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Ετήσια οικονοµικά αποτελέσµατα χρήσης 2010  
 
 

Πωλήσεις €990 εκατ., EBITDA στα €193,3 εκατ. 
Καθαρά κέρδη µετά από φόρους €85,1 εκατ.  
Αναπροσαρµοσµένα1 καθαρά κέρδη µετά από φόρους €99,3 εκατ.  
 
 
Σταθερή απόδοση σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον  

 Οι πωλήσεις παρέµειναν σταθερές (-0,3%) φτάνοντας τα €989,6 εκατ. έναντι €992,5 
εκατ. το 2009. 

 Το µεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 1,1% φτάνοντας τα €498,5 εκατ. µε αύξηση του 
σχετικού περιθωρίου από 49,7% του έτους 2009 στο 50,4% για το έτος 2010. 

 Το EBITDA έφθασε τα €193,3 εκατ. ελαφρά µειωµένο κατά 3%, µε το περιθώριο να 
καθορίζεται στα 19,5% έναντι 20,1% το 2009,  επηρεασµένο κυρίως από τα έκτακτα 
και µη επαναλαµβανόµενα έξοδα που προκύπτουν από τη διαδικασία συγχώνευσης 
καθώς και από τα αυξηµένα κόστη πωλήσεων και marketing κατά 6,5%. 

 Το EBIT έφθασε τα €171,6 εκατ. έναντι €177,5 εκατ. του προηγούµενου έτους          
(-3,3%). 

 
Ο κ. Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου σηµείωσε: "Σε ένα 
συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον όσον αφορά στην τοπική αγορά, ήµασταν σε θέση να 
διατηρήσουµε τις πωλήσεις µας και τη λειτουργική κερδοφορία µας. Η λήψη αποτελεσµατικών 
µέτρων για τον έλεγχο του κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς συνέβαλε στην 
εξισορρόπηση της αύξησης της επένδυσης για νέα καταστήµατα, στοχευµένες ενέργειες 
marketing και διαφήµισης καθώς και την ενίσχυση του προϊοντικού µας χαρτοφυλακίου. 
∆ιατηρώντας τη σταθερή µας λειτουργική επίδοση κατορθώσαµε σε µικρό χρονικό διάστηµα να 
ολοκληρώσουµε τη συγχώνευση των εταιρειών Folli Follie, Καταστηµάτων Αφορολογήτων 
Ειδών(KAE) και Elmec Sport. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα εµπλεκόµενα µέρη αυτής της 
διαδικασίας για την αφοσίωση και την εξαιρετική δουλειά τους. Το αποτέλεσµατα του 
µετασχηµατισµού θα φανούν τη χρονιά που διανύουµε µε συνέργιες, ορθολογικότερη οργάνωση 
της Εταιρείας και µείωση δαπανών’’ 

 
________________ 
1 εξαιρώντας τα έκτακτα και µη επαναλαµβανόµενα συναλλαγµατικά έξοδα  



Λειτουργικές επιδόσεις:  
Οι πωλήσεις του έτους 2010 ανήλθαν στα € 989,6 εκατ. έναντι 992,5 εκατ. ευρώ ήτοι 
µειωµένα κατά 0,3%    
 
Οι πωλήσεις που προήλθαν εκτός Ελλάδος συνέχισαν να αυξάνονται το 2010 
αντπροσωπεύοντας το 52,2% των συνολικών πωλήσεων του Οµίλου, έναντι 49,4% το 2009 
(σε συγκριτική βάση).  
Με λειτουργικά κέρδη της τάξεως των €171,7 εκατ. το 2010, ελαφρά µειωµένα κατά 3,3% το 
2009, ο Όµιλος διατηρεί το λειτουργικό περιθώριο στο 17,3% από 17,8% το 2009. 
Τα µεικτά κέρδη για το 2010 ανήλθαν στα €498,5 εκατ., αυξηµένα κατά 1,1% σε σχέση µε 
το 2009, µε το περιθώριο στο 50,4% έναντι 49,7% του προηγούµενου έτους.  
Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 6,5%, επηρεαζόµενα κυρίως από το άνοιγµα 52 νέων 
καταστηµάτων το 2010, καθώς και την αύξηση εξόδων διαφήµισης και marketing.   
Ο Όµιλος επιβαρύνθηκε µε έκτακτα µη επαναλαµβανόµενα έξοδα που αφορούσαν τον 
µετασχηµατισµό της Εταιρείας και ανήλθαν στα €2,3 εκατ.  
Το EBITDA του Οµίλου µειώθηκε ελαφρά κατά 3,0% από πέρυσι και διαµορφώθηκε στα 
€193,3 εκατ. Το σχετικό περιθώριο EBITDA, παρέµεινε σταθερό στα 19,5% από 20,1% το 
2009.  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

01.01 - 31.12.2010 01.01 - 31.12.2009

Κύκλος εργασιών 989.600.917,39 992.502.394,88
Μικτά κέρδη 498.505.797,40 493.251.456,25
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 171.673.004,18 177.512.932,95
Κέρδη προ φόρων 124.712.039,87 157.760.300,57
Κέρδη µετά από φόρους ( Α ) 85.104.508,05 115.242.070,75

Ιδιοκτήτες µητρικής 83.279.446,42 113.431.136,08
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1.825.061,62 1.810.934,67
Λοιπα συνολικά έσοδα ( έξοδα ) µετά από φόρους ( Β ) 15.966.996,25 -34.918.084,41
Συγκετρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + ( Β ) 101.071.504,30 80.323.986,34

Ιδιοκτήτες µητρικής 99.246.442,67 78.513.049,27
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1.825.061,62 1.810.937,07
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 1,3965 1,9054

193.347.983,72 199.376.051,49
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)  
 

 



Οικονοµικά αποτελέσµατα 

Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους  του Οµίλου έφτασαν τα €85,1 εκατ. το 2010, συγκριτικά 
µε €115,2 εκατ. το 2009, επηρεαζόµενα κυρίως από έκτακτα και µη επαναλαµβανόµενα 
έξοδα όπως α) αυξηµένα χρηµατοοικονοµικά έξοδα β) έξοδα που προέρχονται από το 
µετασχηµατισµό της Εταιρείας γ) έξοδα πωλήσεων και marketing και δηµιουργίας νέων 
καταστηµάτων.  

Συγκριτικά µε το 2009, αν εξαιρέσουµε τα έκτακτα και µη επαναλαµβανόµενα 
συναλλαγµατικά έξοδα, τα κέρδη µετά από φόρους θα είχαν ανέλθει σε  €99,3 εκατ. από 
€105,5 εκατ. το 2009, ήτοι µείωση κατά 5,9%.   

 Τα κέρδη ανά µετοχή ανήλθαν σε €1,3965.  

 
Τα σηµαντικότερα γεγονότα του 2010  
Συµπεράσµατα που προκύπτουν από την τριπλή συγχώνευση  
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. 
 

Προοπτικές για το 2011 
Ενώ αναµένουµε ότι το συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον στην τοπική αγορά θα 
εξακολουθήσει να υφίσταται και το 2011, είµαστε πεπεισµένοι ότι εξαιτίας της σωστής 
στρατηγικής τοποθέτησης όλων των δραστηριοτήτων µας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό, οι επιδόσεις του  Οµίλου θα είναι εξαιρετικές.  
Οι προοπτικές για τον Όµιλο είναι ευοίωνες λόγω α)  των συνθηκών στην Βόρεια Αφρική 
και στη Μέση Ανατολή, µε την προυπόθεση ότι η πολιτεία θα αξιοποιήσει στο µέγιστο 
βαθµό αυτή την ευκαιρία, να 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 υπάρχει καλύτερη κατά κεφαλήν απόδοση του πελάτη  γ) 
εµπλουτισµός του χαρτοφυλακίου δ) συνεχιζόµενη επέκταση των brands στο εξωτερικό 
(Ασία, Ευρώπη, Αµερική) ε) άνοιγµα νέων σηµείων πώλησης.  
 

*** 
 

 



O Όµιλος FOLLI FOLLIE (FF Group), είναι µια ηγετική δύναµη στον κόσµο της µόδας που 
δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 28 χώρες. Ο Όµιλος FOLLI FOLLIE (FF Group) σχεδιάζει, παράγει 
και διανέµει σε παγκόσµιο επίπεδο ιδιόκτητες µάρκες: την Folli Follie και τη βραβευµένη βρετανική εταιρεία 
κοσµηµάτων, Links of London. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται κατά αποκλειστικότητα 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 
πολυκαταστήµατα Factory Outlet, αλλά και τα Attica πολυκαταστήµατα αποτελούν τα µεγαλύτερα ιδιόκτητα 
κανάλια διανοµής και σηµεία λιανικής πώλησης του Οµίλου στην Ελλάδα, ενώ µάρκες όπως Ermenegildo 
Zegna, Juicy Couture, Nike, Converse, Samsonite και Harley-Davidson ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του 
Οµίλου.    

Με δυναµική δοµή και εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο ο Όµιλος FOLLI FOLLIE καλύπτει µε τα προϊόντα του 
όλες τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή, από την παιδική ηλικία µέχρι την ενήλικη ζωή. 

 

Ο Όµιλος FOLLI FOLLIE δηµιουργεί µόδα σε παγκόσµιο επίπεδο και διαθέτει εδραιωµένη παρουσία µε 
πάνω από 700 σηµεία πώλησης παγκοσµίως, ενώ παράλληλα απασχολεί περισσότερα από 5.900 άτοµα ανά 
τον κόσµο. 
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145 65 Άγιος Στέφανος Αττικής 
Τηλ.: +30 210 62 41 000      Fax: +30 210 62 41 100 

www.ir.hellenicdutyfreeshops.gr 
www.follifolliegroup.com 


