
 

 
Λ. Βουλιαγµένης 128  T.K. 166 74 Γλυφάδα 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Της 29
ης

 Σεπτεµβρίου 2017 

 Αποτελέσµατα Α΄ εξαµήνου 2017 του Οµίλου της F.G. EUROPE Α.Ε. 

 

• Αύξηση των πωλήσεων της Εταιρείας συνολικά. 
• Αύξηση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά. 
• Αύξηση των εσόδων και των αποτελεσµάτων στον τοµέα της ενέργειας. 

 

Το α΄ εξάµηνο του 2017 οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν κατά 

19,42%, ανερχόµενες συνολικά σε € 19,06 εκατ. έναντι αντίστοιχων πωλήσεων € 15,96 εκατ. το α΄ 

εξάµηνο του 2016. Οι πωλήσεις των ∆ιαρκών Καταναλωτικών Αγαθών του Οµίλου σε τρίτους 

ανεξάρτητους  πελάτες, ανήλθαν σε € 47,16 εκατ. έναντι € 47,74 εκατ. αυτών του α΄ εξαµήνου του 2016 

οριακά µειωµένες λόγω κυρίως της µείωσης των πωλήσεων από τις θυγατρικές εταιρείες στην Ιταλία και 

την Τουρκία.  

 

Η σχέση πωλήσεων εξωτερικού / εσωτερικού της Εταιρείας, λόγω της αύξησης των πωλήσεων στην 

εσωτερική αγορά, διαµορφώθηκε σε 58/42 το α΄ εξάµηνο του 2017 έναντι της σχέσης 63/37 της 

αντίστοιχης περιόδου του 2016. 

 

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαµορφώθηκαν σε € 1,33 εκατ. έναντι κερδών € 1,49 εκατ. το 

αντίστοιχο εξάµηνο του 2016, µειωµένα κατά 10,75%. Η ως άνω µείωση οφείλεται στη σηµαντική 

επιβάρυνση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων της Μητρικής Εταιρείας (λόγω κυρίως της ανόδου της τιµής 

του ευρώ), µε αποτέλεσµα την αύξηση των χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών από 0,57 εκατ. την 

30/6/2016 σε 1,01 εκατ. την 30/6/2017 και την ζηµία € 0,76 εκατ., που προέκυψε την 30/6/2017 από την 

αποτίµηση των παραγώγων. 

 

Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου, ανήλθαν σε € 2,20 εκατ., έναντι € 2,53 εκατ. αυτών του αντίστοιχου 

εξαµήνου του 2016, λόγω της µείωσης των κερδών της Μητρικής αλλά και της επιβάρυνσης των 

αποτελεσµάτων του Οµίλου από το αρνητικό αποτέλεσµα της θυγατρικής εταιρείας στην Τουρκία (ζηµία 

0,20 εκατ.) και της νεοσυσταθείσας θυγατρικής εταιρείας στο Ηνωµένο Βασίλειο (ζηµία 0,19 εκατ.), η 

οποία δεν είχε ξεκινήσει ακόµη τη λειτουργία της.  Σηµαντική συνεισφορά στο αποτέλεσµα του Οµίλου 

είχε η αύξηση των εσόδων και των κερδών του εξαµήνου, των δραστηριοποιούµενων στον τοµέα της 

ενέργειας θυγατρικών εταιρειών, λόγω κυρίως των ευνοϊκών ανεµολογικών συνθηκών της περιόδου.  

 

(Ποσά σε χιλ. €)

01/01 - 30/06/2017 01/01-30/6/2016 ∆% 01/01 - 30/06/2017 01/01-30/6/2016 ∆%

Πωλήσεις 52.131 52.159 -0,05% 45.289 43.293 4,61%

Κόστος Πωληθέντων -37.719 -37.748 -0,1% -35.333 -34.046 3,8%

Μικτό κέρδος 14.412 14.411 0,0% 9.956 9.247 7,7%

Σ.Μ.Κ. 27,6% 27,6% 22,0% 21,4%

Λοιπά Έσοδα 257 909 -71,7% 63 121 -47,9%

Γενικά Έξοδα -9.931 -11.371 -12,7% -6.460 -6.746 -4,2%

Κέρδη εκµετάλλευσης 4.738 3.949 20,0% 3.559 2.622 35,7%

EBITDA 6.935 6.708 3,4% 3.845 3.352 14,7%

ΕBITDA / Πωλήσεις 13,3% 12,9% 3,4% 8,5% 7,7% 9,7%

Χρηµ/µικά αποτελέσµατα -2.536 -1.421 78,5% -2.230 -1.133 96,8%

Κέρδη προ φόρων 2.202 2.528 -12,9% 1.329 1.489 -10,7%

Φόρος εισοδήµατος -880 -830 6,0% -402 -430 -6,5%

Καθαρά κέρδη περιόδου 1.322 1.698 -22,1% 927 1.059 -12,5%

Κατανεµόµενα ως εξής:

Ιδιοκτήτες Μητρικής 956 1.485 -35,6%

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 366 213 71,8%

Κέρδη ανά µετοχή 0 0 n/a 0,0176 0,0201 -12,4%

Ο Όµιλος Η Εταιρία 
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Αναλυτικά σε επίπεδο µητρικής : 

 

Οι πωλήσεις κλιµατιστικών το α΄ εξάµηνο του 2017 ανήλθαν σε € 42,74 εκατ. από € 41,45 εκατ. την 

αντίστοιχη περίοδο του 2016, αυξηµένες κατά 3,11%. Οι πωλήσεις κλιµατιστικών στην εσωτερική αγορά 

αυξήθηκαν σηµαντικά κατά 17,01%, διαµορφούµενες σε € 16,51 εκατ., έναντι πωλήσεων € 14,11 εκατ. το 

α΄ εξάµηνο του 2016.  

 

Οι λευκές συσκευές ESKIMO, αυξάνοντας συνεχώς το µερίδιό τους στην εσωτερική αγορά, αύξησαν τις 

πωλήσεις τους κατά 22,16% ανερχόµενες το α΄ εξάµηνο του 2017 σε € 2,26 εκατ. έναντι αντίστοιχων 

πωλήσεων € 1,85 εκατ. το α΄ εξάµηνο του 2016. 

 

Η αύξηση των συνολικών πωλήσεων κατά 4,62% (από € 43,29 εκατ. τον 06/2016 σε € 45,29 εκατ. τον 

06/2017) σε συνδυασµό µε την αύξηση του συντελεστή µικτού κέρδους (από 21,4% τον 06/2016 

διαµορφώθηκε σε 22,0% τον 06/2017) είχαν ως αποτέλεσµα την κατά 7,68% αύξηση των µικτών κερδών, 

τα οποία από € 9,25 εκατ. το α΄ εξάµηνο του 2016 ανήλθαν σε € 9,96 εκατ. το α΄ εξάµηνο του 2017.  

 

Τα γενικά έξοδα της Μητρικής Εταιρείας (διοίκηση – διάθεση – λοιπά) εµφανίζονται µειωµένα κατά 

4,24% ανερχόµενα το α΄ εξάµηνο του 2017 σε € 6,46 εκατ., έναντι € 6,75 εκατ. αυτών του α΄ εξαµήνου του 

2016. 

 

Η µείωση των γενικών εξόδων, σε συνδυασµό µε την αύξηση των συνολικών πωλήσεων, οδήγησε σε 

αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας της Εταιρείας κατά 14,93%, µε το EBITDA να διαµορφώνεται σε € 

3,85 εκατ. από € 3,35 εκατ. αυτού του α΄ εξαµήνου του 2016, και το Λειτουργικό Περιθώριο σε 8,5% το α΄ 

εξάµηνο του 2017, έναντι 7,7% του αντίστοιχου δείκτη του 2016. 

 

Σηµαντικά αυξηµένο κατά 97,35%, εµφανίζεται το χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα της περιόδου (έξοδο 

ποσού € 2,23 εκατ., έναντι αντίστοιχου εξόδου το α΄ εξάµηνο του 2016, ποσού € 1,13 εκατ.),  λόγω κυρίως 

της αύξησης των χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών και της ζηµίας που προέκυψε την 30/6/2017 

από την αποτίµηση των παραγώγων. 

 

Η αύξηση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων, επηρέασε τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας µε τα 

καθαρά προ φόρων και µετά από φόρους κέρδη να διαµορφώνονται στα € 1,33 εκατ. και € 0,93 εκατ. το α΄ 

εξάµηνο του 2017, έναντι αντίστοιχων αποτελεσµάτων € 1,49 εκατ. και € 1,06 εκατ. του α΄ εξαµήνου 

2016.  

 

Τα αποθέµατα της Εταιρείας εµφανίζονται αυξηµένα κατά 40,40%, ανερχόµενα σε € 48,20 εκατ. έναντι € 

34,33 εκατ. αυτών της 31/12/2016. Λόγω της εποχικότητας των πωλήσεων στον κλιµατισµό και δεδοµένου 

ότι τα κλιµατιστικά αποτελούν τον κύριο όγκο των αποθεµάτων της Εταιρείας, εκτιµάται ότι, όπως 

συµβαίνει συνήθως το δεύτερο εξάµηνο του έτους, το ύψος των αποθεµάτων θα µειωθεί σηµαντικά µε τις 

πωλήσεις του επόµενου διαστήµατος. 

  

Οι Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις εµφανίζονται αυξηµένες κατά 46,36%, ανερχόµενες στα € 36,37 εκατ. 

έναντι € 24,85 εκατ. αυτών της 31/12/2016. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται αφενός στην αύξηση των 

πωλήσεων της Μητρικής Εταιρείας και αφετέρου στην εποχικότητα των πωλήσεων γεγονός που σηµαίνει 

ότι το ύψος των απαιτήσεων θα µειωθεί µε την ρευστοποίηση των υπολοίπων τους επόµενους µήνες του 

έτους. 

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε € 113,55 εκατ. έναντι υποχρεώσεων € 80,66 εκατ. 

την 31/12/2016 λόγω αύξησης των υποχρεώσεων προς τον βασικό προµηθευτή της Εταιρείας. Οι εν λόγω 

υποχρεώσεις προβλέπεται να περιοριστούν σηµαντικότατα τους αµέσως προσεχείς µήνες βάσει του 

προγράµµατος πληρωµών της Εταιρείας.  

 

Σε επίπεδο Οµίλου : 

 

Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου διαµορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα µε αυτές της 30/6/2016 ανερχόµενες 

σε € 52,13 εκατ. την 30/6/2017 έναντι € 52,16 εκατ. αυτών της 30/6/2016.  
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Τα έσοδα του Οµίλου στον τοµέα της ενέργειας ανήλθαν σε € 4,97 εκατ. έναντι εσόδων € 4,42 εκατ., το 

αντίστοιχο εξάµηνο του 2016 σηµειώνοντας αύξηση κατά 12,44%, η οποία κυρίως οφείλεται στις 

ευνοϊκότερες έναντι του 2016 ανεµολογικές συνθήκες.  

 

Τα µικτά κέρδη του Οµίλου διαµορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα µε αυτά του 2016 ανερχόµενα σε € 14,41 

εκατ. Ο συντελεστής µικτού κέρδους ανήλθε σε 27,6% διατηρούµενος στα ίδια επίπεδα µε αυτόν του 

εξαµήνου του 2016. 

 

Τα γενικά έξοδα του εξαµήνου στον Όµιλο µειώθηκαν κατά 12,66%, περιοριζόµενα στα € 9,93 εκατ. 

έναντι αντίστοιχων εξόδων του εξαµήνου του 2016 ποσού € 11,37 εκατ. Η σηµειωθείσα µείωση των 

γενικών εξόδων οφείλεται τόσο στη συνολική µείωση των εξόδων της Μητρικής Εταιρείας όσο και στη 

µείωση των εξόδων διάθεσης και διοίκησης των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου.  

 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (ΕBITDA), 

αυξήθηκαν κατά 3,43% και διαµορφώθηκαν σε € 6,94 εκατ. από € 6,71 εκατ. το α΄ εξάµηνο του 2016, µε 

το λειτουργικό περιθώριο να διαµορφώνεται στο 13,30% από 12,86% το αντίστοιχο διάστηµα του 2016. 

 

Το χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα του Οµίλου (έξοδο € 2,54 εκατ. έναντι εξόδου € 1,42 εκατ. το α΄ 

εξάµηνο του 2016), εµφανίζεται σηµαντικά αυξηµένο κατά 78,87%, λόγω κυρίως της αύξησης των 

χρηµατοοικονοµικών εξόδων της Μητρικής Εταιρείας. 

 

Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου διαµορφώθηκαν την 30/6/2017 σε € 2,20 εκατ. έναντι € 2,53 εκατ. αυτών 

της 30/6/2016, µε τα καθαρά µετά από φόρους αποτελέσµατα να ανέρχονται σε € 1,32 εκατ. έναντι ποσού 

€ 1,70 εκατ. την 30/6/2016 αντίστοιχα. 

 

Οι Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου εµφανίζονται αυξηµένες κατά 32,78% ( € 45,85 εκατ. την 

30/6/2017 από 34,53 εκατ. την 31/12/2016) κυρίως λόγω της αύξησης των απαιτήσεων της Μητρικής 

Εταιρείας. 

 

Αυξηµένα κατά 41,06% εµφανίζονται τα αποθέµατα του Οµίλου την 30/6/2017, ανερχόµενα σε € 53,11 

εκατ. έναντι € 37,65 εκατ. την 31/12/2016, λόγω της προαναφερθείσας αύξησης των αποθεµάτων της 

Μητρικής (κυρίως λόγω εποχικότητας). Το ύψος των αποθεµάτων αναµένεται να µειωθεί τους επόµενους 

µήνες.  

 

Τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου σηµαντικά αυξηµένα κατά 90,02% ανήλθαν την 30/6/2017 σε € 18,85 

εκατ. έναντι  € 9,92 εκατ. αυτών της 31/12/2016 λόγω κυρίως της αύξησης των διαθεσίµων της Μητρικής 

Εταιρείας. 

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Οµίλου αυξήθηκαν κατά 27,24% (σε € 147,58 εκατ. από € 115,99 εκατ. την 

31/12/2016), λόγω κυρίως της αύξησης των εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της Μητρικής Εταιρείας. 

 

Η διοίκηση εκτιµά ότι η σταθερή πορεία της Εταιρείας και του Οµίλου θα συνεχισθεί και στο 2
ο
 εξάµηνο 

του 2017, προσβλέποντας στην ανάπτυξη των πωλήσεων των θυγατρικών εταιρειών στην Ιταλία και την  

Τουρκία, στο ξεκίνηµα της δραστηριότητας της θυγατρικής εταιρείας στην Αγγλία, και στην περαιτέρω 

ενίσχυση των εσόδων των εταιρειών του Οµίλου που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ενέργειας.  

 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της 30
ης

 Ιουνίου 2017 θα είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fgeurope.gr στην ενότητα «Σχέσεις µε Επενδυτές» την Παρασκευή  

29/09/2017. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το τµήµα Σχέσεων µε Επενδυτές της F.G. EUROPE A.E., 

Λ. Βουλιαγµένης 128, 166 74 Γλυφάδα, Τηλ. +30 210 9696500, Fax +30 210 9603802, ir@fgeurope.gr. 

 


