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Η Εταιρία «ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε.» πραγματοποίησε παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών την 27
η
 Νοεμβρίου 

2013. Η παρουσίαση έλαβε χώρα στο κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

FOURLIS Α.Ε. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 

 

Ο Όμιλος FOURLIS μετράει 60 χρόνια ιστορίας από την ίδρυσή του, ως ομόρρυθμη τότε 

εταιρεία, το 1950 με την επωνυμία «Α. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Σήμερα ο Όμιλος FOURLIS 

δραστηριοποιείται σε τέσσερις βασικούς κλάδους: 

 

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), 

- Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT), 

- Τη Λιανική πώληση ειδών γυναικείας μόδας-ρούχα και αξεσουάρ (NEW LOOK), 

- Τη Χονδρική πώληση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών (GENERAL ELECTRIC, 

LIEBHERR & KORTING). 

 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε πέντε χώρες όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

  

Ελλάδα Κύπρος Τουρκία Βουλγαρία Ρουµανία

Ikea Ikea - Ikea -

Intersport Intersport Intersport Intersport Intersport

Wholesale of Electricals - - New  Look New  Look
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9ΜΗΝΟΥ 2013 ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

ΙΚΕΑ 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε ότι το 71,4% των καταστημάτων ΙΚΕΑ βρίσκονται 

στην Ελλάδα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τα 5 καταστήματα που λειτουργούν 

στην Ελλάδα λειτουργούν και 4 σημεία λήψης παραγγελιών προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, 

Πάτρα, Χανιά και στο Ηράκλειο με σημαντική προσφορά στα έσοδα του Ομίλου. Επιπλέον ο 

Όμιλος «εξετάζει» το ενδεχόμενο μελλοντικής λειτουργίας ενός ακόμη καταστήματος ΙΚΕΑ 

στην Βουλγαρία στο άμεσο μέλλον. 

 

INTERSPORT 

 

  

(εκατ. ευρώ) 9M 2012 9M 2013 Μεταβολή        Περιθώριο Κέρδους

Πωλήσεις 203 187,2 -7,8% 9M 2012 9M 2013

Χώρα Αρ. Καταστ. % Συνόλου Μικτό Κέρδος 74 66,4 -10,3% 36,5% 35,5%

Ελλάδα 5 71,4% EBITDA 8,9 11,9 33,7% 4,4% 6,4%

Κύπρος 1 14,3% Κέρδη πφ -6,7 -3,3 -50,7% -3,3% -1,8%

Βουλγαρία 1 14,3% (εκατ. ευρώ) Q3 2012 Q3 2013 Μεταβολή        Περιθώριο Κέρδους

Σύνολο 7 100% Πωλήσεις 80,4 75,7 -5,8% Q3 2012 Q3 2013

Μικτό Κέρδος 28 27,8 -0,7% 13,8% 14,9%

EBITDA 5,3 6,8 28,3% 2,6% 3,6%

Κέρδη πφ 0 1,6 - 0,0% 0,9%

(εκατ. ευρώ) 9M 2012 9M 2013 Μεταβολή        Περιθώριο Κέρδους

Χώρα Αρ. Καταστ. % Συνόλου Στόχος* Πωλήσεις 79,9 82 2,6% 9M 2012 9M 2013

Ελλάδα 41 46,1% + 4 Μικτό Κέρδος 36,6 38,8 6,0% 45,8% 47,3%

Ρουµαν ία 24 27,0% + 1 EBITDA 3,7 4,5 21,6% 4,6% 5,5%

Τουρκία 17 19,1% + 33 Κέρδη πφ -1,3 -2,5 92,3% -1,6% -3,0%

Βουλγαρία 4 4,5% + 3 (εκατ. ευρώ) Q3 2012 Q3 2013 Μεταβολή        Περιθώριο Κέρδους

Κύπρος 3 3,4% - Πωλήσεις 28,6 29,7 3,8% Q3 2012 Q3 2013

Σύνολο 89 100% 41 Μικτό Κέρδος 12,5 13,4 7,2% 43,7% 45,1%

EBITDA 1,7 2,1 23,5% 5,9% 7,1%

Κέρδη πφ -0,4 -0,6 50,0% -1,4% -2,0%

* Για τα επόµεν α 5-6 έτη.
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Από το παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα καταστήματα Intersport έχουν μεγαλύτερη 

εξωστρεφή δραστηριοποίηση καθώς το 46,1% αυτών βρίσκεται στην Ελλάδα ενώ το 

υπόλοιπο 53,9% βρίσκεται στις υπόλοιπες 4 χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το 

βελτιωμένο EBITDA, η αύξηση των ζημιών της δραστηριότητας οφείλεται σε 

συναλλαγματικές διαφορές από τη δραστηριότητα στην Τουρκία (υποτίμηση Τουρκικής 

λύρας έναντι δολαρίου). Προς στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια τάση νέας 

σημαντικής υποτίμησης της Τουρκικής λύρας ενώ  η ισοτιμία βρίσκεται σε «εύρος» μεταξύ 

2-2,05 USD/TRY. Από τον πίνακα επίσης είναι φανερό ότι υπάρχει σχεδιασμός για επέκταση 

της δραστηριότητας, με τη δημιουργία νέων καταστημάτων στις υπάρχουσες χώρες (βλ. 

στήλη πίνακα με τίτλο «Στόχος»). Παρατηρούμε ότι για την Τουρκία υπάρχει έντονο 

ενδιαφέρον δημιουργίας νέων καταστημάτων καθώς είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη και 

πολλά υποσχόμενη οικονομία. Παρ’ όλα αυτά η Διοίκηση του Ομίλου περιμένει να 

μειωθούν οι τιμές στα ενοίκια (στην Τουρκία), καθώς εκτιμούν ότι αυτήν τη στιγμή είναι 

υπερτιμημένα και ότι ο στεγαστικός κλάδος στην Τουρκία βρίσκεται πάνω σε μια μικρή 

«φούσκα» που λογικά κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον θα «ξεφουσκώσει» οδηγώντας τα 

ενοίκια σε χαμηλότερα επίπεδα. 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

 

Συγκρίνοντας από τον πίνακα το «περιθώριο κέρδους προ φόρων» (PBT Margin / sales) το 

οποίο είναι -7,1% με τα αντίστοιχα των ΙΚΕΑ (-1,8%) και INTERSPORT( -3,0% ,δεδομένου και 

της συναλλαγματικής υποτίμησης) μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο έχει επηρεάσει η 

ελληνική κρίση τα κέρδη του Ομίλου καθώς η δραστηριότητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

προϊόντων (Electricals & Electronics) η αφορά μόνο στην Ελλάδα έχει τις μεγαλύτερες 

ζημίες στο δείκτη «περιθώριο κέρδους προ φόρων». 

Χώρα (εκατ. ευρώ) 9M 2012 9M 2013 Μεταβολή        Περιθώριο Κέρδους

Ελλάδα Πωλήσεις 18,2 16,8 -7,7% 9M 2012 9M 2013

Μικτό Κέρδος 3,4 3,7 8,8% 18,7% 22,0%

EBITDA -1,3 -0,7 -46,2% -7,1% -4,2%

Κέρδη πφ -2 -1,2 -40,0% -11,0% -7,1%

(εκατ. ευρώ) Q3 2012 Q3 2013 Μεταβολή        Περιθώριο Κέρδους

Πωλήσεις 7,4 6,1 -17,6% Q3 2012 Q3 2013

Μικτό Κέρδος 1,4 1,4 0,0% 18,9% 23,0%

EBITDA -0,2 -0,1 -50,0% -2,7% -1,6%

Κέρδη πφ -0,5 -0,2 -60,0% -6,8% -3,3%
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Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου 

για το 9μηνο 2013 και για το 3
ο
 3μηνο 2013. 

 

 

Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι οι πωλήσεις  του Ομίλου μειώθηκαν κατά 4,9% ενώ 

ταυτόχρονα οι πωλήσεις στο εξωτερικό σαν ποσοστό του συνόλου αυξήθηκαν κατά 2,3% 

(βέβαια αυτό μπορεί να οφείλεται αποκλειστικά στην μείωση των εγχώριων πωλήσεων και 

όχι κατά ανάγκη λόγω κάποιας αύξησης των πωλήσεων στο εξωτερικό σε απόλυτα 

νούμερα). Στη συνέχεια παρατηρούμε ότι ενώ τα έσοδα καθώς και το μικτό κέρδος 

μειώνονται, στο εννεάμηνο αλλά και στο τρίμηνο, εντούτοις Όμιλος παρουσιάζει μια 

ελαφρά βελτίωση στους δείκτες μικτό περιθώριο κέρδους (Gross Profit Margin) και 

περιθώριο κέρδους EBITDA (EBITDA Margin). Παρόλα αυτά, ο Όμιλος βρίσκεται σε δύσκολη 

θέση καθώς παρουσιάζει ζημίες προ φόρων και μετά από φόρους, με μειούμενο ρυθμό 

βέβαια σε σχέση με το εννεάμηνο του 2012. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Όμιλος 

δραστηριοποιείται κυρίως στην εγχώρια αγορά η όποια όμως βρίσκεται σε κατάσταση 

«σοκ» και έντονης ύφεσης. Οι καταναλωτές πέρα από την απώλεια εισοδημάτων που έχουν 

υποστεί, ταλανίζονται και από μια κατάσταση αβεβαιότητας η οποία επηρεάζει αρνητικά 

την κατανάλωση στο λιανικό εμπόριο. Στοιχείο που επιβεβαιώνεται και από το παρακάτω 

γράφημα, όπου παρατηρούμεμια συνεχή και ισχυρή μείωση της κατανάλωσης στο λιανικό 

εμπόριο. Το μόνο θετικό στοιχείο που μπορούμε να εξάγουμε από το γράφημα είναι ότι το 

2013 (μέχρι τον Αύγουστο) υπάρχει μια ένδειξη μείωσης της αρνητικής τάσης ( ίσως στο 

τέλος του 2013 να υπάρξει ένδειξη ότι ο «πάτος» έχει φτάσει στην κατανάλωση. 

  

Χώρα  % Πωλήσεων (Ελλάδα / Εξωτερικό) (εκατ. ευρώ) 9M 2012 9M 2013 Μεταβολή        Περιθώριο Κέρδους

9M 2012 9M 2013 Πωλήσεις 303,4 288,6 -4,9% 9M 2012 9M 2013

Ελλάδα 70,6% 68,3% Μικτό Κέρδος 114,8 110,0 -4,1% 37,8% 38,1%

Ρουµανία EBITDA 9,5 14,2 49,5% 3,1% 4,9%

Τουρκία 29,4% 31,7% Κέρδη πφ -12,4 -9,2 -25,8% -4,1% -3,2%

Βουλγαρία Καθαρά Κέρδη -11,4 -8,8 -22,8% -3,8% -3,0%

Κύπρος                             +2,3%    Μεταβολή (εκατ. ευρώ) Q3 2012 Q3 2013 Μεταβολή        Περιθώριο Κέρδους

Σύνολο 100% 100% Πωλήσεις 117,2 112,5 -4,0% Q3 2012 Q3 2013

Μικτό Κέρδος 42,1 43,0 2,0% 36,0% 38,2%

Κέρδη πφ -1,6 0,0 -101,3% -1,4% 0,0%

Καθαρά Κέρδη -1,8 -0,8 -57,3% -1,6% -0,7%
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Επιπλέον, ο Όμιλος προσμένει τη μεταρρύθμιση που θα επιτρέπει στα καταστήματα να 

είναι ανοιχτά και τις Κυριακές καθώς έχει θετικά δείγματα γραφής από την εφαρμογή της 

στην Κύπρο (οι καταναλωτές κυρίως στα μεγάλα καταστήματα όπως τα ΙΚΕΑ χρειάζονται 

χρόνο και ηρεμία για να κάνουν τα ψώνια τους, αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί την 

Κυριακή καθώς είναι μέρα όπου οι καταναλωτές δεν εργάζονται). 

 

Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε κάποια στοιχεία για το χρέος του Ομίλου. Στο 

γράφημα παρατηρούμε την εξέλιξη του καθαρού χρέους την τελευταία περίπου εξαετία.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέσο κόστος δανεισμού του Ομίλου ανέρχεται περίπου στο 6,5%, 

ενώ το χρέος προέρχεται από διάφορες χώρες και όχι μόνο από την Ελλάδα. 
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Η Εταιρία «ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε.» πραγματοποίησε παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών την 27
η
 Νοεμβρίου 

2013. Η παρουσίαση έλαβε χώρα στο κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 

Στο παρακάτω γράφημα παρατηρούμε από το δείκτη «Βραχ. Δαν. ως % Συν. Δανεισμού» το 

ποσοστό του βραχυχρόνιου χρέους ως προς το συνολικό χρέος. Μέχρι και το 2011 το 

ποσοστό αυτό ήταν υψηλό, στη συνέχεια όμως μειώθηκε σημαντικά με το ποσοστό αυτό να 

βρίσκεται στο εννεάμηνο του 2013 στο 23,6%. Ο Όμιλος κατάφερε να μεταφέρει μεγάλο 

μέρος των χρεών του στο μέλλον ενώ η πρώτη σημαντική λήξη χρέους είναι το 2018. 

 

Επίσης από το γράφημα παρατηρούμε το δείκτη «Λειτουργικό Αποτέλεσμα / Συνολικός 

Δανεισμός» ο οποίος διαιρεί το «αποτέλεσμα εκμετάλλευσης» ή «λειτουργικό 

αποτέλεσμα» προς το συνολικό χρέος του Ομίλου, θεωρώντας ότι οι μέτοχοι των ιδίων 

κεφαλαίων θα πάρουν απόδοση 0% από το λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου . Ο δείκτης 

αυτός μας δείχνει την απόδοση των ξένων κεφαλαίων βάσει του λειτουργικού 

αποτελέσματος. Ο δείκτης έχει υποστεί μια δραματική μείωση σε σχέση με το 2009 ενώ στο 

9Μ 2013 βρίσκεται στο 2,1%. Αυτό που πρέπει να επιδιώξει ο Όμιλος είναι να «οδηγήσει» 

το δείκτη τουλάχιστον πάνω από το 6,5% όπου είναι και το μέσο κόστος δανεισμού. 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του χρέους βρίσκεται 

στην εταιρία ΙΚΕΑ, το οποίο σαν ποσοστό του συνολικού χρέους του Ομίλου ανέρχεται στο 

78,3% (9Μ 2013). Από τις πωλήσεις ως ποσοστό των συνολικών πωλήσεων βλέπουμε ότι η 

εταιρεία ΙΚΕΑ έχει πάλι τα πρωτεία με ποσοστό 64,9% (9Μ 2013). Για το λόγο αυτό ως 

41,3%
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-0,7%

2,1%

39,2%

75,7%

54,6%

29,8% 29,8%

23,6%

2009 2010 2011 2012 9M2012 9M2013

Λειτ. Αποτέλεσμα / Συν. Δανεισμός Βραχ. Δαν. ως % Συν. Δανεισμού

∆ανεισµός ως % του Συνόλου Πωλήσεις ως % του Συνόλου     ∆ανεισµός / Πωλήσεις

Τοµέας ∆ραστηριότητας Σεπτ. 2012 ∆εκ. 2012 Σεπτ. 2013 Σεπτ. 2012 Σεπτ. 2013 Σεπτ. 2012 Σεπτ. 2013

IKEA 75,7% 79,9% 78,3% 66,9% 64,9% 53,0% 54,0%

INTERSPORT      100% 19,8% 16,1% 19,2% 26,3% 28,4% 35,2% 30,2%

Other 4,6% 4,0% 2,5% 6,8% 6,7% 11,8% 15,8%

Σύνολο  (εκατ. €) 142,2 137,9 129 303,4 288,6 100% 100%
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μέτρο σύγκρισης θα χρησιμοποιήσουμε το δείκτη «περιθώριο καθαρού χρέους προς τις 

πωλήσεις». Παρατηρούμε λοιπόν ότι το ποσοστό χρέους ως προς τις πωλήσεις είναι το 

υψηλότερο (54%, 9Μ 2013) στην εταιρία ΙΚΕΑ σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρίες του 

Ομίλου. 

 

Στην συνέχεια θα παρουσιάσουμε την πορεία του Ομίλου από το 2009 μέχρι σήμερα στο 

παρακάτω διάγραμμα χρησιμοποιώντας το μοντέλο φερεγγυότητας του Altman (Z - Score). 

 

 

 

Από το παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι ο Όμιλος το τελευταίο διάστημα βρίσκεται 

στα χαμηλά κλιμάκια της «γκρίζας ζώνης». Παρ’ όλα αυτά εάν αναλογιστούμε το βάθος  της 

ελληνικής ύφεσης τα τελευταία έτη και το μεγάλο βαθμό συμμετοχής του Ομίλου στην 

εγχώρια αγορά τότε μπορούμε να πούμε ότι Όμιλος έχει αντέξει «γερά». Αυτό οφείλεται σε 

σημαντικό βαθμό στη συσσώρευση σημαντικού μέρος των  κερδών παρελθόντων ετών στο 

λογαριασμό «αδιανέμητα κέρδη». Πάντως μία αισιόδοξη πρόβλεψη είναι ότι ο Όμιλος στα 

μέσα του 2014 θα επιστρέψει στην κερδοφορία ή τουλάχιστον στη μη ζημιογόνα θέση 

(ίσως κάτι τέτοιο να μπορούσε να επιτευχτεί ακόμα και με μια μικρή αύξηση των τιμών 

παρά τα δεδομένα της χαμηλής ζήτησης και έντονου ανταγωνισμού σε μια τόσο μικρή, 

τώρα πια, εγχώρια αγορά. Πιο καθαρή εικόνα θα έχουμε από τα μέσα του 2014 ίσως και 

από το πρώτο τρίμηνο του 2014. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:    Όλοι οι πίνακες που παρουσιάζονται προέρχονται από τα δημοσιοποιημένα 

στοιχεία του Ομίλου FOURLIS.  
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ΑΝΑΛΥΣΗ «ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε.»    --    27 Νοεμβρίου 2013 
Σπυρίδων Κυριάκος, Εκπαιδευόμενος Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στη 

Valuation & Research Specialists (VRS) 

 

 

 

 

 

 

Η Εταιρία «ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε.» πραγματοποίησε παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών την 27
η
 Νοεμβρίου 

2013. Η παρουσίαση έλαβε χώρα στο κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ανωτέρω απόψεις είναι προσωπικές και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τη Valuation & Research 

Specialists (VRS). Η πληροφόρηση που περιέχεται στην παρούσα ανάλυση (ή γενικά παρουσίαση) 

βασίζεται σε ευρέως δημοσιοποιημένα στοιχεία, στατιστικές βάσεις δεδομένων, ετήσιους 

απολογισμούς, ενημερωτικά δελτία, επίσημες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευμένες πηγές 

πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας. Η παρούσα ανάλυση δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, 

πώληση ή διακράτηση μετοχικών ή άλλου είδους αξιών. 


