∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Της 30ης Σεπτεµβρίου 2019
Αποτελέσµατα Α΄ εξαµήνου 2019 του Οµίλου της F.G. EUROPE Α.Ε.
•
•
•

Αύξηση των συνολικών πωλήσεων της Εταιρείας κατά 9,22%.
Αύξηση των κερδών προ φόρων της Εταιρείας.
Πώληση των τεσσάρων θυγατρικών της R.F. ENERGY A.E.

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 5,65 εκατ. έναντι κερδών € 1,42 εκατ. το αντίστοιχο
εξάµηνο του 2018, αυξηµένα κατά 297.89%. Η αύξηση οφείλεται στην πώληση του 51% της θυγατρικής
εταιρείας στην Ιταλία.
Το α΄ εξάµηνο του 2019 οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας στην εσωτερική αγορά ανήλθαν σε € 20,21
εκατ. έναντι αντίστοιχων πωλήσεων € 16,78 εκατ. το α΄ εξάµηνο του 2018, σηµειώνοντας αύξηση
20,44%.
Η σχέση πωλήσεων εξωτερικού / εσωτερικού της Εταιρείας, διαµορφώθηκε σε 57/43 το α΄ εξάµηνο του
2019 έναντι της σχέσης 61/39 της αντίστοιχης περιόδου του 2018.
Αναλυτικά σε επίπεδο µητρικής :
Οι πωλήσεις κλιµατιστικών το α΄ εξάµηνο του 2019 ανήλθαν σε € 44,05 εκατ. έναντι € 40,92 εκατ. την
αντίστοιχη περίοδο του 2018, αυξηµένες κατά 7,65%. Οι πωλήσεις κλιµατιστικών στην εσωτερική αγορά
αυξήθηκαν κατά 17,93%, διαµορφούµενες σε € 16,77 εκατ., έναντι πωλήσεων € 14,22 εκατ. το α΄ εξάµηνο
του 2018.
Οι λευκές συσκευές ESKIMO και HITACHI, αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 34,37% ανερχόµενες το α΄
εξάµηνο του 2019 σε € 3,44 εκατ. έναντι αντίστοιχων πωλήσεων € 2,56 εκατ. το α΄ εξάµηνο του 2018.
Οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας εµφανίζονται αυξηµένες κατά 9,22% (από € 43,48 εκατ. τον 06/2018
σε € 47,49 εκατ. τον 06/2019), λόγω κυρίως της αύξησης των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά.
Τα µικτά κέρδη της περιόδου, παρά τη σηµειωθείσα αύξηση των πωλήσεων εµφανίζονται µειωµένα,
ανερχόµενα το α΄ εξάµηνο του 2019 σε € 8,43 εκατ., έναντι € 9,31 εκατ. αυτών του α΄ εξαµήνου του 2018.
Ο συντελεστής µικτού κέρδους διαµορφώθηκε χαµηλότερα (από 21,42% τον 06/2018 σε 17,75% τον
06/2019).
Τα γενικά έξοδα της Μητρικής Εταιρείας (διοίκηση – διάθεση – λοιπά), αυξήθηκαν και διαµορφώθηκαν το
α΄ εξάµηνο του 2019 σε € 7,36 εκατ., έναντι € 6,47 εκατ. αυτών του α΄ εξάµηνου του 2018.
Το λειτουργικό κέρδος EBITDA µειωµένο, διαµορφώθηκε το α΄ εξάµηνο του 2019 σε € 2,01 εκατ. έναντι
€ 3,04 εκατ. το α΄ εξάµηνου του 2018 σηµειώνοντας µείωση 51,24%. Το Λειτουργικό Περιθώριο από
7,00% το α΄ εξάµηνο του 2018, µειώθηκε το α΄ εξάµηνο του 2019 σε 4,23%.
Το χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα της περιόδου (έσοδο ποσού € 4,58 εκατ., έναντι αντίστοιχου εξόδου το
α΄ εξάµηνο του 2018, ποσού € 1,44 εκατ.), γεγονός που οφείλεται στην πώληση του 51% της θυγατρικής
εταιρείας στην Ιταλία, και απεικονίστηκε στα «Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα».
Τα καθαρά προ φόρων κέρδη της Εταιρείας λόγω κυρίως του κέρδους που προέκυψε από την πώληση του
51% της θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία, διαµορφώθηκαν το α΄ εξάµηνο του 2019 στα € 5,65 εκατ. από
€ 1,42 εκατ. αυτών του α΄ εξαµήνου του 2018.
Τα καθαρά µετά από φόρους κέρδη διαµορφώθηκαν σε € 3,17 εκατ. έναντι αυτών του α΄ εξαµήνου 2018
€ 0,94 εκατ.
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Τα αποθέµατα της Εταιρείας εµφανίζονται µειωµένα κατά 16,32%, ανερχόµενα σε € 35,36 εκατ. έναντι €
42,26 εκατ. αυτών της 31/12/2018.
Οι Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις εµφανίζονται αυξηµένες κατά 51,48%, ανερχόµενες στα € 48,67 εκατ.
έναντι € 32,13 εκατ. αυτών της 31/12/2018. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση
των απαιτήσεων της Μητρικής Εταιρείας, ως αποτέλεσµα της εποχικότητας των πωλήσεων. Το ύψος των
απαιτήσεων αναµένεται να µειωθεί µε την ρευστοποίηση των υπολοίπων τους επόµενους µήνες του έτους.
Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε € 105,76 εκατ. έναντι υποχρεώσεων € 92,35 εκατ.
την 31/12/2018 λόγω της αύξησης των υποχρεώσεων προς τους προµηθευτές της Εταιρείας. Οι εν λόγω
υποχρεώσεις προβλέπεται να περιοριστούν τους προσεχείς µήνες βάσει του προγράµµατος πληρωµών της
Εταιρείας.
Σε επίπεδο Οµίλου :
Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου από συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες, διαµορφώθηκαν
την 30/6/2019 σε € 54,12 εκατ. έναντι € 48,75 εκατ. αυτών της 30/6/2018.
Τα µικτά κέρδη του Οµίλου από συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες, µειωµένα κατά 8,21%
διαµορφώθηκαν το α΄ εξάµηνο του 2019 σε € 12,30 εκατ., έναντι € 13,40 εκατ. των αντίστοιχων του 2018.
Ο συντελεστής µικτού κέρδους ανήλθε σε 22,73 % µειωµένος έναντι αυτού του εξαµήνου του 2018
(27,48%).
Τα γενικά έξοδα του εξαµήνου στον Όµιλο από συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες,
εµφανίζονται µειωµένα κατά 16,41 0%, ανερχόµενα στα € 8,86 εκατ. έναντι αντίστοιχων εξόδων του
εξαµήνου του 2018 ποσού € 10,60 εκατ.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (ΕBITDA), από
συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες, εµφανίζονται αυξηµένα κατά 30,36% και διαµορφώθηκαν
σε € 6,14 εκατ. από € 4,71 εκατ. το α΄ εξάµηνο του 2018, µε το λειτουργικό περιθώριο να διαµορφώνεται
στο 11,35 % από 9,65% το αντίστοιχο διάστηµα του 2018.
Το χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα του Οµίλου έσοδο €43,90 εκατ., προέρχεται κυρίως από το έσοδο που
προέκυψε από την πώληση του 51% της Ιταλικής θυγατρικής και την πώληση του 100%, των τεσσάρων
θυγατρικών εταιρειών της R.F. ENERGY A.E.
Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου από συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες, διαµορφώθηκαν την
30/6/2019 σε € 47,37 εκατ. λόγω της προαναφερθείσας την πώλησης του 51% της Ιταλικής θυγατρικής και
της πώλησης του 100%, των τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών της R.F. ENERGY A.E.
Οι Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου εµφανίζονται αυξηµένες κατά 38,35% ( € 46,57 εκατ. την
30/6/2019 από 33,66 εκατ. την 31/12/2018) κυρίως λόγω της αύξησης των Εµπορικών απαιτήσεων της
Μητρικής Εταιρείας.
Μειωµένα κατά 14,11% εµφανίζονται τα αποθέµατα του Οµίλου την 30/6/2019, ανερχόµενα σε € 38,34
εκατ. έναντι € 44,64 εκατ. την 31/12/2018, λόγω κυρίως της µείωσης των αποθεµάτων της Ιταλίας τα οποία
προορίζονταν για την Ιταλική εταιρία.
Τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου, σηµαντικά αυξηµένα ανήλθαν την 30/6/2019 σε € 57,28 εκατ. έναντι
€ 2,60 εκατ. αυτών της 31/12/2018, λόγω της είσπραξης του τιµήµατος των € 55 εκατ. από την πώληση
των τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών της R.F. ENERGY A.E.
Οι συνολικές υποχρεώσεις του Οµίλου αυξήθηκαν κατά 6,10% (σε € 122,11 εκατ. από € 115,08 εκατ. την
31/12/2018), λόγω κυρίως της αύξησης των εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της Μητρικής Εταιρείας.
Την 16.07.2019 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το ενηµερωτικό δελτίο της δηµόσιας
προσφοράς που υπέβαλλε η εταιρεία SILANER INVESTMENTS LIMITED προς τους µετόχους της
Εταιρείας F.G. EUROPE A.E. για την απόκτηση του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας, στην τιµή των €
0,492 ανά µετοχή. Την16/08/2019 ολοκληρώθηκε η προθεσµία της υποχρεωτικής δηµόσιας πρότασης που
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υπέβαλλε η εταιρεία SILANER INVESTMENTS LIMITED. Λαµβανοµένου υπόψιν ότι η Προτείνουσα
εταιρεία κατέχει ήδη ποσοστό µετοχών της Εταιρείας 97,49% και ότι έχει την πρόθεση να ασκήσει το
δικαίωµα εξαγοράς του άρθρου 27 του ν. 3461/2006, έχει ζητήσει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να
εγκρίνει την άσκηση του δικαιώµατός της να εξαγοράσει το σύνολο των µετοχών της F.G. EUROPE A.E.
τις οποίες δεν κατέχει ήδη, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.
Η εξαγορά των µετοχών αυτών θα γίνει στην τιµή της ∆ηµόσιας Πρότασης, ήτοι στην τιµή των € 0,492
ανά µετοχή, τοις µετρητοίς.
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2019 θα είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fgeurope.gr στην ενότητα «Σχέσεις µε Επενδυτές» την ∆ευτέρα
30/09/2019.
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.

Λ. Βουλιαγµένης 128 T.K. 166 74 Γλυφάδα

