i) την επιβατική κίνηση, (ii) τη µέση απόδειξη ανά πελάτη και (iii) τη διείσδυση. Ειδικότερα, για 
τον κάθε ένα από τους ανωτέρω δείκτες σηµειώνονται τα εξής:  

� Επιβατική κίνηση 2010:  28,7 εκατ. αναχωρούντες επιβάτες, έναντι 2009 29,3 εκατ., ήτοι µείωση κατά 
2,2%. 

� Μέση απόδειξη ανά πελάτη 2010: € 39,5  έναντι 2009 € 39,4, ήτοι αύξηση κατά 0,1%. 
� ∆ιείσδυση 2010 : 24,69%, έναντι 2009 25,51%, ήτοι µείωση κατά 3,21%. 

 
 
Ο κλάδος των πολυκαταστηµάτων το 2010 δια µέσου των εταιρειών Αττικά Πολυκαταστήµατα Α.Ε., North 
Landmark AE και Elmec Sport (Factory Outlet), παρουσίασε πτώση κατά 6,6% µε τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 
€144,4 εκατ. από €154,7 εκατ. Αναµφισβήτα ο εν λογω κλάδος επηρεάστηκε αρνητικά από την πτώση της 
κατανάλωσης και της συρίκνωσης των εισοδηµάτων µετα την ανακοίνωση στον µηχανισµό στήριξης και στα µέτρα 
του µνηµονίου που ακολούθησε. Πάραυτα, ο κλάδος υπεραπόδωσε σε συγκριση µε την αγορά του λιανεµπορίου. 
 
Ακολούθως, ο κλάδος της λιανικής και χονδρικής πώλησης επώνυµων ειδών ένδυσης και υπόδησης, µέσω των 
εταιριών πρώην ΕLMEC SPORT ΑΒΕΤΕ και οι εταιρίες ELMEC ROMANIA SRL, ELMEC SPORT BULGARIA EOOD, ICS 
ELMEC SPORT SRL, LOGISTICS EXPRESS AE, ICE CUBE AE, COLLECTIVE ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ το 2010 παρουσίασε πωλήσεις 
€140,8 εκατ. από €144,9 εκατ. το 2009 παρουσιάζοντας πτώση κατά 2,8%. Εδώ το άνοιγµα περί των 20 σηµείων 
πώλησης µετρίασε τις απώλειες καταφέρνοντας παράλληλα να ανακτήσει µεγαλύτερα µερίδια αγοράς. 
 
Οι λοιποί τοµείς το 2010 παρουσίασαν πωλήσεις €7,5 εκατ.  από €1,4 εκατ. το 2009  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη την κρίση στην αγορά και για περαιτέρω ενίσχυση της οικονοµικής 
θέσης της εταιρείας σε συνδιασµό µε τις προβλεπόµενες επενδύσεις του νέου µεγάλου επενδυτικού προγράµµατος, 
προτίθεται να φέρει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρόταση για µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 
2010 στους µετόχους της εταιρείας. 
 
Στοιχεία ισολογισµού οµίλου 

- Τα ταµειακά διαθέσιµα αυξήθηκαν κατά €14,3 εκατ. έναντι του 2009, και ο καθαρός δανεισµός ανήλθε στα €652,2 
εκατ. 
Για την πληρέστερη ανάλυση της  δραστηριότητας και απόδοσης του οµίλου παρατίθενται οι παρακάτω 
αριθµοδείκτες: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 
Της περιόδου 01 Ιανουαρίου εως 31 ∆εκεµβρίου 2010  F.F. GROUP 

6 

 

 

Ρευστότητα 2010 2009

Κυκλοφορύν Ενεργητικό /

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

(Κυκλοφορύν Ενεργητικό-

Αποθέµατα) 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

(∆ιαθέσιµα +χρεόγραφα)

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

(Απαιτήσεις+Αποθέµατα)
(Προµηθευτές+ Λοιπές Β.Υ)

∆ραστηριότητας

Καθαρές Πωλήσεις
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Μέσος όρος Απαιτήσεων /
Καθαρές Πωλήσεις

Κόστος Πωληθέντων
Μέσο απόθεµα προιόντων

Μέσο Απόθεµα

(Κόστος Πωληθέντων / 365)

Χρηµατοοικονοµικοί

Ξένα Κεφάλαια
Συνολικά Κεφάλαια

Ξένα Κεφάλαια

Μετοχικό Κεφάλαιο

Κερδοφορίας

Μικτό κέρδος
Πωλήσεις

Καθαρά κέρδη
Σύνολο Ενεργητικού

Καθαρά κέρδη
Μετοχικό Κεφάλαιο

26,13%

2,26

50,37% 49,70%

1,91

5,38% 8,02%
Καθαρά κέρδη / Σύνολο 

Ενεργητικού

15,63%Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων
Καθαρά κέρδη / Μετοχικό 

Κεφάλαιο

∆άνεια προς Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Ξένα Κεφάλαια / Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Απόδοση Ενεργητικού

1,74

65,60%
Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά 

Κεφάλαια

Εισπραξη Απαιτήσεων
(Μέσος όρος Απαιτήσεων / 

Καθαρές Πωλήσεις)*365

Κυκλοφορίας Αποθεµάτων
Κόστος Πωληθέντων / Μέσο 

απόθεµα προιόντων

69,30%

Κυκλοφορίας Αποθεµάτων
(Μέσο Απόθεµα / (Κόστος 

Πωληθέντων / 365)
209,34 187,20

1,95

Άµεση

448,72

1,81

Κεφάλαιο Κίνησης σε εκατ 

ευρώ

(Απαιτήσεις+Αποθέµατα)-

(Προµηθευτές+ Λοιπές Β.Υ)

(Κυκλοφορύν Ενεργητικό-

Αποθέµατα) /Βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις

42,02%

1,13 1,33

112,82 103,53

2,74 1,24

0,80

364,42

20,00%

Μικτο Κέρδος Μικτό κέρδος / Πωλήσεις

Γενική
Κυκλοφορύν Ενεργητικό / 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆ιαθέσιµα
(∆ιαθέσιµα +χρεόγραφα) / 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Κυκλοφορίας Κυκλοφ. 

Ενεργητικού

Καθαρές Πωλήσεις / 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

∆ανειακή Επιβάρυνση

 

 
Β. Σηµαντικά Γεγονότα του 2010  
 
-Στις 14 Ιανουαρίου 2010 οι Εταιρείες ΚΑΕ ΑΕ και Elmec Sport ABETE, ανκοίνωσαν ότι αµφότερες ενηµερώθηκαν 
από τις ∆ιοικήσεις των Εταιρειών Ελληνικές ∆ιανοµές Α.Ε και Ηπειρωτική ΑΕΚΕ, ότι στις συνεδριάσεις των 
∆ιοικητικών Συµβουλίων τους απόφάσισαν την συγ΄χωνευσςη τους µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.  
-Στις 24 Ιουνίου 2010 η ανακοινώθηκε από κοινού η πρόθεσή των εταιρειών Elmec Sport ABETE και Folli Follie ABEE, 
να συγχωνευθoύν µε την εταιρεία "Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών (KAE) ΑΕ", δι’ απορροφήσεώς των από την 
ΚΑΕ. Η νέα εταιρεία που θα προκύψει θα φέρει το όνοµα Folli-Follie Group. Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 
λειτουργούν και ως Ισολογισµός Μετασχηµατισµού για την ως άνω συγχώνευση.  
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Ο ανωτέρω εταιρικός µετασχηµατισµός τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των Γενικών Συνελεύσεων και της 
χορήγησης των κατά το Νόµο προβλεπόµενων αδειών ή εγκρίσεων από τις αρµόδιες Αρχές. 
-Η FOLLI FOLLIE ABEE υπέγραψε σύµβαση κοινού οµολογιακού δανείου ποσού €231.500.000 µε τις Τράπεζες 
ALPHA BANK και EMPORIKI BANK, διετούς διάρκειας, µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου 
βραχυπρόθεσµου δανεισµού λήξεως 30/6/2010. Λόγω της αύξησης του περιθωρίου της εν λόγω χρηµατοδότησης, 
το χρηµατοοικονοµικό κόστος θα αυξηθεί κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες, γεγονός το οποίο θεωρείται ως αρκετά 
ευνοϊκό για την εταιρεία υπό την παρούσα συγκυρία και γιά την διάρκεια του δανείου.  
-Εγκρίθηκε η παροχή εγγύησης από την πρώην εταιρεία Folli Follie ABEE, υπέρ των τραπεζών ALPHA BANK και 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, προς εξασφάλιση κοινού οµολογιακού δανείου ύψους €60.000.000 που εξέδωσε η τότε 
θυγατρική εταιρεία ΚΑΕ Α.Ε. Εγκρίθηκε η παροχή εγγυήσεων από την εταιρεία υπέρ τραπεζικών ιδρυµάτων προς 
εξασφάλιση δανείων που θα χορηγηθούν στις θυγατρικές εταιρείες της µέχρι του ποσού των €50.000.000. 
-Την 6/12/2010 οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσης των υπο συγχώνεση εταιρειών ενέκριναν οµόφωνα µε πλειοψηφία 
την απορρόφηση των εταιρειών Folli Follie και Elmec από την KAE µε ηµεροµηνία κατάρτισης ισολογισµού 
µετασχηµατισµού της 30.6.2010. Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης περιελήφθη στη Σύµβαση Συγχώνευσης που 
υπεγράφη την 22.10.2010 µεταξύ της Απορροφώσας και των Απορροφώµενων Εταιριών και η οποία έλαβε τον τύπο 
του Συµβολαιογραφικού Εγγράφου µε την υπ΄αριθµ. 3098/21.12.2010  πράξη της Συµβολαιογράφου Αθηνών κας. 
Αγγελικής Τζιµοπούλου. Σύµφωνα µε τις αποτιµήσεις που διενεργήθηκαν µε εντολή των ∆ιοικητικών Συµβουλίων 
των συγχωνευόµενων εταιριών από τα πιστωτικά ιδρύµατα Αlpha Bank και Εµπορική Τράπεζα καθώς και τον ορκωτό 
ελεγκτή λογιστή κ. Παναγιώτη Βρουστούρη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12921), µέλος του ελεγκτικού οίκου ΕΝΕΛ Ελεγκτική 
Ανώνυµη Εταιρεία και σύµφωνα µε τις σχετικές εκθέσεις γνωµοδότησής τους, η κάτωθι σχέση ανταλλαγής που 
προτάθηκε από τα ∆Σ της Απορροφώσας και των Απορροφώµενων εταιριών κρίθηκε ως εύλογη και δίκαιη: 

 α) Οι µέτοχοι της 1ης Απορροφώµενης Εταιρίας (ήτοι της Folli Follie ABEE) θα ανταλλάξουν κάθε µια µετοχή που 
κατέχουν µε 1,5355 νέες µετοχές της Απορροφώσας που θα εκδοθούν από αυτήν. 

β)  Οι µέτοχοι της 2ης Απορροφώµενης Εταιρίας (ήτοι της Elmec Sport ABETE) που κατέχουν σήµερα 4,40% στην 2η 
Απορροφώµενη (ήτοι όλοι οι λοιποί µέτοχοι πλην της Απορροφώσας της οποίας οι µετοχές θα ακυρωθούν κατά τα 
προαναφερόµενα), θα ανταλλάξουν κάθε µια µετοχή που κατέχουν µε 0,0621 νέες µετοχές της Απορροφώσας που 
θα εκδοθούν από αυτήν. 

γ) Οι µέτοχοι  της Απορροφώσας (ήτοι της KAE AE) που κατέχουν ποσοστό 42,97% του µετοχικού κεφαλαίου της  
(ήτοι όλοι οι λοιποί µέτοχοι πλην της 1ης Απορροφώµενης της οποίας οι µετοχές θα ακυρωθούν κατά τα 
προαναφερόµενα) θα ανταλλάξουν κάθε µία µετοχή τους που κατέχουν σήµερα στην Απορροφώσα Εταιρία µε 
0,4349 νέες µετοχές της Απορροφώσας που θα εκδοθούν από αυτήν. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται το σύνολο των µετοχών των Συγχωνευόµενων Εταιριών πριν από την 
Συγχώνευση, η σχέση ανταλλαγής των µετοχών τους, ο αριθµός των µετοχών που θα λάβουν µετά τη Συγχώνευση 
και την ακύρωση των µετοχών λόγω σύγχυσης καθώς και το ποσοστό συµµετοχής τους στην Εκδότρια που θα 
προκύψει µετά τη συγχώνευση: 

 

Μέτοχοι Μετοχές πριν τη 
Συγχώνευση  

Σχέση Ανταλλαγής  Μετοχές  % συµµετοχής στο 
Μετοχικό 

Κεφάλαιο µετά τη 
Συγχώνευση 

Μετά τη 
Συγχώνευση 

ΚΑΕ 

52.675.000 
1 παλαιά µετοχή ΚΑΕ 
προς 0,43498235 νέα 

µετοχή ΚΑΕ  
9.845.584 16,25% 

FOLLI FOLLIE 

32.946.875 
1 µετοχή Folli προς 
1,53553730 νέες 

µετοχές ΚΑΕ 
50.591.155 83,50% 

ELMEC 

55.400.000 
1 µετοχή Elmec προς 

0,06214769 νέα 
µετοχή ΚΑΕ 

151.471 0,25% 

Σύνολο     60.588.210 100,00% 

Οι νέες µετοχές έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη διανοµή κερδών της Απορροφώσας από την χρήση 1.1.2011 -
31.12.2011. 

Η έγκριση της Συγχώνευσης, δυνάµει της υπ΄αριθµ πρωτ. Κ2-11763/30.12.2010 απόφασης του Υπουργείου 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καταχωρήθηκε στις 30.12.2010 στο οικείο Μητρώο Ανωνύµων 
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Εταιριών. 

-Το υπουργείο Οικονοµικών ανακοίνωσε το νέο φορολογικό νόµο όπου µεταξύ  των αλλαγών στη φορολογία των 
επιχειρήσεων, περιλαµβάνεται ο διαχωρισµός  των φορολογητέων κερδών σε µη διανεµόµενα και διανεµόµενα κέρδη 
και η διαφορετική φορολογική αντιµετώπιση των τελευταίων. 
 
 
Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων 
 
Οι σηµαντικότερες αποφάσεις των  Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνέλευσεων των µετόχων των συγχωνευοµένων 
εταιρειών έχουν ως εξής: 
-Εγκρίθηκε η παροχή εγγύησης από την πρώην εταιρεία Folli Follie ABEE, υπέρ των τραπεζών ALPHA BANK και 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, προς εξασφάλιση κοινού οµολογιακού δανείου ύψους €60.000.000 που εξέδωσε η τότε 
θυγατρική εταιρεία ΚΑΕ Α.Ε. Εγκρίθηκε η παροχή εγγυήσεων από την εταιρεία υπέρ τραπεζικών ιδρυµάτων προς 
εξασφάλιση δανείων που θα χορηγηθούν στις θυγατρικές εταιρείες της µέχρι του ποσού των €50.000.000. 
- Εγκρίθηκε από την πρώην εταιρεία Folli Follie ABEE, η εκλογή ως Ανεξάρτητο-µη εκτελεστικό µέλος  ∆.Σ. και 
ελεγκτικής επιτροπής ο κος Τζελέπης, λέκτωρ του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Πατρών σε αντικατάσταση του 
παραιτηθέντος Χαράλαµπου Παπαδόπουλου. 
- Αποφασίσθηκε από την πρώην εταιρεία Folli Follie ABEE, η αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του 
ΚΝ 2190/1920 µέχρι του 10% του συνολικού αριθµού των µετοχών της, ήτοι µέχρι 3.294.680 µετοχές, µε κατώτατη 
τιµή αγοράς 5 Ευρώ και ανώτατη τιµή αγοράς 30 Ευρώ ανά µετοχή για το χρονικό διάστηµα δώδεκα µηνών από 
σήµερα έως 25.6.2011 
Έγινε ενηµέρωση από την πρώην εταιρεία Folli Follie ABEE, προς τους κ.κ. µετόχους, σχετικά µε την πορεία και τις 
προοπτικές της εταιρείας. Μεταξύ άλλων ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας ανακοίνωσε την ανανέωση των δανείων 
α)της Folli Follie ΑΒΕΕ ποσού 231.500.000 ευρώ µε τις τράπεζες Alpha bank και Εµπορική έως την 30/06/2012 και β) 
της Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών ΑΕ ποσού 60.000.000 ευρώ µε τις τράπεζες Alpha bank και Εµπορική έως 
την 30/06/2013. 
-Εγκρίθηκε από την πρώην εταιρεία Folli Follie ABEE, η διανοµή µερίσµατος για την ίδια χρήση ποσού 0,12 Ευρώ 
ανά µετοχή. 
-Εγκρίθηκε  από την εταιρεία ΚΑΕ Α.Ε.  η εκλογή ως Ανεξάρτητο-µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. η κα Νιώτη Ειρήνη, σε 
αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ευστράτιου Ελισσαίου. 
-Αποφασίσθηκε η αγορά ιδίων µετοχών µε κατώτατη τιµή αγοράς €3 και ανώτατη τιµή αγοράς €17 ανά µετοχή για 
το χρονικό διάστηµα δώδεκα µηνών από σήµερα έως 25.6.2011. 
-εγκρίθηκε η µη διανοµή µερίσµατος της  εταιρείας ΚΑΕ ΑE για την χρήση 1.1.2009-31.12.2009 
 
 
Ίδιες µετοχές  
 
Κατά το β’ τρίµηνο του έτους, η Folli Follie ΑΒΕΕ σε συνέχεια της απόφασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου 
(8/4/2010) και εντός της νόµιµης τριετούς προθεσµίας από την ηµεροµηνία απόκτησής των, µέσω του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, προέβει σε πώληση 232.756 ιδίων µετοχών της. Το σύνολο των ιδίων µετοχών που 
κατέχονται την 30.06.10 είναι 6.054, η αξία των οποίων κατά την ίδια ηµεροµηνία διαµορφώθηκε σε €105.339,60. 
Ακολούθως και η ΚΑΕ ΑΕ σε υλοποίηση των από 18/06/2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, 
κατά την περίοδο 01.01-30.06.2010 προέβη σε αγορά 107.052 ιδίων µετοχών ήτοι το 0,2032% του µετοχικού 
κεφαλαίου συνολικής αξίας 663,5 χιλ ευρώ. Στις 30.06.2010 η εταιρεία ΚΑΕ ΑΕ κατείχε 951.908 ίδιες µετοχές 
συνολικής αξίας 9 εκατ ευρώ. 
 
Γ. Σηµαντικά γεγονότα µετά τη λήξη της χρήσης και µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της Έκθεσης 
 
Συµφώνως µε τις ανακοινώσεις προς το Χρηµατιστήριο Αθηνών, την 7/01/2011 εισήχθησαν οι νέες µετοχές της 
Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. ∆ικαιούχοι ήταν όσοι κατείχαν µετοχές των τριών εταιρειών την 4/01/2011. 
Το ενηµερωτικό δελτίο, ήτοι το έγγαφο του Άρθρου 4 του Ν 3401/2005, κατατέθηκε στις άρµόδιες εποπτκές αρχές 
και κατόπιν έγκρισης είναι διάθεσιµο στις οικείες ιστοσελίδες των συγχωνευόµενων εταιρειών. 
Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε η µεταβολή στα δικαιώµατα ψήφου της ΚΑΕ Α.Ε.. Σύµφωνα µε την ενηµέρωση που 
έλαβε η εταιρεία, ο κος ∆ηµήτριος Κουτσολιούτσος κατέχει το 37,47% του µετοχικολυ κεφαλαίου άµεσα, η Αγροτική 
Τράπεζα της Ελλάδος κατέχει άµεσα και έµµεσα το 7,6% και η Fidelity International κατέχει το 5,93% του µετοχικού 
κεφαλαίου. 
Σηµαντική εξέλιξη ήταν η επιστολή-πράξη της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων του 
Υπουργείου Οικονοµικών, µε την οποία επετράπη η επαναλειτουργεία των πρακτηρίων διάθεσης αφορολόγητων 
πετρελαιοειδών προιόντων στους µεθοριακούς σταθµούς Κήπων Έβρου, Κακκαβιάς και Ευζώνων. 
Στα µέσα του τρέχοντος µήνα, φονικό τσουνάµι έπληξε την Ιαπωνία µε αποτέλεσµα ένα κατάστηµα από τα 85 να 
υποστεί ολοκληρωτική ζηµιά και 3 καταστήµατα υπέστησαν µικρής έκτασης ζηµιές. Η ∆ιοιήκηση εκφράζει την 
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συµπαράσταση της στον λαό της Ιαπωνίας και πιστεύει στην γρήγορη ανάκαµψη αυτής, µιας και ο Ιαπωνικός λαός 
χαρακτηρίζεται από µεθοδικότητα και πειθαρχεία. 
 
∆. Προβλέψεις-προοπτικές 
 
Το δυσµενές οικονοµικό κλίµα αποτυπώνεται πλέον γλαφυρά στα µικροοικονοµικά και µακροοικονοµικά µεγέθη της 
ελληνικής οικονοµίας: ανεργία, πληθωρισµός, πτώση της κατανάλωσης, αρνητικοί ρυθµοί ανάπτυξης. Τα ληφθέντα 
κυβερνητικά µέτρα όπως αύξηση ΦΠΑ, µείωση αποδοχών και συντάξεων, µπορεί να έχουν σαν στόχο την µείωση 
του δηµοσίου χρέους αλλά φαίνεται να επιδρούν αρνητικά στους ρυθµούς αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος.  
Με την κατανάλωση και την επιχειρηµατικότητα να δέχονται σηµαντικό πλήγµα, φαίνεται να αποµακρύνεται η άµεση 
ανατροπή του οικονοµικού κλίµατος και η προοπτική της  δηµοσιονοµικής µεγέθυνσης.  
Γι αυτό και ο όµιλος παραµένει επιφυλακτικός στην έκδοση µακροπρόθεσµων προβλέψεων και θεωρεί την 
αντιµετώπιση της οικονοµικών γεγονότων «βήµα-βήµα» ως µονόδροµο, ώστε να αξιολογούνται προσεκτικά όλα τα 
δεδοµένα της αγοράς καθώς κρίνεται από τη διοίκηση ότι ακόµα και σε τέτοιες συνθήκες οι ευκαιρίες στο λιανικό 
εµπόριο που µπορούν άµεσα να παρουσιαστούν είναι πολύ πιθανές αλλά δύσκολα προβλέψιµες. Όλες οι εταιρείες 
του οµίλου αντιµετωπίζουν µε µεγάλη επαγρύπνηση την συγκυρία και  είµαστε έτοιµοι για τις προκλήσεις που 
έρχονται µπροστά. 
Συγκριτικό πλεονέκτηµα και σηµαντικό περιουσιακό στοιχείο για τον όµιλο αποτελεί το διαφοροποιηµένο 
χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων και η παρουσία σε σηµαντικές αγορές παγκοσµίως. Επίσης η συνένωση των 
εταιρειών, έφερε στον Όµιλο ανθρώπους µε σηµαντικές γνώσεις και ικανότητες οι οποίοι µπορούν να συνεισφέρουν 
καθοριστικά στην δηµιουργία προστιθέµενης αξίας για τον Όµιλο, στο ευµετάβλητο οικονοµικό και πολιτικό 
περιβάλλον.  

Οι προοπτικές για τον Όµιλο είναι ευοίωνες ιδιαίτερα στο λιανικό ταξιδιωτικό εµπόριο α) όπου δεδοµένων των 
συνθηκών στην Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή ο Όµιλος σαφώς θα ωφελειθεί πάντα µε την προυπόθεση ότι 
το αρµόδειο Υπουργείο θα αξιοποιήσει στο µέγιστο βαθµό αυτή την ευκαιρία, ενδεικτικά αναφέρουµε ότι µόνο το 
2009, 6 εκατ. ήταν οι επισκέπτες αυτών των χωρών.  

 β)καλύτερος και ποιοτικότερος τουρισµός από τις χώρες της Ρωσσίας, Κίνας και Ισραήλ όπου το υπάρχει καλύτερη 
κατά κεφαλήν απόδοση του πελάτη γ) εµπλουτισµός του χαρτοφυλακίου δ)συνεχιζόµενη επέκταση των brands στο 
εξωτερικό (Ασία, Ευρώπη, Αµερική) ε) άνοιγµα νέων καταστηµάτων.  

 
 
Ε. Περιγραφή  κυριότερων  κινδύνων και αβεβαιοτήτων.  

 
Οι κυριότεροι Κίνδυνοι της τρέχουσας οικονοµικής χρήσης κατά την κρίση της ∆ιοίκησης είναι οι εξής: 
 
Κίνδυνος Αγοράς 
 
i) Κίνδυνος Επιτοκίου: Oι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου που αναφέρονται στη 
επεξηγηµατική σηµείωση των οικονοµικών καταστάσεων, είναι συνδεδεµένες µε τον δείκτη Euribor. Ως  εκ τούτου ο 
όµιλος είναι εκτεθειµένος σε σηµαντικό κίνδυνο µεταβολής επιτοκίου. Στα πλαίσια αντιµετώπισης του κινδύνου 
αυτού, ο όµιλος χρησιµοποιεί εργαλεία αντιστάθµισης επιτοκιακού κινδύνου (IRS). Επίσης προχώρησε σε σύναψη 
κοινού οµολογιακού δανείου µε ευνοϊκούς όρους.  
 
ii) Συναλλαγµατικός κίνδυνος: α) Κίνδυνος µείωσης της µικτής κερδοφορίας λόγω ανατίµησης ξένων 
νοµισµάτων: Ο κίνδυνος απορρέει από το γεγονός ότι η εταιρεία (και ο όµιλος) αγοράζει το µεγαλύτερο µέρος των 
εµπορευµάτων του σε τιµές εκφρασµένες σε USD και διαθέτει τα εµπορεύµατα αυτά στις αγορές που 
δραστηριοποιείται σε τιµές εκφρασµένες σε τοπικό νόµισµα. Οι τιµές πώλησης των εµπορευµάτων του Οµίλου 
οριστικοποιούνται αρκετούς µήνες πριν την παραλαβή και αποπληρωµή των και ενδεχόµενη ανατίµηση του 
δολαρίου, έναντι των τοπικών νοµισµάτων, θα αύξανε το κόστος πωλήσεων, χωρίς να είναι δυνατή η αύξηση των 
τιµών πώλησης, στερώντας έτσι από τον Όµιλο µέρος του µικτού του κέρδους. Επιπλέον, µέρος των δαπανών 
διάθεσης του Οµίλου, και κυρίως royalties, είναι εκφρασµένο σε δολάρια ΗΠΑ. Συνεπώς, ενδεχόµενη ανατίµηση του 
δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ θα αύξανε τις λειτουργικές δαπάνες του Οµίλου. Η διαχείριση αυτού του κινδύνου 
γίνεται από το Τµήµα ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων του Οµίλου, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Εµπορικές ∆ιευθύνσεις, µε 
τη στρατηγική και το γενικότερο σχεδιασµό να αποτελεί ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Οι 
εµπορικές διευθύνσεις λαµβάνουν υπ' όψιν τους τον κίνδυνο µεταβολής των συναλλαγµατικών ισοτιµιών κατά τον 
καθορισµό των τιµών λιανικής πώλησης των εµπορευµάτων τους. Ο Όµιλος επιπρόσθετα χρησιµοποιεί και προϊόντα 
αντιστάθµισης συναλλαγµατικού κινδύνου, κυρίως συµφωνίες τύπου forward. Β) Κίνδυνος από την µετατροπή 
οικονοµικών καταστάσεων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα: Ο Όµιλος έχει επενδύσεις σε ξένες επιχειρήσεις, των 
οποίων το λειτουργικό νόµισµα δεν είναι το ευρώ, συνεπώς οι οικονοµικές τους καταστάσεις δεν συντάσσονται σε 
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ευρώ. Εξαιτίας αυτού, ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο από τη µετατροπή των εν λόγω οικονοµικών καταστάσεων σε 
ευρώ προκειµένου να ενοποιηθούν στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 
 
iii) Κίνδυνος τιµών- Πληθωρισµός: Κατά τη γνώµη της διοίκησης, ο όµιλος δεν διατρέχει κίνδυνο από 
διακύµανση τιµών, καθώς δεν κατέχεται σηµαντικό χαρτοφυλάκιο χρεογράφων και οι τιµές των προϊόντων που 
εµπορεύεται δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη διακύµανση. Η αύξηση διεθνώς των πληθωριστικών πιέσεων σε συνδυασµό 
µε την διατάραξη του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, ενδέχεται να τροποποιήσει τις καταναλωτικές 
συνήθειες, επηρεάζοντας τις πωλήσεις και την κερδοφορία του οµίλου. 
 
 
Πιστωτικός Κίνδυνος  
  
Είναι ο κίνδυνος αθέτησης συµβατικών υποχρεώσεων εκ µέρους του αντισυµβαλλοµένου. Όσον αφορά στην 
αντιµετώπιση πιστωτικού κινδύνου από χονδρικές πωλήσεις ο Όµιλος ως επί τω πλείστων πραγµατοποιεί το 
µεγαλύτερο µέρος αυτών, σε γνωστά πολυκαταστήµατα στις χώρες που δραστηριοποιείται, και σε δίκτυο 
επιλεγµένων franchisee. Επίσης σαν επιπλέον µέτρο αντιµετώπισης, ο όµιλος συνάπτει ασφαλιστήρια συµβόλαια 
πιστώσεων.   
    
Κίνδυνος ρευστότητας  
 
Παρά την πρωτόγνωρη χρηµατοοικονοµική κρίση και τον περιορισµό της ρευστότητας σε παγκόσµιο επίπεδο, ο 
Όµιλος διατηρεί υψηλή ρευστότητα χάρη στη λιανική φύση του µεγαλύτερου µέρους των πωλήσεών του, και 
µεριµνά για την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητάς του µε τη πετυχηµένη δηµιουργία εκπτωτικών πρατηρίων για 
τη διάθεση παλαιών αποθεµάτων, καθώς και µε τη συγκράτηση των δαπανών.  
 
Κίνδυνος αποθεµάτων  
 
Ο κίνδυνος αυτός προκύπτει από την κατοχή παλαιών αποθεµάτων από ορισµένες εταιρείες του Οµίλου και 
συνίσταται στην αδυναµία διάθεσης των αποθεµάτων αυτών ή στη διάθεση αυτών σε τιµές χαµηλότερες της αξίας 
αποτίµησης. Η διαχείριση του κινδύνου αυτού γίνεται µέσω εξειδικευµένων χώρων-αγορών διάθεσης όπως: 
εκπτωτικά πολυκαταστήµατα τύπου Outlet, εκπτωτικών πρατηρίων και µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες, σε χώρες 
που δραστηριοποιείται ο όµιλος. Ο  όµιλος έχει αποτιµήσει τα παλαιά αποθέµατα στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, 
εκτιµηθείσα βάσει της εµπειρίας της ∆ιοίκησης και των πραγµατικών δεδοµένων της αγοράς. Η διοίκηση εκτιµά ότι  
 
αυτός ο τρόπος αποτίµησης (κατ’ ουσία προβλέψεις για αποτίµηση αποθεµάτων), καλύπτει πλήρως τον κίνδυνο 
αποθεµάτων. 
 
Εξωγενείς παράγοντες δύνανται να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα και την τιµή της µετοχής 
 
Η προµήθεια και η ζήτηση των προϊόντων και κατ’ επέκταση το κόστος, οι πωλήσεις και τα αποτελέσµατα της 
Εκδότριας και του Οµίλου γενικότερα επηρεάζονται από διάφορους εξωγενείς µε την δραστηριότητα τους 
παράγοντες, όπως είναι η πολιτική αστάθεια, η οικονοµική αβεβαιότητα και η ύφεση, οι οποίοι επηρεάζουν σε 
διαφορετικό βαθµό κάθε εταιρία, ανεξαρτήτως του τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται.  
 
Η διεθνής κρίση, ή η ασταθής πορεία των διεθνών χρηµαταγορών και κεφαλαιαγορών, το δυσµενές οικονοµικό 
περιβάλλον στην Ελλάδα, η ψυχολογία του επενδυτικού κοινού, η απειλή µιας σηµαντικής τροµοκρατικής επίθεσης, 
η επιβατική κίνηση, οι πανελλαδικές απεργίες και διαδηλώσεις, η απαγόρευση του καπνίσµατος στους χώρους των 
αεροδροµίων, είναι ενδεικτικοί παράγοντες τους οποίους δεν µπορεί να προβλέψει και να ελέγξει ο Όµιλος µας και οι 
οποίοι είναι δυνατόν να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα τόσο σε εταιρικό όσο και σε οµιλικό επίπεδο και κατά 
συνέπεια, την τιµή της µετοχής. 
 
ΣΤ. Εργασιακά και περιβαλλοντικά θέµατα 
 
Την 31η ∆εκεµβρίου 2010 απασχολούνταν στον Όµιλο 5.969 εργαζόµενοι, έναντι 5.611  εργαζοµένων την 31η 
∆εκεµβρίου 2009. Τα αντίστοιχα µεγέθη για την Εταιρεία είναι 2.160 έναντι 2.127. Ο Όµιλος απασχολεί (α) 
υπαλλήλους µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, (β) ηµεροµίσθιους εργαζοµένους, και (γ) ωροµίσθιους 
εργαζοµένους. Στην εταιρεία Κ.Α.Ε. Α.Ε. έχει συσταθεί και λειτουργεί νόµιµα σωµατείο εργαζοµένων που αριθµεί 
1.676 µέλη περιλαµβανοµένων και των εποχικών υπαλλήλων. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας συνεργάζεται στενά και µε 
άψογο τρόπο µε το σωµατείο για όλα τα θέµατα που αφορούν τους εργαζοµένους, και ιδιαίτερα για θέµατα 
ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Οµοίως, σωµατείο εργαζοµένων έχει συσταθεί στις ενοποιούµενες εταιρείες Αττικά 
Πολυκαταστήµατα Α.Ε. (περί τα 170 µέλη). 
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Ο Όµιλος εναρµονίζεται πλήρως µε τις περιβαλλοντικές νοµοθεσίες των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται. 
Ειδικότερα, συµµετέχει σε προγράµµατα ανακύκλωσης και εφαρµόζει τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις σε ό,τι 
αφορά (α) υλικά συσκευασίας, (β) ηλεκτρικούς συσσωρευτές κ.α. υλικά και ανταλλακτικά οχηµάτων, και (γ) 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό. Έχει υπογράψει συµβάσεις µε ανεγνωρισµένες και αδειοδοτηµένες εταιρείες 
διαχείρισης ανακυκλούµενων υλικών και καταβάλλει περιοδικές εισφορές. Επίσης η συνεργασία µας µε τους 
προµηθευτές µας βασίζεται σε πρότυπα, τα οποία αρνούνται κάθε µορφή παιδικής εργασίας, τις διακρίσεις ή την 
καταναγκαστική εργασία, προκειµένου να διασφαλιστεί σε κάθε εργαζόµενο που συµµετέχουν στη διαδικασία 
παραγωγής που εγγυώνται την υγεία και την ασφάλεια, την ίση αµοιβή και ο σεβασµός των ρυθµών της ζωής. 
Επισκεπτόµαστε τακτικά τους προµηθευτές µας, ώστε όλοι να συµµορφωθούν µε τις αρχές της κοινωνικής ευθύνης 
που µας εµπνέουν. 
 
Ζ. Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα µέρη  
 
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις των εταιρειών του Οµίλου, από και προς την µητρική, καθώς και τα έσοδα και έξοδα 
κάθε µιας εταιρείας που προέκυψαν από τις συναλλαγές τους µε την µητρική στην διάρκεια του 2010, σύµφωνα µε 
το ∆ΛΠ 24 είναι οι ακόλουθες:  
 

 

Για τον όµιλο

Φύση Συναλλαγής
∆ιευθυντικά 
Στελέχη

Άλλα 
συνδεδεµένα 

µέρη
∆ιευθυντικά 
Στελέχη

Άλλα 
συνδεδεµένα 

µέρη

Λήψη Υπηρεσιών 
Kαταστ.Αφορολ.ειδών 336.651,10 242.104,96
Ελληνικές ∆ιανοµές

Σύνολο 336.651,10 0,00 0,00 242.104,96

Συναλλαγές & Αµοιβές 
∆ιευθ.Στελεχών και µελών 
∆Σ
Kαταστ.Αφορολ.ειδών 4.869.433,00 5.748.852,41
Ελληνικές ∆ιανοµές 202.364,00

Σύνολο 4.869.433,00 0,00 5.951.216,41 0,00

Απαιτήσεις
Kαταστ.Αφορολ.ειδών 3.100,00 4.300,00
Ελληνικές ∆ιανοµές

Σύνολο 3.100,00 0,00 4.300,00 0,00

Υποχρεώσεις
Kαταστ.Αφορολ.ειδών 69.394,00 365369,79 87.709,00 37.826,00
Ελληνικές ∆ιανοµές 9.032,12

Σύνολο 69.394,00 365.369,79 87.709,00 46.858,12

1/1- 31/12/2010 1/1- 31/12/2009
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Για την µητρική 

Φύση Συναλλαγής
1/1- 

31/12/2010

1/1- 

31/12/2009

1/1- 

31/12/2010

1/1- 

31/12/2009

Πωλήσεις Αγαθών
Παροχή Υπηρεσιών/Λοιπά 
Έσοδα

FOLLI-FOLLIE JAPAN LTD 0,00 60.437,18 FOLLI-FOLLIE JAPAN LTD 1.234,08 3.257,32
FOLLI-FOLLIE H.K. - Group 212.099,62 427.760,37 FOLLI-FOLLIE H.K. - Group 4.564.450,65 4.317.612,18
FOLLI FOLLIE UK LTD 0,00 0,00 FOLLI FOLLIE UK LTD 0,00 0,00
FOLLI FOLLIE FRANCE SA -249.181,63 -26.666,09 FOLLI FOLLIE FRANCE SA 7.898,99 13.940,37
FOLLI FOLLIE CZECH 0,00 -88.344,10 FOLLI FOLLIE CZECH 0,00 0,00
FOLLI FOLLIE SLOVAKIA 0,00 -42.506,76 FOLLI FOLLIE SLOVAKIA 0,00 0,00
FOLLI FOLLIE SPAIN SA 27.518,26 10.050,45 FOLLI FOLLIE SPAIN SA 24.818,11 262.925,53
FOLLI FOLLIE GERMANY 0,00 141,00 FOLLI FOLLIE GERMANY 0,00 0,00
MFK FASHION LTD 318.545,59 657.424,59 MFK FASHION LTD 10.607,67 38.350,53
PLANACO SA 0,00 0,00 PLANACO SA 8.223,57 5.053,40
 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ - LINKS 13.597.902,99 10.106.019,49  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ - LINKS 19.131,84 93.701,70
Elmec Romania 12.647.518,24 16.092.427,88 Elmec Romania 10.892,35 27.431,27
ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3.782.013,01 4.719.196,57 ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 0,00 0,00
NORTHLANDMARK 2.386.325,03 2.715.475,00 NORTHLANDMARK 0,00 0,00
HDFS SKOPJE DOO (Π.Γ.∆.Μ.) 0,00 0,00 HDFS SKOPJE DOO (Π.Γ.∆.Μ.) 0,00 0,00
HELLENIC TOURIST BUREAU A.E. 0,00 0,00 HELLENIC TOURIST BUREAU A.E. 1.200,00 0,00
ELMEC SPORT BULGARIA EOOD 5.519.454,00 5.603.121,00 ELMEC SPORT BULGARIA EOOD 0,00 0,00
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΕΕ 905.387,00 1.237.495,00 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΕΕ 0,00 0,00
LOGISTICS EXPRESS 901.223,00 320.961,00 LOGISTICS EXPRESS 0,00 0,00
ICS ELMEC SPORT SRL 0,00 0,00 ICS ELMEC SPORT SRL 0,00 0,00
ICE CUBE AE 364.299,00 0,00 ICE CUBE AE 5.538,00 0,00
COLLECTIVE ΠΑΤΡΩΝ 628.786,00 0,00 COLLECTIVE ΠΑΤΡΩΝ 299.492,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 41.041.890,11 41.792.992,58 ΣΥΝΟΛΟ 4.953.487,26 4.762.272,30

 
 
 

1/1- 

31/12/2010

1/1- 

31/12/2009

1/1- 

31/12/2010

1/1- 

31/12/2009

Αγορές Αγαθών
Λήψη Υπηρεσιών /Λοιπά 
Έξοδα

FOLLI-FOLLIE JAPAN LTD 0,00 0,00 FOLLI-FOLLIE JAPAN LTD 0,00 0,00
FOLLI-FOLLIE H.K. - Group 4.755.129,79 0,00 FOLLI-FOLLIE H.K. - Group 0,00 0,00
FOLLI FOLLIE UK LTD 0,00 0,00 FOLLI FOLLIE UK LTD 0,00 0,00
FOLLI FOLLIE FRANCE SA 0,00 0,00 FOLLI FOLLIE FRANCE SA 780,00 0,00
FOLLI FOLLIE CZECH 0,00 0,00 FOLLI FOLLIE CZECH 0,00 0,00
FOLLI FOLLIE SLOVAKIA 0,00 0,00 FOLLI FOLLIE SLOVAKIA 0,00 0,00
FOLLI FOLLIE SPAIN SA 0,00 0,00 FOLLI FOLLIE SPAIN SA 0,00 0,00
FOLLI FOLLIE GERMANY 0,00 0,00 FOLLI FOLLIE GERMANY 0,00 0,00
MFK FASHION LTD 0,00 0,00 MFK FASHION LTD 0,00 0,00
PLANACO SA 435.054,50 299.219,87 PLANACO SA 10.062,39 31.381,12
 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ - LINKS 1.506.570,61 833.797,75  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ - LINKS 4.511.249,79 36.164,09
ELMEC ROMANIA 189.185,00 84.450,00 ELMEC ROMANIA 0,00 0,00
ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 264.544,00 0,00 ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 100.450,83 105.713,29
NORTHLANDMARK 225.641,00 34.941,57 NORTHLANDMARK 790,55 9.907,00
HDFS SKOPJE DOO (Π.Γ.∆.Μ.) 0,00 0,00 HDFS SKOPJE DOO (Π.Γ.∆.Μ.) 0,00 0,00
HELLENIC TOURIST BUREAU A.E. 0,00 0,00 HELLENIC TOURIST BUREAU A.E. 0,00 0,00
ELMEC SPORT BULGARIA EOOD 269.772,00 0,00 ELMEC SPORT BULGARIA EOOD 0,00 0,00
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΕΕ 0,00 0,00 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΕΕ 0,00 0,00
LOGISTICS EXPRESS 0,00 0,00 LOGISTICS EXPRESS 0,00 18.968,00
ICS ELMEC SPORT SRL 0,00 0,00 ICS ELMEC SPORT SRL 0,00 0,00
ICE CUBE AE 0,00 0,00 ICE CUBE AE 0,00 0,00
COLLECTIVE ΠΑΤΡΩΝ 0,00 0,00 COLLECTIVE ΠΑΤΡΩΝ 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 7.645.896,90 1.252.409,19 ΣΥΝΟΛΟ 4.623.333,56 202.133,50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 
Της περιόδου 01 Ιανουαρίου εως 31 ∆εκεµβρίου 2010  F.F. GROUP 

13 

1/1- 

31/12/2010

1/1- 

31/12/2009

1/1- 

31/12/2010

1/1- 

31/12/2009
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
FOLLI-FOLLIE JAPAN LTD 1.347,68 19.515,81 FOLLI-FOLLIE JAPAN LTD 0,00 0,00
FOLLI-FOLLIE H.K. - Group 1.087.905,44 425.925,09 FOLLI-FOLLIE H.K. - Group 0,00 4.082.465,64
FOLLI FOLLIE UK LTD 4.441,77 4.304,98 FOLLI FOLLIE UK LTD 0,00 0,00
FOLLI FOLLIE FRANCE SA 0,00 876.060,89 FOLLI FOLLIE FRANCE SA 246.577,19 0,00
FOLLI FOLLIE POLAND 0,00 134.310,55 FOLLI FOLLIE POLAND 0,00 0,00
FOLLI FOLLIE CZECH 0,00 0,00 FOLLI FOLLIE CZECH 0,00 0,00
FOLLI FOLLIE SLOVAKIA 0,00 58.085,60 FOLLI FOLLIE SLOVAKIA 0,00 0,00
FOLLI FOLLIE SPAIN SA 1.293.300,10 1.540.963,73 FOLLI FOLLIE SPAIN SA 0,00 0,00
FOLLI FOLLIE GERMANY 0,00 478.572,81 FOLLI FOLLIE GERMANY 0,00 0,00
MFK FASHION LTD 747.792,55 923.709,91 MFK FASHION LTD 0,00 0,00
PLANACO SA 4.946,05 0,00 PLANACO SA 0,00 11.120,10
 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ - LINKS 3.614.461,21 4.347.297,78  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ - LINKS 6.218.922,22 1.067.099,83
ELMEC ROMANIA 5.869.004,03 7.322.516,40 ELMEC ROMANIA -69.361,00 99.960,00
ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-NORTHLANDMARK4.488.238,70 5.313.562,74 ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 156.397,37 21.852,00
NORTHLANDMARK 2.687.645,68 2.512.994,00 NORTHLANDMARK 80.109,33 34.941,57
HDFS SKOPJE DOO (Π.Γ.∆.Μ.) 0,00 0,00 HDFS SKOPJE DOO (Π.Γ.∆.Μ.) 0,00 0,00
HELLENIC TOURIST BUREAU A.E. 0,00 0,00 HELLENIC TOURIST BUREAU A.E. 0,00 0,00
ELMEC SPORT BULGARIA EOOD 362.141,00 816.379,00 ELMEC SPORT BULGARIA EOOD 269.772,00 0,00
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΕΕ 656.937,00 749.989,00 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΕΕ 0,00 0,00
LOGISTICS EXPRESS 1.108.931,00 1.273.986,00 LOGISTICS EXPRESS 0,00 0,00
ICS ELMEC SPORT SRL 0,00 0,00 ICS ELMEC SPORT SRL 0,00 0,00
ICE CUBE AE 963.137,00 0,00 ICE CUBE AE 0,00 0,00
COLLECTIVE ΠΑΤΡΩΝ 213.737,00 0,00 COLLECTIVE ΠΑΤΡΩΝ 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 23.103.966,21 26.798.174,29 ΣΥΝΟΛΟ 6.902.417,11 5.317.439,14

 
 
∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

Α) Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
Η Εταιρία έχει υιοθετήσει Αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, όπως αυτές οριοθετούνται από την ισχύουσα ελληνική 
νοµοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές.  
 
Β) Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
Η Εταιρεία µας δηλώνει την υιοθετήση του ευρεώς αποδεκτό Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Συνδέσµου 
Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) για τις Εισηγµένες Εταιρείες. Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται στον ιστότοπο του 
ΣΕΒ, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:  
 
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED TELIK0 JAN2011.pdf 
 
Η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε τροποποιήσεις στον Κώδικα και στις Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που 
εφαρµόζει. 
 

Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. 
 

Ρόλος και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει προβεί σε σύσταση ξεχωριστής επιτροπής που να προΐσταται στη 

διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και να προετοιµάζει προτάσεις 
προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όσον αφορά τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών και των βασικών ανωτάτων 
στελεχών, δεδοµένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε τις αµοιβές αυτές είναι σταθερή και 
διαµορφωµένη. 

 

Μέγεθος και σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 6 εκτελεστικά µέλη, 5 µη εκτελεστικά µέλη, και 2 ανεξάρτητα µη 

εκτελεστικά µέλη. Με την συγκεκριµένη ισορροπία έχει διασφαλισθεί στην διάρκεια όλων των τελευταίων 
ετών η αποτελεσµατική και παραγωγική λειτουργία του. 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο, προερχόµενο από τα ανεξάρτητα µέλη του, 
αλλά εκτελεστικό καθώς αξιολογείται ως προέχουσας σηµασίας η συνδροµή εκ µέρους του Αντιπροέδρου, 
του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην άσκηση των εκτελεστικών του καθηκόντων. 
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Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

• Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας ∆ήλωσης, δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν 
επαγγελµατικών δεσµεύσεων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συµπεριλαµβανοµένων και 
σηµαντικών µη εκτελεστικών δεσµεύσεων σε εταιρείες και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα) πριν από το διορισµό 
τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

Ανάδειξη υποψήφιων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

• ∆εν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς λόγω της δοµής και 
λειτουργίας της εταιρείας η συγκεκριµένη επιτροπή δεν αξιολογείται ως απαραίτητη κατά την παρούσα 
χρονική στιγµή . 

 

Λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ηµερολόγιο συνεδριάσεων και 

12µηνο πρόγραµµα δράσης καθώς είναι ευχερής η σύγκληση και συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της εταιρείας ή ο νόµος , χωρίς την ύπαρξη προκαθορισµένου προγράµµατος 
δράσεως. 

• Ο Πρόεδρος δεν έχει σε τακτική βάση συναντήσεις µε τα µη εκτελεστικά µέλη, χωρίς την παρουσία των 
εκτελεστικών µελών, για να συζητά την επίδοση και τις αµοιβές των τελευταίων, και άλλα σχετικά ζητήµατα 
καθώς οποιοδήποτε θέµα συζητείται παρουσία όλων των µελών. 

• ∆εν υπάρχουν προγράµµατα εισαγωγικής ενηµέρωσης που να διασφαλίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
για τα νέα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ούτε διαρκή επαγγελµατική επιµόρφωση για τα υπόλοιπα µέλη 
καθώς προτείνονται προς εκλογή ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και 
αποδεδειγµένη εµπειρία και οργανωτικές -διοικητικές ικανότητες. 

• Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας ∆ήλωσης, δεν υπάρχει συγκεκριµένη πρόβλεψη για την παροχή επαρκών 
πόρων στις επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, καθώς και για 
την πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων, καθώς οι σχετικοί πόροι εγκρίνονται ανά περίπτωση από την 
διοίκηση της εταιρείας, µε βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες. 

 

Αξιολόγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
• Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας ∆ήλωσης, δεν υφίσταται θεσµοθετηµένη διαδικασία µε σκοπό την 

αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των επιτροπών του ούτε αξιολογείται 
η επίδοση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία προΐσταται 
ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ελλείψει 
ανεξάρτητου Αντιπροέδρου. Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία ενόψει της οργανωτικής δοµής 
της εταιρείας 

• Τα τακτικά και µη εκτελεστικά µέλη δεν συνέρχονται χωρίς την παρουσία εκτελεστικών µελών, προκειµένου 
να αξιολογείται η επίδοση των εκτελεστικών µελών και να καθορίζονται οι αµοιβές τους. 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν περιγράφει συνοπτικά στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης τη 
διαδικασία αξιολόγησης του ιδίου, καθώς και των επιτροπών του καθώς δεν υφίστανται σχετικές διαδικασίες 
αξιολόγησης. 

 
           Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Ως σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των ελεγκτικών µηχανισµών και διαδικασιών που 
καλύπτουν σε διαρκή βάση κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας  και συντελούν στην αποτελεσµατική και 
ασφαλή λειτουργία της, την  αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των εταιρικών εργασιών, την 
αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και τη συµµόρφωση µε τους εφαρµοστέους νόµους και 
κανονισµούς.  
 
Η εταιρεία διαθέτει επαρκές και αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, µε σαφώς καταγεγραµµένες 
διαδικασίες, που έχει σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση των διαθέσιµων πόρων της, σύµφωνα µε τις 
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την αντιµετώπιση των σηµαντικότερων κινδύνων.  
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Ειδικότερα, στόχο του Σ.Ε.Ε  της Εταιρείας: 
• H συνεπής υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής µε αποτελεσµατική χρήση των διαθέσιµων πόρων της 
• Η αναγνώριση και αντιµετώπιση των πάσης φύσεως κινδύνων που αναλαµβάνει η Εταιρεία 
• Η διασφάλιση της πληρότητας και αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον 

ακριβή και έγκαιρο προσδιορισµό της χρηµατοοικονοµικής της κατάστασης και την παραγωγή αξιόπιστων 
οικονοµικών καταστάσεων 

• Η συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας, περιλαµβανοµένων και των 
εσωτερικών κανονισµών και των κανόνων δεοντολογίας. 

• Η πρόληψη και αποφυγή λανθασµένων ενεργειών και παρατυπιών που θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο 
τη φήµη και τα συµφέροντα της  Εταιρείας, των µετόχων της και των λοιπών ενδιαφεροµένων µερών.  

 
Ελεγκτική Επιτροπή 

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι Επιτροπή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συγκροτείται µε σκοπό την υποβοήθησή 
του στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας και 
αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου µε βάση τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις των 
εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών καθώς και των ελέγχων των εποπτικών αρχών.  
 
Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. Η 
Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο (2) τουλάχιστον µη εκτελεστικά µέλη και ένα ανεξάρτητο µη 
εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου το οποίο προεδρεύει των συνεδριάσεών της και έχει επαρκείς 
γνώσεις και εµπειρία σε λογιστικής και ελεγκτικής φύσεως θέµατα.  Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα. Το ακριβές χρονοδιάγραµµα καθορίζεται από την ίδια την Επιτροπή.  
 

Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 κάθε εισηγµένη στο χρηµατιστήριο εταιρεία («δηµοσίου 
ενδιαφέροντος» σύµφωνα µε το νόµο) οφείλει να έχει Ελεγκτική Επιτροπή απαρτιζόµενη από 3 µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, δύο τουλάχιστον µη εκτελεστικά µέλη και ένα ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος. 
 
Η Ελεγκτική Επιτροπή της Εταιρείας απαρτίζεται από τα εξής µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 
 
Μαντζαβίνος Ζαχαρίας, Μη εκτελεστικό µέλος και Πρόεδρος Ελεγκτικής Επιτροπής 
Κέζος Νικόλαος, Μη εκτελεστικό µέλος 
Αρώνης Γεώργιος, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
 
Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και εποπτεύει τη διενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου από την 
∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Συνεδριάζει σε περιοδικά διαστήµατα και στις συνεδριάσεις αξιολογούνται 
και αξιοποιούνται τα ευρήµατα του ελεγκτικού έργου των οργάνων των εποπτικών αρχών και της 
∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου συγκαλεί την Επιτροπή, προεδρεύει στις συνεδριάσεις της, εισηγείται τα 
θέµατα που θα συζητηθούν και γενικά συντονίζει και εποπτεύει το έργο της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής ενηµερώνει το ∆.Σ. για το έργο της Επιτροπής στα πλαίσια των συνεδριάσεων του ∆.Σ. 

 
 

Αµοιβές 
• Οι συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν προβλέπουν ότι το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο µπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή µέρους του bonus που έχει απονεµηθεί, λόγω 
αναθεωρηµένων οικονοµικών καταστάσεων προηγούµενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλµένων 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του bonus αυτού. 

• ∆εν υφίσταται επιτροπή αµοιβών, αποτελούµενη αποκλειστικά από µη εκτελεστικά µέλη, ανεξάρτητα στην 
πλειονότητά τους, η οποία έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό των αµοιβών των εκτελεστικών και µη 
εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθµίσεις για τα 
καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, την συχνότητα συνεδριάσεών της και για άλλα θέµατα που αφορούν την 
λειτουργία της. Η σύσταση της εν λόγω επιτροπής , ενόψει της δοµής και λειτουργίας της Εταιρείας δεν έχει 
αξιολογηθεί ως αναγκαία µέχρι σήµερα 
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• Η αµοιβή κάθε εκτελεστικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
µετά από πρόταση της επιτροπής αµοιβών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών αυτού, δεδοµένου 
ότι δεν υφίσταται επιτροπή αµοιβών.  

 
Γενική Συνέλευση 
 
• ∆εν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση. 

 
Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και τις 
βασικές εξουσίες της καθώς και περιγραφή των δικαιωµάτων των µετόχων και του τρόπου άσκησης 
τους 
 

Τρόπος  λειτουργίας Γενικής Συνέλευσης 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διασφαλίζει ότι η προετοιµασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
διευκολύνουν την αποτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων των µετόχων, οι οποίοι µπορούν να είναι πλήρως 
ενηµερωµένοι για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, 
συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης και των δικαιωµάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο αξιοποιεί τη Γενική Συνέλευση των µετόχων για να διευκολύνει τον ουσιαστικό και ανοιχτό 
διάλογό τους µε την εταιρεία. 

Σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Νόµου 3884/2010, η εταιρεία αναρτά στον ιστότοπο της είκοσι (20) τουλάχιστον 
ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, πληροφορίες σχετικά µε: 

• την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, 
• τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος εισαγωγής 

θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και των προθεσµιών εντός των οποίων τα 
δικαιώµατα αυτά µπορούν να ασκηθούν, 

• τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης µέσω πληρεξουσίου και τα χρησιµοποιούµενα 
έντυπα για ψηφοφορία µέσω πληρεξουσίου, 

• την προτεινόµενη ηµερήσια διάταξη της συνέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων σχεδίων των αποφάσεων προς 
συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων, 

• τον προτεινόµενο κατάλογο υποψήφιων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα βιογραφικά τους (εφόσον 
υπάρχει θέµα εκλογής µελών), και 

• το συνολικό αριθµό των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου κατά την ηµεροµηνία της σύγκλησης. 
 
Τουλάχιστον ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, ο Αντιπρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 
παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των µετόχων, προκειµένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενηµέρωση επί 
θεµάτων της αρµοδιότητάς τους, που τίθενται προς συζήτηση, και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι 
µέτοχοι. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαθέτει επαρκή χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων από τους 
µετόχους. 
 
Βασικές εξουσίες Γενικής Συνέλευσης 
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για 
κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόµιµες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες µετόχους. 
 
Η Γενική Συνέλευση είναι το µόνο αρµόδιο όργανο για να αποφασίζει για :  

• Κάθε θέµα που υποβάλλεται σ' αυτή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή από τους δικαιούµενους σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Νόµου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.  

• Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση, ή την 
µείωση του εταιρικού κεφαλαίου, τη διάλυση της Εταιρείας, την παράταση της διάρκειάς της και 
συγχώνευσή της µε άλλη. 

• Την εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών και καθορισµού της αµοιβής τους. 
• Την έγκριση ή µεταρρύθµιση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων που καταρτίζει το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και την διάθεση των καθαρών κερδών. 
• Την έγκριση, µε ειδική ψηφοφορία που γίνεται µε ονοµαστική κλήση, της διαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και για την απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη µετά την 
ψήφιση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων και µετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγµένων 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας. 
Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν και τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Εταιρείας και οι υπάλληλοι της, αλλά µόνο µε µετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα. 
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• Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά µε τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασµών της Εταιρείας, που έχουν 

διενεργήσει. 
• Την έκδοση οµολογιακών δανείων µε δικαίωµα απόληψης επί των κερδών, σύµφωνα µε το άρθρο 3β του 

Κ.Ν. 2190/1920 και µετατρέψιµων οµολογιακών δανείων. 
• Τον διορισµό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας. 
• Την έγερση αγωγής κατά µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των 

καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόµο και το Καταστατικό. 
 
 

∆ικαιώµατα µετόχων και τρόποι άσκησης τους 
Στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας δικαιούται να συµµετέχει και να ψηφίζει κάθε µέτοχος που εµφανίζεται µε την 
ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η άσκηση των εν λόγω 
δικαιωµάτων δεν προϋποθέτει την δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση ανάλογης διαδικασίας. 
Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από 
πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόµιµα. 

Τα δικαιώµατα των µετόχων της Εταιρείας, που πηγάζουν από τη µετοχή της είναι ανάλογα µε το ποσοστό του 
κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία της µετοχής. Κάθε µετοχή παρέχει όλα τα δικαιώµατα που 
προβλέπει ο κ.ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αλλά και το καταστατικό της εταιρείας. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο Αντιπρόεδρος, είναι διαθέσιµοι για συναντήσεις µε µετόχους της 
εταιρείας µε σηµαντικές συµµετοχές, και συζητούν µαζί τους ζητήµατα που αφορούν στη διακυβέρνηση της 
εταιρείας. Επίσης, ο Πρόεδρος διασφαλίζει ότι οι απόψεις των µετόχων γνωστοποιούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 
VI. Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

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

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

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας είναι ο θεµατοφύλακας των Αρχών Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της εταιρίας. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από εννέα (9) µέλη έως δέκατρία (13) µέλη. Εκλέγεται µε απόλυτη πλειοψηφία 
από τη Γενική Συνέλευση µε πενταετή θητεία που παρατείνεται µέχρι την αµέσως επόµενη Τακτική Γενική 
Συνέλευση του έτους µετά τη λήξη της θητείας τους και η οποία δε µπορεί να υπερβεί την εξαετία. 
 
Σήµερα απαρτίζεται από 6 εκτελεστικά µέλη, 5 µη εκτελεστικά µέλη, και 2 ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη. Από τα 
µη εκτελεστικά µέλη τα 2 πληρούν τις προϋποθέσεις που, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την 
Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, θεωρούνται ανεξάρτητα. Τα εκτελεστικά µέλη απασχολούνται στην Εταιρία ή παρέχουν 
υπηρεσίες σε αυτήν ασκώντας διαχειριστικά καθήκοντα. Τα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν 
ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα στην Εταιρία. 
 
Ακολουθεί πίνακας µε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 
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 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΕΝΑΡΞΗ 
ΘΗΤΕΙΑΣ 

ΛΗΞΗ 
ΘΗΤΕΙΑΣ 

1. Κουτσολιούτσος ∆ηµήτριος Πρόεδρος, Εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 
2. Κουτσολιούτσου Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

3. Κουτσολιούτσος Γεώργιος  ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 
4. Βελέντζας Γεώργιος Α' Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος & 

Γενικός ∆ιευθυντης, εκτελεστικό µέλος 
19/1/2011 19/6/2014 

5. Ζαχαρίου Εµµανουήλ Β' Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος & 
Γενικός ∆ιευθυντης,  εκτελεστικό µέλος 

19/1/2011 19/6/2014 

6. Αρώνης Γεώργιος Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 
7. ∆αφέρµος Επαµεινώνδας Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

8. Κέζος Νικόλαος Μη εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 
9. Κούκουτσας Ηλίας Μη εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

10. Κουλουκουντής Ηλίας Μη εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 
11. Μαντζαβίνος Ζαχαρίας Μη εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 
12. Μπέτσης Ηλίας Μη εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 
13 .Νιώτη Ειρήνη εκτελεστικό µέλος 19/1/2011 19/6/2014 

 

Σηµ: Τα µέλη 6, 8 και 11 απαρτίζουν την Ελεγκτική Επιτροπή. 

Συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία των µελών του ∆.Σ. 

∆ηµήτριος Κουτσολιούτσος, Απόφοιτος του Κολεγίου Αθηνών, σπούδασε Οικονοµικές Επιστήµες στο 
πανεπιστήµιο του Μιλάνου L. BOCCONI, κατέχει τη θέση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
 
Αικατερίνη Κουτσολιούτσου, Γεννήθηκε στην Αθήνα. Πτυχιούχος στην Κοινωνιολογία από Βρετανικό 
Πανεπιστήµιο συνέχισε τις πανεπιστηµιακές της σπουδές στην Ιταλία, όπου απέκτησε πανεπιστηµιακούς τίτλους 
σπουδών στις Τουριστικές Επιστήµες και στη Γλωσσολογία. Στην Ιταλία ασχολήθηκε µε τη δηµιουργία και διάθεση 
κοσµηµάτων για 25 χρόνια, ενώ το 1982 επέστρεψε στην Ελλάδα για να δηµιουργήσει µε το σύζυγό της ∆ηµήτρη 
Κουτσολιούτσο την εταιρεία FOLLI FOLLIE. Σήµερα είναι Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 
 
Γεώργιος Κουτσολιούτσος, Απόφοιτος της Ιταλικής Σχολής Αθηνών, σπούδασε Οικονοµικές Επιστήµες στο 
University of Hartford στο Παρίσι και στη συνέχεια απέκτησε µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη διοίκηση 
επιχειρήσεων και Marketing από το Hartford University of Connecticut στην Αµερική. Η έναρξη της επαγγελµατικής 
του εµπειρίας ξεκινά από τη Νέα Υόρκη, όπου εργάστηκε για δύο περίπου χρόνια στον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας. 
 
Γεώργιος Βελέντζας, Πτυχιούχος Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και Νοµικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών µε µεταπτυχιακές σπουδές στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και εµπειρία σε µεγάλες επιχειρήσεις. 
Παράλληλα, κατέχει τη θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου στη θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. και 
τη θέση του Εντεταλµένου Συµβούλου για την εταιρεία «HELLENIC TOURIST BUREAU S.A.». Εργάζεται στην 
Εταιρεία από το 1980. Από τον Μάιο του 2004, ο κ. Βελέντζας κατέχει τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή στην Εταιρεία. 
 
Εµµανουήλ Ζαχαρίου, έχει πολυετή εµπειρία στον χώρο της χονδρικής & λιανικής πώλησης επώνυµων ενδυµάτων. 
Έχει διατελέσει επί 18 χρόνια Εµπορικός ∆ιευθυντής, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. & µέτοχος µειοψηφίας της τ. εισηγµένης 
εταιρείας SPORTSMAN AE (µετέπειτα µέλος του Οµίλου NOTOS COM) και κατά τα τελευταία 10 χρόνια ήταν Γενικός 
∆ιευθυντής, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. & µέτοχος µειοψηφίας της εταιρίας ALOUETTE AE. 
 
Γεώργιος Αρώνης, Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Σπούδασε Οικονοµικά και είναι κάτοχος MBA, major in 
Finance, του ALBA. Εργάζεται στην Alpha Bank από το 2004 ως επικεφαλής της Λιανικής Τραπεζικής και από τις 
17.05.2006 ανέλαβε Εντεταλµένος Γενικός ∆ιευθυντής. Εργάστηκε για 15 έτη σε πολυεθνικές τράπεζες, το 
µεγαλύτερο διάστηµα στην ΑΒΝ ΑΜRO στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για 6 χρόνια εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα 
σε διευθυντικές θέσεις και από το 2002 µέχρι το 2004 διετέλεσε Γενικός ∆ιευθυντής Λιανικής Τραπεζικής. Είναι 
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Alpha Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις, Αντιπρόεδρος της Alpha Asset 
Management Α.Ε.∆.Α.Κ. και της Alpha Life. 
 
Επαµεινώνδας ∆αφέρµος, Γεννήθηκε στην Κρήτη το 1939. Κατέχει πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού από το 
Πανεπιστήµιο του Μονάχου της Γερµανίας. Από το 1965 εργάζεται ως υψηλόβαθµο στέλεχος επιχειρήσεων µεταξύ 
των οποίων η ΙΖΟΛΑ (∆ιεύθυνση Παραγωγής και Προµηθειών) και η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (∆ιευθύνων Σύµβουλος). Τα 
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τελευταία 18 χρόνια συνεργαζόταν µε τον κ. Κυριάκο Φιλιππου στον όµιλο επιχειρήσεων του, ως ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος και ως µέλος των ∆.Σ. των εταιρειών του. Μιλάει αγγλικά και γερµανικά, είναι παντρεµένος και έχει µια 
κόρη. 
 
Νικόλαος Κέζος, Γεννήθηκε στη Κύπρο το 1949. Είναι πτυχιούχος της Γεωπονικής και ∆ασολογικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, της Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου 
(MSc) στα Οικονοµικά. Προσελήφθη στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ το 1979. Το 1998 τοποθετήθηκε 
Προϊστάµενος της Υποδιεύθυνσης θυγατρικών εταιρειών και από το 2002 ασκεί καθήκοντα του Προϊστάµενου της 
∆ιεύθυνσης Στρατηγικής Οµίλου, στην οποία υπάγονται οι Υποδιευθύνσεις Θυγατρικών εταιρειών και Στρατηγικού 
Σχεδιασµού. 
 
Ηλίας Κούκουτσας, φοίτησε στα ΚΑΤΕΕ Αθηνών (Τµήµα Λογιστών) και στην ΑΣΟΕΕ (Τµήµα ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων). Εργάστηκε επί είκοσι έτη στα πολυκαταστήµατα Αφοί Λαµπρόπουλοι (1981-2001) και όταν 
απεχώρησε κατείχε τη θέση του Εµπορικού ∆ιευθυντή.  Έχει διατελέσει µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
ΣΕΛΠΕ (Σύνδεσµος Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος). Η συνεργασία του µε τον Όµιλο της Elmec Sport ξεκίνησε το 
2002. O κος Κούκουτσας σήµερα  εκτελεί επίσης χρέη ∆ιευθύνοντος Συµβούλου στη θυγατρική εταιρεία North 
Landmark AE, Γενικού ∆ιευθυντή στην Αττικά Πολυκαταστήµατα Α.Ε. 

Ηλίας Κουλουκουντής Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1943. Φοίτησε στο Κολλέγιο Αθηνών, Ψυχικού, στο Millfield 
School, Somerset και στο King's College του Πανεπιστηµίου του Durham, Αγγλία. Ξεκίνησε να εργάζεται το 1966 
στην εταιρεία A.G.PAPPADAKIS & CO LTD. Το 1971 και σε συνδυασµό µε τις οικογενειακές επιχειρήσεις ίδρυσε την 
OFF SHORE CONSULTANCE INC στον Πειραιά και την OFF SHORE UK LTD στο Λονδίνο. Από το 1997 µέχρι το 2000 
διετέλεσε ∆ιευθυντής και Γενικός ∆ιαχειριστής της εταιρείας KASSIAN MARITIME NAVIGATION AGENCY LTD. Από το 
2000 µέχρι σήµερα είναι Πρόεδρος και Γενικός ∆ιευθυντής της εταιρείας EQUITY SHIPPING CO LTD. 
 
Ζαχαρίας Μαντζαβίνος Γεννήθηκε το 1936 στην Αθήνα και είναι σήµερα Οµότιµος Καθηγητής της Οδοντιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε µεταπτυχιακές σπουδές στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της 
Πενσυλβάνια στις ΗΠΑ. Έχει δηµοσιεύσει περισσότερες από 100 επιστηµονικές εργασίες σε ελληνικά και ξένα 
περιοδικά, και έχει διατελέσει Κοσµήτορας της οδοντιατρικής σχολής και Πρόεδρος σε δύο θητείες. Έχει επίσης 
διατελέσει µέλος της πρώτης ∆ιοικούσης Επιτροπής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, του Ανωτάτου Επιστηµονικού 
Συµβουλίου του Κράτους, καθώς και της Αµερικανικής Ακαδηµίας Περιοδοντολογίας (American Academy of 
Periodontology) της Pierre Fouchard Academy, του International College of Dentists και άλλων ελληνικών και ξένων 
εταιριών. 
 
Ηλίας Μπέτσης Γεννήθηκε στις Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας το 1952. Σπούδασε Νοµικά και Οικονοµικές & Πολιτικές 
Επιστήµες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Είναι ∆ικηγόρος στον Άρειο Πάγο και ∆ιευθυντής Νοµικών 
Υπηρεσιών της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος. Έχει διατελέσει µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «Αγροτική 
Ασφαλιστική Α.Ε.», του Οργανισµού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ), της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου 
Α.Ε. (ΕΛΠΕ) και της Πρώτης Επιχειρηµατικής Τράπεζας A.E. (FBB). Σήµερα, είναι µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου των 
εταιρειών ΑΤΕ ΚΑΡΤΑ Α.Ε. και ΑΤΕξέλιξη Α.Ε. 
 
Ειρήνη Νιώτη Γεννήθηκε στη Αθήνα. Έχει σπουδάσει οικονοµικά στο SAINT GEORGE COMMERCIAL COLLEGE. 
Εργάζεται στην εταιρεία FOLLI FOLLIE από το 1986 και προΐσταται της ∆ιεύθυνσης διαχείρισης διαθεσίµων του 
Οµίλου. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. 

Σχέσεις µε τους µετόχους 
Επικοινωνία µε τους µετόχους 
-δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η. Επεξηγηµατική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
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Μετόχων. (Σύµφωνα µε την §7 του άρθρου 4 του Ν.3556/2007) 
 
∆ιάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου. 
 
Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας πρίν και µετά τη συγχώνευση 
 

Στοιχεία για το µετοχικό κεφάλαιο της KAE πριν & µετά τη Συγχώνευση 

  
I. Μετοχικό Κεφάλαιο ΚΑΕ πριν τη Συγχώνευση : 15.802.500,00 

Ονοµαστική Αξία Μετοχής  0,30 
Αριθµός Μετοχών 52.675.000 
II. Μεταβολή µετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ιδίων 
µετοχών και κεφαλαιοποίησης Αποθεµατικού:  
Ακύρωση ιδίων µετοχών -38.889,30 

Κεφαλαιοποίηση Αποθεµατικού 39.706,80 
ΙΙΙ. Μεταβολή µετοχικού κεφαλαίου λόγω Συγχώνευσης:  
Αύξηση που αντιστοιχεί στο εισφερόµενο µετοχικό κεφάλαιο της 1ης 
Απορροφούµενης 9.884.062,50 
Μείωση λόγω ακύρωσης των µετοχών της Απορροφώσας που 
κατέχονται από την 1η Απορροφούµενη -8.973.277,20 
Αύξηση που αντιστοιχεί στο εισφερόµενο µετοχικό κεφάλαιο της 2ης 
Απορροφούµενης 33.240.000,00 
Μείωση λόγω ακύρωσης των µετοχών της 2ης Απορροφούµενη που 
κατέχονται από την Απορροφώσα -31.777.639,80 
Μετοχικό Κεφάλαιο ΚΑΕ µετά τη Συγχώνευση (Ι + ΙΙ + ΙΙΙ) 18.176.463,00 

Ονοµαστική Αξία Μετοχής  0,30 
Αριθµός Μετοχών µετά τη Συγχώνευση 60.588.210 

 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 18.176.463 διαιρούµενο σε 60.588.210 κοινές ονοµαστικές 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,30 η κάθε µία και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο. Η κάθε µετοχή παρέχει το 
δικαίωµα µίας ψήφου. Όλες οι µετοχές είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην αγορά Αξιών του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. 
Κάθε µετοχή ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο και το 
Καταστατικό της ΚΑΕ ΑΕ, το οποίο δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο 
Νόµος.  Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Η κατοχή του τίτλου 
της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριό της του Καταστατικού της ΚΑΕ ΑΕ και των 
νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. Το Καταστατικό της ΚΑΕ ΑΕ δεν παρέχει ειδικά 
δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων ούτε και περιέχει όρους µεταβολής του κεφαλαίου και τροποποιήσεως των 
δικαιωµάτων των µετοχών οι οποίοι είναι περισσότερο περιοριστικοί από τις ρυθµίσεις του Νόµου. Οι µέτοχοι ασκούν 
τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη διοίκηση της Εταιρείας µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Κάθε µέτοχος 
δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω 
πληρεξουσίου. Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µίας ψήφου.  
Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει 10 ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας. 
Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έχουν το δικαίωµα 
να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας το διορισµό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών ειδικά για τον 
έλεγχο της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα άρθρα 40 και 40ε του Ν. 2190/1920. Επίσης, µπορούν να ζητήσουν τη 
σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Σε µια τέτοια περίπτωση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός 30 ηµερών από την κατάθεση της αίτησης στον Πρόεδρο του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέµατα για τα οποία καλείται 
να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο όπως 
ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται µέσα σε 2 µήνες από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που 
ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τόπος και τρόπος καταβολής ανακοινώνεται στους µετόχους δια του 
Τύπου. Τα µερίσµατα διανέµονται από ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν 
έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Τα µερίσµατα που δεν έχουν 
ζητηθεί για µια πενταετία διαγράφονται υπέρ του ∆ηµοσίου. 
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Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας αφ’ ενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου υπάγεται στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστηρίων της 
έδρας της. 

Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας. H µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται 
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζει ο νόµος και ο Κανονισµός του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και, βάσει του 
καταστατικού της εταιρείας, δεν υφίστανται περιορισµοί στη µεταβίβαση τους. 

Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές.     

Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας ΚΑΕ, κατά την 6η ∆εκεµβρίου 2010, ηµεροµηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας που αποφάσισε την παρούσα Συγχώνευση, καθώς και µετά την ολοκλήρωση 
της παρούσας Συγχώνευσης, µε βάση τις σχέσεις ανταλλαγής που έχουν προσδιορισθεί στο από 22.10.2010 Σχέδιο 
Σύµβασης Συγχώνευσης, παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα : 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΕ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ (ν. 3556/2007) 

Μέτοχος Πριν τη Συγχώνευση Μετά τη Συγχώνευση 

 

Αριθμός 

Μετοχών % 

Δικ.Ψήφου 
(1)

 % 

Αριθμός 

Μετοχών % 

Δικ. Ψήφου 
(1)

 % 

Folli-Follie 29.910.924 56,78% 29.910.924 56,78% 0 - 0 - 

Αγροτική Τράπεζα  10.529.732 19,99% 10.529.732 19,99% 4.580.248 7,56% 4.580.248 7,56% 

Δημήτριος Κουτσολιούτσος - - - - 

23.273.70

4 38,41% 23.273.704 38,41% 

Fidelity International - - - - 3.378.182 5,58% 3.378.182 5,58% 

Ιδιες Μετοχές 
(2)

 951.908  1,81% - - 357.676 
(3)

 0,59% - - 

Επενδυτικό Κοινό –Λοιποί Μέτοχοι < 

5% 11.282.436 21,42% 11.282.436 21,42% 

28.998.40

0 47,86% 28.998.400 47,86% 

Σύνολο 52.675.000 

100,00

% 51.723.092  

60.588.21

0 

100,00

% 60.230.534  

(1) Τα δικαιώµατα ψήφου  παρατίθενται βάσει του Ν.3556/2007. 
(2) Οι ίδιες µετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηµατισµό απαρτίας, ενώ τα δικαιώµατα παράστασης στη Γ.Σ. και τα 

δικαιώµατα ψήφου για αυτές τις µετοχές αναστέλλονται, για όσο διάστηµα βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρίας 
(αρ. 16 του κ.ν. 2190/20). 

(3) Όπως διαµορφώθηκε, µετά την ακύρωση 129.631 ιδίων µετοχών, που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
της 6.12.2010 και µε βάση τις σχέσεις ανταλλαγής που έχουν προσδιορισθεί στο από 22.10.2010 Σχέδιο 
Σύµβασης Συγχώνευσης. 

Κάτοχοι κάθε είδους µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που να παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 

∆εν προβλέπονται περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που να απορρέουν από τις µετοχές της Εταιρείας. 

Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της Εταιρείας. 

∆εν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου 
που απορρέουν από τις µετοχές της. 
Η µετοχή είναι αδιαίρετη ως προς την άσκηση των δικαιωµάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από αυτήν. Εάν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι ή δικαιούχοι µίας µετοχής, 
αυτοί αντιπροσωπεύονται έναντι της εταιρείας από ένα πρόσωπο που ορίζεται µε κοινή συµφωνία τους. 
 
 
 
 
 
 
Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποίησης του 
Καταστατικού. 
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Η Εταιρεία για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και για την 
τροποποίηση του Καταστατικού της ακολουθεί τα όσα υπαγορεύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει. 
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, Το ∆.Σ. έχει εννέα (9) έως δεκατρία (13) µέλη 
και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας µε απόλυτη πλειοψηφία για πενταετή θητεία, που 
παρατείνεται µέχρι την αµέσως επόµενη τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας τους και η οποία δεν 
µπορεί να υπερβεί την εξαετία. 
Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή αποχώρησης για οποιοδήποτε λόγο µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα 
υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον έχουν την νόµιµη απαρτία, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 
παραγρ.4 του Καταστατικού, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινό σύµβουλο σε αντικατάσταση του ελλείποντος 
για το υπόλοιπο της θητείας του. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δηµοσιότητα του άρθρου 7β του κωδ. 
 
 Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή Γενική Συνέλευση 
η οποία µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια 
διάταξη.  Σε κάθε περίπτωση τα αποµείναντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανεξάρτητα του αριθµού τους, 
µπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης µε αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παραγρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η τροποποίηση του 
καταστατικού γίνεται µονο µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης συµφώνως µε τις διαταγές του 2190/20 
 
Αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων µετοχών ή την 
αγορά ίδιων µετοχών. 
 
1. Η εταιρεία δεν µπορεί να αναλαµβάνει την κάλυψη δικών της µετοχών. 

2. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης µεταχείρισης των µετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των 
διατάξεων του ν. 3340/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρεία µπορεί, η ίδια ή µε πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο 
όνοµά του αλλά για λογαριασµό της, να αποκτήσει δικές της µετοχές, µόνο όµως µετά από έγκριση της Γενικής 
Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόµενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον 
ανώτατο αριθµό µετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η 
οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα 
κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. 

Σηµαντική συµφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε 
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης και τα αποτελέσµατα της 
συµφωνίας αυτής. 

∆εν υφίσταται 
 

Κάθε συµφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει µε τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου ή µε το 
προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο 
λόγο ή τερµατισµό της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας της δηµόσιας πρότασης. 

∆εν υπάρχουν συµφωνίες µεταξύ της Εταιρείας και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του προσωπικού, που 
να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή 
τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. 
 
 
 

        Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
      & ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

    
 

             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ 
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2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ 
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» 
 
 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» και των θυγατρικών της, που αποτελούνται 
από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2010, τις εταιρικές και 
ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως 
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές 
πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως 
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα 
πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε 
τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την 
απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της 
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που  
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της 
εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά 
τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και τη χρηµατοοικονοµική τους 
επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
 
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία 

παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 
 
β)  Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων 
από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές- 
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. 
Λ. Μεσογείων 396,  
Αγ. Παρασκευή, 153 41 Αθήνα 
Α.Μ./ΣΟΕΛ: 148 
 

  
Αθήνα,30 Μαρτίου 2011 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 

Γεώργιος Ι. Βαρθαλίτης 
Α.Μ.ΣΟΕΛ: 10251 
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3. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

3.1 ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ  

Περιουσιακά Στοιχεία

31.12.2010 31.12.2009 1.01.2009

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σηµ.

Ενσώµατα πάγια 6.1 232.028.033,67 227.525.975,57 221.030.762,52

Επενδύσεις σε ακίνητα 6.1 74.851.786,86 75.539.833,43 75.620.691,00

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 105.464.913,61 107.623.140,23 109.778.320,98

Υπεραξία 6.2 252.828.647,37 253.052.516,22 253.048.470,45

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 6.4 485.950,80 686.945,20 991.922,92

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 6.15 12.541.435,19 11.561.019,76 6.456.405,50

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 6.5 27.270.988,72 14.529.582,97 13.698.820,78

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 705.471.756,22 690.519.013,38 680.625.394,15

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 6.6 296.954.560,36 266.355.588,80 245.760.983,79

Εµπορικές απαιτήσεις 6.7 335.068.910,51 276.672.307,49 286.358.008,54

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.7 110.843.864,44 83.074.684,19 51.813.166,46

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 285.452,08 121.585,00 0,00

Μη κυκλοφ. περιουσιακά στοιχεία προοριζ. για πώληση 0,00 0,00 7.024.416,00

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.8 133.765.665,18 119.476.328,10 73.064.483,75

Χρηµατοοικονοµικά περουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων 6.9 382.128,20 509.380,12 388.228,08

Σύνολο κυκλοφορούντων 877.300.580,77 746.209.873,70 664.409.286,62

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.582.772.336,99 1.436.728.887,08 1.345.034.680,77

Ίδια κεφάλαια & υποχρεώσεις

Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής

Μετοχικό κεφάλαιο 6.10 18.176.463,00 18.176.463,00 18.234.052,65

Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο 6.10 62.531.731,47 62.531.731,47 62.531.731,47

Λοιπά αποθεµατικά 6.10 -12.922.626,41 -6.483.085,39 15.153.882,32

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 6.10 -124.141.821,67 -148.643.719,25 -135.391.352,97

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 6.10 585.529.812,67 501.893.092,92 403.313.393,23

529.173.559,06 427.474.482,75 363.841.706,70

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 15.287.457,27 13.621.543,80 12.380.531,47

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 544.461.016,33 441.096.026,55 376.222.238,17

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 6.11 649.430.022,20 330.431.457,62 613.874.811,39

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.15 20.837.117,96 18.560.458,71 19.159.446,46

Υποχρεώσεις συνταξιοδότησης προσωπικού 6.12 9.426.821,76 9.307.366,20 8.821.839,38

Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις 6.13 4.328.843,92 4.420.692,29 3.562.776,52

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχ/σεις 6.14 34.367.737,19 32.355.189,01 6.072.316,09

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχ/σεων 718.390.543,03 395.075.163,83 651.491.189,84

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 6.11 136.621.173,23 421.950.057,37 116.403.857,57

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 242.246,00 0,00 0,00

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 6.16 163.246.129,25 148.107.211,25 174.313.869,00

Τρέχον φόρος εισοδήµατος 6.17 13.056.914,47 21.168.008,84 13.475.313,24

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.17 6.674.422,27 9.130.314,82 5.613.388,01

Μερίσµατα πληρωτέα 79.892,41 202.104,42 214.824,94
Υποχρεώσεις σχετιζόµενες µε µη κυκλοφορούντα στοιχεία 

προοριζόµενα για πώληση 0,00 0,00 7.300.000,00

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχ/σεων 319.920.777,63 600.557.696,70 317.321.252,76

Σύνολο υποχρεώσεων 1.038.311.320,66 995.632.860,53 968.812.442,60
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων & υποχρεώσεων 1.582.772.336,99 1.436.728.887,08 1.345.034.680,77

ΟΜΙΛΟΣ
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31.12.2010 31.12.2009 1.01.2009

Περιουσιακά Στοιχεία

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σηµ.

Ενσώµατα πάγια 6.1 108.317.089,63 109.255.122,89 105.236.712,17

Επενδύσεις σε ακίνητα 6.1 74.851.786,86 75.539.833,43 75.620.691,00

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 96.216.358,41 97.524.649,94 100.445.203,09

Υπεραξία 6.2 200.171.794,84 200.171.794,84 200.171.794,84

Επενδύσεις σε θυγατρικές 6.3 88.623.104,98 127.624.810,35 121.302.798,70

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 6.4 483.456,80 684.451,20 989.428,94

Συµµετοχές σε Συγγενείς επιχειρήσεις 6.3 42.422.082,00 0,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 6.15 8.666.423,10 7.951.028,21 1.692.481,69

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 6.5 16.148.081,54 6.484.739,67 5.662.614,51

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 635.900.178,16 625.236.430,53 611.121.724,94

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 6.6 97.242.586,17 90.756.414,91 93.923.128,23

Εµπορικές απαιτήσεις 6.7 68.231.554,52 61.194.015,41 42.230.356,28

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.7 26.931.065,13 18.527.420,07 18.260.419,30

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 186.640,00 20.265,00 164.611,00

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.8 12.585.398,80 28.974.494,31 18.288.090,50

Χρηµατοοικονοµικά περουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία 

µέσω αποτελεσµάτων 6.9 382.128,20 509.380,12 388.228,08

Σύνολο κυκλοφορούντων 205.559.372,82 199.981.989,82 173.254.833,39

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 841.459.550,98 825.218.420,35 784.376.558,33

Ίδια κεφάλαια & υποχρεώσεις

Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής

Μετοχικό κεφάλαιο 6.10 18.176.463,00 18.176.463,00 18.234.052,65

Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο 6.10 62.531.731,47 62.531.731,47 62.531.731,47

Λοιπά αποθεµατικά 6.10 -17.204.960,59 -15.286.180,24 6.291.491,00

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 6.10 -85.554.366,48 -85.554.366,48 -85.554.366,48

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 6.10 61.958.587,29 79.804.789,93 86.730.987,60

39.907.454,69 59.672.437,68 88.233.896,24

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 39.907.454,69 59.672.437,68 88.233.896,24

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 6.11 555.501.410,00 248.931.586,19 528.926.121,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.15 19.513.480,66 16.151.593,22 4.815.378,63

Υποχρεώσεις συνταξιοδότησης προσωπικού 6.12 8.180.539,61 8.014.426,00 7.739.130,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις 6.13 3.471.874,00 3.316.178,00 3.872.351,89

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχ/σεις 6.14 34.329.737,19 31.662.106,79 0,00

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχ/σεων 620.997.041,46 308.075.890,20 545.352.981,52

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 6.11 106.243.124,52 393.923.146,68 91.258.304,57

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 242.246,00 0,00 0,00

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 6.16 67.983.949,85 50.086.599,91 56.122.842,33

Τρέχον φόρος εισοδήµατος 6.17 5.017.541,70 9.352.869,12 781.806,53

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.17 988.300,35 3.905.372,34 2.411.959,70

Μερίσµατα πληρωτέα 79.892,41 202.104,42 214.767,44

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχ/σεων 180.555.054,83 457.470.092,47 150.789.680,57

Σύνολο υποχρεώσεων 801.552.096,29 765.545.982,67 696.142.662,09

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων & υποχρεώσεων 841.459.550,98 825.218.420,35 784.376.558,33

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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3.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

01.01-31.12.2010 01.01-31.12.2009

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σηµ.

Κύκλος εργασιών 6.18 989.600.917,39 992.502.394,88

Κόστος πωλήσεων -491.095.119,99 -499.250.938,63

Μικτά κέρδη 498.505.797,40 493.251.456,25

Άλλα έσοδα 6.18 33.056.356,97 30.904.969,23

Έξοδα διοίκησης 6.18 -55.525.876,87 -56.501.564,05

Έξοδα διάθεσης 6.18 -297.811.268,79 -279.901.709,88

Άλλα έξοδα 6.18 -6.552.004,53 -10.240.218,60

Λειτουργικά κέρδη 171.673.004,18 177.512.932,95

Κέρδος / Ζηµία από συγγενείς εταιρείες 0,00 0,00

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 6.18 23.575.392,01 17.227.594,49

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 6.18 -70.536.356,33 -36.980.226,87

Κέρδη προ φόρων 124.712.039,87 157.760.300,57

Φόρος εισοδήµατος 6.19 -39.607.531,82 -42.518.229,82

Κέρδη µετά από φόρους 85.104.508,05 115.242.070,75

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα):

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία -4.120,00 0,00

Αποτίµηση Παγίων Στοιχείων 0,00 750.692,83

Αποτίµηση Χρηµατοικονοµικών µέσων -7.916.129,69 -27.282.954,87

Φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία του συνολικού 
εισοδηµατος 0,00 6.110.041,14

Αναβαλλόµενοι φόροι µη µετέχοντες στα κέρδη περιόδου 657.456,73 0,00

Συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή εκµεταλλεύσεων 
εξωτερικού 23.229.789,21 -14.495.863,51

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους 15.966.996,25 -34.918.084,41

Συγκεντρ/κά συνολ. έσοδα µετά από φόρους 101.071.504,30 80.323.986,34

Το κέρδος αποδίδεται σε:

Ιδιοκτήτες µητρικής 83.279.446,42 113.431.136,08

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1.825.061,62 1.810.934,67

Σύνολο 85.104.508,05 115.242.070,75

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

αποδίδονται σε:

Ιδιοκτήτες µητρικής 99.246.442,67 78.513.049,27

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1.825.061,62 1.810.937,07

Σύνολο 101.071.504,30 80.323.986,34

Κέρδη περιόδου ανά µετοχή

Βασικά και µειωµένα ( σε ΕΥΡΩ) : 1,39650 1,90540

Κέρδη προ φορων τοκών και αποσβέσεων (EBITDA) 193.347.983,72 199.376.051,49

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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01.01-31.12.2010 01.01-31.12.2009

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σηµ.

Κύκλος εργασιών 6.18 379.008.882,89 397.548.090,43

Κόστος πωλήσεων -197.532.462,78 -210.173.289,11

Μικτά κέρδη 181.476.420,11 187.374.801,32

Άλλα έσοδα 6.18 18.204.303,58 16.477.019,65

Έξοδα διοίκησης 6.18 -22.328.565,90 -24.660.782,12

Έξοδα διάθεσης 6.18 -123.567.979,15 -120.506.178,98

Άλλα έξοδα 6.18 -8.169.733,49 -3.310.212,61

Λειτουργικά κέρδη 45.614.445,15 55.374.647,26

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 6.18 21.843.580,89 16.011.485,43

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 6.18 -64.934.308,69 -30.984.500,57

Κέρδη προ φόρων 2.523.717,35 40.401.632,12

Φόρος εισοδήµατος 6.19 -16.844.826,73 -17.945.712,19

Ζηµίες / Κέρδη µετά από φόρους -14.321.109,38 22.455.919,93

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα):

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία -4.120,00 161.088,66

Αποτίµηση Παγίων Στοιχείων 0,00 750.692,83

Αποτίµηση Χρηµατοικονοµικών µέσων -7.916.129,69 -27.363.695,54

Φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία του συνολικού 

εισοδηµατος 0,00 6.109.263,15

Αναβαλλόµενοι φόροι µη µετέχοντες στα κέρδη περιόδου 664.684,73 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους -7.255.564,96 -20.342.650,90

Συγκεντρ/κά συνολ. έσοδα µετά από φόρους -21.576.674,34 2.113.269,03

Το κέρδος αποδίδεται σε:

Ιδιοκτήτες µητρικής -14.321.109,38 22.455.919,93

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00

Σύνολο -14.321.109,38 22.455.919,93

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

αποδίδονται σε:

Ιδιοκτήτες µητρικής -21.576.674,34 2.113.269,03

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00

Σύνολο -21.576.674,34 2.113.269,03

Κέρδη περιόδου ανά µετοχή

Βασικά και µειωµένα ( σε ΕΥΡΩ) : 6.20 -0,24010 0,37720

Κέρδη προ φορων τοκών και αποσβέσεων (EBITDA) 56.383.539,31 64.943.052,09

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  

 Λόγω του ότι στην κλειόµενη χρήση ολοκληρώθηκε η συγχώνευση  µε απορρόφηση από την ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε.,  
των εταιρείων “FOLLI - FOLLIE ΑΒΕΕ” και  “ΕLMEC SPORT ABETE”,  οι ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, περιλαµβάνουν, για 
λόγους συγκρισιµότητας, τα αποτελέσµατα και τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των δύο απορροφηθεισών εταιρειών, για το σύνολο 
της χρήσης 2010, καθώς και για τη χρήση 2009 και τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού για την 01.01.2009. Συνεπώς, τα παρόντα 
στοιχεία και πληροφορίες των ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, σε ό,τι αφορά τα µεγέθη της χρήσης 2009, διαφέρουν από 
τα αρχικώς δηµοσιευθέντα. 
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3.3.1 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου 

  

Σηµ.
Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο

Λοιπά Στοιχεία 

Καθαρής Θέσης

Αποθεµατικά 

εύλογης αξίας

Λοιπά 

αποθεµατικά
Ιδιες Μετοχές

Αποτελέσµατα εις  

νέον

Συναλλαγµατικές 

διαφορές

Σύνολο καθαρής 

θέσης Μετόχων 

Εταιρείας(β)

∆ικαιώµατα 

µειοψηφίας (γ)

Σύνολο Καθαρής 

Θέσης 

(δ)=(β)+(γ)

Υπόλοιπα 1.1.2009 18.234.052,65 62.531.731,47 -88.927.927,73 0,00 28.713.434,37 -13.559.552,05 403.313.393,23 -46.463.425,24 363.841.706,70 12.380.531,47 376.222.238,17
Κέρδη µετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.431.136,08 0,00 113.431.136,08 1.810.934,67 115.242.070,75
Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.422.220,90 0,00 -14.495.863,51 -34.918.084,41 0,00 -34.918.084,41
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.422.220,90 0,00 113.431.136,08 -14.495.863,51 78.513.051,67 1.810.934,67 80.323.986,34
Επιστροφή κεφαλαίου σε µετόχους µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -600.000,00 -600.000,00
∆ιάφορα έσοδα / έξοδα στα ίδια κεφάλαια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006.537,42 0,00 1.006.537,42 0,00 1.006.537,42
∆ικαιώµατα µειοψηφίας από µεταβολή ποσοστών θυγατρικών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -232.176,10 -232.176,10
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.524.430,19 0,00 -14.524.430,19 -14.524.430,19
Μεταφορές -57.589,65 0,00 0,00 0,00 -172.207,39 0,02 -1.333.543,62 1.243.497,23 -319.843,41 262.253,76 -57.589,65
Αγορά ιδίων µετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.042.539,44 0,00 0,00 -1.042.539,44 0,00 -1.042.539,44

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2009 6.10 18.176.463,00 62.531.731,47 -88.927.927,73 0,00 8.119.006,08 -14.602.091,47 501.893.092,92 -59.715.791,52 427.474.482,75 13.621.543,80 441.096.026,55

Υπόλοιπα 1.1.2010 18.176.463,00 62.531.731,47 -88.927.927,73 0,00 8.119.006,08 -14.602.091,47 501.893.092,92 -59.715.791,52 427.474.482,75 13.621.543,80 441.096.026,55
Κέρδη µετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.279.446,43 0,00 83.279.446,43 1.825.061,62 85.104.508,05
Αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.120,00 0,00 0,00 0,00 -4.120,00 0,00 -4.120,00
Αποτίµηση Χρηµατοικονοµικών µέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.916.129,69 0,00 0,00 0,00 -7.916.129,69 0,00 -7.916.129,69
Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.229.789,21 23.229.789,21 0,00 23.229.789,21
Αναβαλλόµενη φόροι θυγατρικής στα ίδια κεφάλαια 0,00 0,00 0,00 0,00 657.456,73 0,00 0,00 0,00 657.456,73 0,00 657.456,73
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.262.792,96 0,00 83.279.446,43 23.229.789,21 99.246.442,68 1.825.061,62 101.071.504,30
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου θυγατρικής 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81.000,00 0,00 -81.000,00 0,00 -81.000,00
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.953.623,22 0,00 -3.953.623,22 0,00 -3.953.623,22
Εξαγορά µειοφηφικών συµµετοχων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -598.064,97 -598.064,97
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.713.389,80 0,00 3.274.472,97 0,01 -438.916,82 438.916,82 0,00
Αγορά ιδίων µετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.073.106,81 5.609.748,55 1.117.423,57 0,00 5.654.065,31 0,00 5.654.065,31
Εκκαθάριση Συµµετοχών 0,00 0,00 1.900.072,87 0,00 0,00 0,00 0,00 -627.964,51 1.272.108,36 0,00 1.272.108,36

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2010 18.176.463,00 62.531.731,47 -87.027.854,86 0,00 -3.930.283,49 -8.992.342,92 585.529.812,67 -37.113.966,81 529.173.559,06 15.287.457,27 544.461.016,33
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3.3.1.2 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 

  

Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο

Λοιπά Στοιχεία 

Καθαρής Θέσης

Λοιπά 

αποθεµατικά
Ιδιες Μετοχές

Αποτελέσµατα εις  

νέον

Σύνολο καθαρής 

θέσης Μετόχων 

Εταιρείας(β)

Σύνολο Καθαρής 

Θέσης 

(δ)=(β)+(γ)

Υπόλοιπα 1.1.2009 18.176.463,00 62.531.731,47 -85.554.366,48 19.851.043,05 -13.670.801,29 86.899.825,84 88.233.895,59 88.233.895,59
Κέρδη µετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.455.919,93 22.455.919,93 22.455.919,93
Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 0,00 -20.423.882,56 0,00 81.231,66 -20.342.650,90 -20.342.650,90
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 -20.423.882,56 0,00 22.537.151,59 2.113.269,03 2.113.269,03
Μερίσµατα πληρωτέα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.632.187,50 -29.632.187,50 -29.632.187,50
Αγορά ιδίων µετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.042.539,44 0,00 -1.042.539,44 -1.042.539,44
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2009 18.176.463,00 62.531.731,47 -85.554.366,48 -572.839,51 -14.713.340,73 79.804.789,93 59.672.437,68 59.672.437,68

Υπόλοιπα 1.1.2010 18.176.463,00 62.531.731,47 -85.554.366,48 -572.839,51 -14.713.340,73 79.804.789,93 59.672.437,68 59.672.437,68
Κέρδη µετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.321.109,38 -14.321.109,38 -14.321.109,38

Αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 -200.994,40 0,00 0,00 -200.994,40 -200.994,40
Αποτίµηση Χρηµατοικονοµικών µέσων 0,00 0,00 0,00 -7.719.255,29 0,00 0,00 -7.719.255,29 -7.719.255,29

Αναβαλλόµενη φόροι θυγατρικής στα ίδια κεφάλαια 0,00 0,00 0,00 606.545,73 0,00 58.139,00 664.684,73 664.684,73
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 -7.313.703,96 0,00 -14.262.970,38 -21.576.674,34 -21.576.674,34
Μερίσµατα πληρωτέα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.953.623,22 -3.953.623,22 -3.953.623,22

Αγορά/Πώληση ιδίων µετοχών 0,00 0,00 0,00 -1.073.106,81 5.720.997,81 1.117.423,57 5.765.314,57 5.765.314,57
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 747.032,61 0,00 -747.032,61 0,00 0,00

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2010 18.176.463,00 62.531.731,47 -85.554.366,48 -8.212.617,67 -8.992.342,92 61.958.587,29 39.907.454,69 39.907.454,69   
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33..44  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

2η Εναλλακτική: Έµµεση µέθοδος 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη πρό φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 124.712.039,87 157.760.300,57 2.523.717,35 40.401.632,12
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 21.674.979,54 21.863.118,54 10.769.094,16 9.568.404,83
Προβλέψεις 1.376.205,55 5.750.168,21 1.114.140,13 1.388.149,01
Συναλλαγµατικές διαφορές 15.022.444,82 -3.723.505,12 0,00 0,00
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής 

δραστηριότητας
7.410.376,23 -15.249.183,29 5.812.306,70 -9.912.412,80

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 34.005.036,00 32.511.915,10 31.467.372,44 25.131.951,90
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης 
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -28.146.832,02 -28.158.985,05 -5.920.980,70 3.398.595,75
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -83.525.552,35 -22.200.171,49 -14.703.959,48 -18.877.683,73
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 16.885.115,20 -29.310.808,95 11.605.729,20 -4.198.077,98
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -33.307.227,27 -31.475.378,63 -30.769.563,71 -25.313.831,54

Καταβεβληµένοι φόροι -46.161.070,27 -32.364.075,35 -19.232.954,70 -12.804.491,93

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηρ/τες (α) 29.945.515,30 55.403.394,54 -7.335.098,61 8.782.235,63

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών 

επενδύσεων
-83.154,00 -220.295,00 -83.154,00 -8.019.866,21

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων -23.198.894,61 -29.267.423,43 -9.372.838,61 -12.069.783,13

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων
437.397,77 3.213.077,67 278.944,13 214.941,49

Τόκοι εισπραχθέντες 1.349.270,88 613.980,72 381.898,40 217.543,36
Μερίσµατα εισπραχθέντα 90.604,00 102.269,87 90.604,00 15.457.665,50
Είσπραξη από πώληση χρηµ/κών περιουσιακών στοιχείων -18.576.576,91 14.156.518,43 -18.576.576,91 14.153.112,43
Μείωση/(Αύξηση) λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων -2.405.646,84 -620.205,60 373.423,27 -90.018,90

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -42.386.999,71 -12.022.077,34 -26.907.699,72 9.863.594,54

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Επιστροφή µετοχικου κεφαλαίου σε µετόχους µειοψηφίας 0,00 -600.000,00 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 87.937.835,62 128.990.421,91 64.922.934,00 74.091.765,00
Εισροές από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 5.002.503,70 0,00 5.000.000,00 35.722.997,00
Εξοφλήσεις δανείων -62.731.046,48 -107.694.094,09 -48.771.876,08 -86.005.935,06
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

(χρεωλύσια)
-2.795.686,35 -2.129.065,36 -2.614.570,10 -1.092.794,36

Αγορά ίδιων µετοχών 3.394.320,22 -1.042.539,44 3.394.320,22 -1.042.539,44
Μερίσµατα πληρωθέντα -4.077.105,22 -14.494.195,87 -4.077.105,22 -29.632.919,50

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
26.730.821,49 3.030.527,15 17.853.702,82 -7.959.426,36

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)
14.289.337,08 46.411.844,35 -16.389.095,51 10.686.403,81

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 119.476.328,10 73.064.483,75 28.974.494,31 18.288.090,50
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 133.765.665,18 119.476.328,10 12.585.398,80 28.974.494,31

O ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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4. Πληροφορίες για τον όµιλο 

4.1  Γενικές Πληροφορίες  

Η «Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών Ανώνυµη εταιρεία Εκµετάλλευσης Καταστηµάτων Αφορολογήτων Ειδών 
και Βιοµηχανική, Βιοτεχνική, Τεχνική και Εµπορική Εταιρεία Α.Ε» είναι ανώνυµη εταιρεία εγγεγραµµένη στην 
Ελλάδα  στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρείων µε Α.Ρ.Μ.Α.Ε 14216/06/Β/86/06 και η έδρα της είναι στον Αγ. 
Στέφανο Αττικής. Η εταιρεία δραστηριοποείται στους τοµείς του λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου, στην 
κατασκευή κοσµηµάτων και στον τοµέα της ένδυσης – Υπόδησης.  

Στην χρήση 2010 υπήρξαν σηµαντικές µεταβολές, στον όµιλο, µε σηµαντικότερη αυτή της ολοκλήρωσης της 

συγχώνευσης των εταιρειών «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ-ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ-ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ-ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ» και «ELMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΗΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε».   

Συγκεκριµένα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε. (KAE A.E.) καθώς και 

των εταιρειών FOLLI - FOLLIE ΑΒΕΕ, και ΕLMEC SPORT ABETE αποφάσισαν στις από 24-6-2010 συνεδριάσεις 

τους  να προτείνουν προς τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων τους τη συγχώνευση τους, µε απορρόφηση από 

την ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε. (Απορροφώσα) των FOLLI - FOLLIE ΑΒΕΕ (Απορροφώµενη, 

κατείχε το 56,78% της απορροφώσας), και της ΕLMEC SPORT ABETE (Β' Απορροφώµενη και κατά 95,6% 

θυγατρική της Απορροφώσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, των άρθρων 1 έως 5 του 

Ν.2166/1993 και εν γένει της εµπορικής και της κείµενης νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς ως ισχύουν µε 

ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας συγχωνεύσεως και κατάρτισης του ισολογισµού µετασχηµατισµού την 

30.06.2010. Στις 03/11/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, το σχετικό σχέδιο σύµβασης 

συγχώνευσης. Η οριστική έγκριση της εν λόγω συγχώνευσης, από τους µετόχους της εταιρείας, 

πραγµατοποίηθηκε σε Έκτακτη Γενική συνέλευση στις 06/12/2010 στα γραφεία της εταιρείας καθώς και µε την 

υπ΄αριθµ πρωτ. Κ2-11763/30.12.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

και καταχωρήθηκε στις 30.12.2010 στο οικείο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών. 

Η νέα επωνυµία που προέκυψε µετά την συγχώνευση είναι: «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» µε το διακριτικό τίτλο 

“FOLLI – FOLLIE GROUP”.  

Στην εν λόγω εταιρεία καθώς και στον Όµιλο αυτής τα ποσοστά συµµετοχής των µετόχων των τριών 

εταιρειών διαµορφώθηκαν ως εξής: 

� Μέτοχοι FOLLI-FOLLIE ABEE                     83,5%  των µετοχών 

� Μέτοχοι µειοψηφίας ΚΑΕ ΑΕ                     16,25% των  µετοχών 

� Μέτοχοι µειοψηφίας ΕΛΜΕΚ ΣΠΟΡΤ ΑΕΒΕ  0,25% των  µετοχών 

Ο Όµιλος που προέκυψε µετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θεωρείται ως απόλυτη συνέχεια του oµίλου 

FOLLI-FOLLIE ABEE.  

Το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους : 

1. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ του Γεωργίου, Πρόεδρος, εκτελεστικό Μέλος  
2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΥ του Κορνηλίου,Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό µέλος,  
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ του ∆ηµητρίου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό Μέλος  
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ του Παντελή, Α’ Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος & Γενικός ∆ιευθυντής, εκτελεστικό 

Μέλος  
5. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΧΑΡΙΟΥ του Νικολάου, Β’ Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος & Γενικός ∆ιευθυντής, εκτελεστικό 

µέλος,  
6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Μέλος  
7. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ∆ΑΦΕΡΜΟΣ του Βασιλείου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Μέλος,  
8. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΖΟΣ του Αντωνίου, µη εκτελεστικό Μέλος  
9. ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΣ  του Αρίστου, µη εκτελεστικό µέλος,  
10. ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΝΤΗΣ του Μαρτίνου, µη εκτελεστικό µέλος,  
11. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος, µη εκτελεστικό Μέλος  
12. ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΤΣΗΣ του Ιωάννη, µη εκτελεστικό Μέλος  
13. ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΩΤΗ του Γεωργίου, εκτελεστικό µέλος,  
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Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της FOLLI FOLLIE  GROUP και 
των θυγατρικών της, που µαζί αναφέρονται ως όµιλος και καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2010 
έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2010, έχουν εγκριθεί από το ∆.Σ. της εταιρείας στις 29 Μαρτίου 2011 και υπόκεινται 
στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης η οποία είναι κατά νόµο αρµόδια να τις τροποποιεί. 

 

4.1 ∆οµή του οµίλου 

 
Η πράξη της συγχώνευσης, από λογιστικής απόψεως βάσει των  ∆.Π.Χ.Α., είναι µια συναλλαγή µεταξύ 
επιχειρήσεων υπό κοινό έλεγχο (όλες οι συγχωνευόµενες επιχειρήσεις είναι υπό τον έλεγχο της FOLLI-FOLLIE 
ABEE) και συνεπώς δεν µπορεί να θεωρηθεί ως εξαγορά (απόκτηση) βάσει του ∆.Π.Χ.Α 3 “Συνενώσεις 
Επιχειρήσεων”.  Με δεδοµένο επίσης  όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 4.1,  ότι ο Όµιλος θεωρείται ως 
απόλυτη συνέχεια του Οµίλου FOLLI-FOLLIE ABEE, η συναλλαγή θεωρήθηκε ως  ανάστροφη απόκτηση των 
δικαιωµάτων µειοψηφίας (non controlling interests) της ΚΑΕ ΑΕ και ΕΛΜΕΚ ΣΠΟΡΤ ΑΕΒΕ από την FOLLI-FOLLIE 
ABEE και συνεπώς λογιστικοποιήθηκε ως απόκτηση δικαιωµάτων µειοψηφίας, βάσει των παραγράφων 30 και 31 
του ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές  οικονοµικές καταστάσεις», βάσει του οποίου η απόκτηση 
δικαιωµάτων µειοψηφίας σε µια θυγατρική θεωρείται συναλλαγή καθαρής θέσης και η διαφορά µεταξύ τιµήµατος 
για την απόκτηση και λογιστικής αξίας των δικαιωµάτων µειοψηφίας αναγνωρίζεται απευθείας στην καθαρή θέση 
(Ίδια κεφάλαια). 
Το  τίµηµα  για  την  απόκτηση  των δικαιωµάτων µειοψηφίας προσδιορίσθηκε ως εξής: 
 

Μετοχές ΚΑΕ ΑΕ προ 
απορρόφησης 

Νέες µετοχές που θα εκδοθούν ως 
αποτέλεσµα της απορρόφησης  

Σύνολο µετοχών στην 
εταιρεία 

 
52.675.000 

 
7.913.210 

 
60.588.210 

   
Με βάση τις προαναφερθείσες µετοχές, η συµµετοχή των µετόχων  στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας  είναι: 
 

Μέτοχοι FOLLI-FOLLIE ABEE  83,5% 
Μέτοχοι µειοψηφίας ΚΑΕ ΑΕ  16,25% 

Μέτοχοι µειοψηφίας ΕΛΜΕΚ 
ΣΠΟΡΤ ΑΕΒΕ  

 0,25% 

 Αν η εξαγορά των δικαιωµάτων µειοψηφίας είχε γίνει απευθείας από την FOLLI-FOLLI ABEE, της οποίας το 
µετοχικό κεφάλαιο  αποτελείτο από 32.946.875 µετοχές, για την διατήρηση της ίδιας σχέσης συµµετοχής στο 
κεφάλαιο της εταιρείας µετά την απορρόφηση (δηλαδή µέτοχοι FOLLI-FOLLIE ABEE 83,5%, µέτοχοι µειοψηφίας 
ΚΑΕ ΑΕ 16,25% και µέτοχοι µειοψηφίας ΕΛΜΕΚ ΣΠΟΡΤ ΑΕΒΕ 0,25%), θα απαιτείτο η έκδοση 6.510.460,33 
µετοχών. Με βάση την τιµή κλεισίµατος της µετοχής της FOLLI-FOLLIE ABEE κατά την ηµεροµηνία ανακοίνωσης 
της συγχώνευσης από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών (24.06.2010), προκύπτει τίµηµα εξαγοράς των 
δικαιωµάτων µειοψηφίας ποσού 6.510.460,33*16,7=108.724.687,50. 
Οι λοιπές λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν κατά την κατάρτιση των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 
πληροφοριών είναι συνεπείς µε  τις λογιστικές πολιτικές που είχαν υιοθετηθεί από τους τρεις οµίλους εταιρειών 
που συγχωνεύθηκαν.   
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περαιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας και 
των θυγατρικών της. Η δοµή του οµίλου όπως διαµορφώθηκε µετά την συγχώνευση των δυο εταιρειών 
εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα: 
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α/α Επωνυµία Εταιρείας Χώρα
% Άµεσης 

συµ/χη

% Έµµεσης 

συµ/χη
Σύνολο

Μέθοδος 

ενοποίησης

Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. Αγ.Στέφανος
Ολική ενοποίηση

1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 100,00% 100,00% Ολική ενοποίηση
2 HELLENIC TOURIST BUREAU  Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 100,00% 100,00% Ολική ενοποίηση
3 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 100,00% 100,00% Ολική ενοποίηση
4 ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α 25,00% 25,00% 50,00% Ολική ενοποίηση
5 LOGISTICS EXPRESS A.E. ΕΛΛΑ∆Α 100,00% 100,00% Ολική ενοποίηση
6 NORTH LANDMARK ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 35,00% 35,00% Ολική ενοποίηση
7 FOLLI FOLLIE UK LTD ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ 99,99% 99,99% Ολική ενοποίηση
8 FOLLI FOLLIE FRANCE SA ΓΑΛΛΙΑ 100% 100,00% Ολική ενοποίηση
9 FOLLI FOLLIE SPAIN SA ΙΣΠΑΝΙΑ 100% 100,00% Ολική ενοποίηση
10 MFK FASHION ΚΥΠΡΟΣ 100% 100,00% Ολική ενοποίηση
11 FOLLI FOLLIE JAPAN LTD ΙΑΠΩΝΙΑ 100% 100,00% Ολική ενοποίηση
12 FOLLI FOLLIE HONG KONG LTD ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 99,99% 99,99% Ολική ενοποίηση
13 HDFS SKOPJE DOO (Π.Γ.∆.Μ.) Π.Γ.∆.Μ. 100,00% 100,00% Ολική ενοποίηση
14 ELMEC ROMANIA SRL POYMANIA 100,00% 100,00% Ολική ενοποίηση
15 ELMEC SPORT BULGARIA  EOOD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100,00% 100,00% Ολική ενοποίηση
16 PLANACO AΒΕE ΕΛΛΑ∆Α 100% 100,00% Ολική ενοποίηση
17 ICE GUBE A.E ΕΛΛΑ∆Α 25% 25,00% Ολική ενοποίηση
18 COLLECTIVE A.E ΕΛΛΑ∆Α 80% 80,00% Ολική ενοποίηση
19 FOLLI FOLLIE ASIA LTD ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 100% 99,99% Ολική ενοποίηση
20 FOLLI FOLLIE TAIWAN LTD ΤΑΙΒΑΝ 100% 99,99% Ολική ενοποίηση
21 FOLLI FOLLIE KOREA LTD Ν.ΚΟΡΕΑ 100% 99,99% Ολική ενοποίηση
22 FOLLI FOLLIE SINGAPORE LTD ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 100% 99,99% Ολική ενοποίηση
23 BLUEFOL GUAM LTD ΓΚΟΥΑΜ 100% 99,99% Ολική ενοποίηση
24 BLUEFOL HAWAII LTD ΧΑΒΑΗ 100% 99,99% Ολική ενοποίηση
25 BLUEFOL HONG KONG LTD ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 100% 99,99% Ολική ενοποίηση
26 FOLLI FOLLIE MALAYSIA LTD ΜΑΛΑΙΣΙΑ 100% 99,99% Ολική ενοποίηση
27 FOLLI FOLLIE THAILAND LTD ΤΑΥΛΑΝ∆Η 100% 99,99% Ολική ενοποίηση
28 FOLLI FOLLIE CHINA (PILION LTD) ΚΙΝΑ 100% 100,00% Ολική ενοποίηση
29 LAPFOL (JOINT VENTURE) ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 75% 75,00% Ολική ενοποίηση
30 LINKS (LONDON) LIMITED ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ 100% 100,00% Ολική ενοποίηση
31 LINKS OF LONDON (INTERNATIONAL) LTD ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ 100% 100,00% Ολική ενοποίηση
32 LINKS OF LONDON COM LTD (UK) ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ 100% 100,00% Ολική ενοποίηση
33 LINKS OF LONDON ASIA LTD (HK) ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 100% 100,00% Ολική ενοποίηση
34 LINKS OF LONDON INC (USA) Η.Π.Α. 100% 100,00% Ολική ενοποίηση
35 LINKS OF LONDON (FRANCE) ΓΑΛΛΙΑ 100% 100,00% Ολική ενοποίηση

ΜΗΤΡΙΚΗ

  
  

Στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνονται και τα οικονοµικά στοιχεία των εταιρειών Ice Cube 
ΑΕ και Collective Πατρών AE τα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται στην αντίστοιχη περίοδο της προηγουµένης 
χρήσης. Η ενοποίηση των εταιρειών αυτών δεν µετέβαλε τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου σε ποσοστό 
µεγαλύτερο του 25%.  
Επίσης στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνονται  τα οικονοµικά στοιχεία της εταιρειας 
ICS Elmec Sport srl η οποία βρίσκεται σε στάδιο εκκαθάρισης ενώ η αξία κτήσης της αποµειώθηκε στην χρήση 
κατά 100% .  
Οι θυγατρικές εταιρείες στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται στην τιµή κτήσεως τους µείον τις 
τυχόν ζηµιές αποµείωσης. 

5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

5.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων  

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και οι οικονοµικές κατάσατσεις της εταιρείας (εφεξής 
«Οικονοµικές Καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( 
στο εξής ∆ΠΧΑ) που έχουν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

5.2 Ενοποίηση  

5.2.1 Θυγατρικές  

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των 
ελεγχόµενων από αυτή επιχειρήσεων (θυγατρικές). Έλεγχος υπάρχει όταν η Εταιρεία έχει την δυνατότητα να 
καθορίζει τις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές δραστηριότητες µιας επιχείρησης µε σκοπό την απόκτηση 
οφέλους. Τα αποτελέσµατα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των θυγατρικών, ενσωµατώνονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις µε την µέθοδο ολικής ενοποίησης. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις των θυγατρικών 
συντάσσονται µε τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που ακολουθεί η Εταιρεία. Οι ενδο οµιλικές συναλλαγές, τα ενδο-
οµιλικά υπόλοιπα και τα ενδοοµιλικά έσοδα και έξοδα, απαλείφονται κατά την ενοποίηση. Η υπεραξία που 
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προκύπτει κατά την εξαγορά επιχειρήσεων, αν είναι θετική αναγνωρίζεται ως µη αποσβέσιµο περιουσιακό 
στοιχείο, υποκείµενο ετησίως σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας του. Αν είναι αρνητική, αναγνωρίζεται ως έσοδο 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων του Οµίλου. Υπεραξία, είναι η διαφορά µεταξύ τιµήµατος για την απόκτηση και 
εύλογης αξίας των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων 
της αποκτώµενης. 

5.3 Συναλλαγµατικές Μετατροπές  

 
(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου και της Εταιρίας εκφράζονται σε ευρώ, 
που είναι το νόµισµα του οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργούν (Λειτουργικό νόµισµα). 
 
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που 
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες 
προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή 
των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία 
ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου 
και οι διαφορές της εύλογης αξίας. Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του οµίλου 
επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του οικονοµικού περιβάλλοντος, της εκάστοτε χώρας όπου λειτουργεί η κάθε 
εταιρεία του οµίλου. Οι ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών που µετέχουν στην ενοποίηση, και οι 
οποίες αρχικά παρουσιάζονται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα παρουσίασης του οµίλου, έχουν 
µετατραπεί σε €. Τα στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις έχουν µεταφραστεί σε € στην ισοτιµία 
κλεισίµατος την ηµεροµηνία του ισολογισµού (βλ. παρ. 8.1.1). Τα έσοδα και τα έξοδα έχουν µετατραπεί στο 
νόµισµα παρουσίασης του οµίλου στις µέσες ισοτιµίες κάθε αναφερόµενης περιόδου (βλ. παρ. 8.1.1). Όποιες 
διαφορές προκύπτουν από αυτή την διαδικασία µεταφέρονται στο αποθεµατικό µετατροπής ισολογισµών 
θυγατρικών σε ξένο νόµισµα, της καθαρής θέσης, µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. 
 

5.4 Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα 

Οι λειτουργικοί τοµείς του Οµίλου είναι στρατηγικές µονάδες που πωλούν διαφορετικά αγαθά. 
Παρακολουθούνται και διοικούνται ξεχωριστά από το διοικητικό συµβούλιο, διότι τα αγαθά αυτά είναι εντελώς 
διαφορετικής φύσεως, ζήτησης στην αγορά και µικτού περιθωρίου κέρδους. 
 
 
Οι τοµείς του Οµίλου είναι οι εξής: 
 
- Κόσµηµα, Ρολόι, Αξεσουάρ: 
Ο τοµέας αυτός περιλαµβάνει την επεξεργασία και εµπορία κοσµηµάτων, ρολογιών και λοιπών παρεµφερών 
αξεσουάρ 
 
- Λιανικό Ταξιδιωτικό Εµπόριο: 
Ο τοµέας του λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου περιλαµβάνει τις πωλήσεις αφορολογήτων και φορολογηµένων 
ειδών λιανικής που πραγµατοποιείται σε σταθµούς αεροδροµίων, τελωνείων και λιµανιών  
 
- Πολυκαταστήµατα: 
Ο τοµέας αυτός αφορά την εκµετάλλευση πολυκαταστηµάτων  
 
- Ένδυση – Υπόδηση: 
Αφορά την λιανική και χονδρική πώληση  επώνυµων ειδών ένδυσης και υπόδησης   
 
- Λοιπά: 
Περιλαµβάνονται οι τοµείς όπου οι πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες είναι κάτω του 5%. 
  
  
 
Οι λογιστικές πολιτικές για τους λειτουργικούς τοµείς είναι οι ίδιες µε αυτές που χρησιµοποιούνται για την 
σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων. Η αποδοτικότητα των τοµέων επιµετρείται στην βάση του 
αποτελέσµατος, κέρδους ή ζηµίας από τις λειτουργικές δραστηριότητες προ φόρου εισοδήµατος και δίχως να 
λαµβάνονται υπόψη ορισµένα κονδύλια εσόδων και εξόδων (έκτακτα και συναλλαγµατικές διαφορές), τα οποία η 
∆ιοίκηση παρακολουθεί συνολικά.  



Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 
Της περιόδου 01 Ιανουαρίου εως 31 ∆εκεµβρίου 2010   F.F. GROUP 

36 

  
  
α) Τα περιουσιακά στοιχεία των τοµέων του οµίλου κατά την 31.12.10 και 31.12.09 έχουν ως:  

Ποσά σε χιλ €

Κόσµηµα - 

Ρολόι 

Αξεσουάρ

Λιανικό 

Ταξιδιωτικό 

Εµπόριο

Πολυκαταστήµα

τα

Ενδυση - 

Υπόδηση
Λοιποί τοµείς Σύνολο

Απαλοιφές 

Ενοποίησης

Ενοποιηµένα 

στοιχεία

31.12.2010
Ενσώµατα και άυλα περιουσιακά 

στοιχεία 75.748 73.085 51.795 45.884 52.265 298.777 366.396 665.173

Αποθέµατα 148.689 52.905 47.401 46.985 3.137 299.117 -2.161 296.956

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 291.221 15.831 4.445 49.013 6.629 367.139 -17.455 349.684

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 95.310 10.764 21.450 4.903 1.339 133.766 0 133.766

610.968 152.585 125.091 146.785 63.370 1.098.799 346.780 1.445.579

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 523.022 301.361 20.735 56.590 6.931 908.639 -771.446 137.193

Σύνολο 1.133.990 453.946 145.826 203.375 70.301 2.007.438 -424.666 1.582.772

Μακροπρόθεσµα δάνεια 351.738 200.000 13.511 68.856 15.325 649.430 0 649.430

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 52.015 19.563 14.186 46.876 3.981 136.621 0 136.621

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 70.756 13.092 76.592 28.305 6.262 195.007 -11.900 183.107

474.509 232.655 104.289 144.037 25.568 981.058 -11.900 969.158

Λοιπά στοιχεία παθητικού 49.452 9.967 2.920 4.099 2.330 68.768 385 69.153

Ίδια Κεφάλαια 610.029 211.324 38.617 55.239 42.403 957.612 -413.151 544.461

Σύνολο 1.133.990 453.946 145.826 203.375 70.301 2.007.438 -424.666 1.582.772

31.12.2009 0 0 0 0 0 0 0 0

Ενσώµατα και άυλα περιουσιακά 

στοιχεία 72.226 75.000 53.375 44.959 50.250 295.810 367.930 663.740

Αποθέµατα 118.904 48.579 52.243 49.076 504 269.306 -2.949 266.357

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 251.269 15.164 14.864 42.180 320 323.797 -47.126 276.671

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 73.261 12.659 13.332 18.821 1.405 119.478 0 119.478

515.660 151.402 133.814 155.036 52.479 1.008.391 317.855 1.326.246

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 483.729 306.918 17.814 68.318 2.492 879.271 -768.788 110.483

Σύνολο 999.389 458.320 151.628 223.354 54.971 1.887.662 -450.933 1.436.729

Μακροπρόθεσµα δάνεια 67.598 155.000 13.561 82.102 12.170 330.431 0 330.431

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 300.309 74.557 14.400 36.603 2.357 428.226 -6.276 421.950

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 74.140 25.842 74.978 38.178 1.759 214.897 -36.289 178.608

442.047 255.399 102.939 156.883 16.286 973.554 -42.565 930.989

Λοιπά στοιχεία παθητικού 28.742 20.006 6.024 5.570 1.323 61.665 2.978 64.643

Ίδια Κεφάλαια 528.600 182.915 42.665 60.901 37.362 852.443 -411.346 441.097

Σύνολο 999.389 458.320 151.628 223.354 54.971 1.887.662 -450.933 1.436.729   

 

 

 

 

 

β) Λειτουργικό αποτέλεσµα ανά τοµέα  
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Ποσά σε χιλ. €
Κόσµηµα - 

Ρολόι 

Αξεσουάρ

Λιανικό 

Ταξιδιωτικό 

Εµπόριο

Πολυκ/µατα
Ενδυση - 

Υπόδηση
Λοιποί τοµείς Σύνολο

Απαλοιφές 

Ενοποίησης

Ενοποιηµένα 

στοιχεία

31.12.2010

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες 508.804 257.168 143.627 135.349 6.985 1.051.933 -62.333 989.600

Πωλήσεις διατοµεακές 942 0 824 5.492 445 7.703 -7.703 0

Μείον: Κόστος πωλήσεων -231.212 -128.864 -91.375 -91.701 -6.005 -549.157 58.062 -491.095

Μείον: Κόστος πωλήσεων διατοµεακό -435 -13 -6.167 -947 0 -7.562 7.562 0

Μικτό Κέρδος 278.099 128.291 46.909 48.193 1.425 502.917 -4.412 498.505

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 10.013 16.824 3.689 4.450 438 35.414 -2.358 33.056

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -132.487 -81.804 -36.004 -47.798 -2.654 -300.747 2.629 -298.118

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης διατοµεακά -26 0 0 -101 0 -127 127 0

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας -33.073 -12.398 -2.342 -7.745 -797 -56.355 5.603 -50.752

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας διατοµεακά -1 0 0 -13 -14 14 0

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης -7.441 -712 -142 -2.564 -119 -10.978 -40 -11.018

Λειτουργικό κέρδος τοµέα (ΕΒΙΤ) 115.085 50.200 12.110 -5.565 -1.720 170.110 1.563 171.673

31.12.2009

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες 478.710 274.147 152.789 137.341 1.421 1.044.408 -51.906 992.502

Πωλήσεις διατοµεακές 0 0 1.951 7.173 3 9.127 -9.127 0

Μείον: Κόστος πωλήσεων -212.079 -143.413 -97.211 -90.533 -1.077 -544.313 45.062 -499.251

Μείον: Κόστος πωλήσεων διατοµεακό 0 -209 -6.677 -1.120 -321 -8.327 8.327 0

Μικτό Κέρδος 266.631 130.525 50.852 52.861 26 500.895 -7.644 493.251

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 7.106 16.779 3.821 5.127 0 32.833 -1.928 30.905

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -118.748 -81.269 -37.420 -46.170 -178 -283.785 3.883 -279.902

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης διατοµεακά 0 0 -125 -796 -1 -922 922 0

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας -33.941 -14.798 -2.900 -8.106 -1.222 -60.967 4.465 -56.502

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας διατοµεακά 0 0 0 0 0 0 0 0

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης -5.528 -832 -130 -3.558 -174 -10.222 -17 -10.239

Λειτουργικό κέρδος τοµέα (ΕΒΙΤ) 115.520 50.405 14.098 -642 -1.549 177.832 -319 177.513  

 

 

 

 

Γεωγραφικοί τοµείς 

 

Ελλάδα
Λοιπή

Ευρώπη
Ασιατικές Χώρες Σύνολο

Καθαρές Εξωτερικές πωλήσεις
486.577.825,74 138.619.909,20 364.403.182,44 989.600.917,38

Μη κυκλοφορούν Περιουσιακά

στοιχεία 610.971.584,53 32.248.181,68 21.953.615,30 665.173.381,51
Κεφαλαιουχικές ∆απάνες 11.844.633,17 7.129.435,49 8.088.328,95 27.062.397,61

  

  

5.5 ΙΙδδιιοοχχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύµµεενναα  εεννσσώώµµαατταα  ππάάγγιιαα  σσττοοιιχχεείίαα  

Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως 
περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες 
καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στον όµιλο και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.  

Οι εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων (δηµιουργία καταστηµάτων) αποσβένονται στον εκτιµώµενο χρόνο της 
µίσθωσης.  

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή των παγίων, η οποία αναλυτικά έχει 
ως εξής: 

Κατηγορία παγίου Έτη ωφέλιµης ζωής 

- Κτίρια (ιδιόκτητα)      50 

- Ηλεκτρο-Μηχανολογ. κλπ. Εγκ/σεις Ιδιόκτητων κτιρίων           20-25 

- Εγκ/σεις σε ακίνητα τρίτων   8-12  

- Μηχανολογικός εξοπλισµός        7-9 

- Αυτοκίνητα – Οχήµατα                                         7-9 
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- Λοιπός  εξοπλισµός      7 

Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού, που συµµετέχει 
στην κατασκευή, κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη. Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες 
ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Εάν οι 
υπολειµµατικές αξίες, η προσδοκώµενη ωφέλιµη ζωή ή ο προσδοκώµενος ρυθµός ανάλωσης των µελλοντικών 
οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται σε κάποιο περιουσιακό στοιχείο έχουν µεταβληθεί, οι αλλαγές 
αντιµετωπίζονται λογιστικά ως µεταβολές σε λογιστικές εκτιµήσεις. Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι 
διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες 
στα αποτελέσµατα. 

Η λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων ελέγχεται για αποµείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις, δηλαδή γεγονότα ή 
αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία πιθανόν να µην είναι ανακτήσιµη. Αν υπάρχει τέτοια 
ένδειξη και η λογιστική αξία ξεπερνά το προβλεπόµενο ανακτήσιµο ποσό, τα περιουσιακά στοιχεία ή µονάδες 
δηµιουργίας ταµειακών ροών αποµειώνονται στο ανακτήσιµο ποσό. Το ανακτήσιµο ποσό των ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της καθαρής τιµής πωλήσεως τους και της αξίας 
χρήσης τους. Για τον υπολογισµό της αξίας χρήσεως, οι αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές 
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιµοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο που 
αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήµατος και των συναφών κινδύνων 
προς το περιουσιακό στοιχείο. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά 
(αποµείωση) καταχωρείται αρχικά σε µείωση του σχηµατισθέντος αποθεµατικού εύλογης αξίας (εάν υπάρχει για 
το αντίστοιχο πάγιο) το οποίο απεικονίζεται σε λογαριασµούς των ιδίων κεφαλαίων. Κάθε ζηµιά αποµείωσης που 
προκύπτει περά από το σχηµατισθέν αποθεµατικό για το συγκεκριµένο πάγιο, αναγνωρίζεται άµεσα ως έξοδο 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.  

 

5.6 Επενδύσεις  σσεε  ακίνητα  

Επενδύσεις σε ακίνητα είναι οι επενδύσεις που αφορούν όλα εκείνα τα ακίνητα (στα οποία περιλαµβάνονται η γη, 
τα κτίρια ή τα µέρη κτιρίων) τα οποία κατέχονται µέσω αγοράς από τον όµιλο, µε σκοπό την απόκτηση 
µισθώµατων από την εκµίσθωσή τους. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιµετρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, 
συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους. Η 
∆ιοίκηση προσδιορίζει την εύλογη αξία χρησιµοποιώντας τεχνικές αποτίµησης. Ο σκοπός της χρήσης µιας 
τεχνικής αποτίµησης είναι ο καθορισµός της τιµής συναλλαγής που θα προέκυπτε κατά την ηµεροµηνία 
επιµέτρησης για µια συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση παρακινούµενη από συνήθεις επιχειρηµατικούς 
παράγοντες. Στις τεχνικές αποτίµησης περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων η χρήση πρόσφατων συναλλαγών σε 
καθαρά εµπορική βάση, η αναφορά στην τρέχουσα εύλογη αξία ενός ουσιωδώς συναφούς µέσου και η ανάλυση 
των προεξοφληµένων ταµιακών ροών του.  
 
Η εκτίµηση της εύλογης αξίας των ακινήτων έγινε από ορκωτό πραγµατογνώµονα ακίνητης περιουσίας ο οποίος 
έχει τα προσόντα και την εµπειρία στην αξιολόγηση ακινήτων και δεν σχετίζεται µε τον όµιλο. Η 
επανεκτίµηση/εκτίµηση αφορά αποκλειστικά στα γήπεδα και κτίρια και ∆ΕΝ αναφέρεται στο µηχανολογικό ή 
άλλο κινητό εξοπλισµό της Εταιρίας. Καθώς δεν υπάρχει σύσταση οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών για τα 
κτίρια, η διάκριση της εκτιµώµενης αξίας µεταξύ αξίας γηπέδου και αξίας κτιρίου θεωρήθηκε ως αναλογική 
επιφάνεια γηπέδου ανά κτίριο, µε βάση την ανωδοµή του. Η λογιστική αξία που αναγνωρίζεται στις οικονοµικές 
καταστάσεις του οµίλου αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού. Κάθε 
κέρδος ή ζηµιά που προκύπτει από µεταβολή στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα της χρήσης που προκύπτει.  

Μεταφορές προς την κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα γίνονται µόνο όταν υπάρχει µεταβολή στην χρήση 
αυτών, που αποδεικνύεται από το πέρας της ιδιοχρησιµοποίησης από τον όµιλο ή από το πέρας της κατασκευής 
ενός ακινήτου ή από την αξιοποίηση µίας λειτουργικής µίσθωσης από τρίτο. 

Μεταφορές ακινήτων από την κατηγορία των επενδύσεων σε ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα γίνονται µόνο όταν 
υπάρχει µεταβολή χρήσης αυτών, που αποδεικνύεται από την έναρξη της ιδιοχρησιµοποίησης από τον όµιλο ή 
την κατάταξη τους ως κατεχόµενα προς πώληση. Για την µεταφορά ακινήτου από την κατηγορία των 
επενδύσεων σε ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα το τεκµαιρόµενο κόστος του ακινήτου για την µεταγενέστερη 
λογιστική αντιµετώπιση, αποτελεί η εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία της µεταβολής της χρήσης. Τα κέρδη 
ή ζηµίες που προκύπτουν από την διαγραφή ή την διάθεση της επένδυσης σε ακίνητα, αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα κατά την περίοδο της διαγραφής ή της διάθεσης.    

Τα επενδυτικά ακίνητα του οµίλου αφορούν δύο ακίνητα που ευρίσκονται στην οδό Πειραιώς  και στο 



Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 
Της περιόδου 01 Ιανουαρίου εως 31 ∆εκεµβρίου 2010   F.F. GROUP 

39 

αεροδρόµιο. Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων του οµίλου ποσού 75 εκ. ευρώ περίπου, προσδιορίσθηκε 
από  ανεξάρτητο και   αναγνωρισµένο εκτιµητή στις αρχές του 2010. Η ίδια αξία λήφθηκε υπόψη και για τις 
οικονοµικές καταστάσεις  της 31.12.2010, µε δεδοµένο ότι δεν υπήρξε µεταβολή στις συνθήκες σε σχέση µε την 
31.12.2009 . 

5.7 Άυλα περιουσιακά στοιχεία.  

5.7.1 Εµπορικά σήµατα και άδειες 

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

Παραχώρηση αδείας αποκλειστικής εκµετάλλευσης Καταστηµάτων αφορολογήτων ειδών: Η παραχώρηση αδείας 
(δικαίωµα) αποκλειστικής εκµετάλλευσης (άρθρο 120 Ν.2533/1997) Καταστηµάτων αφορολογήτων ειδών και 
εµφανίζεται στις ενοποιηµένες καταστάσεις στην εύλογη αξία της όπως αυτή αποτιµήθηκε από ανεξάρτητο 
ορκωτό εκτιµητή την ηµεροµηνία απόκτησης ελέγχου της εταιρείας Κ.Α.Ε ΑΕ. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε 
την σταθερή µέθοδο  κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων η οποία ανέρχεται στα 50 χρόνια.    

5.7.2 Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα µισθωτικά δικαιώµατα του οµίλου, τα οποία αναγνωρίζονται αρχικά στο 
κόστος κτήσης τους. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία επιµετρούνται στο κόστος τους 
µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις τους και οποιαδήποτε ζηµία αποµείωσης που τυχόν έχει προκύψει. Επίσης 
περιλαµβάνουν το αποκτώµενο λογισµικό που χρησιµοποιείται στην παραγωγή ή στη διοίκηση. Οι αποκτηθείσες 
άδειες που αφορούν σε λογισµικό κεφαλαιοποιούνται µε βάση τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για την 
απόκτηση και την εγκατάσταση του συγκεκριµένου λογισµικού. Οι δαπάνες που σχετίζονται µε τη συντήρηση 
του ηλεκτρονικού λογισµικού αναγνωρίζονται στα έξοδα της περιόδου στην οποία αυτές πραγµατοποιούνται. Οι 
δαπάνες οι οποίες κεφαλαιοποιούνται αποσβένονται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τις εκτιµώµενες 
ωφέλιµες ζωές τους.  

5.7.3 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται σε έλεγχο 
αποµείωσης της αξίας τους τουλάχιστον ετησίως. Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση 
ελέγχονται για αποµείωση της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η 
ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση 
κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται µε προεξόφληση των 
µελλοντικών ροών µε το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. Εάν η ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη της 
αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία µειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιµης.  

 

 

Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν, 
εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε η ζηµία αποµείωσης µειώνει το αντίστοιχο 
αποθεµατικό αναπροσαρµογής. Όταν σε µεταγενέστερη χρήση η ζηµία αποµείωσης πρέπει να αναστραφεί, η 
αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρηµένης εκτίµησης της 
ανακτήσιµης αξίας, στο βαθµό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε 
προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζηµία αποµείωσης σε προηγούµενες χρήσεις. Η αναστροφή της ζηµίας 
αναγνωρίζεται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε αναστροφή της 
ζηµίας αποµείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής. 

Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες 
δηµιουργίας ταµειακών ροών. 

5.8 Χρηµατοοικονοµικά  περιουσιακά στοιχεία  

5.8.1 Αρχική  αναγνώριση 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στον Ισολογισµό του οµίλου, από τη στιγµή που ο 
όµιλος καθίσταται ένα µέρος εκ των συµβαλλοµένων του χρηµατοοικονοµικού µέσου.  

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες περιουσιακών 
στοιχείων:  
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� δάνεια και απαιτήσεις, απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες 
� καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 
� χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων,  
� διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, και  
� επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη.  

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες από την διοίκηση 
ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους και τον σκοπό για τον οποίο αποκτούνται.  

Η κατηγορία στην οποία κατατάσσεται κάθε χρηµατοοικονοµικό µέσο διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες καθώς 
ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία θα καταχωρηθεί, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά στην 
αποτίµηση του αλλά και στον τρόπο αναγνώρισης κάθε προσδιοριζόµενου αποτελέσµατος είτε στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων είτε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται 
µε την εφαρµογή της λογιστικής της ηµεροµηνίας της εµπορικής συναλλαγής. 

5.8.2 Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων  

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
περιλαµβάνουν χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που είναι κατεχόµενα κυρίως για εµπορικούς σκοπούς και 
προσδιορίζονται από τον όµιλο ως αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική 
τους αναγνώριση. Επιπλέον, τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που δεν πληρούν τα κριτήρια για 
λογιστική αντιστάθµισης  ταξινοµούνται σε αυτήν την κατηγορία.  

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται σ’ αυτήν την κατηγορία αποτιµώνται στην 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων και δεν µπορούν να αναταξινοµηθούν σε άλλη κατηγορία.Τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχει ταξινοµήσει ο όµιλος σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνουν 
µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και Κύπρου καθώς και µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων. 

5.8.3 ∆ιακρατούµενες µέχρι την λήξη επενδύσεις 

Οι διακρατούµενες µέχρι την λήξη επενδύσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε καθορισµένες ή 
προσδιοριζόµενες πληρωµές και καθορισµένη λήξη. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία χαρακτηρίζονται σαν 
διακρατούµενες µέχρι την λήξη επενδύσεις εφόσον η ∆ιοίκηση έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα 
διακρατήσει µέχρι τη λήξη τους.  

Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις που εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή, αποτιµώνται στο αναπόσβεστο 
κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος είναι το ποσό στο οποίο αρχικά 
επιµετρήθηκε το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή η χρηµατοοικονοµική υποχρέωση µετά την 
αφαίρεση των αποπληρωµών κεφαλαίου, πλέον ή µείον τη συσσωρευµένη απόσβεση κάθε διαφοράς µεταξύ του 
αρχικού αυτού ποσού και του καταβλητέου στη λήξη ποσού υπολογιζόµενη µε τη µέθοδο του πραγµατικού 
επιτοκίου, και µετά την αφαίρεση κάθε υποτίµησης.  

 

Στον υπολογισµό περιλαµβάνονται όλες οι αµοιβές και οι µονάδες που καταβλήθηκαν ή ελήφθησαν µεταξύ των 
συµβαλλόµενων που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του πραγµατικού επιτοκίου τα κόστη συναλλαγής και κάθε 
επαύξηση ή έκπτωση. 

Επιπλέον, εάν υπάρχουν αντικειµενικά τεκµήρια ότι το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο έχει υποστεί µείωση της αξίας 
του, τότε η επένδυση αποτιµάται στην παρούσα αξία των προβλεπόµενων ταµιακών ροών της και κάθε διαφορά 
µε την λογιστική αξία της επένδυσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα ως ζηµία. 

      
Εύλογη Αξία 

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

5.9 Αποθέµατα  

Τα αποθέµατα επιµετρώνται στην κατ΄είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 
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ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Η καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους 
δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

5.10 ∆άνεια, απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες και λοιπές απαιτήσεις 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού µε σταθερές και 
προσδιορισµένες καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηµατιστηριακή τιµή σε ενεργό αγορά. ∆ηµιουργούνται 
όταν ο όµιλος παρέχει χρήµατα, προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε έναν οφειλέτη χωρίς πρόθεση εµπορικής 
εκµετάλλευσης. Αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου µείον κάθε 
πρόβλεψη για αποµείωση. Κάθε µεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται µείωση της αξίας τους καθώς και 
κατά εφαρµογή της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.  

Οι απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 
επιµετρούνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κατάλληλες προβλέψεις για 
εκτιµώµενα µη ανακτήσιµα ποσά αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως όταν υπάρχει αντικειµενική 
απόδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει αποµειωθεί. Η αναγνωριζόµενη πρόβλεψη επιµετράται ως η διαφορά 
µεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών 
ταµιακών ροών προεξοφληµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση. Για 
ορισµένες απαιτήσεις πραγµατοποιείται έλεγχος για τυχόν αποµείωση τους ανά µεµονωµένη απαίτηση (για 
παράδειγµα για κάθε πελάτη ξεχωριστά) στις περιπτώσεις όπου η είσπραξη της απαίτησης έχει χαρακτηρισθεί 
εκπρόθεσµη κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων ή σε περιπτώσεις όπου αντικειµενικά στοιχεία 
υποδεικνύουν την ανάγκη για αποµείωση τους. Οι λοιπές απαιτήσεις οµαδοποιούνται και ελέγχονται για τυχόν 
αποµείωση τους στο σύνολο τους. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας 
των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης 
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.  

Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που λήγουν 
µετά την πάροδο δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Αυτά χαρακτηρίζονται σαν µη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Στον ισολογισµό ταξινοµούνται σαν εµπορικές και άλλες απαιτήσεις και 
αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων του οµίλου. 

 

5.11 Ταµειακά ισοδύναµα 

Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο καθώς επίσης 
και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως repos και τραπεζικές καταθέσεις µε ηµεροµηνία 
λήξης µικρότερη των τριών µηνών.  

Για την κατάρτιση της Κατάστασης Ταµειακών Ροών, τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αποτελούνται από 
ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω, χωρίς να περιλαµβάνονται τα 
εκκρεµή υπόλοιπα των τραπεζικών υπεραναλήψεων (bank overdrafts). 

5.12 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά 
την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη που 
σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της 
επιχειρήσεως που αποκτάται. Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν 
συντρέχει περίπτωση) εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του οµίλου, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές 
πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή 
λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 

5.13 Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

5.13.1 Αρχική αναγνώριση 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρούνται στον Ισολογισµό του οµίλου, από τη στιγµή που ο όµιλος 
καθίσταται ένα µέρος εκ των συµβαλλοµένων του χρηµατοοικονοµικού µέσου. Οι χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις του οµίλου περιλαµβάνουν τραπεζικά δάνεια και λογαριασµούς υπεραναλήψεως (overdraft), 
εµπορικές και άλλου είδους υποχρεώσεις και χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. 

Οι  χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 

� Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρώµενες στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων   
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� Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρώµενες στο αποσβέσιµο κόστος. 

5.13.2 Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις (εκτός δανείων) 

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

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

5.13.3  Τραπεζικά ∆άνεια 

 Όλα τα δάνεια αρχικώς αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγµατος που 
λαµβάνεται, εκτός των άµεσων εξόδων έκδοσης τους. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου και κάθε διαφορά αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα κατά την περίοδο του δανεισµού.  

 

5.14 Φορολογία Εισοδήµατος 

5.14.1 Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήµατος 

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

5.14.2 Αναβαλλόµενη Φορολογία Εισοδήµατος 

Η αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος υπολογίζεται µε την µέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει στις προσωρινές 
διαφορές. Αυτή περιλαµβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε τις αντίστοιχες φορολογικές τους βάσεις. 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθµό που είναι πιθανό ότι θα αντισταθµιστούν 
έναντι της µελλοντικής φορολογίας εισοδήµατος. 
Ο όµιλος αναγνωρίζει µία προηγουµένως µη αναγνωρισµένη αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση κατά την  
 
έκταση που είναι πιθανό ένα µελλοντικό φορολογητέο κέρδος. 
Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται  κατά την 
έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιµο για να επιτρέψει την 
αξιοποίηση της ωφέλειας µέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Οι 
φορολογικές ζηµιές που µπορούν να µεταφερθούν σε επόµενες περιόδους αναγνωρίζονται ως αναβαλλόµενες 
φορολογικές απαιτήσεις.  
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους φορολογικούς συντελεστές 
που αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, 
λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή 
ουσιαστικά ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  
Οι αλλαγές στις  αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του φόρου 
εισοδήµατος στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, εκτός από αυτές που προκύπτουν από συγκεκριµένες 
µεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια 
κεφάλαια του οµίλου, και έχουν ως αποτέλεσµα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
ή υποχρεώσεις να χρεώνεται/ πιστώνεται  έναντι του σχετικού λογαριασµού της καθαρής θέσης. 
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5.15 Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζοµένους 

5.15.1 Βραχυπρόθεσµες παροχές 

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

5.15.2  Παροχές που θα καταβληθούν µετά την έξοδο από την υπηρεσία  

Ο όµιλος έχει τόσο προγράµµατα καθορισµένων παροχών όσο και προγράµµατα καθορισµένων εισφορών.  

5.15.2.1 Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών 

Το προσωπικό του οµίλου καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον 
ιδιωτικό τοµέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι 
υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος το µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς 
καλύπτεται από τον όµιλο. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή 
των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους. Κατά συνέπεια ο όµιλος δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή  
υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα. 

Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση του οµίλου (νοµική ή τεκµαιρόµενη) περιορίζεται 
στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταµείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και 
χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόµενος προσδιορίζεται από το ποσό 
που καταβάλλει ο όµιλος (ή και ο εργαζόµενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών.Η 
πληρωτέα εισφορά από τον όµιλο σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως µία υποχρέωση 
µετά την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε και ως αντίστοιχο έξοδο. 

5.15.2.2 Προγράµµατα καθορισµένων παροχών- Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών αποτελεί την 
παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή βάσει του ν. 2112/20  και τις µεταβολές που 
προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζηµία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Τα αναλογιστικά 
κέρδη και οι ζηµιές που προέρχονται από εµπειρικές αναπροσαρµογές και µεταβολές σε αναλογικές υποθέσεις 
κατά το τέλος της προηγούµενης περιόδου υπερέβησαν το 10% των υποχρεώσεων καθορισµένων παροχών, 
χρεώνονται ή πιστώνονται στα αποτελέσµατα µε βάση τον αναµενόµενο µέσο όρο της υπολειπόµενης 
εργασιακής ζωής των εργαζοµένων που συµµετέχουν σε αυτό το πρόγραµµα. 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσµατα, εκτός εάν οι µεταβολές στα 
συνταξιοδοτικά προγράµµατα είναι προαιρετικές για την παραµονή των εργαζοµένων στην υπηρεσία για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (ηµεροµηνία κατοχύρωσης). Σε αυτήν την περίπτωση, το κόστος προϋπηρεσίας 
αποσβένεται σε σταθερή βάση µέχρι την ηµεροµηνία κατοχύρωσης των παροχών. Οι παροχές εξόδου από την 
υπηρεσία καταβάλλονται όταν η απασχόληση τερµατίζεται από τον όµιλο πριν την συνήθη ηµεροµηνία 
συνταξιοδότησης, ή όταν κάποιος εργαζόµενος αποδέχεται την οικειοθελή αποχώρηση από την υπηρεσία σε  

 

αντάλλαγµα αυτών των παροχών. Ο όµιλος αναγνωρίζει αυτές τις παροχές εξόδου όταν αποδεδειγµένα 
δεσµεύεται είτε να τερµατίσει την απασχόληση των εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές τυπικό σχέδιο 
χωρίς πιθανότητα αποχώρησης είτε παρέχοντας παροχές εξόδου σαν αποτέλεσµα προσφοράς προκειµένου να 
προωθηθεί η οικειοθελής αποχώρηση. Όταν οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία καθίστανται αποδοτέες πέραν 
από των δώδεκα µηνών µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.  

Η αναλογιστική µελέτη έγινε από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης 
πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Συγκεκριµένα, η σχετική µελέτη αφορούσε στην διερεύνηση 
και υπολογισµό των αναλογιστικών µεγεθών που απαιτούνται από τις προδιαγραφές που θέτουν τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π. 19) και είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στον Ισολογισµό και την κατάσταση 
αποτελεσµάτων κάθε επιχείρησης.  

5.16 Λοιπές Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν µία παρούσα δέσµευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή οικονοµικών 
πόρων για τον όµιλο και αυτή µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Ο χρόνος πραγµατοποίησης ή το ποσό της εκροής 
µπορεί να είναι αβέβαια. Μία παρούσα δέσµευση προκύπτει από την παρουσία µίας νοµικής ή τεκµαιρόµενης 
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υποχρέωσης που έχει προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος.  Κάθε σχηµατισµένη πρόβλεψη χρησιµοποιείται 
µόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς σχηµατιστεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία 
Ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη εκτίµηση.  

Οι προβλέψεις αποτιµώνται στο προσδοκώµενο κόστος που απαιτείται για να διακανονιστεί η παρούσα 
δέσµευση, βασιζόµενοι στα πιο αξιόπιστα τεκµήρια που είναι διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού, 
περιλαµβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά µε την παρούσα δέσµευση. Όταν η επίδραση της 
διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία των εξόδων που 
αναµένονται να απαιτηθούν προκειµένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση. 

Όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία µιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε περίοδο 
έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως χρηµατοοικονοµικό έξοδο 
στα αποτελέσµατα. Όταν υπάρχει ένας αριθµός οµοίων δεσµεύσεων, η πιθανότητα ότι µία εκροή θα απαιτηθεί 
για διακανονισµό, καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσµεύσεων, ως ένα σύνολο. Μία 
πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµη και αν η πιθανότητα πραγµατοποίησης εκροής για ένα στοιχείο που 
περιλαµβάνεται στην κατηγορία  δεσµεύσεων είναι µικρή. Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι µία εκροή πόρων, που 
ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη, θα απαιτηθεί για να διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη αναστρέφεται. 

5.17 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν 
η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη 

 

 

 

 

5.18 Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία 

Πιθανές εισροές από οικονοµικά οφέλη για τον όµιλο που δεν πληρούν ακόµη τα κριτήρια ενός περιουσιακού 
στοιχείου θεωρούνται ενδεχόµενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των οικονοµικών 
καταστάσεων. 

5.19 Μισθώσεις  

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

5.19.1 Εταιρεία του οµίλου ως µισθωτής 

5.19.1.1 Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

Η ιδιοκτησία ενός µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου µεταβιβάζεται στο µισθωτή εάν µεταβιβάζονται σε αυτόν 
ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται µε το µισθωµένο περιουσιακό στοιχείο ανεξάρτητο µε 
τον νοµικό τύπο της σύµβασης. Κατά την έναρξη της µίσθωσης το περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στην 
εύλογη αξία του ή εάν είναι χαµηλότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων 
συµπεριλαµβανοµένων και επιπλέον καταβολών εάν υπάρχουν, που καλύπτονται από το µισθωτή. Ένα 
αντίστοιχο ποσό αναγνωρίζεται ως υποχρέωση από τη χρηµατοδοτική µίσθωση ανεξαρτήτως εάν µερικές από τις 
καταβολές µισθωµάτων καταβάλλονται προκαταβολικά κατά την έναρξη της µίσθωσης. 

Η µεταγενέστερη λογιστική αντιµετώπιση των περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν αποκτηθεί µε συµβάσεις 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, π.χ. η χρησιµοποιούµενη µέθοδος απόσβεσης και ο προσδιορισµός της ωφέλιµης 
ζωής του, είναι ίδια µε αυτή που εφαρµόζεται σε συγκρίσιµα αποκτώµενα, εκτός συµβάσεων µίσθωσης, 
περιουσιακά στοιχεία. Η λογιστική αντιµετώπιση της αντίστοιχης υποχρέωσης αφορά στη σταδιακή µείωση της, 
µε βάση τις ελάχιστες καταβολές των µισθωµάτων µείον τις χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις, οι οποίες 
αναγνωρίζονται ως έξοδο στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα. Οι χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις κατανέµονται στη 
διάρκεια της µισθωτικής περιόδου, και αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί του ανεξόφλητου 
υπολοίπου της υποχρέωσης. 

5.19.1.2 Λειτουργικές µισθώσεις 

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

5.19.2 Εταιρεία του οµίλου ως εκµισθωτής 

5.19.2.1 Λειτουργικές µισθώσεις 

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

5.20 Αναγνώριση εσόδων 

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

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

5.20.1 Πωλήσεις αγαθών 

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

5.20.2 Παροχή υπηρεσιών 

Το έσοδο από συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε προκαθορισµένη τιµή αναγνωρίζεται µε βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της υπηρεσίας κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, το έσοδο 
αναγνωρίζεται βάσει της αναλογίας των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί µέχρι την ηµεροµηνία των 
οικονοµικών καταστάσεων, σε σχέση µε το σύνολο των υπηρεσιών που πρόκειται να εκτελεστούν. 

Όταν το αποτέλεσµα της συναλλαγής που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν µπορεί να εκτιµηθεί βάσιµα, το έσοδο 
αναγνωρίζεται µόνον κατά την έκταση που οι αναγνωρισµένες δαπάνες είναι ανακτήσιµες. 

Σε περιπτώσεις που µεταβληθούν οι αρχικές εκτιµήσεις των εσόδων, οι δαπάνες ή ο βαθµός ολοκλήρωσης, οι 
αλλαγές αυτές µπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις ή µειώσεις των εκτιµώµενων εσόδων ή δαπανών και 
εµφανίζονται στα έσοδα της περιόδου. 

5.20.3 Μερίσµατα 

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

5.20.4 Έσοδα από τόκους 

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

5.20.5  Έσοδα από ενοίκια 

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

5.20.6 Νέα πρότυπα, ∆ιερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων Προτύπων και ∆ιερµηνειών 

5.20.6.1 Πρότυπα και  ∆ιερµηνείες µε ισχύ στη χρήση 2010 
 
 
∆.Π.Χ.Α. 3 (Αναθεωρηµένο) «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις»,  

Εισήγαγε  σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε το προηγούµενο ∆.Π.Χ.Α. 3, που αφορούν την επιµέτρηση των 
δικαιωµάτων άνευ ελέγχου για τα οποία υπάρχει πλέον η επιλογή να επιµετρώνται στην εύλογη αξία κατά την 
απόκτηση, την εξοδοποίηση του  κόστους που σχετίζεται άµεσα µε την απόκτηση,  και την αναγνώριση στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων, του αποτελέσµατος από την επανεπιµέτρηση  του ενδεχόµενου ανταλλάγµατος  που 
ταξινοµήθηκε  ως υποχρέωση. ∆εν είχε εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία. 



Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 
Της περιόδου 01 Ιανουαρίου εως 31 ∆εκεµβρίου 2010   F.F. GROUP 

46 

 

∆.Λ.Π.  27 (Αναθεωρηµένο) «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». 
Με βάση το αναθεωρηµένο πρότυπο, οι συναλλαγές µε τους µετόχους που δεν ασκούν έλεγχο αναγνωρίζονται 
στην καθαρή θέση εφόσον δεν καταλήγουν σε απώλεια του ελέγχου της θυγατρικής. Σε περίπτωση απώλειας του 
ελέγχου τυχόν εναποµένον τµήµα της επένδυσης επιµετράται σε εύλογη αξία και το κέρδος ή η ζηµία 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. ∆εν είχε εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία. 
 
∆.Π.Χ.Α. 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» 

Αντικείµενο της τροποποίησης είναι ο χειρισµός τέτοιων συναλλαγών στις ατοµικές ή ξεχωριστές οικονοµικές 
καταστάσεις της οντότητας που λαµβάνει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες και η οποία δεν έχει δέσµευση να 
διακανονίσει την συναλλαγή. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν εφαρµογή από τον όµιλο και την εταιρεία. 
 

∆.Λ.Π. 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» 

Καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει  να εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που 
καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο 
εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. ∆εν είχε εφαρµογή  στον Όµιλο και την εταιρεία.  
 

∆.Π.Χ.Α. 1 «Πρόσθετες Τροποποιήσεις για τους Εφαρµόζοντες για Πρώτη Φορά τα ∆.Π.Χ.Α.». 

Η εν λόγω τροποποίηση εισάγει πρόσθετες εξαιρέσεις (χρήση τεκµαιρόµενου κόστους) για  περιουσιακά στοιχεία 
που αφορούν έρευνα και ανάπτυξη οντοτήτων που εξάγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο και εφαρµόζουν τα 
∆.Π.Χ.Α.  για πρώτη φορά. Η τροποποίηση αυτή δεν είχε  εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία. 
 

∆ιερµηνεία  12 - Συµφωνίες Παραχώρησης   

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή  σε οντότητες  που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. ∆εν είχε  εφαρµογή 
στον Όµιλο και την εταιρεία 
 

∆ιερµηνεία 17 «∆ιανοµές Μη Ταµιακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες». 

Η διερµηνεία ορίζει, ότι η υποχρέωση για διανοµή µη ταµιακών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες, 
επιµετράται σε εύλογη αξία  κατά την ηµεροµηνία που η διανοµή  εγκρίνεται από το αρµόδιο όργανο. Στο τέλος 
κάθε χρήσεως αναφοράς και κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού, τυχόν διαφορά µεταξύ εύλογης αξίας του 
περιουσιακού στοιχείου που δίδεται και  της υποχρέωσης για διανοµή,  αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Η 
διερµηνεία δεν  είχε εφαρµογή από τον όµιλο και την εταιρεία. 
 

∆ιερµηνεία 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες».  

Η διερµηνεία ασχολείται µε τα θέµατα λήψης ενσωµάτων παγίων από πελάτες, µε σκοπό την σύνδεσή τους µε 
δίκτυο ή την παροχή προς αυτούς, συνεχούς πρόσβασης σε αγαθά ή υπηρεσίες, ή για αµφότερα. Η διερµηνεία 
δεν είχε  εφαρµογή στον όµιλο και την Εταιρεία.  
 

Τροποποιήσεις σε  διάφορα πρότυπα στα πλαίσια του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων που αφορούν τα 
πρότυπα (∆.Π.Χ.Α 2, ∆.Π.Χ.Α. 5, ∆.Π.Χ.Α 8,  ∆.Λ.Π. 1, ∆.Λ.Π. 7, ∆.Λ.Π. 17,  ∆.Λ.Π. 18, ∆.Λ.Π. 36, ∆.Λ.Π.38,  
∆.Λ.Π. 39, ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ (IFRIC 9 και ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ (IFRIC 16 . ∆εν είχαν εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία.     
 

 

5.20.6.2 Νέα πρότυπα και διερµηνείες µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν µετά την 

01.01.2010.  

Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 32 «Κατάταξη ∆ικαιωµάτων» που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2009 µε ισχύ για 
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.02.2010. Βάσει της εν λόγω τροποποίησης, δικαιώµατα, 
δικαιώµατα προαίρεσης, ή δικαιώµατα αγοράς µετοχών, για απόκτηση ενός σταθερού αριθµού ιδίων µετοχών 
µιας οντότητας έναντι ενός  σταθερού ποσού οποιουδήποτε νοµίσµατος, είναι συµµετοχικός τίτλος αν η 
οντότητα τα προσφέρει αναλογικά σε όλους του υπάρχοντες ιδιοκτήτες της ίδιας κατηγορίας των µη παράγωγων 
συµµετοχικών τίτλων της. Η εν λόγω τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή στον όµιλο και την 
εταιρεία. 
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Τροποποίηση του ∆.Π.Χ.Α. 1 «Περιορισµένη εξαίρεση από τις συγκριτικές γνωστοποιήσεις του 
∆.Π.Χ.Α. 7 για εφαρµόζοντες τα ∆.Π.Χ.Α. για πρώτη φορά», που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2010 και 
έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.07.2010. Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει 
εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία. 
 

Αντικατάσταση του  ∆.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών» που εκδόθηκε τον Νοέµβριο 
του 2009 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2011. Το νέο πρότυπο απλοποίησε 
τον ορισµό των συνδεδεµένων µερών και έδωσε κάποιες εξαιρέσεις γνωστοποιήσεων για τις οντότητες που 
συνδέονται µε το κράτος. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας 
και του οµίλου. 
 
Τροποποίηση του ∆.Π.Χ.Α. 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα –Γνωστοποιήσεις», µε ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.07.2011 και προβλέπει την παράθεση γνωστοποιήσεων σε µια 
σηµείωση των οικονοµικών καταστάσεων, που αφορά  µεταβιβασθέντα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
που δεν διαγράφονται και  τυχόν συνεχή ανάµειξη στα εν λόγω  περιουσιακά στοιχεία. ∆εν αναµένεται να έχει 
ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και του οµίλου. 
 
«∆.Π.Χ.Α. 9 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία» που εκδόθηκε τον Νοέµβριο του 2009 µε ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2013. Το νέο πρότυπο αποτελεί το πρώτο βήµα για την 
αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 39 και  προβλέπει  ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται 
βάσει του επιχειρηµατικού µοντέλου για την διαχείριση τους και επιµετρώνται είτε στην εύλογη αξία είτε στο 
αποσβέσιµο κόστος κτήσεως. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στον όµιλο και την εταιρεία.  
 
 
∆ιάφορες τροποποιήσεις που έγιναν τον Μάιο του 2010, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
κυρίως  την ή µετά την 01.01.2011, στα εξής πρότυπα: «∆.Π.Χ.Α. 1», «∆.Π.Χ.Α. 3» «∆.Π.Χ.Α. 7» «∆.Λ.Π. 1» 
«∆.Λ.Π. 27» «∆.Λ.Π. 34» και «∆ΙΕΜΗΝΕΙΑ 13», οι οποίες δεν αναµένεται να έχουν ουσιώδη  επίδραση στον 
όµιλο και την εταιρεία. 
 
IFRIC (∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 19) «Αντικατάσταση Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε Συµµετοχικούς 
Τίτλους» που εκδόθηκε τον Νοέµβριο του 2009 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 
01.07.2010, η οποία καθορίζει το λογιστικό χειρισµό κατά την αντικατάσταση υποχρεώσεων  µιας οντότητας µε 
συµµετοχικούς τίτλους της. Βάσει της εν λόγω ∆ιερµηνείας, η διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας της υποχρέωσης 
και εύλογης αξίας των συµµετοχικών τίτλων, αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζηµία στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 
Η εν λόγω ∆ιερµηνεία δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή για τον όµιλο και την εταιρεία. 
 
«Τροποποίηση της ∆ιερµηνείας 14 Προπληρωµή της Ελάχιστης Απαίτησης Χρηµατοδότησης» που 
εκδόθηκε τον Νοέµβριο του 2009 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2011. Η εν 
λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία. 
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6. Επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 

6.1 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια – Επενδύσεις σε ακίνητα  

Η λογιστική αξία των παγίων, για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, όπως εµφανίζονται στον ενοποιηµένο 
ισολογισµό, για τις παρουσιαζόµενες περιόδους αναλύονται ως εξής: 

Γήπεδα 
Οικόπεδα

Κτίρια & 
Κτιριακές 
εγκ/σεις

Μηχανήµατα 
& µηχανικός 
εξοπλισµός

Μεταφορικά 
Μέσα

Έπιπλα & 
Λοιπός 

εξοπλισµός

Πάγια υπό 
εκτέλεση

Σύνολο
Επενδύσεις σε 

ακίνητα

Αξία κτήσης

Υπόλοιπο έναρξης 
01.01.2009 36.191.261,67 116.561.051,98 11.602.369,71 3.628.259,61 74.901.809,66 43.295.858,36 286.180.610,99 75.956.395,52

Προσθήκες 0,00 11.478.783,18 998.511,27 249.093,00 8.596.371,98 4.924.665,94 26.247.425,37 965.215,00

Μεταφορές 0,00 2.550.242,27 0,00 0,00 937.248,33 -2.469.589,43 1.017.901,17 0,00

Συν/κες ∆ιαφορές -390.614,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -390.614,59 0,00

Πωλήσεις -Μειώσεις -944.164,90 -4.467.963,75 -309.350,90 -373.764,48 -2.627.641,85 0,00 -8.722.885,88 -6.385,00

Υπόλοιπο 31.12.2009 34.856.482,18 126.122.113,68 12.291.530,08 3.503.588,13 81.807.788,12 45.750.934,87 304.332.437,06 76.915.225,52

Υπόλοιπο έναρξης 
01.01.2010 34.856.482,18 126.122.113,68 12.291.530,08 3.503.588,13 81.807.788,12 45.750.934,87 304.332.437,06 76.915.225,52

Προσθήκες 0,00 6.807.980,90 1.482.988,02 273.281,51 8.436.758,78 2.696.226,16 19.697.235,37 371.872,00

Μεταφορές 5.761.736,58 -4.100.873,20 -120.399,55 136,00 -464.338,98 67.956,90 1.144.217,75 0,00

Συν/κες ∆ιαφορές 172.959,79 1.664.021,13 153.828,89 19.718,41 985.060,95 -49.620,04 2.945.969,13 0,00

Πωλήσεις -Μειώσεις 0,00 -1.381.260,94 -643.184,76 -427.199,75 -1.132.947,97 0,00 -3.584.593,42 -4.840,00

Υπόλοιπο 31.12.2010 40.791.178,55 129.111.981,57 13.164.762,68 3.369.524,30 89.632.320,90 48.465.497,89 324.535.265,89 77.282.257,52

Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης 
01.01.2009 0,00 8.803.775,32 8.043.513,67 2.598.762,89 45.703.796,59 0,00 65.149.848,47 335.704,52

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 7.399.879,26 1.278.055,31 271.642,77 7.352.396,08 0,00 16.301.973,42 1.043.082,57

Αποµείωση εύλογης αξίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συν/κες ∆ιαφορές 0,00 725.830,02 -80.476,02 10.077,23 80.211,74 0,00 735.642,97 0,00

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 -2.560.085,76 -288.039,06 -234.214,21 -2.298.664,34 0,00 -5.381.003,37 -3.395,00

Υπόλοιπο 31.12.2009 0,00 14.369.398,84 8.953.053,90 2.646.268,68 50.837.740,07 0,00 76.806.461,49 1.375.392,09

Υπόλοιπο έναρξης 
01.01.2010 0,00 14.369.398,84 8.953.053,90 2.646.268,68 50.837.740,07 0,00 76.806.461,49 1.375.392,09

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 8.030.013,07 1.230.130,53 222.987,17 7.915.344,57 0,00 17.398.475,34 1.055.078,57

Αποµείωση εύλογης αξίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές 0,00 -2.111,00 -99.449,94 0,00 -443.557,79 0,00 -545.118,73 0,00

Συν/κες ∆ιαφορές 0,00 638.982,51 127.477,12 -27.012,95 796.722,42 0,00 1.536.169,10 0,00

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 -1.117.567,93 -649.367,26 -231.615,83 -690.203,96 0,00 -2.688.754,98 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2010 0,00 21.918.715,49 9.561.844,35 2.610.627,07 58.416.045,31 0,00 92.507.232,22 2.430.470,66

Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2009 34.856.482,18 111.752.714,84 3.338.476,18 857.319,45 30.970.048,05 45.750.934,87 227.525.975,57 75.539.833,43

Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2010 40.791.178,55 107.193.266,08 3.602.918,33 758.897,23 31.216.275,59 48.465.497,89 232.028.033,67 74.851.786,86

ΟΜΙΛΟΣ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 
Της περιόδου 01 Ιανουαρίου εως 31 ∆εκεµβρίου 2010   F.F. GROUP 

49 

  

  

Γήπεδα 
Οικόπεδα

Κτίρια & 
Κτιριακές 
εγκ/σεις

Μηχανήµατα & 
µηχανικός 
εξοπλισµός

Μεταφορικά 
Μέσα

Έπιπλα & 
Λοιπός 

εξοπλισµός

Πάγια υπό 
εκτέλεση

Σύνολο
Επενδύσεις σε 

ακίνητα

Αξία κτήσης

Υπόλοιπο έναρξης 
01.01.2009 24.757.243,84 80.592.303,11 5.562.451,12 2.506.993,02 38.642.522,99 3.316.450,76 155.377.964,84 78.264.268,00

Προσθήκες 294.565,06 5.693.613,94 286.684,74 206.565,00 3.162.915,93 1.414.809,29 11.059.153,96 965.215,00

Μεταφορές 0,00 134.947,00 0,00 0,00 0,00 -13.140,00 121.807,00 0,00

Συν/κες ∆ιαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις -Μειώσεις 0,00 -1.737.130,00 -167.738,70 -308.632,48 -1.311.387,68 -121.807,00 -3.646.695,86 -6.385,00

Υπόλοιπο 31.12.2009 25.051.808,90 84.683.734,05 5.681.397,16 2.404.925,54 40.494.051,24 4.596.313,05 162.912.229,94 79.223.098,00

Υπόλοιπο έναρξης 
01.01.2010 25.051.808,90 84.683.734,05 5.681.397,16 2.404.925,54 40.494.051,24 4.596.313,05 162.912.229,94 79.223.098,00

Προσθήκες 0,00 1.787.755,84 223.714,10 178.576,49 2.976.467,33 1.316.475,31 6.482.989,07 371.872,00

Μεταφορές 0,00 4.367,03 0,00 0,00 0,00 -4.367,03 0,00 0,00

Συν/κες ∆ιαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις -Μειώσεις 0,00 0,00 -1.200,00 -375.137,22 -307.063,86 0,00 -683.401,08 -4.840,00

Υπόλοιπο 31.12.2010 25.051.808,90 86.475.856,92 5.903.911,26 2.208.364,81 43.163.454,71 5.908.421,33 168.711.817,93 79.590.130,00

Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης 
01.01.2009 0,00 18.484.403,53 3.833.960,75 1.807.953,69 26.014.934,70 0,00 50.141.252,67 2.643.577,00

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 3.024.232,73 359.748,61 139.510,59 3.194.157,08 0,00 6.717.649,01 1.043.082,57

Αποµείωση εύλογης αξίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συν/κες ∆ιαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 -1.603.743,00 -156.339,94 -169.082,21 -1.272.629,48 0,00 -3.201.794,63 -3.395,00

Υπόλοιπο 31.12.2009 0,00 19.904.893,26 4.037.369,42 1.778.382,07 27.936.462,30 0,00 53.657.107,05 3.683.264,57

Υπόλοιπο έναρξης 
01.01.2010 0,00 19.904.893,26 4.037.369,42 1.778.382,07 27.936.462,30 0,00 53.657.107,05 3.683.264,57

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 3.430.032,95 343.339,01 124.326,56 3.255.006,29 0,00 7.152.704,81 1.055.078,57

Αποµείωση εύλογης αξίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές

Συν/κες ∆ιαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 -293,00 -189.232,70 -225.557,86 0,00 -415.083,56 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2010 0,00 23.334.926,21 4.380.415,43 1.713.475,93 30.965.910,73 0,00 60.394.728,30 4.738.343,14

Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2009 25.051.808,90 64.778.840,79 1.644.027,74 626.543,47 12.557.588,94 4.596.313,05 109.255.122,89 75.539.833,43

Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2010 25.051.808,90 63.140.930,71 1.523.495,83 494.888,88 12.197.543,98 5.908.421,33 108.317.089,63 74.851.786,86

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  

  

Τα πάγια υπό εκτέλεση αφορούν κυρίως ακίνητο του οµίλου επί της οδού  Πατησίων (Πρώην ΜΙΝΙΟΝ), αξίας 
33,5 εκ. €. το οποίο είναι υπό ανακατασκευή καθώς και σηµεία πώλησης της  εταιρείας υπό εκτέλεση  ύψους 4,9 
εκ. € . 
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6.2 ΆΆυυλλαα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  

Η ανάλυση των λογιστικών αξιών άυλων περιουσιακών στοιχείων του οµίλου και της εταιρείας, παρουσιάζεται 
στους πίνακες που ακολουθούν: 

  

Λογισµικά 

Προγράµµατα

Μισθωτικά 

∆ικαιώµατα

Παραχ.& 

δικαιωµ.βιοµ  

ιδιοκτησίας

Σύνολο Οµίλου Υπεραξία

Αξία κτήσης

Υπόλοιπο έναρξης 

01.01.2009 21.265.412,07 4.143.735,14 114.108.463,80 139.517.611,01 253.048.470,45

Προσθήκες 1.248.542,06 590.000,00 4.672,00 1.843.214,06 0,00

Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 4.045,77

Μεταφορές -3.101.124,44 3.101.124,44 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις -Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2009 19.412.829,69 7.834.859,58 114.113.135,80 141.360.825,07 253.052.516,22

Υπόλοιπο έναρξης 

01.01.2010 19.412.829,69 7.834.859,58 114.113.135,80 141.360.825,07 253.052.516,22

Προσθήκες 484.133,97 3.233.901,14 3.275.255,13 6.993.290,24 0,00

Μειώσεις -8.326,71 -1.552.667,53 -3.013.380,30 -4.574.374,54 -514.330,84

Μεταφορές -3.324.871,62 3.340.000,00 0,00 15.128,38 0,00

Συναλλαγµατικές διαφορές 260.275,76 -69.614,28 79.644,53 270.306,01 290.461,99

Υπόλοιπο 31.12.2010 16.824.041,09 12.786.478,91 114.454.655,16 144.065.175,16 252.828.647,37

Συσσωρευµένες 

αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης 

01.01.2009 14.194.793,06 1.347.698,39 14.196.798,58 29.739.290,03 0,00

Αποσβέσεις περιόδου 1.573.506,09 386.701,60 2.557.854,86 4.518.062,55 0,00

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συναλλαγµατικές διαφορές 167.904,04 -291.921,00 -395.650,78 -519.667,74 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2009 15.936.203,19 1.442.478,99 16.359.002,66 33.737.684,84 0,00

Υπόλοιπο έναρξης 

01.01.2010 15.936.203,19 1.442.478,99 16.359.002,66 33.737.684,84 0,00

Αποσβέσεις περιόδου 857.460,91 929.894,56 2.567.779,74 4.355.135,21 0,00

Μειώσεις αποσβέσεων -7.052,05 -31.044,16 -39.387,00 -77.483,21 0,00

Μεταφορές -1.583.675,84 1.577.073,78 0,00 -6.602,06 0,00

Συναλλαγµατικές διαφορές 203.861,87 375.351,98 12.312,92 591.526,77 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2010 15.406.798,08 4.293.755,15 18.899.708,32 38.600.261,55 0,00

Αναπόσβεστη Αξία 

31.12.2009 3.476.626,50 6.392.380,59 97.754.133,14 107.623.140,23 253.052.516,22

5.5.  Άυλα περιουσιακά στοιχεία

ΟΜΙΛΟΣ

  

Η ανάλυση της υπεραξίας κατά την 31/12/2010, έχει ως εξής:  
-Ποσό ύψους 200.171.794,84 εµφανίζεται ατα περιουσιακά στοιχεία της µητρικής εταιρείας που προέκυψε µετά 
την απορρόφηση και αφορά υπεραξία αγοράς της εταιρείας Κ.Α.Ε Α.Ε, από την FOLLI FOLLIE ΑΒΕΕ, και της 
εταιρείας ELMEC SPORT ABETTE, από την Κ.Α.Ε Α.Ε. 
-Ποσό ύψους 52.366.390,53 αφορά την υπεραξία που προέκυψε από την αγορά της εταιρείας  LINKS (LONDON) 
LIMITED από θυγατρική εταιρεία του Οµίλου, και ποσό ύψους ευρώ 290.462 αφορά λοιπές αγορές εταιρειών. 
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Λογισµικά 

Προγράµµατα

Μισθωτικά 

∆ικαιώµατα

Παραχ.& δικαιωµ. 

βιοµ  ιδιοκτησίας
Σύνολο Οµίλου Υπεραξία

Αξία κτήσης

Υπόλοιπο έναρξης 

01.01.2009 7.983.146,97 3.782.735,14 111.237.592,48 123.003.474,59 200.171.794,84

Προσθήκες 329.143,46 500.000,00 -33.036,46 796.107,00 0,00

Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις -Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2009 8.312.290,43 4.282.735,14 111.204.556,02 123.799.581,59 200.171.794,84

Υπόλοιπο έναρξης 

01.01.2010 8.312.290,43 4.282.735,14 111.204.556,02 123.799.581,59 200.171.794,84

Προσθήκες 363.665,85 2.014.400,00 139.160,97 2.517.226,82 0,00

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές -3.340.000,00 3.340.000,00 0,00 0,00 0,00

Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2010 5.335.956,28 9.637.135,14 111.343.716,99 126.316.808,41 200.171.794,84

Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης 

01.01.2009 4.635.604,79 1.237.932,39 16.684.734,32 22.558.271,50 0,00

Αποσβέσεις περιόδου 876.541,41 354.527,60 2.485.591,14 3.716.660,15 0,00

Μεταφορές 33.036,46 0,00 -33.036,46 0,00 0,00

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2009 5.545.182,66 1.592.459,99 19.137.289,00 26.274.931,65 0,00

Υπόλοιπο έναρξης 

01.01.2010 5.545.182,66 1.592.459,99 19.137.289,00 26.274.931,65 0,00

Αποσβέσεις περιόδου 494.480,47 839.413,60 2.491.624,28 3.825.518,35 0,00

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές -1.577.073,78 1.577.073,78 0,00 0,00 0,00

Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2010 4.462.589,35 4.008.947,37 21.628.913,28 30.100.450,00 0,00

Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2009 2.767.107,77 2.690.275,15 92.067.267,02 97.524.649,94 200.171.794,84

Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2010 873.366,93 5.628.187,77 89.714.803,71 96.216.358,41 200.171.794,84

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.3 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής Εταιρείας, οι παρακάτω εταιρείες αποτιµώνται στο κόστος κτήσης 
τους µείον των ζηµιών αποµείωσης, όπως αυτό δίδεται από τον πίνακα που ακολουθεί. Στις ενοποιηµένες 
καταστάσεις ενσωµατώνονται όλες µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.  

  

31.12.2010 31.12.2009

FOLLI-FOLLIE HONG KONG LTD 22.627.960,86 22.627.963,86

FOLLI-FOLLIE UK LTD 3.110.450,19 3.110.450,19

FOLLI-FOLLIE FRANCE SA 7.155.791,41 7.155.791,41

FOLLI-FOLLIE JAPAN LTD 15.528.412,86 15.528.409,08

FOLLI-FOLLIE SPAIN SA 5.018.267,21 5.018.267,21

MFK FASHION LTD 367.395,18 367.395,18

PLANACO SA 7.776.221,01 5.276.220,41

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. 55.022.094,01 12.599.970,01

HELLENIC TURIST BUREAU S.A. 499.950,00 499.950,00

HDFS SCOPJE DOO 960.000,00 960.000,00

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ 1.450.000,00 1.450.000,00

ELMEC ROMANIA SRL 5.545.971,25 5.545.971,00

ELMEC Sport Bulgaria EOOD 1.544.023,00 1.544.023,00

Chronosport AE 0,00 64.667,00

Μουστάκης ΑΕΕ 943.650,00 943.650,00

Logistics Express AE 60.000,00 60.000,00

Ηπειρωτική ΑΕΚΕ 0,00 42.422.082,00

North Landmark 2.450.000,00 2.450.000,00

Ice Cube AE 25.000,00 0,00

Collective ΑΕ 960.000,00 0,00

131.045.186,98 127.624.810,35

ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΠΩΝΥΜΙΑ 

  

Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής υπόκεινται σε έλεγχο 
αποµείωσης της αξίας τους  µια φορά τον χρόνο και συγκεκριµένα  την 31.12. εκάστου έτους, µε βάση την αξία 
χρήσεως (value in use). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι  η αξία χρήσεως των µονάδων δηµιουργίας ταµιακών 
ροών είναι µικρότερη από την λογιστική αξία τους, αναγνωρίζεται ζηµία  αποµείωσης, ίση µε την διαφορά. 
 Για τις θυγατρικές στην Ασία  δεν υπάρχουν καν  ενδείξεις αποµείωσης, διότι η καθαρή τους θέση είναι κατά 
πολύ µεγαλύτερη από την αξία της συµµετοχής και συνεπώς δεν συντρέχει περίπτωση διενέργειας ελέγχου 
αποµείωσης.  
Για τις λοιπές θυγατρικές (Ευρώπη –Ελλάδα) λόγω της ιδιαιτερότητας των συνθηκών αγοράς , ιδιαίτερα την 
τελευταία διετία αυτές υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξία τους µια φορά τον χρόνο και συγκεκριµένα  
την 31.12. Απόρροια αυτού είναι ότι κατά τις χρήσεις 2008 & 2009 στην συγκεκριµένη κατηγορία είχαν 
οριστικοποιηθεί αποµειώσεις,  µε βάση την αξία χρήσεως,  της τάξεως των 2,2 εκ. € & 0,5 εκ. € αντίστοιχα, οι 
οποίες και έχουν µειώσει την αξία των συµµετοχών ενώ για τον ίδιο λόγο κατά την χρήση 2010 
οριστικοποιήθηκαν αποµειώσεις υψους 0,4 εκ. €  
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6.4 Επενδύσεις διαθέσιµες για πώληση 

Η ανάλυση των λογιστικών υπολοίπων των επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση και των λοιπών 
µακροπρόθεσµων απαιτήσεων του οµίλου και της εταιρείας, παρουσιάζεται στους ακόλουθους πίνακες: 

  

Λητώ ΑΕ
Ζανής Λαλάς 

& Σία ΕΕ
Προκαταβολές Multirama A.T.E

∆ιάφορα 

χρεόγραφα
Σύνολο

Υπόλοιπο την 01.01.2009 338.328,00 1.467,00 69.457,00 322.347,20 229.686,80 30.636,92 991.922,92

 

Προσθήκες 0,00 0,00 10.735,00 0,00 0,00 0,00 10.735,00

Αποµειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις 0,00 0,00 -80.192,00 -314.985,38 0,00 0,00 -395.177,38
Αποτίµηση 01.01.09 - 

31.12.09 0,00 -1.467,00 0,00 -7.361,82 88.593,48 -300,00 79.464,66

Υπόλοιπο την 31.12.2009 338.328,00 0,00 0,00 0,00 318.280,28 30.336,92 686.945,20

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποτίµηση 01.01.10-31.12.10 0,00 0,00 0,00 0,00 -196.874,40 -4.120,00 -200.994,40

Υπόλοιπο την 31.12.2010 338.328,00 0,00 0,00 0,00 121.405,88 26.216,92 485.950,80

O ΟΜΙΛΟΣ

  

  

Λητώ ΑΕ
Ζανής Λαλάς 

& Σία ΕΕ
Προκαταβολές Multirama A.T.E

∆ιάφορα 

χρεόγραφα
Σύνολο

Υπόλοιπο την 01.01.2009 338.328,00 1.467,00 69.457,00 322.347,20 229.686,80 28.142,92 989.428,92

 

Προσθήκες 0,00 0,00 10.735,00 0,00 0,00 0,00 10.735,00

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις 0,00 0,00 -80.192,00 -314.985,38 0,00 0,00 -395.177,38

Αποτίµηση 01.01.09-31.12.09 0,00 -1.467,00 0,00 -7.361,82 88.593,48 -300,00 79.464,66

Υπόλοιπο την 31.12.2009 338.328,00 0,00 0,00 0,00 318.280,28 27.842,92 684.451,20

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποτίµηση 01.01.10-31.12.10 0,00 0,00 0,00 0,00 -196.874,40 -4.120,00 -200.994,40

Υπόλοιπο την 31.12.2010 338.328,00 0,00 0,00 0,00 121.405,88 23.722,92 483.456,80

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  

Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση του οµίλου αφορούν µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών οι 
οποίες αποτιµήθηκαν µε τις τρέχουσες τιµές κλεισίµατος της συνεδριάσεως του Χρηµατιστηρίου στις 31 
∆εκεµβρίου 2010 (επίπεδο 1) καθώς και µετοχές µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών οι οποίες 
αποτιµώνται στην τιµή κτήσης τους και ελέγχονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού για αποµείωση µέσω των 
αποτελεσµάτων. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε κατά την 31.12.2010 δεν προέκυψαν ενδείξεις περαιτέρω 
αποµείωσης αυτών 
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6.5 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Γραµµάτια & επιταγές εισπρακτέες 1.083.383,00 1.314.399,00 1.083.383,00 1.314.399,00
Καταβληθείσες εγγυήσεις 14.786.025,04 11.655.880,27 5.064.698,54 5.170.340,67
Λοιπές απαιτήσεις 11.401.580,68 1.559.303,70 10.000.000,00 0,00

27.270.988,72 14.529.582,97 16.148.081,54 6.484.739,67

O ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  

Η αύξηση των «Λοιπων απαιτήσεων» αφορά δεσµευµένη κατάθεση, από έσοδο χρηµ/κου προιόντος 

αντιστάθµισης επιτοκίου.  

6.6 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα του οµίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Εµπορεύµατα 298.765.232,89 268.812.925,99 95.211.255,38 89.329.282,99

Προϊόντα - Πρώτες ύλες & αναλώσιµα 4.324.672,73 4.851.258,40 3.754.830,71 3.737.930,89

Υλικά Συσκευασίας 813.980,37 0,00 617.442,95 414.287,90

Μείον: ∆ιαφορές αποτίµησης -6.949.325,63 -7.308.595,59 -2.340.942,87 -2.725.086,87

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

O ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  
 
Τα αποθέµατα, επιµετρώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, 
όπως προβλέπεται από το ∆.Λ.Π. 2. 
Σηµαντική αύξηση του ύψους των αποθεµάτων σε σχέση µε την 31.12.2009, οφείλεται  κατά κύριο λόγο σε 
επίδραση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών κατά 6,7 εκ. €, και κατά  12 εκ. € στις αγορές της Ασίας (κυρίως 
Χονγκ Κονγκ, Κίνα  και Ιαπωνία)  όπου και υπήρξε αύξηση των καταστηµάτων λιανικής πώλησης . Για τον ίδιο  
λόγο υπήρξε αύξηση και στα αποθέµατα της θυγατρικής εταιρείας “LINKS of LONDON”  ποσού 3,5 εκ. € .         
 

6.7 Εµπορικές Απαιτήσεις και Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται παρακάτω: 
  
Εµπορικές Απαιτήσεις

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Εµπορικές Απαιτήσεις- (πελάτες) 317.712.149,81 256.502.018,45 52.455.118,67 47.663.460,81

Επιταγές Εισπρακτέες (µεταχρον.)& γραµµ. 18.654.845,16 21.217.826,36 16.750.795,85 14.375.411,92

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -1.298.084,46 -1.047.537,32 -974.360,00 -844.857,32

335.068.910,51 276.672.307,49 68.231.554,52 61.194.015,41

O ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  
  
Σηµαντική επίδραση στην αύξηση του ανωτέρω κονδυλίου επέφερε η ισοτιµία USD/ EURO κατά  την 31/12/2010 
καθώς αυτή ήταν θετική  κατά 7,81% σε σχέση µε την 31/12/2009 (Αύξηση κατά 19,8 εκ.). 
Όσον αφορά την σχηµατισθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, προέκυψε από την µεµονοµένη εξέταση 
της ικανότητας αποπληρωµής του υπολοίπου του για κάθε ένα πελάτη – χρεώστη, λαµβάνοντας υπόψη και την 
παλαιότητα αυτού. Για υπόλοιπα πελατών που έχουν δοθεί για διεκδίκηση µέσω της νοµικής οδού, λαµβάνεται 
υπόψη η εκτίµηση του νοµικού συµβούλου. Κατά τη διάρκεια της χρήσης από την µητρική εταιρεία διενεργήθηκε 
πρόβλεψη ποσού 490 χιλ. και από θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου διενεργήθηκε πρόσθετη πρόβλεψη ποσού € 
760χιλ.περίπου . 
Κατωτέρω αναλύονται τα ποσά των προβλέψεων καθώς και η ενηλικίωση των υπολοίπων των εµπορικών 
απαιτήσεων. 
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών 

απαιτήσεων 01.01.2010
967.988,32 844.857,32

∆απάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-

31.12.2010 760.188,46 490.487,00

∆ιαγραφές/Εισπράξεις χρήσεως 01.01.-

31.12.2010 -430.092,32 -360.984,32

Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών 

απαιτήσεων 31.12.2010 1.298.084,46 974.360,00  
 
    
  

Ενηλικιωµένα υπόλοιπα πελατών 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
Από 120 έως180 ηµέρες 68.928.188,23 52.432.758,33 4.863.112,01 6.966.277,91
Από 180 έως 270 ηµέρες 43.362.919,29 27.272.979,71 16.111.751,08 11.948.916,15

Από 270 ηµέρες + 38.536.437,84 27.736.043,02 25.793.604,81 20.006.319,26

Ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις 150.827.545,36 107.441.781,06 46.768.467,90 38.921.513,32

Από 120 έως180 ηµέρες 0,00 0,00 0,00 0,00

Από 180 έως 270 ηµέρες 68.149,43 10.000,00 51.153,90 46.467,15

Από 270 ηµέρες + 362.988,68 1.169.739,00 1.023.078,00 929.343,05

Αποµειωµένες απαιτήσεις 431.138,11 1.179.739,00 1.074.231,90 975.810,20

Σύνολο απαιτήσεων 151.258.683,47 108.621.520,06 47.842.699,80 39.897.323,52

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  
 
 
 
 

Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά 

Στοιχεία
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Απαιτήσεις από πωλήσεις µέσω πιστωτικών 

καρτών
17.656.901,40 22.891.204,65 1.805.807,41 2.245.650,65

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Απαιτήσεις 453.097,14 0,00 0,00 1.286.517,41

Απαιτήσεις από το δηµόσιο 6.504.902,97 9.608.885,56 3.152.786,27 3.650.721,62

Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 48.196.859,05 34.119.212,40 4.942.465,75 4.562.945,86

Προκαταβολές στο προσωπικό 144.605,71 385.817,41 131.245,66 293.429,23

Αγορές υπό τακτοποίηση 1.481.882,51 792.909,99 1.355.217,82 66.825,99

Λοιπές Απαιτήσεις 28.842.291,00 11.457.794,25 14.408.092,13 5.574.783,90

Προπληρωθέντα έξοδα 6.940.474,40 3.813.705,89 619.648,43 845.016,70

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 622.850,26 5.154,04 515.801,66 1.528,71

110.843.864,44 83.074.684,19 26.931.065,13 18.527.420,07

ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 
Όπως αναφέρεται ανωτέρω σηµαντική επίδραση και σε αυτό το κονδύλι επέφερε η ισοτιµία USD/EURO . 
Η αύξηση του λογαριασµού «προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων» οφείλεται κατά κύριο λόγο σε 
προκαταβολές που δόθηκαν σε παραγωγικές µονάδες µε σκοπό την δέσµευση καλής εκτέλεσης και 
ανταγωνιστικών τιµών µεγάλων ετήσιων παραγγελιών και εξασφάλιση προνοµιακών εκπτώσεων στις αγορές 
αποθεµάτων και εξοπλισµού σηµείων πώλησης θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού στην περιοχή της Ν. 
Ανατολικής Ασίας αξίας  $56 εκ. & $39 εκ. το 2010 και το 2009 αντιστοιχα.    
Η εύλογη αξία των ανωτέρω απαιτήσεων δεν διαφέρει ουσιωδώς από την λογιστική τους αξία. 
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6.8 ΤΤααµµεειιαακκάά  ∆∆ιιααθθέέσσιιµµαα  κκααιι  ΤΤααµµεειιαακκάά  ΙΙσσοοδδύύννααµµαα  
ΤΤαα  ττααµµεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιµµαα  κκααιι  ττααµµεειιαακκάά  ιισσοοδδύύννααµµαα  ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  τταα  αακκόόλλοουυθθαα  σσττοοιιχχεείίαα::  
  

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

∆ιαθέσιµα στο ταµείο  10.978.017,36 6.079.810,19 1.253.563,53 1.494.338,56

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 122.787.647,82 113.396.517,91 11.331.835,27 27.480.155,75

133.765.665,18 119.476.328,10 12.585.398,80 28.974.494,31

O ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  
  
  
  

6.9 ΧΧρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκάά  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  σσττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  µµέέσσωω  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  
ΗΗ  µµεεττααββοολλήή  ττωωνν  δδιιααθθέέσσιιµµωωνν  ππρροοςς  ππώώλληησσηη  ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  σσττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  µµέέσσωω  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  
ααννααλλύύεεττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  

  

Επενδύσεις εύλογης αξίας 

µέσω αποτελεσµάτων
Μετοχές 

Εισηγµενων 
Εταιρειών

Αµοιβαία 
Κεφάλαια, άλλα 

χρεόγραφα Σύνολο

Μετοχές 
Εισηγµενων 
Εταιρειών

Αµοιβαία 
Κεφάλαια, άλλα 

χρεόγραφα Σύνολο
Υπόλοιπο την 1/1/2009 388.228,08 0,00 388.228,08 388.228,08 0,00 388.228,08 
Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αναπροσαρµογές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αποµειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αποτίµηση 121.152,04 0,00 121.152,04 121.152,04 0,00 121.152,04 
Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο την 31/12/2009 509.380,12 0,00 509.380,12 509.380,12 0,00 509.380,12 

 

Υπόλοιπο την 1/1/2010 509.380,12 0,00 509.380,12 509.380,12 0,00 509.380,12 
Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αναπροσαρµογές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αποµειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αποτίµηση -127.251,92 0,00 -127.251,92 -127.251,92 0,00 -127.251,92 
Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο την 31/12/2010 382.128,20 0,00 382.128,20 382.128,20 0,00 382.128,20 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ

Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και 
είναι επιπέδου 1. 

  

6.10 Ίδια Κεφάλαια  

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Μετοχικό κεφάλαιο 18.176.463,00 18.176.463,00 18.176.463,00 18.176.463,00
Αποθεµατικό Υπέρ το αρτιο 62.531.731,47 62.531.731,47 62.531.731,47 62.531.731,47
Ίδιες µετοχές -8.992.342,92 -14.602.091,47 -8.992.342,92 -14.713.340,73
Λοιπά αποθεµατικά -3.930.283,49 8.119.006,08 -8.212.617,67 -572.839,51
Συναλλαγµατικές διαφορές -37.113.966,81 -59.715.791,52 0,00 0,00
∆ιιαφορές Ενοποίησης -87.027.854,86 -88.927.927,73 -85.554.366,48 -85.554.366,48
Αποτελέσµατα εις νέο 585.529.812,67 501.893.092,92 61.958.587,29 79.804.789,93

529.173.559,06 427.474.482,75 39.907.454,69 59.672.437,68

O ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Σχετικά µε τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου της προηγούµενης χρήσης, σηµειώνουµε ότι λόγω της απορρόφησης 
διαµορφώθηκαν ως κατωτέρω: 

Ίδια κεφάλαια Πρό Απορρόφησης Μετα Απορρόφησης

Μετοχικό Κεφάλαιο 9.884.062,50 (1) 8.292.400,50 18.176.463,00

Υπέρ το άρτιο 62.531.731,47 62.531.731,47

Λοιπά αποθεµατικά 8.119.006,08 8.119.006,08

Ίδιες Μετοχές -14.602.091,47 -14.602.091,47

Αποτελέσµατα εις νέον 405.258.014,78 (2) 96.635.078,14 501.893.092,92

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές -59.715.791,52 -59.715.791,52

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης -88.927.927,73 -88.927.927,73

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

µετόχων εταιρείας 322.547.004,11 104.927.478,64 427.474.482,75

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 118.549.022,44 (3) -104.927.478,64 13.621.543,80

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 441.096.026,55 0 441.096.026,55
 

(1) Άναλυτικότερα το µετοχικό κεφάλαιο  διαµορφώθηκε ως εξής: 

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 FOLLI-FOLLIE KAE ELMEC Σύνολο 

 

Μετοχικό κεφάλαιο 

 
 

9.884.062,50 

 
 

15.802.500,00 

 
 

33.240.000,00 

 
 

58.926.562,50 
Απαλοιφή  µετοχικού 

κεφαλαίου 

  
(8.972.659,50) 

 
(31.777.440,00) 

 
(40.750.099,50) 

Νέο µετοχικό κεφάλαιο  9.884.062,50 6.829.840,50 1.462.560,00 18.176.463,00 

 

Αποµένον ποσοστό 

 
100% 

 
(100-56,78%) 

 
(100-95,6%) 

 

 

(2) Η διαφορά στα κέρδη εις νέον αφορά το άθροισµα των προσαρµογών του µετοχικού κεφαλαίου και των 

δικαιωµάτων µειοψηφίας ώστε να µην µεταβληθεί η δηµοσιευµένη καθαρή θέση και προκύπτει ως εξής: 

 

 Ποσά σε € 

Προσαρµογή Μετοχικού Κεφαλαίου 8.292.400,50 

Προσαρµογή ∆ικαιωµάτων Μειοψηφίας -104.927.478,64 

∆ιαφορά στα κέρδη εις νέον 96.635.078,14 
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(3) Τα δικαιώµατα µειοψηφίας κατά την 31/12/2009 , ποσού € 104.927.478,64 αφορούν τα εξαγορασθέντα 

δικαιώµατα µειοψηφίας των εταιρειών « Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» & «ΕLMEC SPORT 

ABETE» τα οποία αποκτήθηκαν λόγω της συγχώνευσης δια απορρόφησης και έτσι το υπόλοιπο αυτών το 

οποίο απέµεινε στην καθαρή θέση  µετά την απορρόφηση , διαµορφώθηκε ως εξής:  

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% ΠΟΣΟ (€) 

    

FOLLI FOLLIE HONG KONG 0,01% 37.447,25 

FOLLI FOLLIE CHINA 15,00% 455.583,03 

LAPFOL (JOINT VENTURE) 25,00% 70.539,36 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ AE 0,00024% 77,63 
HELLENIC TOURIST BUREAU 
AE 0,01000% 49,68 

CHRONOSPORT AE 50,00% 64.667,00 

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚ/ΤΑ ΑΕ 50,00% 6.877.941,50 

NORTHLANDMARK AE 65,00% 6.115.238,35 

   13.621.543,80 
 

 

6.11 ∆ανειακές Υποχρεώσεις και Ωρίµανση υποχρεώσεων 
  

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
∆ανειακά κεφάλαια: Ανάλυση 
Οµολογιακά δάνεια 606.750.639,59 604.693.348,97 541.708.718,99 560.779.159,98
Τραπεζικά δάνεια 120.202.074,43 91.403.925,23 72.197.640,44 36.622.827,70
Χρηµατοδοτικές µιισθώσεις 59.098.481,42 56.284.240,80 47.838.175,09 45.452.745,19

786.051.195,43 752.381.515,00 661.744.534,52 642.854.732,87

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
649.430.022,20 330.431.457,62

555.501.410,00
248.931.586,19

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 136.621.173,23 421.950.057,37 106.243.124,52 393.923.146,68
786.051.195,43 752.381.514,99 661.744.534,52 642.854.732,87

Οµολογιακά δάνεια
Άνω των 5 ετών 13.693.619,89 13.500.000,00 12.500.000,00 9.888.890,00
Από 1 έως 5 έτη 560.345.044,44 233.029.164,30 497.916.670,00 196.222.225,00
Έως 1 έτος 32.711.975,26 358.164.184,67 31.292.048,99 354.668.044,98
Σύνολο 606.750.639,59 604.693.348,97 541.708.718,99 560.779.159,98
Τραπεζικά δάνεια
Άνω των 5 ετών 15.600.780,42 16.452.707,00 0,00 0,00
Από 1 έως 5 έτη 4.495.144,71 15.081.648,00 0,00 0,00
Έως 1 έτος 100.106.149,30 59.869.570,23 72.197.640,44 36.622.827,70
Σύνολο 120.202.074,43 91.403.925,23 72.197.640,44 36.622.827,70
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Άνω των 5 ετών 34.207.200,07 35.987.184,00 33.597.404,00 31.426.221,00
Από 1 έως 5 έτη 21.088.232,67 16.380.754,33 11.487.336,00 11.394.250,19
Έως 1 έτος 3.803.048,68 3.916.302,47 2.753.435,09 2.632.274,00

59.098.481,42 56.284.240,80 47.838.175,09 45.452.745,19

O ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  

Η Μητρική εταιρεία κατά την διάρκεια του 2010 προέβει στις ακόλουθες πράξεις σχετικά µε τις δανειακές της 
υποχρεώσεις: 
-Εντός του Ιουνίου 2010 προχώρησε στην αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου ΚΟ∆ ύψους € 60.000.000, µε λήξη 
30/6/2010 και σύναψε κοινό οµολογιακό δάνειο του Ν.3156/2003, µε τις Τράπεζες Alpha Bank και Εµπορική , 
ποσού € 60 εκατ. διάρκειας 3 ετών, κυµαινόµενου επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου) 
- Εντός του Ιουνίου 2010 επίσης προχώρησε στην αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου ΚΟ∆ ύψους € 231.500.000, 
µε λήξη 30/6/2010 και  σύναψε κοινό οµολογιακό δανείο του Ν.3156/2003 ποσού € 231,5 εκατ. διάρκειας 2 
ετών, κυµαινόµενου επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου) . 
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-Επίσης τον Ιουνίο του 2010 προχώρησε στην αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου ΚΟ∆ ύψους € 20.000.000, µε  
λήξη 30/6/2010 και  σύναψε κοινό οµολογιακό δανείο του Ν.3156/2003 ποσού € 20 εκατ. διάρκειας 2 ετών, 
κυµαινόµενου επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου) .  
-Η Εταιρία εντός του Αυγούστου 2010 προχώρησε στην σύναψη κοινού οµολογιακού δανείου του Ν.3156/2003 
ποσού € 25 εκατ. διάρκειας 7 ετών, κυµαινόµενου επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου).  
Τέλος προχώρησε στη σύναψη σύµβασης κοινού οµολογιακού δανείου µε την Εθνική Τράπεζα για την 
αποπληρωµή βραχυπρόθεσµου δανεισµού. Το κεφάλαιο του δανείου ανήλθε σε 15 εκατ. για το οποίο εκδόθηκαν 
6 οµολογίες    
-Τον Οκτώβριο του 2010 η θυγατρική εταιρεία FOLLI FOLLIE HONG KONG σύναψε µακροχρόνιο δάνειο ύψους 
  10 εκ . 

6.12 ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  σσυυννττααξξιιοοδδόόττηησσηηςς  ππρροοσσωωππιικκοούύ    

 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π 19, οι λογιστικές απεικονίσεις των υποχρεώσεων του Ν.2112/20 για όµιλο και την εταιρεία 
είναι ως ακολούθως ( ποσά σε ευρώ ) : 

 

ΟΜΙΛΟΣ
1/1/10-

31/12/10

1/1/09-

31/12/09

Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 623.407 913.382

Τόκος στην υποχρέωση 472.001 561.132

Αναγνώριση αναλογιστικής ζηµιάς / (κέρδους) (37.832) (120.277)

Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας 287.745 301.040

Κόστος περικοπών/διακανονισµών/τερµατισµού υπηρεσίας 854.214 979.422

Συνολικό έξοδο στον λογαριασµό αποτελεσµάτων 2.199.535 2.634.699

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον ισολογισµό

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 9.307.366 8.821.839

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (2.080.079) (2.149.172)

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 2.199.535 2.634.699

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 9.426.822 9.307.366

Προσαρµογή - -

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 9.426.822 9.307.366
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1/10-

31/12/10
1/1/09-31/12/09

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτουµένων υποχρεώσεων 9.332.030 10.246.762

Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) 1.061.534 315.386
Μη αναγνωρισµένο κόστος προϋπηρεσίας (2.213.024) (2.547.721)
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον ισολογισµό 8.180.540 8.014.427

Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 573.471 516.711
Τόκος στην υποχρέωση 455.416 525.215
Αναγνώριση αναλογιστικής ζηµιάς / (κέρδους) - (91.624)
Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας 282.420 290.959
Κόστος περικοπών/διακανονισµών/τερµατισµού υπηρεσίας 538.054 934.769

Συνολικό έξοδο στον λογαριασµό αποτελεσµάτων 1.849.361 2.176.030

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον ισολογισµό

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 8.014.427 7.739.130
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (1.683.248) (1.900.733)
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 1.849.361 2.176.030

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 8.180.540 8.014.427
Προσαρµογή - -
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 8.180.540 8.014.427

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 10.246.762 9.830.716
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 573.471 516.711
Τόκος στην υποχρέωση 455.416 525.215
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (1.683.248) (1.900.733)
Επιπλέον πληρωµές ή εξόδα / (έσοδα) 493.821 852.424
Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο - 83.090

Αναλογιστική ζηµιά / (κέρδος) (754.192) 339.339
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 9.332.030 10.246.762

Αναλογιστικές παραδοχές
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,65% 4,56%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 1,80% 2,20%
Αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή 12,35 10,83
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6.13 Λοιπές Μακροπρόθεσµες προβλέψεις 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Προβλέψεις για επιπλέον φόρους 1.673.543,16 1.442.142,00 1.321.874,00 1.166.178,00
Προβλέψεις για κινδίνους & έξοδα 2.655.300,76 2.978.550,29 2.150.000,00 2.150.000,00

4.328.843,92 4.420.692,29 3.471.874,00 3.316.178,00

O ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  

Για την µητρική εταιρεία όσο αφορά τις ανέλεγκτες χρήσεις σηµειώνουµε τα εξής: 

-Η ΚΑΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2004. Eπί του παρόντος βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός 

έλεγχος για τις χρήσεις 2005-2007, το αποτέλεσµα του οποίου δεν έχει οριστικοποιηθεί.  

-Η Folli έχει ελεγχθεί φορολογικά από τακτικούς φορολογικούς ελέγχους µέχρι και τη χρήση 2007, ενώ βρίσκεται 

σε εξέλιξη έλεγχος για τις χρήσεις 2008-2009. 

- Η Elmec έχει ελεγχθεί φορολογικά από τακτικούς φορολογικούς ελέγχους µέχρι και τη χρήση 2008 

Οι ανέλεγκτες χρήσεις των λοιπων εταιρειών του Οµίλου αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Επωνυµία Aνέλεγκτες Φορολογικές Χρήσεις 

FOLLI FOLLIE UK LTD 2005-2010 
FOLLI FOLLIE FRANCE SA 2006-2010 
FOLLI FOLLIE SPAIN SA 2002-2010 
MFK FASHION 2002-2010 
PLANACO ΑΒΕΕ 2007-2010 
FOLLI FOLLIE JAPAN LTD 2006-2010 
FOLLI FOLLIE HONG KONG LTD 2002-2010 
FOLLI FOLLIE ASIA LTD 2002-2010 
FOLLI FOLLIE TAIWAN LTD 2006-2010 
FOLLI FOLLIE KOREA LTD 2006-2010 
FOLLI FOLLIE SINGAPORE LTD 2004-2010 
FOLLI FOLLIE ΜΑCAOU LTD 2008-2010 
BLUEFOL GUAM LTD 2002-2010 
BLUEFOL HAWAII LTD 2002-2010 
BLUEFOL HONG KONG LTD 2002-2010 
FOLLI FOLLIE MALAYSIA LTD 2004-2010 
FOLLI FOLLIE THAILAND LTD 2002-2010 
FOLLI FOLLIE CHINA (PILION LTD) 2006-2010 
LAPFOL (Joint venture) 2009 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ 2006-2010 
LINKS (LONDON) LIMITED 2006-2010 
LINKS OF LONDON (INTERNATIONAL) LTD 2006-2010 
LINKS OF LONDON COM LTD (UK) 2006-2010 
LINKS OF LONDON ASIA LTD (HK) 2006-2010 
LINKS OF LONDON INC (USA) 2006-2010 
LINKS OF LONDON (FRANCE) 2006-2010 
LINKS OF LONDON INC (MACAU) LTD 2008-2010 
LINKS OF LONDON  JAPAN Co LTD 2008-2010 
HDFS SKOPJE DOO (Π.Γ.∆.Μ.) 2006-2010 
HELLENIC TOURIST BUREAU AE 2006-2010 
ELMEC ROMANIA SRL 2007-2010 
ELMEC SPORT BULGARIA EOOD 2005-2010 
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΕΕ 2010 
LOGISTICS EXPRESS AE 2010 
ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ 2007-2010 
NORTH LANDMARK AE  2009 
ICE CUBE ΑΕ  Σύσταση 2010 
COLLECTIVE ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ  Σύσταση 2010 

Πέραν των προβλέψεων για επιπλέον φόρους από µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους , οι εταιρείες του Οµίλου 
έχουν σχηµατίσει τις εξής προβλέψεις: 
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Πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις  

Η πρόβλεψη αυτή ανέρχεται σε 2.150.000 ευρώ, βασίζεται στο γεγονός ότι εταιρεία του οµίλου έχει εκκρεµείς 
δικαστικές υποθέσεις µε ενάγοντα το Ελληνικό ∆ηµόσιο, και αποτελεί µια αξιόπιστη εκτίµηση των ποσών που θα 
κληθεί να καταβάλει εφόσον τελεσίδικη σε βάρος της. 

Πρόβλεψη για κατάπτωση ποινικών ρητρών 

Η πρόβλεψη αυτή ανέρχεται σε 324χιλ ευρώ και πηγάζει από το γεγονός ότι θυγατρική εταιρεία  του οµίλου 
ενδεχοµένως να κληθεί να καταβάλει συγκεκριµένα ποσά ως ποινική ρήτρα σε προµηθευτές της µε τους οποίους 
έχει συνάψει εµπορική σύµβαση συνεργασίας τύπου shops-in-a-shop, σε περίπτωση πρόωρης λύσης της 
συνεργασίας και υπό ορισµένες συνθήκες και προϋποθέσεις. 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν 
την παρούσα αξία του εξόδου που αναµένεται να χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

6.14 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Λοιπές  υποχρεώσεις 38.000,00 365.098,27 0,00 365.098,26
Αποτίµηση  Χρηµ/κων Μέσων 

Αντιστάθµισης 34.329.737,19 31.990.090,74 34.329.737,19 31.297.008,53

34.367.737,19 32.355.189,01 34.329.737,19 31.662.106,79

O ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  

Το κονδύλι «υποχρεώσεις απoτίµησης χρηµ/κων µέσων αντιστάθµισης» αφορά Συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων 
(IRS) τα οποία κατέχονται ως αντισταθµιστικά εργαλεία ταµειακών ροών χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
µεταβλητού επιτοκίου, και τα οποία καλύπτουν το 69% περίπου του κεφαλαίου των δανειακών υποχρεώσεων. 
Το σύνολο των συµβολαίων λήγει µετά το 2013. Οι εύλογες αξίες παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων 
βασίζονται σε αγοραία αποτίµηση (mark to market), η οποία επιβεβαιώνεται από τα πιστωτικά ιδρύµατα µε τα 
οποία έχουν υπογραφεί οι σχετικές συµβάσεις. Οι ανωτέρω µεταβολές αποτίµησης των µέσων αντιστάθµισης 
αναγνωρίζονται ως «αποθεµατικά» στα κονδύλια ιδίων κεφαλαίων, µέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών 
εσόδων και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα όταν οι ταµειακές ροές που αντισταθµίζονται  επηρεάζουν αυτά. 
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6.15 ΑΑννααββααλλλλόόµµεεννοοςς  φφόόρροοςς  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  

Οι αναβαλλόµενοι φόροι υπολογίζονται µε βάση το φορολογικό συντελεστή που θα βαρύνει τα κέρδη της εκάστοτε εταιρείας κατά τη χρήση που αναµένεται ότι θα τακτοποιηθεί 
η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση, λαµβάνοντας υπ' όψιν τις φορολογικές διατάξεις που είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Συνεπώς, ο 
φορολογικός συντελεστής που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας έχει αναλυτικά ως εξής: βάσει των πρόσφατων τροποποιήσεων της 
ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας, χρησιµοποιήθηκε συντελεστής 25% για τις προσωρινές αποκλίσεις που τακτοποιήθηκαν εντός του 2009, συντελεστής 24% για όσες θα 
τακτοποιηθούν εντός του 2010, συντελεστής 23% για όσες θα τακτοποιηθούν εντός του 2011, συντελεστής 22% για όσες θα τακτοποιηθούν εντός του 2012, συντελεστής 
21% για όσες θα τακτοποιηθούν εντός του 2013 και συντελεστής 20% για όσες θα τακτοποιηθούν µετά την 1/1/2014. Η επίπτωση των ανωτέρω αναφέρεται στη σηµείωση 
7.20.   
 Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές υποχρεώσεις έχουν ως εξής: 

  

Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. Υποχρέωση Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. Υποχρέωση
Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. Υποχρέωση Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. Υποχρέωση

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα Πάγια 791.402,50 5.536.941,18 703.991,32 4.614.057,41 519.373,25 5.093.725,88 408.941,98 3.956.442,04
Άυλα πάγια -181.771,71 12.692.790,88 -214.118,29 12.890.957,72 -181.771,71 11.732.902,88 -227.616,21 12.087.946,87
leasing 0,00 1.134.536,43 0,00 1.235.345,06 0,00 1.009.628,43 0,00 622.400,80
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 23.920,78 0,00 0,00 0,00 23.920,78 0,00 32.619,24 0,00
Aποτιµήσεις 28.243,00 0,00 105.035,07 0,00 28.243,00 0,00 20.530,00 0,00
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Απαιτήσεις 0,00 1.034.395,98 671.403,76 1.034.395,98 0,00 1.034.395,98 201.001,94 1.034.395,98
Προβλέψεις 1.124.440,57 0,00 1.047.301,00 0,00 789.276,93 0,00 802.542,00 0,00
Α.Φ.στα ίδια Κεφάλαια (Αποτιµήσεις) 6.865.947,44 0,00 6.259.401,70 0,00 6.865.947,44 0,00 6.259.401,70 0,00
Zηµίες 3.281.534,92 0,00 4.496.046,82 0,00 0,00 0,00 2.016.067,00 0,00
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία
1.574.673,13 0,00 1.356.006,49 0,00

1.406.963,37 0,00 1.348.813,32 0,00
Υποχρεώσεις - Μεταβατικά ∆εδουλευµένα -175.508,96 1.229.899,97 -134.128,75 1.515.621,90 -175.508,96 1.252.848,49 -105.203,76 1.256.476,53
Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο 13.332.881,67 21.628.564,44 14.290.939,12 21.290.378,07 9.276.444,10 20.123.501,66 10.757.097,21 18.957.662,22
Συµψηφισµός -791.446,48 -791.446,48 -2.729.919,36 -2.729.919,36 -610.021,00 -610.021,00 -2.806.069,00 -2.806.069,00

Σύνολο 12.541.435,19 20.837.117,96 11.561.019,76 18.560.458,71 8.666.423,10 19.513.480,66 7.951.028,21 16.151.593,22

31.12.200931.12.2010 31.12.2009 31.12.2010
ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ
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6.16   ΕΕµµπποορριικκέέςς  κκααιι  λλοοιιππέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

ΗΗ  µµεεττααββοολλήή  ττοουυ  κκοοννδδυυλλίίοουυ  ππααρρααττίίθθεεττααιι  σσττοονν  ππίίνναακκαα  πποουυ  αακκοολλοουυθθεείί::  
  
  

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Εµπορικές Υποχρεώσεις 103.356.005,38 91.805.053,78 42.546.707,92 27.920.842,06
Επιταγές πληρωτέες -Γραµµάτια & υποσχ.πληρ. 12.207.183,62 14.145.956,30 5.666.206,55 6.655.950,36
Προκαταβολές πελατών 14.677.004,59 8.236.846,08 13.472.386,24 7.007.159,37
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 1.037.471,04 1.604.713,34 817.579,94 903.415,39
∆ικαιούχοι αµοιβών 2.103.268,40 0,00 54.601,30 729.874,14
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 4.114.696,65 4.314.115,81 2.494.310,62 2.600.455,42
Λοιπές υποχρεώσεις 19.531.624,88 22.231.252,07 1.998.116,56 1.602.295,09
Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 5.909.656,85 5.224.216,73 931.366,47 2.666.608,00
Έσοδα εποµένων χρήσεων 309.217,85 545.057,14 2.674,25 0,08

163.246.129,25 148.107.211,25 67.983.949,85 50.086.599,91

O ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  
  
  

6.17 ΤΤρρέέχχωωνν  φφόόρροοςς  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  &&  ττρρέέχχοουυσσεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς    

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Φόρος Εισοδήµατος 7.828.328,16 14.472.874,96 313.683,39 2.896.549,24
Φόροι από Φορολογικούς Ελέγχους 102.349,00 266.778,00 0,00 27.964,00
Φόρος Έκτακτης εισφοράς Ν.3808/2009 0,00 6.428.355,88 0,00 6.428.355,88
Φόρος Έκτακτης εισφοράς Ν.3845/2010 5.126.237,31 0,00 4.703.858,31 0,00

13.056.914,47 21.168.008,84 5.017.541,70 9.352.869,12

O ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Φ.Π.Α 2.377.393,36 3.343.221,76 0,00 1.822.870,47
Λοιποί φόροι τέλη 4.297.028,91 5.787.093,06 988.300,35 2.082.501,87

6.674.422,27 9.130.314,82 988.300,35 3.905.372,34

O ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  

6.18 Ανάλυση εσόδων-εξόδων ανά κατηγορία 

  
Κύκλος Εργασιών

1.1 - 31.12.2010 1.1 - 31.12.2009 1.1 - 31.12.2010 1.1 - 31.12.2009

Πωλήσεις εµπορευµάτων 966.392.336,34 968.251.219,54 353.311.057,76 378.457.985,06

Πωλήσεις προϊόντων ετοίµ-ηµιτ. 9.556.748,87 7.075.506,92 9.226.360,71 6.266.934,19

Παροχή υπηρεσιών 13.651.832,17 17.175.668,42 16.471.464,42 12.823.171,18

Σύνολο 989.600.917,39 992.502.394,88 379.008.882,89 397.548.090,43

O ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

      Ανάλυση  του κύκλου εργασίών ανά λειτουργικό τοµέα εµφανίζεται στην παρ. 5.4 των οκονοµικών 
πληροφοριών κατά τοµέα.    
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Άλλα Έσοδα 
1.1 - 31.12.2010 1.1 - 31.12.2009 1.1 - 31.12.2010 1.1 - 31.12.2009

Έσοδα από Marketing / Promoters & Merch. 16.448.447,90 14.188.598,39 10.400.823,78 8.707.757,24
Λοιπά Έσοδα 7.793.219,77 6.931.555,48 2.372.991,70 2.887.599,04
Έσοδα από επιχορηγήσεις 33.776,88 272.482,36 22.375,00 270.586,36
Έσοδα από ενοίκια 116.033,80 1.544.199,64 0,00 0,00
Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές 5.056.980,10 4.333.060,98 2.041.997,25 3.277.071,14
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 3.607.898,53 3.635.072,38 3.366.115,85 1.334.005,87

33.056.356,97 30.904.969,23 18.204.303,58 16.477.019,65

O ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα κονδύλια “Έσοδα από Marketing / Promoters & Merch” και "Λοιπά έσοδα”, περιλαµβάνουν έσοδα που 
σχετίζονται µε διαφηµιστικές και προωθητικές ενέργειες καθώς και έσοδα που προέρχονται από θυγατρικές 
εταιρείες και αφορούν υπηρεσίες και έξοδα που χρεώνουν αυτές στις επιχειρήσεις που λειτουργούν σηµεία 
πώλησης ( corners ) εντός πολυκαταστηµάτων όπως π.χ. έξοδα διαµόρφωσης χώρων, τηλεφωνικές χρεώσεις, 
δαπάνες κοινών διαφηµιστικών ενεργειών.   
Το κονδύλι “Έσοδα προηγούµενων χρήσεων” αφορά κυρίως πιστωτικά τιµολόγια από προµηθευτές εξωτερικού 
για αγορές προηγούµενης χρήσης, λόγω επίτευξης προκαθορισµένων στόχων αγορών εµπορευµάτων (εκπτώσεις 
επί τζίρου). 
  
 

Έξοδα ∆ιοίκησης 1.1 - 31.12.2010 1.1 - 31.12.2009 1.1 - 31.12.2010 1.1 - 31.12.2009

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 26.592.712,29 26.077.555,11 11.101.828,80 13.068.331,08
Αµοιβές & έξοδα συνεργατών 6.188.576,57 6.841.449,95 2.927.546,14 3.465.104,69
Προµήθειες πιστωτικών καρτών-& προµ.για 

χονδρ.πωλήσεις 7,04 0,00 0,00 0,00
Τηλεφωνικά & ταχυδροµικά έξοδα 886.150,43 1.082.713,41 261.717,48 543.303,52
Ενοίκια 3.262.358,99 4.474.072,97 0,00 0,00
Ενοίκια-χρηµατ.µισθώσεις αυτοκινήτων 202.295,91 0,00 197.955,70 146.371,06
Ασφάλιστρα 456.862,97 461.539,82 180.605,03 203.380,96
Επισκευές & συντηρήσεις 1.234.286,99 1.255.370,29 155.715,24 213.439,36
Ηλεκτρισµός, ύδρευση, θέρµανση, 

καθαριότητα 861.934,51 580.551,00 455.411,87 274.767,02
Φόροι & τέλη 920.218,26 1.259.585,68 716.828,95 695.201,67
Έξοδα µεταφορών 827.375,50 718.300,95 296.122,61 286.216,11
Έξοδα προβολής & διαφήµισης 3.987.633,86 3.958.382,66 479.928,85 578.005,73
Έξοδα Εκθέσεων 355.788,68 264.028,15 0,00 1.350,00

Γραφική ύλη, έντυπα & λ/αναλώσιµα υλικά 474.295,56 602.664,70 152.246,99 205.691,28
Κοινόχρηστα 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπά έξοδα 2.930.823,13 2.345.630,21 670.464,81 1.654.586,75
Αποσβέσεις 6.248.834,05 6.464.850,97 4.659.338,78 3.227.999,32
Προβλέψεις 95.722,13 114.868,18 72.854,65 97.033,57

55.525.876,87 56.501.564,05 22.328.565,90 24.660.782,12

O ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 
Της περιόδου 01 Ιανουαρίου εως 31 ∆εκεµβρίου 2010  F.F. GROUP 

66 

  
  
  

Έξοδα ∆ιάθεσης 1.1 - 31.12.2010 1.1 - 31.12.2009 1.1 - 31.12.2010 1.1 - 31.12.2009

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 117.234.239,05 112.394.644,58 55.639.154,96 55.976.247,55

Αµοιβές & έξοδα συνεργατών 22.904.653,59 21.986.806,17 8.157.064,83 5.999.954,05
Προµήθειες πιστωτικών καρτών-& προµ.για 

χονδρ.πωλήσεις 3.483.216,72 2.221.914,69 933.191,12 933.476,36

Τηλεφωνικά & ταχυδροµικά έξοδα 2.001.064,50 1.622.097,14 912.731,43 628.271,53

Ενοίκια 82.101.112,80 75.590.677,81 35.269.135,53 33.685.716,51

Ενοίκια-χρηµατ.µισθώσεις αυτοκινήτων 385.378,83 349.324,00 304.614,83 329.886,22

Ασφάλιστρα 1.753.439,83 1.647.601,55 1.183.844,19 1.015.818,22

Επισκευές & συντηρήσεις 3.824.288,12 3.047.798,01 1.216.436,53 1.133.290,26

Ηλεκτρισµός, ύδρευση, θέρµανση, καθαριότητα 7.802.197,43 7.713.025,05 2.102.586,94 2.022.027,90

Φόροι & τέλη 1.786.013,47 1.530.319,48 711.622,18 564.975,43

Έξοδα µεταφορών 5.107.921,85 5.264.047,14 3.145.605,82 3.273.321,98

Έξοδα προβολής & διαφήµισης 14.497.202,66 14.484.322,52 4.372.469,32 4.725.172,59

Έξοδα Εκθέσεων 186.670,58 237.201,36 87.222,17 110.699,16

Γραφική ύλη, έντυπα & λ/αναλώσιµα υλικά 2.675.715,62 2.369.166,18 954.360,53 1.049.461,44

Κοινόχρηστα 125.879,76 0,00 125.879,76 23.843,16

Λοιπά έξοδα 17.112.981,87 15.322.002,46 2.878.583,42 3.801.111,78

Αποσβέσεις 14.466.471,77 13.688.224,96 5.314.187,94 5.185.300,20

Προβλέψεις 362.820,35 432.536,78 259.287,65 47.604,64

297.811.268,79 279.901.709,88 123.567.979,15 120.506.178,98

O ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  
  
  

Άλλα έξοδα
1.1 - 

31.12.2010

1.1 - 

31.12.2009

1.1 - 

31.12.2010

1.1 - 

31.12.2009
Πρόστιµα & προσαυξήσεις 182.524,87 349.327,46 48.873,47 30.558,50

∆ασµοί & φόροι επι ελλειµµάτων 372,01 0,00 372,01 130.015,87

Ζηµίες από πώληση παγίων 295.666,31 0,00 0,00 0,00
Αποµείωση αξίας παγίων 134.180,62 0,00 0,00 0,00

Ζηµίες από καταστροφή & απώλεια αποθεµάτων 128.700,06 330.662,34 0,00 92.733,00
Ζηµίες από απαιτήσεις ανεπίδεκτες είσπραξης 147.453,65 0,00 135.443,73 161.629,00
Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα 933.205,28 438.316,26 766.852,00 39.314,36

Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές 3.578.170,77 3.887.249,92 2.243.264,25 2.154.720,20

 Έξοδα προηγουµένων χρήσεων / Λοιπά έξοδα 1.151.730,96 5.234.662,62 4.974.928,03 701.241,68

Σύνολο 6.552.004,53 10.240.218,60 8.169.733,49 3.310.212,61

O ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Χρηµατοοικοοµικά Έσοδα 1.1 - 31.12.2010 1.1 - 31.12.2009 1.1 - 31.12.2010 1.1 - 31.12.2009

Κέρδη από προϊόντα συναλλάγµατος 9.825.277,58 12.886.207,53 9.825.277,58 12.886.207,53

Κέρδη αποτίµησης επενδ. εύλογης αξίας 0,00 0,00 0,00 120.423,14
Κέρδη παραγώγων 11.743.014,12 2.193.319,53 11.113.266,86 2.092.224,53

Μερίσµατα από λοιπές επενδύσεις 91.208,00 111.259,85 90.604,00 102.173,87

Μερίσµατα από επενδύσεις εύλογης αξίας 0,00 120.423,14 0,00 95.551,00

Τόκοι διαθεσίµων 1.349.270,88 571.960,19 381.898,40 213.817,81

Λοιποί Τόκοι 89.638,64 42.020,53 36.243,58 36.243,53
Κέρδη από πώληση παγίων 122.929,79 877.394,43 47.228,47 81.426,02

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 354.053,00 425.009,29 349.062,00 383.418,00

Σύνολο 23.575.392,01 17.227.594,49 21.843.580,89 16.011.485,43

O ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Τα κέρδη παραγώγων που αφορούν συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων (IRS) τα οποία κατέχονται ως 

αντισταθµιστικά εργαλεία ταµειακών ροών χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων.  

  

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 1.1 - 31.12.2010 1.1 - 31.12.2009 1.1 - 31.12.2010 1.1 - 31.12.2009

Ζηµίες αποτίµησης επενδ. εύλογης αξίας 1.194.287,28 0,00 802.259,92 0,00
Ζηµίες από προϊόντα συναλλάγµατος 24.058.816,09 0,00 24.058.816,09 0,00
Ζηµιές από πώληση Συµµετοχών & λοιπών 

επενδύσεων
855.487,08 1.467,00

410.449,87 1.467,00
Ζηµίες αποτίµησης παραγώγων 7.811.974,87 4.036.155,01 7.060.567,00 4.036.155,01
Ζηµίες από πώληση παγίων 174.905,85 777.097,58 42.195,38 192.568,96
Ζηµίες αποτίµησης λοιπών επενδ. 0,00 0,00 0,00 52.725,00
Λοιπά χρηµ/κα έξοδα 1.238.678,61 1.122.864,69 1.057.133,35 1.048.108,72
Αποτίµηση Παγίων 0,00 0,00 0,00 487.000,00
Έξοδα αγοραπωλησίας επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
Τόκοι και Έξοδα ∆ανειακών υποχρεώσεων 31.428.582,60 27.604.106,09 28.461.869,72 23.637.842,05
Τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων 1.805.622,05 266.238,13 1.755.947,33 256.410,08
Λοιποί Τόκοι 73.022,62 0,00 4.166,80 6.686,28
Τραπεζικές προµήθειες και φόροι 1.894.979,27 3.172.298,37 1.280.903,23 1.265.537,47
Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο 70.536.356,33 36.980.226,87 64.934.308,69 30.984.500,57

O ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  
  

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα παρουσίασαν σηµαντική αύξηση στη χρήση 2010 έναντι του 2009 κυρίως λόγω 

ζηµιών από συµβάσεις προθεσµιακής πράξης συναλλάγµατος (currency forwards) βραχυχρόνιας διάρκειας της 

µητρικής εταιρίας. Επίσης σηµαντική αύξηση υπήρξε στις ζηµίες παραγώγων που αφορούν συµβόλαια 

ανταλλαγής επιτοκίων (IRS) τα οποία κατέχονται ως αντισταθµιστικά εργαλεία ταµειακών ροών, οι οποίες όµως 

υπελακαλύφθησαν από αύξηση των έσοδων της ίδιας κατηγορίας ( βλ. Πίνακα ανάλυσης Χρηµ/ών Εσόδων).  
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6.19 Φόρος Εισοδήµατος 

1.1 - 

31.12.2010

1.1 - 

31.12.2009
1.1 - 

31.12.2010

1.1 - 

31.12.2009

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 124.712.039,87 157.760.300,57 2.523.717,35 40.401.632,12
Τρέχων φορολογικός συντελεστής 24,00% 25,00% 24,00% 25,00%
Φόρος που αναλογεί 29.930.889,57 39.440.075,14 605.692,16 10.100.408,03
Μη αναστρέψιµες αποκλίσεις από φορ/κή βάση 0,00 0,00 2.632.167,83 0,00
Φορολογική επίδραση κονδυλίων που δεν υπόκεινται 

σε φόρο
1.840.540,88 -1.145.047,83

0,00 476.732,79
Ζηµιές απορροφωµενων 30/06/2010 (Ν.2166) 6.744.156,50 0,00 6.744.156,50 0,00

Αναβαλ/νοι φόροι που δε λογίστηκαν/διεγράφησαν
2.016.067,00 0,00

2.016.067,00 -24.552,00
Επίδραση διαφορετικού συντ/τή αναβαλ. φόρων -72.228,29 -209.938,94 0,00 -66.922,94
Επίδραση διαφορετικού συντ/τή στις θυγατρικές -5.698.637,08 -3.018.859,91 0,00 0,00
Λοιποί συνεκκαθαριζόµενοι φόροι 1.075,84 352.888,74 1.075,84 1.075,85
Επιπλέον φόροι προηγούµενων χρήσεων 0,00 -359.857,94 0,00 0,00
Πρόβλεψη για επιπλέον φόρους 170.000,00 161.511,75 170.000,00 161.511,75
Φόρος εκτακτής εισφοράς Ν 3808/2009 0,00 6.428.355,88 0,00 6.428.355,88
Φόρος εκτακτής εισφοράς Ν 3845/2010 4.675.667,40 869.102,93 4.675.667,40 869.102,83

Σύνολο 39.607.531,82 42.518.229,82 16.844.826,73 17.945.712,19

O ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  

  

6.20 Κέρδη ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των 
κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών που ενδεχοµένως να 
αγορασθούν από την επιχείρηση. 

1.1 - 

31.12.2010
1.1 - 31.12.2009

1.1 - 

31.12.2010

1.1 - 

31.12.2009

Καθαρά κέρδη / Ζηµίες χρήσεως 85.104.508,05 115.242.070,75 -14.321.109,38 22.455.919,33

Κατανέµονται σε :
Ιδιοκτήτες Μητρικής 83.279.446,42 113.431.136,08 -14.321.109,38 22.455.919,33

∆ικαιώµατα µειψηφίας 1.825.061,62 1.810.934,67

Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών  59.636.302,00 59.532.414,00 59.636.302,00 59.532.414,00

Βασικά κέρδη ανά µετοχή  (€/µτχ) 1,3965 1,9054 -0,2401 0,3772

O ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  
  
Σηµειώνουµε ότι ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών της χρήσης 2009 υπολογίστηκε εκ νέου, µετά την αλλαγή 
των µετοχών που επήλθε από το γεγονός της συγχώνευσης, ώστε τα κέρδη ανά µετοχή να είναι συγκρίσιµα µε 
αυτά της χρήσης 2010. 
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7. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 

7.1 Συναλλαγές και υπόλοιπα συνδεόµενων µερών 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24.  

 

1/1- 31/12/2010 1/1- 31/12/2009

Πωλησεις αγαθων 41.041.890,11 41.792.992,58

Πωλησεις Υπηρεσιων 4.953.487,26 4.762.272,30

Αγορες αγαθων 7.645.896,90 1.252.409,19

Ληψη υπηρεσιων - λοιπα 4.623.333,56 202.133,50

Συναλλαγες µεταξυ Μητρικης και Θυγατρικων

  

1/1- 31/12/2010 1/1- 31/12/2009
Πωλησεις αγαθων 0,00 0,00
Πωλησεις Υπηρεσιων µισθωµατα λοιπα 0,00 0,00
Αγορες αγαθων 0,00 0,00
Ληψη υπηρεσιων - λοιπα 336.651,10 242.104,96

Συναλλαγες Μητρικης µε λοιπα συνδεδεµενα µερη

  

1/1- 31/12/2010 1/1- 31/12/2009
Μητρικη 4.869.433,00 5.497.519,26
Οµιλος 5.361.223,00 5.951.216,41

1/1- 31/12/2010 1/1- 31/12/2009
Πωλησεις αγαθων 0,00
Πωλησεις Υπηρεσιων µισθωµατα λοιπα 0,00
Αγορες αγαθων 45.085,00 0,00
Ληψη υπηρεσιων - λοιπα 336.651,10 243.729,96

Συναλλαγες & αµοιβες µε διοικητικα στελεχη

Συναλλαγες Οµιλου µε λοιπα συνδεδεµενα µερη
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1/1- 31/12/2010 1/1- 31/12/2009

Μητρικη

Απο θυγατρικες

Απαιτησεις 23.103.966,21 26.798.174,29

Υποχρεωσεις 6.902.417,11 5.317.439,14

Απο λοιπα συνδεδεµενα µερη

Απαιτησεις 0,00

Υποχρεωσεις 355.000,24 37.826,00

Απο διοικητικα στελεχη

Απαιτησεις 3.100,00 4.300,00

Υποχρεωσεις 87.709,00

Οµιλος

Απο λοιπα συνδεδεµενα µερη

Απαιτησεις

Υποχρεωσεις 365369,79 46.858,12

Απο διοικητικα στελεχη

Απαιτησεις 3.100,00 4.300,00

Υποχρεωσεις 87.709,00

Υπολοιπα τελους περιοδου

  

  

7.2 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ανειληµµένες δεσµεύσεις  
 

Οι εταιρείες του Οµίλου έχουν εκχωρήσει σε τρίτα µέρη εγγυητικές επιστολές ύψους 18,4 εκατ. ευρώ, έναντι 
19,9 ευρώ την 31/12/2009, προς εξασφάλιση ενδεχόµενων υποχρεώσεων του Οµίλου προς τα µέρη αυτά οι 
οποίες δεν απεικονίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό. 
Το αντίστοιχο ποσό για την Εταιρεία είναι 9,9 εκατ. ευρώ, έναντι 10,2 εκατ. ευρώ την 31/12/2009. 
Επί ακινήτου της θυγατρικής “Folli Follie Hong Kong” έχει εγγραφεί προσηµείωση ύψους $12,5 εκατ. προς 
εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων. Επί ακινήτου της θυγατρικής εταιρείας Elmec Romania SRL στο 
Βουκουρέστι έχει εγγραφεί προσηµείωση υπέρ της Τράπεζας Bancpost, του Οµίλου EFG Eurobank, προς 
εξασφάλιση πιστοδοτικών γραµµών. Επίσης, έχει εγγραφεί υπέρ της Τράπεζας AlphaBank Romania προσηµείωση 
επί οικοπέδου της Elmec Romania SRL, ευρισκοµένου επίσης στο Βουκουρέστι, προς εξασφάλιση πιστοδοτικών 
γραµµών.  
H Εταιρεία έχει εγγυηθεί υπέρ δανείων που έχουν συνάψει θυγατρικές της, συνολικού ύψους €  86 εκ. περίπου. 

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

7.2.1 Επίδικες υποθέσεις 

Σε εταιρεία του Οµίλου υπάρχουν εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις έναντι του Ελληνικού ∆ηµοσίου, για τις οποίες 
έχει διενεργηθεί πρόβλεψη ποσού €2.150.000. 
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7.3 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού. 

 Το σύνολο του απασχολουµένου προσωπικού στο τέλος κατά την 31.12.2010  ήταν για τον όµιλο 5.969 και για  
την εταιρεία 2.160. Κατά την 31.12.2009 το προσωπικό οµίλου και εταιρείας ανέρχονταν σε 5.611 και 2.127 
άτοµα αντίστοιχα. Η διαφορά που εµφανίζεται στο οµιλικό προσωπικό αφορά έκτακτους υπαλλήλους.  

  

1.1 - 31.12.2010 1.1 - 31.12.2009
1.1 - 

31.12.2010

1.1 - 

31.12.2009
Μισθοί και ηµεροµίσθια  116.282.028,89 112.583.084,68 52.375.219,00 53.537.912,26

Εργοδοτικές εισφορές 24.328.793,76 23.267.014,51 13.421.667,57 13.493.247,98

Αποζηµ.απολυθέντων 4.027.846,62 0,00 1.594.088,81 2.638.727,05

Λοιπές παροχές  1.065.710,63 4.672.994,24 1.065.710,63 966.431,46

Σύνολο 145.704.379,90 140.523.093,43 68.456.686,01 70.636.318,75

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  

  

7.4 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
∆εν υπάρχουν άλλα γεγονότα που συνέβησαν µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2010 τα οποία θα µπορούσαν να έχουν 
σηµαντική επήρεια επί της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων του Οµίλου κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2010. 
 
  

8. ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου 

8.1.1 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες µετατροπής οικονοµικών καταστάσεων  και ευαισθησία. 

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

  

  

  

  

  

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση του Οµίλου θα είχαν διαµορφωθεί κατά 
€1.036. χιλ χαµηλότερα (για την εταιρεία €288 χιλ), αν το € ήταν ασθενέστερο του USD και του GBP κατά 10% 
και αυτά θα είχαν διαµορφωθεί κατά €4.058 χιλ (για την εταιρεία € 352 χιλ) υψηλότερα, αν το € ήταν 
ισχυρότερο του USD και του GBP κατά 10%.  
 

8.1.2 Κίνδυνος ρευστότητας . 

Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει (α) επαρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών διαθεσίµων και 
(β) τη διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστοδοτικών γραµµών. Λόγω της δυναµικής φύσης των 
δραστηριοτήτων του, ο Όµιλος διατηρεί ευελιξία χρηµατοδότησης µε το να διατηρεί υψηλά αχρησιµοποίητα όρια 
σε συµβάσεις βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού. Το Τµήµα ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων συντάσσει καταστάσεις 
προσδοκώµενων ταµειακών ροών οι οποίες επισκοπούνται από τη ∆ιοίκηση µε σκοπό τον καλύτερο 
προγραµµατισµό της διαχείρισης ρευστότητας.  
Παρά τη χρηµατοοικονοµική κρίση και τον περιορισµό της ρευστότητας σε παγκόσµιο επίπεδο, ο Όµιλος διατηρεί 

υψηλή ρευστότητα χάρη στη λιανική φύση του µεγαλύτερου µέρους των πωλήσεών του, και µεριµνά για την 

περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητάς του µε τη πετυχηµένη δηµιουργία εκπτωτικών πρατηρίων για τη διάθεση 

παλαιών αποθεµάτων, καθώς και µε τη συγκράτηση των δαπανών.  

Οι δανειακές και λοιπές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, ταξινοµηµένες µε βάση τον ορίζοντα 
αποπληρωµής των, παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα. Τα ποσά του πίνακα αναφέρονται στην ονοµαστική 
αξία της υποχρέωσης πλέον τόκων και ως εκ τούτου δύναται να µη συµφωνούν µε τα ποσά που αναφέρονται 
στον ισολογισµό. 

  USD    GBP    JPY   

31/12/2010 1,3362 0,8608 108,65 

 1/1-31/12/2010 1,3257 0,8578 116,2386 

 31/12/2009   1,4406 0,8881 133,16 

 1/1-31/12/2009   1,3948 0,8907 130,3511 
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Ανάλυση ρευστότητας

την 31.12.10

Μέσο
επιτόκιο

Έως 
1 έτος

Από 1 
έως 5 έτη

Άνω των 
5 ετών Σύνολα

∆άνεια κυµαινόµενου επιτοκίου 4,500% 137.001.895,48 634.739.162,56 35.226.516,37 806.967.574,41
Υποχρεώσεις από χρηµ/κές µισθώσεις 3,300% 3.865.798,98 22.828.011,86 39.851.388,08 66.545.198,93
Προµηθευτές κ.α. άτοκες υποχρεώσεις 115.563.189,00 0,00 0,00 115.563.189,00

256.430.883,46 657.567.174,43 75.077.904,45 989.075.962,33

την 31.12.09

Μέσο
επιτόκιο

Έως 
1 έτος

Από 1 
έως 5 έτη

Άνω των 
5 ετών Σύνολα

∆άνεια κυµαινόµενου επιτοκίου 3,670% 435.224.000,00 295.125.000,00 9.889.000,00 740.238.000,00
Υποχρεώσεις από χρηµ/κές µισθώσεις 2,100% 4.197.000,00 17.741.000,00 35.987.000,00 57.925.000,00
Προµηθευτές κ.α. άτοκες υποχρεώσεις 105.951.000,00 0,00 0,00 105.951.000,00

545.372.000,00 312.866.000,00 45.876.000,00 904.114.000,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ

  
  

Ανάλυση ρευστότητας

την 31.12.10

Μέσο 
επιτόκιο

Έως 
1 έτος

Από 1 
έως 5 έτη

Άνω των 
5 ετών Σύνολα

∆άνεια κυµαινόµενου επιτοκίου 4,330% 106.626.461,92 557.206.097,48 14.935.625,00 678.768.184,40
Υποχρεώσεις από χρηµ/κές µισθώσεις 3,300% 2.798.866,77 12.435.041,22 39.140.975,66 54.374.883,65
Προµηθευτές κ.α. άτοκες υποχρεώσεις 48.212.914,47 0,00 0,00 48.212.914,47

157.638.243,16 569.641.138,70 54.076.600,66 781.355.982,52

την 31.12.09

Μέσο
επιτόκιο

Έως 
1 έτος

Από 1 
έως 5 έτη

Άνω των 
5 ετών Σύνολα

∆άνεια κυµαινόµενου επιτοκίου 3,500% 400.877.499,06 216.825.558,63 11.446.390,18 629.149.447,86
Υποχρεώσεις από χρηµ/κές µισθώσεις 2,100% 2.659.912,88 11.992.448,32 38.025.727,41 52.678.088,61
Προµηθευτές κ.α. άτοκες υποχρεώσεις 34.576.792,42 0,00 0,00 34.576.792,42

438.114.204,36 228.818.006,95 49.472.117,59 716.404.328,89

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  
  
 
8.1.3 ∆ιαχείριση κεφαλαίων  
Η διαχείριση κεφαλαίων αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει στον Όµιλο τη δυνατότητα να συνεχίσει τις 
δραστηριότητές του, ώστε να παρέχει κέρδη στους µετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόµενους, 
διατηρώντας παράλληλα µια κεφαλαιουχική δοµή που θα ελαχιστοποιεί το κόστος κεφαλαίου.  

Βασικός δείκτης που χρησιµοποιείται κατά τη διαχείριση κεφαλαίων είναι ο συντελεστής µόχλευσης, ο οποίος 
υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο. Ο συντελεστής µόχλευσης 
διαµορφώθηκε κατά την 31/12/2010 και την 31/12/2009 αντιστοίχως ως εξής: 
  
              

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
∆ανειακά κεφάλαια 786.051.195,43 752.381.515,00 661.744.534,52 642.854.732,87
Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα 133.765.665,18 119.476.328,00 12.585.398,80 28.974.494,31
Καθαρό χρέος 652.285.530,25 632.905.187,00 649.159.135,72 613.880.238,56

Ίδια κεφάλαια 544.461.016,33 441.096.027,00 39.907.454,69 59.672.437,68

Συντελεστής µόχλευσης 54,5% 58,9% 94,2% 91,1% 

O ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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9. Επαναδιατύπωση  κονδυλίων λόγω απορρόφησης  

Η εταιρεία προέβει στην επαναδιατύπωση κονδυλίων της κατάστασης οικονοµικής θέσης και της κατάστασης 
συνολικών εσόδων, της χρήσης του 2009 του οµίλου, για την αρτιότερη πληροφόρηση όπως αναλύεται στον 
κατωτέρω πίνακα : 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Χρήση 2009 Χρήση 2009 
( αρχικώς 

δηµοσιευθέντα) (επαναδιατυπωµένα)

Περιουσιακά στοιχεία 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 227.525.975,57 227.525.975,57

Επενδύσεις σε ακίνητα 75.539.833,43 75.539.833,43

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 107.623.140,23 107.623.140,23

Υπεραξία ενοποιήσεως 253.052.516,22 253.052.516,22

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 686.945,20 686.945,20

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 11.561.019,76 11.561.019,76

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 14.529.582,97 14.529.582,97

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 690.519.013,38 690.519.013,38

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 266.355.588,80 266.355.588,80

Αποθέµατα 276.672.307,49 276.672.307,49

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 83.196.269,19 83.196.269,19
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται 
στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 509.380,12 509.380,12

∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 119.476.328,10 119.476.328,10

Σύνολο  κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 746.209.873,70 746.209.873,70

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.436.728.887,08 1.436.728.887,08

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις 

Ίδια κεφάλαια 

Μετοχικό Κεφάλαιο 9.884.062,50 8.292.400,50 18.176.463,00

Υπέρ το άρτιο 62.531.731,47 62.531.731,47

Λοιπά αποθεµατικά 8.119.006,08 8.119.006,08

Ίδιες Μετοχές -14.602.091,47 -14.602.091,47

Αποτελέσµατα εις νέον 405.258.014,78 96.635.078,14 501.893.092,92

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές -59.715.791,52 -59.715.791,52

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης -88.927.927,73 -88.927.927,73

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων εταιρείας 322.547.004,11 104.927.478,64 427.474.482,75

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 118.549.022,44 -104.927.478,64 13.621.543,80

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 441.096.026,55 0 441.096.026,55

Μακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 330.431.457,62 330.431.457,62

Προβλέψεις Αποζηµίωσης προσωπικού 9.307.366,20 9.307.366,20

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 18.560.458,71 18.560.458,71

Λοιπές  προβλέψεις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 36.775.881,30 36.775.881,30

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 395.075.163,83 395.075.163,83

Βραχυπρόθεσµες  υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 178.405.534,91 178.405.534,91

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 421.950.057,37 421.950.057,37

Μερίσµατα πληρωτέα 202.104,42 202.104,42

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 600.557.696,70 600.557.696,70

Σύνολο υποχρεώσεων 995.632.860,53 995.632.860,53
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.436.728.887,08 1.436.728.887,08

Επαναδιατυπώσεις 
κονδυλίων λόγω 
απορόφησης
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Κύκλος εργασιών 992.502.394,88 992.502.394,88

Κόστος πωλήσεων -499.250.938,63 -499.250.938,63

Μικτά κέρδη 493.251.456,25 493.251.456,25

Άλλα έσοδα 30.904.969,23 30.904.969,23

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  -56.501.564,05 -56.501.564,05

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -279.901.709,88 -279.901.709,88

Άλλα  έξοδα -10.240.218,60 -10.240.218,60

Αποτελέσµατα εκµετάλευσης 177.512.932,95 177.512.932,95
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων -19.752.632,38 -19.752.632,38

Κέρδη προ φόρων 157.760.300,57 157.760.300,57

Μείον : Φόρος εισοδήµατος -42.518.229,82 -42.518.229,82
Κέρδη µετά από φόρους 115.242.070,75 115.242.070,75

Τα καθαρά κέρδη κατανέµονται σε:

Μετόχους της µητρικής 98.177.684,58 15.253.451,50 113.431.136,08

∆ικαιώµατα µειοψηφείας 17.064.386,17 -15.253.451,50 1.810.934,67

115.242.070,75 0,00 115.242.070,75

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -34.918.084,41 -34.918.084,41
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 80.323.986,34 80.323.986,34

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κατανέµονται σε:

Μετόχους της µητρικής 63.288.570,38 15.224.478,89 78.513.049,27

∆ικαιώµατα µειοψηφείας 17.035.415,96 -15.224.478,89 1.810.937,07

80.323.986,34 0,00 80.323.986,34

  

Άγιος Στέφανος, 29 Μαρτίου 2011 

            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ         Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

     

       ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ  

              Α.∆.Τ Η 159150              Α.∆.Τ ΑΒ 593469 

 

     Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                  Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

         &  ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ 

            Α.∆.Τ ΑΒ 285760                     Α.∆.Τ ΑΕ 011034        

 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ  

  

Α.∆.Τ ΑΙ 518859  

ΑΡ. Α∆. ΟΕΕ 0008211 Α΄ΤΑΞΗΣ              
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9.1 ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  ττοουυ  ααρρ..  1100  ττοουυ  ΝΝ..33440011//22000055  

Οι εταιρικές ανακοινώσεις έχουν αποσταλεί στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών έχουν αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Folli Follie ABEE. Κατά τη διάρκεια του 2010 
η εταιρεία δηµοσίευσε τα ακόλουθα δελτία τύπου – ανακοινώσεις προς ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού: 

30.12.2010 Παύση διαπραγματεύσης των μετοχών FolliFollie ABEE 

06.12.2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων 

25.11.2010 Οικονομικά Αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 

04.11.2010 Ανακοίνωση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης 

30.08.2010 Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2010 

12.07.2010 Σύσταση Δ.Σ. σε Σώμα 

25.06.2010 Πληρωμή Μερίσματος Χρήσης 2009 

25.06.2010 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 

24.06.2010 Ανακοίνωση 

01.06.2010 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 

27.05.2010 Folli Follie στο πρώτο τρίμηνο του 2010 

30.03.2010 Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2009  

04.03.2010 Links of London επίσημος σχεδιαστής ΛΟΝΔΙΝΟ 2012 

 

KAE A.E. 

04.01.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

07.01.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

12.01.2010  Αγορά Ίδιων Μετοχών 

13.01.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

14.01.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

14.01.2010 Ανακοίνωση 

15.01.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

18.01.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

19.01.2010  Αγορά Ίδιων Μετοχών 

19.01.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

21.01.2010  Αγορά Ίδιων Μετοχών 

22.01.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

25.01.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

26.01.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

27.01.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

28.01.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

29.01.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

01.02.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

02.02.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

03.02.2010  Αγορά Ίδιων Μετοχών 

04.02.2010  Αγορά Ίδιων Μετοχών 

05.02.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

08.02.2010  Αγορά Ίδιων Μετοχών 

09.02.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

10.02.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

10.02.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 
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12.02.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

16.02.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

17.02.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

17.02.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

19.02.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

22.02.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

22.02.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

24.02.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

25.02.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

26.02.2010  Αγορά Ίδιων Μετοχών 

26.02.2010 Ημερολόγιο Επενδυτών 2010 

01.03.2010  Αγορά Ίδιων Μετοχών 

02.03.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

03.03.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

03.03.2010 Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

04.03.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

16.03.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

17.03.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

18.03.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

19.03.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

19.03.2010 Ημερομηνία ανακοίνωσης ετήσιων αποτελεσμάτων 

23.03.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

24.03.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

30.03.2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

30.03.2010 Ετήσια αποτελέσματα 2009 

19.04.2010 Αγορά Ίδιων Μετοχών 

20.05.2010 Ημερομηνία ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων Α' τριμήνου 2010 

27.05.2010 Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2010 

31.05.2010 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

01.06.2010 Έκτακτη εισφορά του άρθρου 5 του Ν. 3845/2010 

24.06.2010 Ανακοίνωση 

25.06.2010 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

28.06.2010 Ομολογιακό δάνειο 

02.07.2010  Ημερολόγιο Επενδυτών 2010 

06.08.2010 Αλλαγή ημερομηνίας ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων Α' εξαμήνου 2010 

24.08.2010 Ημερομηνία ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων Α' εξαμήνου 2010 

30.08.2010 Αποτελέσματα Α' εξαμήνου 2010 

04.11.2010 Καταχώρηση στο ΜΑΕ του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης 

04.11.2010 Διάθεση Εγγράφων Συγχώνευσης 

08.11.2010 Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

08.11.2010 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη Συγχώνευση 

19.11.2010 Ημερομηνία ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2010 

25.11.2010 Αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 

06.12.2010 Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης Καταστατικού 

06.12.2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

30.12.2010 Παύση διαπραγμάτευσης μετοχών  
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Elmec S.A. 

30.12.2010 Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων 

30.12.2010 Καταχώρηση στο Μ.Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας για την συγχώνευση με απορρόφηση από την ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. 

των εταιρειών FOLLI - FOLLIE Α.Ε.Β.Ε. και ΕLMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

06.12.2010 Αποφάσεις Ε.Γ.Σ. 06/12/2010 

 06.12.2010 Συμφωνία με Ermenegildo Zegna 

25.11.2010   Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2010 

16.11.2010    Ανάκληση επιχειρηματικού σχεδίου 

08.11.2010   Γνωστοποίηση αποφάσεων για συγχώνευση 

08.11.2010   Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 

04.11.2010   Ανακοίνωση διάθεσης εγγράφων συγχώνευσης κατ' άρθρο 73 του Κ.Ν. 2190/1920 

04.11.2010   Ανακοίνωση Καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης 

08.10.2010   Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις στην εταιρία 

30.08.2010   Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων α' εξαμήνου 2010 

06.07.2010   Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων 

25.06.2010 Αποφάσεις Γ.Σ. 25/06/2010 

24.06.2010 Ανακοίνωση συγχώνευσης 

24.06.2010   Σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού 

01.06.2010   Εισφορά Ν.3845/2010 

 31.05.2010   Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 

27.5.2010   Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α' τριμήνου 2010 

29.04.2010   Η Elmec Sport βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την υπογραφή συμφωνίας με τον οίκο “Ermenegildo 

Zegna” 

30.03.2010   Ανακοίνωση ετήσιων αποτελεσμάτων χρήσης 2009 

08.03.2010   Ομολογιακό δάνειο 15 εκατ. ευρώ 

27.01.2010   Ανανέωση συνεργασίας με Converse Inc. 

14.01.2010   Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων 

08.01.2010   Αύξηση κεφαλαίου στην Ηπειρωτικη ΑΕΚΕ 
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9.2 ΣΣττοοιιχχεείίαα  κκααιι  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  ττηηςς  ΠΠεερριιόόδδοουυ  ααππόό  11  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001100  µµέέχχρριι  3311  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  22001100  

 

από 1 Ιανουαρίου 2010  έως 31 ∆εκεµβρίου 2010

Στοιχεία Επιχείρησης       Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Αρµόδια εποπτική αρχή Υπουργείο Ανάπτυξης       Πρόεδρος - Εκτελεστικό µέλος                           ∆ηµήτριος Κουτσολιούτσος

∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.dutyfreeshops.gr       ∆ιευθύνων Σύµβουλος - Εκτελεστικό µέλος                    Γεώργιος Κουτσολιούτσος

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο       Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό µέλος              Αικατερίνη Κουτσολιούτσου 

των οικονοµικών καταστάσεων: 29 Μαρτίου 2011 Γεώργιος Βελέντζας

Νόµιµος Ελεγκτής: Γεώργιος Ι. Βαρθαλίτης Εµµανουήλ Ζαχαρίου

Ελεγκτική εταιρεία : BAKER TILLY HELLAS A.E       Εκτελεστικό µέλος Ειρήνη Νιώτη

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύµφωνη γνώµη       Μη εκτελεστικό µέλος Νικόλαος Κέζος

      Μη εκτελεστικό µέλος Ηλίας Κουκουτσάς

      Μη εκτελεστικό µέλος Ηλίας Κουλουκουντής

      Μη εκτελεστικό µέλος Ζαχαρίας Μαντζαβινός

      Μη εκτελεστικό µέλος Ηλίας Μπέτσης

      Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Επαµεινώνδας ∆αφέρµος

      Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Γεώργιος Αρώνης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

 (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

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
Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

Συνεχιζ όµενες 
δραστηριότητες

Συνεχιζ όµενες 
δραστηριότητες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία  232.028.033,67 227.525.975,57 108.317.089,63 109.255.122,89 Κύκλος εργασιών 989.600.917,39 992.502.394,88 379.008.882,89 397.548.090,43
Επενδύσεις σε ακίνητα 74.851.786,86 75.539.833,43 74.851.786,86 75.539.833,43 Μικτά κέρδη 498.505.797,40 493.251.456,25 181.476.420,11 187.374.801,32
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 358.293.560,98 360.675.656,45 296.388.153,25 297.696.444,78 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 171.673.004,18 177.512.932,95 45.614.445,15 55.374.647,26
Συµµετοχές 0,00 0,00 131.045.186,98 127.624.810,35 Κέρδη προ φόρων ######### ######### 2.523.717,35 40.401.632,12
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 40.298.374,71 26.777.547,93 25.297.961,44 15.120.219,08 Κέρδη/Ζηµίες  µετά από φόρους ( Α ) 85.104.508,05 ######### ######### 22.455.919,93
Αποθέµατα 296.954.560,36 266.355.588,80 97.242.586,17 90.756.414,91

Απαιτήσεις από πελάτες 335.068.910,51 276.672.307,49 68.231.554,52 61.194.015,41 Ιδιοκτήτες µητρικής 83.279.446,42 113.431.136,08 -14.321.109,38 22.455.919,93
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 245.277.109,90 203.181.977,41 40.085.232,13 48.031.559,50 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1.825.061,62 1.810.934,67 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.582.772.336,99 1.436.728.887,08 841.459.550,98 825.218.420,35 Λοιπα συνολικά έσοδα ( έξοδα ) µετά από φόρους ( Β ) 15.966.996,25 ######### -7.255.564,96 #########

Συγκετρωτικά συνολικά έσοδα ( έξοδα )µετά από φόρους (Α) + ( Β ) ######### 80.323.986,34 ######### 2.113.269,03

Ιδιοκτήτες µητρικής 99.246.442,67 78.513.049,27 -21.576.674,34 2.113.269,03
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1.825.061,62 1.810.937,07 0,00 0,00

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη /Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 1,3965 1,9054 -0,2401 0,3772
Μετοχικό κεφάλαιο 18.176.463,00 18.176.463,00 18.176.463,00 18.176.463,00

Λοιπά στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων 510.997.096,06 409.298.019,75 21.730.991,69 41.495.974,68

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 529.173.559,06 427.474.482,75 39.907.454,69 59.672.437,68 ######### ######### 56.383.539,31 64.943.052,09
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 15.287.457,27 13.621.543,80 0,00 0,00

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 544.461.016,33 441.096.026,55 39.907.454,69 59.672.437,68 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 649.430.022,20 330.431.457,62 555.501.410,00 248.931.586,19  (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 68.960.520,83 64.643.706,21 65.495.631,46 59.144.304,01

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 136.621.173,23 421.950.057,37 106.243.124,52 393.923.146,68 2η Εναλλακτική: Έµµεση µέθοδος

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 183.299.604,40 178.607.639,33 74.311.930,31 63.546.945,79

Σύνολο υποχρεώσεων (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
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 1.582.772.336,99 1.436.728.887,08 841.459.550,98 825.218.420,35 Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη πρό φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 124.712.039,87 157.760.300,57 2.523.717,35 40.401.632,12

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

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

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

Συναλλαγµατικές διαφορές 15.022.444,82 -3.723.505,12 0,00 0,00

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας 7.410.376,23 -15.249.183,29 5.812.306,70 -9.912.412,80

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 34.005.036,00 32.511.915,10 31.467.372,44 25.131.951,90

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 

που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -28.146.832,02 -28.158.985,05 -5.920.980,70 3.398.595,75

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -83.525.552,35 -22.200.171,49 -14.703.959,48 -18.877.683,73

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 16.885.115,20 -29.310.808,95 11.605.729,20 -4.198.077,98

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -33.307.227,27 -31.475.378,63 -30.769.563,71 -25.313.831,54

Καταβεβληµένοι φόροι -46.161.070,27 -32.364.075,35 -19.232.954,70 -12.804.491,93

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 29.945.515,30 55.403.394,54 -7.335.098,61 8.782.235,63

Επενδυτικές δραστηριότητες
#REF! #REF! Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων -83.154,00 -220.295,00 -83.154,00 -8.019.866,21

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων -23.198.894,61 -29.267.423,43 -9.372.838,61 -12.069.783,13

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων 437.397,77 3.213.077,67 278.944,13 214.941,49

Τόκοι εισπραχθέντες 1.349.270,88 613.980,72 381.898,40 217.543,36

Μερίσµατα εισπραχθέντα 90.604,00 102.269,87 90.604,00 15.457.665,50

Είσπραξη από πώληση χρηµ/κών περιουσιακών στοιχείων -18.576.576,91 14.156.518,43 -18.576.576,91 14.153.112,43

Μείωση/(Αύξηση) λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων -2.405.646,84 -620.205,60 373.423,27 -90.018,90

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -42.386.999,71 -12.022.077,34 -26.907.699,72 9.863.594,54

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Επιστροφή µετοχικου κεφαλαίου σε µετόχους µειοψηφίας 0,00 -600.000,00 0,00 0,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 87.937.835,62 128.990.421,91 64.922.934,00 74.091.765,00

Εισροές από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 5.002.503,70 0,00 5.000.000,00 35.722.997,00

Εξοφλήσεις δανείων -62.731.046,48 -107.694.094,09 -48.771.876,08 -86.005.935,06

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεωλύσια) -2.795.686,35 -2.129.065,36 -2.614.570,10 -1.092.794,36

Πώληση/Αγορά ίδιων µετοχών 3.394.320,22 -1.042.539,44 3.394.320,22 -1.042.539,44

Μερίσµατα πληρωθέντα -4.077.105,22 -14.494.195,87 -4.077.105,22 -29.632.919,50
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 26.730.821,49 3.030.527,15 17.853.702,82 -7.959.426,36

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης 14.289.337,08 46.411.844,35 ######### 10.686.403,81

(α)+(β)+(γ)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης ######### 73.064.483,75 28.974.494,31 18.288.090,50

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης ######### ######### 12.585.398,80 28.974.494,31

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα ) ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης ( 01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα) ######### ######### 59.672.437,68 88.233.895,59

α) Έσοδα 0,00 45.995,38 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους ( συνεχιζόµενες δραστηριότητες ) 101.071.504,30 80.323.986,34 -21.576.674,34 2.113.269,03

β) Έξοδα 0,00 12.650,97 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας από µεταβολή ποσοστών θυγατρικών 0,00 -832.176,10 0,00 0,00

γ) Απαιτήσεις 0,00 23.103,97 Λοιπές µεταβολές 593.043,39 948.947,77 0,00 0,00

δ) Υποχρεώσεις 0,00 6.902,42 ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -3.953.623,22 -14.524.430,19 -3.953.623,22 -29.632.187,50

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και Αγορές ίδιων µετοχών 5.654.065,31 -1.042.539,44 5.765.314,57 -1.042.539,44

µελών της διοίκησης 5.361,00 4.869,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  λήξης χρήσης ( 31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα) ######### ######### 39.907.454,69 59.672.437,68

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 3,10 3,10

ζ)Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 365,37 355,00

Άγιος Στέφανος,  29 Μαρτίου 2011

ΟΜΙΛΟΣ

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

     Α' Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος & Γενικός ∆ιευθυντής, Εκτελέστικό µέλος              

     Β' Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος & Γενικός ∆ιευθυντής, Εκτελέστικό µέλος              

        ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

 ΟΜΙΛΟΣ

                                                                                                                                                                                                                                                      
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                                                                                                                                                                         

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε
         Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών:14216/06/B/86/06

 23ο Χλµ. Αθηνών-Λαµίας Αγ. Στέφανος Αττικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

(δηµοσιευµένα βάσει του Κ.Ν. 2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά ∆ΠΧΑ)  

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε µε δ.τ  "FF GROUP"  και του Οµίλου αυτής. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε 
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση  ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΙ 518859

ΑΡ.Α∆. Ο.Ε.Ε. 0008211 Α' ΤΑΞΗΣ

1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των ανωτέρω οικονοµικών κατάστασεων είναι ίδιες µε αυτές των Οικονοµικών 1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των ανωτέρω οικονοµικών κατάστασεων είναι ίδιες µε αυτές των Οικονοµικών 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ. 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ
Α.∆.Τ Η 159150 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 593469

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & 
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ     
Α.∆.Τ AB 285760  

1.Στη σηµείωση 4.1 των οικονοµικών καταστάσεων  αναφέρονται α. Η επωνυµία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε µια από τις εταιρείες που 
περιλαµβάνονταν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2010 - 31.12.2010, καθώς και το ποσοστό µε το οποίο η Εταιρεία 
συµµετείχε, άµεσα ή έµµεσα, στο µετοχικό τους κεφάλαιο και β. Η µέθοδος ενσωµάτωσης που εφαρµόστηκε, για κάθε εταιρεία που περιλαµβάνονταν στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2010 -31.12.2010.  2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της µητρικής Εταιρείας και των 
θυγατρικών της αναγράφονται στην σηµείωση 6.13 των οικονοµικών καταστάσεων. 3.  Στην κλειόµενη χρήση µε την υπ΄αριθµόν Κ2 – 11763/30.12.2010 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  ολοκληρώθηκε η συγχώνευση  µε απορρόφηση από την ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε. (Απορροφώσα) των FOLLI - FOLLIE ΑΒΕΕ (Απορροφώµενη, που κατείχε το 56,78% της απορροφώσας), και της ΕLMEC SPORT 
ABETE (Β' Απορροφώµενη και κατά 95,6% θυγατρική της Απορροφώσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, των άρθρων 1 έως 5 του
Ν.2166/1993 και εν γένει της εµπορικής και της κείµενης νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς ως ισχύουν µε ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας συγχωνεύσεως 
και κατάρτισης του ισολογισµού µετασχηµατισµού την 30.06.2010. Όσον αφορά στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, αυτές περιλαµβάνουν, 
για λόγους συγκρισιµότητας, τα αποτελέσµατα, τις ταµειακές ροές και τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των δύο απορροφηθεισών εταιρειών, για το 
σύνολο της χρήσης 2010, καθώς και για τη χρήση 2009 και τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού για την 01.01.2009. Συνεπώς, τα παρόντα στοιχεία και 
πληροφορίες των ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, σε ό,τι αφορά τα µεγέθη της χρήσης 2009, διαφέρουν από τα αρχικώς δηµοσιευθέντα. 
Εξ αιτίας της ανωτέρω συγχώνευσης σε επίπεδο οµίλου αυξήθηκαν τα αποτελέσµατα µετά από φόρους των ιδιοκτητών της µητρικής κατά € 14.062.345,49 και 
ποσοστό 21,98% µε ισόποση µείωση των δικαιωµάτων µειοψηφίας (ποσοστό 95,25%) και τα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της µητρικής κατά €
118.062.393,37  και ποσοστό 29,27 % µε ισόποση µείωση των δικαιωµάτων µειοψηφίας (ποσοστό 88,44%)  (Σηµείωση  6.10 των οικονοµικών 
καταστάσεων).  4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο κατά την  31.12.2010 ανέρχονταν σε  5.969 και στη Εταιρεία σε 2.160 άτοµα. 
Την 31.12.2009  ανέρχονταν σε 5.611 άτοµα για τον Όµιλο και 2.127 για τη Εταιρεία. 5.  Στις  οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνονται σωρευτικά τα εξής 
ποσά προβλέψεων α) για τον Όµιλο προβλέψεις για επίδικες υποχρεώσεις € 2.150  χιλ., προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις € 1.674 χιλ. 
,πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού €9.427 χιλ. και λοιπές προβλέψεις € 505 χιλ. β) για την Εταιρεία προβλέψεις για επίδικες υποχρεώσεις € 2.150  χιλ., 
προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις € 1.322  χιλ. και πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού € 8.181 χιλ. 6. Το σύνολο των  ιδίων µετοχών  που 
κατέχονται από την Εταιρεία ανέρχεται σε 951.908 τεµάχια αξία κτήσεως € 8.992 χιλ. 7. Τα ποσά  που αναφέρονται στα "Λοιπά συνολικά έσοδα/έξοδα µετά 
από φόρους"  έχουν ώς, για την Εταιρεία ποσό € 4 χιλ. αφορά  ζηµία αποτίµησης διαθεσίµων για πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, ποσό € 7.916 χιλ. 
αφορά ζηµία αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών µέσων,  ποσό € 665 χιλ. έσοδα από αναβαλλόµενους φόρους µη µετέχοντες στα κέρδη χρήσης  και για τον 
Όµιλο , ποσό € 4 χιλ. αφορά  ζηµία αποτίµησης διαθεσίµων για πώληση χρηµατοοικονοµικών, ποσό € 7.916 χιλ. αφορά ζηµία αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών 
µέσων, ποσό € 657 χιλ. έσοδα από αναβαλλόµενους φόρους µη µετέχοντες στα κέρδη χρήσης και ποσό € 23.230 χιλ.  αφορά συναλλαγµατικές διαφορές  
(κέρδος) από µετατροπή εκµεταλλεύσεων  εξωτερικού. 8. Στην χρήση 2010 µε την υπ΄αριθµόν 5390/2010 απόφαση του Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής  
ολοκληρώθηκε η συγχώνευση  δια απορροφήσεως της  θυγατρικής εταιρείας "ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΕΚΕ"  από την θυγατρική εταιρεία της  "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ" "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε και η οποία δεν είχε καµία επίπτωση στις ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 9.  Στις 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010 περιλαµβάνονται και τα οικονοµικά στοιχεία των εταιρειών Ice Cube ΑΕ και Collective Πατρών AE τα οποία δεν 
συµπεριλαµβάνονται στην προηγουµένη χρήση. Η ενοποίηση των εταιρειών αυτών δεν µετέβαλε τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου σε ποσοστό µεγαλύτερο 
του 25%.  10. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές & εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου, στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο 
∆.Λ.Π 24 έχουν ως ακολούθως:

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ     
Α.∆.Τ ΑΕ 011034  

 


