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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΟΥΡΛΗ 

ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ  

 

Σε εφαρµογή του οικονοµικού ηµερολογίου 2015, σήµερα 25 Φεβρουαρίου 2015, ο κύριος 

Απόστολος Πεταλάς, διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου Fourlis, παρουσίασε τα οικονοµικά 

στοιχεία της χρήσης 2014 του οµίλου FOURLIS στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών, καθώς και τις 

προοπτικές του Οµίλου. 

Ο Όµιλος Fourlis το 2014 παρουσίασε αύξηση πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας. 

Πιο συγκεκριµένα το 2014 οι πωλήσεις έφθασαν τα € 413,4 εκατ., έναντι € 403,3  εκατ. το 2013.  

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 25,9  εκατ. 

έναντι  

€ 25,4  εκατ. το 2013. 

Οι ζηµίες προ φόρων ανήλθαν σε € 9,1  εκατ. (κέρδη € 0,3 εκατ. χωρίς την επίπτωση έκτακτων µη 

επαναλαµβανόµενων εξόδων και αποµειώσεων) έναντι ζηµιών € 5,8  εκατ.  

Οι ζηµίες µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ήταν € 11,5 εκατ. έναντι ζηµιών € 8,3  

εκατ. σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2013.  

Η λιανική οικιακού εξοπλισµού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 267,7   εκατ. το 2014 

αυξηµένες κατά 0,5% σε σχέση µε το 2013 (€ 266,4  εκατ.).  Το EBITDA ανήλθε στα € 19,7  

εκατ. έναντι € 21,3  εκατ. το  2013, ενώ παρουσίασε κέρδη προ φόρων € 0,6  εκατ. έναντι 

κερδών € 1,1  εκατ. το 2013.  

Το 4ο τρίµηνο του έτους συνεχίστηκε η αύξηση πωλήσεων σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό 

διάστηµα.  

Σήµερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήµατα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, 

και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν 5 σηµεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ 

στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στη Κοµοτηνή. Τέλος το ηλεκτρονικό 

κατάστηµα της ΙΚΕΑ στην Ελλάδα (e-commerce) είναι σε πλήρη λειτουργία από τον Σεπτέµβριο 

του 2014.  
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Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT), οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 10,2% σε 

σχέση µε το  2013, στα € 122,4  εκατ. (€ 111,0  εκατ. το 2013). Η δραστηριότητα αθλητικών 

ειδών είχε EBITDA € 10,8  εκατ. σε σχέση µε € 7,6  εκατ. το 2013, ενώ τα κέρδη προ φόρων 

ανήλθαν σε € 4,3  εκατ. έναντι ζηµιών € 1,8  εκατ. το 2013.  

Ο Όµιλος Fourlis αριθµεί σήµερα 103 καταστήµατα Intersport συνολικά, (Ελλάδα 45, Ρουµανία 27, 

Τουρκία 22, Βουλγαρία 5 και Κύπρο 4) έναντι 91 στο τέλος του 2013. Η Intersport έχει συνάψει 

συµφωνία ανάληψης των δικαιωµάτων franchise για την ανάπτυξη καταστηµάτων The Athlete’s 

Foot στην Ελλάδα και την Τουρκία. Τα πρώτα καταστήµατα θα λειτουργήσουν εντός του 2015. 

 

Τέλος, όπως έχει ήδη ανακοινώσει ό Όµιλος, βρίσκεται σε εξέλιξη η από-επένδυση από την 

δραστηριότητα χονδρικής ηλεκτρικών. 

 

 

Φιλικά, 

 

Ελληνική Ένωση ∆ιαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας 

 


