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Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. 

Οικονομικά αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2013  
 
 

 Οι Πωλήσεις ανήλθαν στο ποσό των € 246,3 εκατ., αυξημένες κατά 7,4% 

 Τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στο ποσό των στα € 30,3 εκατ., αυξημένα κατά 37,2% 

 Το EBITDA ανήλθε στο ποσό των €53,2 εκατ., αυξημένο κατά 8,4%  

 

             Απολύτως ικανοποιητκή επίδοση σε ένα συνεχώς επιδεινούμενο περιβάλλον  

 Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,4% και ανήλθαν στα €246,3 εκατ., έναντι €229,3 εκατ. το 2012 
 

 Το μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 2,6% και ανήλθαν σε €124,1 εκατ. ενώ το σχετικό περιθώριο 
διαμορφώθηκε στο  50,38%  
 

 Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €47 εκατ., έναντι €42,7 εκατ. το 2012 και παρουσίασαν και αυτά 
αύξηση κατά 10%.  

 Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €30,3 εκατ. έναντι €22,1 εκατ. το 2012, παρουσιάζοντας 
σημαντική αύξηση κατα 37,2%.  

 Τέλος, το EBITDA ανήλθε σε €53,2 εκατ. αυξημένο κατά 8,4%, με το σχετικό περιθώριο να 
διαμορφώνεται στο 21,6% έναντι 21,4% το 2012.  
 

 

Οικονομικά Μεγέθη 
(τα ποσά σε €) 

                     

Στοιχεία κατάστασης συνολικών εσόδων

Q1' 13
01.01-

31.03.2013

Q1' 12
01.01-

31.03.2012

Δ%

Κύκλος εργασιών 246.349.542,38 229.305.412,75 7,4%
Μικτά κέρδη 124.103.602,17 120.938.707,31 2,6%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 46.986.662,09 42.700.523,81 10,0%
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων 34.753.057,54 29.433.264,98 18,1%
Κέρδη / Ζημίες μετά από φόρους 30.311.401,68 22.145.243,03 36,9%
Κατανέμεται σε :
Ιδιοκτήτες μητρικής 30.339.774,47 22.116.116,29 37,2%
Δικαιώματα μειοψηφίας -28.372,79 29.126,74 -197,4%

0,00 0,00
0 0

53.213.729,48 49.095.915,84 8,4%

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 
(EBITDA)  
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Πωλήσεις ανά τομέα δραστηριότητας (μετά απο απαλοιφές) 

-Οι πωλήσεις του κλάδου των κοσμημάτων-ρολογιών-αξεσουάρ αυξήθηκαν σημαντικά 14,8% και 
ανήλθαν σε €146,7 εκατ. 

-Οι λιανικές πωλήσεις του Travel Retail αυξήθηκαν κατά 2,1% από €40,1 εκατ. το 2012, σε €40,9 εκατ.  το 
2013.  

- Οι πωλήσεις των πολυκαταστημάτων αυξήθηκαν κατα 3% και ανήλθαν σε €30,7 εκατ. 

- Οι πωλήσεις του κλάδου χονδρικής/λιανικής ενδυμάτων και υποδημάτων μειώθηκαν 4,9% και 
ανήλθαν σε €27,2 εκατ. με το EBITDA όμως να παρουσιάζει αύξηση κατα 260% 

- Οι πωλήσεις για τους λοιπούς τομείς ανήλθαν σε €597 χιλ. 

 

 

Ο κ. Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου σημείωσε: «Ο Όμιλος μας κατάφερε να 
παρουσιάσει για άλλο ένα τρίμηνο αυξημένες πωλήσεις και κερδοφορία. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατα 7,4% και 
τα κέρδη πρό φόρων αυξήθηκαν κατά 18% απόρροια της πιστής εφαρμογής της στρατηγικής ανάπτυξης και 
της εξωστρέφειας του Ομίλου. Είναι ιδιαίτερα ενθαρυντικό το γεγονός πως όλες οι δραστηριότητες μας και 
ιδιαίτερα αυτές της Ελλάδος, παρουσίασαν κερδοφορία σε επίπεδο EBITDA και ΕΒΙΤ, παρά το δυσμενές 
οικονομικό κλίμα που συνεχίστηκε και κατα το πρώτο τρίμηνο του 2013 .» 

      

 

 *** 

O Όμιλος FOLLI FOLLIE (FF Group), είναι μια ηγετική δύναμη στον κόσμο της μόδας που 
δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 28 χώρες. Σχεδιάζει, παράγει και διανέμει σε παγκόσμιο επίπεδο 
ιδιόκτητες μάρκες, τη Folli Follie και τη βραβευμένη βρετανική εταιρεία κοσμημάτων, Links of London. Ο 
Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον τομέα της ταξιδιωτικής λιανικής (travel retail) – και 
ταυτόχρονα διατηρεί μια δυναμική παρουσία στο χώρο λιανικής και χονδρικής πώλησης στην ελληνική 
αγορά αλλά και στην αγορά των Βαλκανίων. Τα Attica πολυκαταστήματα, τα πολυκαταστήματα Factory 
Outlet αποτελούν τα μεγαλύτερα ιδιόκτητα κανάλια διανομής και σημεία λιανικής πώλησης του Ομίλου 
στην Ελλάδα ενώ μάρκες όπως Ermenegildo Zegna, Juicy Couture, Guess, Calvin Klein, Nike, Converse, 
Samsonite, G-Star ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.    

Με το εντυπωσιακό αυτό χαρτοφυλάκιο και τη τρίπτυχη δομή, ο Όμιλος FOLLI FOLLIE καλύπτει τις ανάγκες 
του σύγχρονου καταναλωτή με προϊόντα για όλες τις ηλικίες. 

Ο Όμιλος FOLLI FOLLIE δημιουργεί μόδα σε παγκόσμιο επίπεδο, διαθέτει εδραιωμένη παρουσία με πάνω 
από 800 σημεία πώλησης παγκοσμίως και απασχολεί περισσότερα από 5.800 άτομα ανά τον κόσμο. 

 
 
                                       ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E. / FOLLI FOLLIE GROUP 

23ο ΧΛΜ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας,  
145 65 Άγιος Στέφανος Αττικής 

τηλ.: +30 210 62 41 000      Fax: +30 210 62 41 100 
www.follifolliegroup.com & www.ir.hellenicdutyfreeshops.gr  


