
Χρήση που έληξε την 

31/12/2018

Χρήση που έληξε την 

31/12/2017 

Χρήση που έληξε την 

31/12/2018

Χρήση που έληξε την 

31/12/2017 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών 296.646.947,49           359.218.392,37          126.202.596,73          135.213.028,11          

Κόστος πωλήσεων (137.062.123,96)          (149.878.041,05)        (79.430.960,77)          (87.643.871,46)          

Μικτά Kέρδη 159.584.823,53         209.340.351,32       46.771.635,96         47.569.156,65         

% Μικτά Κέρδη 53,8% 58,3% 37,1% 35,2%

Άλλα έσοδα 10.069.933,48             9.391.389,27             11.128.052,77           6.383.499,67             

Έξοδα διοίκησης (70.666.168,90)            (55.864.338,57)          (42.347.216,64)          (14.438.944,84)          

Έξοδα διάθεσης (148.326.558,73)          (212.817.160,41)        (52.788.400,53)          (59.986.305,95)          

Άλλα κέρδη/(ζημίες) (67.586.624,85)            (64.978.897,70)          (1.418.086,36)            (94.730.392,76)          

Προβλέψεις απομείωσης (39.314.046,54)            -                            (57.023.401,35)          (64.306.859,96)          

Λειτουργικές (ζημίες) (156.238.642,01)        (114.928.656,09)      (95.677.416,15)        (179.509.847,19)      

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.719.009,83               8.966.942,72             26.364.640,58           2.381.687,81             

Χρηματοοικονομικά έξοδα (66.523.883,17)            (25.478.444,11)          (62.282.421,10)          (20.636.930,94)          

Συμμετοχές που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 3.841.982,85               3.637.939,24             -                            -                            

(Ζημίες) χρήσεως προ φόρων (213.201.532,50)        (127.802.218,24)      (131.595.196,67)      (197.765.090,32)      

Φόρος εισοδήματος (6.363.314,28)              (19.303.878,72)          (3.992.043,13)            

Αναβαλλόμενος Φόρος 1.623.903,64               10.918.411,66           2.419.827,67             10.789.528,02           

(Ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους (217.940.943,14)        (136.187.685,30)      (133.167.412,13)      (186.975.562,30)      

Διακοπείσες δραστηριότητες

(Ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες -                             -                            -                            

(Ζημίες) χρήσεως (217.940.943,14)        (136.187.685,30)      (133.167.412,13)      (186.975.562,30)      

Αποδίδονται σε:

Μετόχους της μητρικής εταιρείας (217.940.943,14)          (140.998.014,47)        (133.167.412,13)        (186.975.562,30)        

Μη ελέγχουσες συμμετοχές -                             4.810.329,17             -                            -                            

(217.940.943,14)        (136.187.685,30)      (133.167.412,13)      (186.975.562,30)      

Βασικές και απομειωμένες (ζημίες) ανά μετοχή που αντιστοιχούν στους 

μετόχους της μητρικής εταιρείας
(3,28)                          (2,12)                        (1,99)                        (2,82)                        

Λοιπά εισοδήματα που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση 

συνολικού εισοδήματος στις επόμενες περιόδους

Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή εκμεταλλεύσεων εξωτερικού (8.683.588,04)              (173.179.950,54)        -                            -                            

Αποτίμηση Παγίων Στοιχείων -                             (1.017.352,42)            -                            -                            

Επαναταξινόμηση στην κατάσταση εισοδήματος από πώληση επενδύσεων 

διαθέσιμων προς πώληση
5.314.676,51               5.314.676,51             

Αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση επενδύσεων (38.679.409,98)            10.530.239,32           (38.679.409,98)          7.042.975,87             

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (42.048.321,51)          (163.667.063,64)      (33.364.733,47)        7.042.975,87           

Καθαρές λοιπές (ζημίες) που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση 

συνολικού εισοδήματος στις επόμενες περιόδους

Αναλογιστικές ζημίες προγράμματος καθορισμένων παροχών (14.550,00)                  (65.542,54)                (14.550,00)                (47.000,00)                

Φόρος εισοδήματος -                                 -                            -                            -                            

Λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα ζημίες από συγγενείς εταιρείες -                             -                            -                            -                            

Συγκεντρικές συνολικές (ζημίες) μετά από φόρους (14.550,00)                 (65.542,54)               (14.550,00)               (47.000,00)               

Καθαρές λοιπές (ζημίες) για την περίοδο (42.062.871,51)          (163.732.606,18)      (33.379.283,47)        14.038.951,74         

Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημίες) χρήσης (260.003.814,65)        (299.920.291,48)      (166.546.695,60)      (172.936.610,56)      

Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημίες) χρήσης που αντιστοιχούν σε:

Μετόχους της μητρικής εταιρείας (260.003.814,65)          (304.731.318,51)        (166.546.695,60)        (172.936.610,56)        

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 4.811.027,03             -                            -                            

(260.003.814,65)        (299.920.291,48)      (166.546.695,60)      (172.936.610,56)      

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Όμιλος Εταιρεία


