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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Της 28
ης

 Σεπτεµβρίου 2018 

 Αποτελέσµατα Α΄ εξαµήνου 2018 του Οµίλου της F.G. EUROPE Α.Ε. 

 
• Αύξηση των πωλήσεων Λευκών Συσκευών κατά 13,27%. 
• Μείωση κατά 35,20% του Χρηµατοοικονοµικού Αποτελέσµατος. 
• Αύξηση των κερδών προ φόρων της Εταιρείας. 
• Πώληση του 51% της θυγατρικής στην Ιταλία. 

 

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 1,42 εκατ. έναντι κερδών € 1,33 εκατ. το αντίστοιχο 

εξάµηνο του 2017, αυξηµένα κατά 6,77%. Η αύξηση οφείλεται στη σηµαντική µείωση των 

χρηµατοοικονοµικών εξόδων της Μητρικής Εταιρείας (από € 3,45 εκατ. την 30/6/2017 σε  € 2,12 εκατ., 

την 30/6/2018). 

Το α΄ εξάµηνο του 2018 οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας στην εσωτερική αγορά ανήλθαν σε € 16,78 

εκατ. έναντι αντίστοιχων πωλήσεων € 19,06  εκατ. το α΄ εξάµηνο του 2017, σηµειώνοντας µείωση 11,96%.  

 

Η σχέση πωλήσεων εξωτερικού / εσωτερικού της Εταιρείας, διαµορφώθηκε σε 61/39 το α΄ εξάµηνο του 

2018 έναντι της σχέσης 58/42 της αντίστοιχης περιόδου του 2017. 

 

Οι πωλήσεις των ∆ιαρκών Καταναλωτικών Αγαθών του Οµίλου σε τρίτους ανεξάρτητους  πελάτες, 

ανήλθαν σε € 43,70 εκατ. έναντι € 46,95 εκατ. αυτών του α΄ εξαµήνου του 2017, µειωµένες λόγω κυρίως 

των κλιµατολογικών συνθηκών της περιόδου, οι οποίες δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές.  

 

Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου, διαµορφώθηκαν σε € 0,93 εκατ., έναντι € 2,20 εκατ. αυτών του 

αντίστοιχου εξαµήνου του 2017, λόγω της επιβάρυνσης των αποτελεσµάτων του Οµίλου από τα αρνητικά 

αποτέλεσµα των θυγατρικών του εξωτερικού και κυρίως της Τουρκίας (λόγω της οικονοµικής κρίσης και 

της ραγδαίας πτώσης της ισοτιµίας της Τουρκικής Λίρας το α΄ εξάµηνο του 2018, ζηµία € 0,76 εκατ.), της 

θυγατρικής εταιρείας στο Ηνωµένο Βασίλειο (ζηµία € 0,54 εκατ.), η οποία λόγω της µικρής σχετικά 

δραστηριοποίησης της, δεν έχει ακόµη αποκτήσει την απαιτούµενη δυναµική, αλλά και της Ιταλίας, η 

οποία παρά την σηµειωθείσα αύξηση των πωλήσεων (5,43%), διαµόρφωσε οριακά αρνητικό αποτέλεσµα 

(ζηµία € 0,07 εκατ.).  

 

 (Ποσά σε χιλ. €) Ο Όµιλος Η Εταιρία  

  1/1-30/6/2018 1/1-30/6/2017 ∆% 1/1-30/6/2018 1/1-30/6/2017 ∆% 

Έσοδα πωλήσεων 48.753 52.131 -6.48% 43.383 45.289 -3,99% 

Κόστος Πωληθέντων -35.355 -37.719 -6,27% -34.170 -35.333 -3,29% 

Μικτό κέρδος 13.398 14.412 -7,04% 9.313 9.956 -6,46% 

Σ.Μ.Κ. 27,48% 27,65%  -0,16µ 21,42% 21,98%   -0,57 µ. 

Λοιπά Έσοδα 282 283 -0,35% 20 63 -68,25% 

Γενικά Έξοδα  -10.596 -9.957 6,42% -6.470 -6.460 0,15% 

Κέρδη εκµετάλλευσης 3.084 4.738 -34,91% 2.863 3.559 -19,56% 

EBITDA 4.707 6.935 -32,13% 3.042 3.845 -20,88% 

∆είκτης ΕBITDA / Πωλήσεις 9,65% 13,30% -3,65 µ. 7,00% 8,49% -1,49 µ. 

Χρηµ/µικά αποτελέσµατα -2152 -2.536 -15,14% -1.445 -2.230 -35,20% 

Κέρδη προ φόρων 932 2.202 -57,67% 1.418 1.329 6,70% 

Φόρος εισοδήµατος -785 -880 -10,80% -478 -402 18,91% 

Καθαρά κέρδη περιόδου 147 1.322 -88,88% 940 927 1,40% 

 

 

Αναλυτικά σε επίπεδο µητρικής : 

 

Οι πωλήσεις κλιµατιστικών το α΄ εξάµηνο του 2018 ανήλθαν σε € 40,92 εκατ. έναντι € 42,74 εκατ. την 

αντίστοιχη περίοδο του 2017, µειωµένες 4,26%. Οι πωλήσεις κλιµατιστικών στην εσωτερική αγορά 
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µειώθηκαν κατά 13,87%, διαµορφούµενες σε € 14,22 εκατ., έναντι πωλήσεων € 16,51 εκατ. το α΄ εξάµηνο 

του 2017.  

 

Οι λευκές συσκευές ESKIMO, αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 13,27% ανερχόµενες το α΄ εξάµηνο του 

2018 σε € 2,56 εκατ. έναντι αντίστοιχων πωλήσεων € 2,26 εκατ. το α΄ εξάµηνο του 2017. 

 

Οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας εµφανίζονται µειωµένες κατά 3,99% (από € 45,29 εκατ. τον 06/2017 

σε € 43,48 εκατ. τον 06/2018), λόγω κυρίως των µη ευνοϊκών κλιµατολογικών συνθηκών. 

  

Τα µικτά κέρδη της περιόδου, λόγω της σηµειωθείσας µείωσης των πωλήσεων µε δεδοµένο ότι ο 

συντελεστής µικτού κέρδους διαµορφώθηκε ελάχιστα χαµηλότερα (από 21,98% τον 06/2017 σε 21,42% 

τον 06/2018), ανήλθαν σε € 9,31 εκατ. το α΄ εξάµηνο του 2018 από € 9,96 εκατ. το α΄ εξάµηνο του 2017.  

 

Τα γενικά έξοδα της Μητρικής Εταιρείας (διοίκηση – διάθεση – λοιπά) διαµορφώθηκαν στα ίδια σχεδόν 

επίπεδα µε αυτά του α΄ εξάµηνου του 2017 (€ 6,46 εκατ.), ανερχόµενα το α΄ εξάµηνο του 2018 σε € 6,47 

εκατ.  

 

Το λειτουργικό κέρδος EBITDA διαµορφώθηκε το α΄ εξάµηνο του 2018 σε € 3,04 εκατ. έναντι € 3,85 

εκατ. το α΄ εξάµηνου του 2017 σηµειώνοντας µείωση 20,88%. Το Λειτουργικό Περιθώριο από 8,49% το α΄ 

εξάµηνο του 2017, µειώθηκε το α΄ εξάµηνο του 2018 σε 7,00%. 

 

Σηµαντικά µειωµένο κατά 35,20%, εµφανίζεται το χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα της περιόδου (έξοδο 

ποσού € 1,44 εκατ., έναντι αντίστοιχου εξόδου το α΄ εξάµηνο του 2017, ποσού € 2,23 εκατ.),  λόγω της µη 

ύπαρξης συναλλαγµατικών διαφορών δεδοµένου ότι η Εταιρεία από 1/1/2018 σε συµφωνία µε τη FUJITSU 

και τη MIDEA πραγµατοποιεί τις αγορές της σε ευρώ. 

 

Η σηµαντική µείωση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων, είχε ως αποτέλεσµα τα καθαρά προ φόρων κέρδη 

της Εταιρείας να διαµορφωθούν το α΄ εξάµηνο του 2018 στα € 1,42 εκατ. από € 1,33 εκατ. αυτών του α΄ 

εξαµήνου του 2017.  

 

Τα καθαρά µετά από φόρους κέρδη διαµορφώθηκαν σε € 0,94 εκατ. έναντι αυτών του  α΄ εξαµήνου 2017  

€ 0,93 εκατ.  

 

Τα αποθέµατα της Εταιρείας εµφανίζονται αυξηµένα κατά 32,94%, ανερχόµενα σε € 47,99 εκατ. έναντι € 

36,10 εκατ. αυτών της 31/12/2017. 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 51,77%, ανερχόµενες στα € 47,64 εκατ. 

έναντι € 31,39 εκατ. αυτών της 31/12/2017. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση 

των απαιτήσεων της Μητρικής Εταιρείας, ως αποτέλεσµα της εποχικότητας των πωλήσεων, αλλά και στην 

αύξηση των απαιτήσεών της από τις θυγατρικές της εταιρείες. Το ύψος των απαιτήσεων αναµένεται να 

µειωθεί µε την ρευστοποίηση των υπολοίπων τους επόµενους µήνες του έτους. 

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε € 119,14 εκατ. έναντι υποχρεώσεων € 88,27 εκατ. 

την 31/12/2017 λόγω αύξησης, των µακροπρόθεσµων δανείων κατά € 12 εκατ. (λόγω υπογραφής του νέου 

Κ.Ο.∆.) και 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 την 30/6/2018 σε € 48,75 εκατ. έναντι € 52,13 εκατ. 

αυτών της 30/6/2017.  

 

Τα έσοδα του Οµίλου στον τοµέα της ενέργειας διαµορφώθηκαν στα ίδια σχεδόν επίπεδα ανερχόµενα σε € 

4,93 εκατ. το α΄ εξάµηνο του 2018  από € 4,97 εκατ. το α΄ εξάµηνο του 2017.  
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Τα µικτά κέρδη του Οµίλου µειωµένα κατά 7,04% διαµορφώθηκαν το α΄ εξάµηνο του 2018 σε € 13,40 

εκατ., έναντι € 14,41 εκατ. των αντίστοιχων του 2017. Ο συντελεστής µικτού κέρδους ανήλθε σε 27,48% 

διατηρούµενος στα ίδια επίπεδα µε αυτόν του εξαµήνου του 2017 (27,65%). 

 

Τα γενικά έξοδα του εξαµήνου στον Όµιλο εµφανίζονται αυξηµένα κατά 6,42%, ανερχόµενα στα € 10,60 

εκατ. έναντι αντίστοιχων εξόδων του εξαµήνου του 2016 ποσού € 9,96 εκατ. Η σηµειωθείσα αύξηση των 

γενικών εξόδων οφείλεται κυρίως στη λειτουργία το α΄ εξάµηνο του 2018 της θυγατρικής εταιρείας στην 

Αγγλία.   

 

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

εµφανίζονται µειωµένα κατά 32,13% και διαµορφώθηκαν σε € 4,71 εκατ. από € 6,94 εκατ. το α΄ εξάµηνο 

του 2017, µε το λειτουργικό περιθώριο να διαµορφώνεται στο 9,65% από 13,30% το αντίστοιχο διάστηµα 

του 2017. 

 

Το χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα του Οµίλου (έξοδο € 2,15 εκατ. έναντι εξόδου € 2,54 εκατ. το α΄ 

εξάµηνο του 2017), εµφανίζεται µειωµένο κατά 15,14%, λόγω της µείωσης των χρηµατοοικονοµικών 

εξόδων της Μητρικής Εταιρείας. 

 

Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου διαµορφώθηκαν την 30/6/2017 σε € 0,93 εκατ. έναντι € 2,20 εκατ. αυτών 

της 30/6/2017, µε τα καθαρά µετά από φόρους αποτελέσµατα να ανέρχονται σε € 0,15 εκατ. έναντι ποσού 

€ 1,32 εκατ. την 30/6/2017 αντίστοιχα. 

 

Οι Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου εµφανίζονται αυξηµένες κατά 40,50% ( € 53,32 εκατ. την 

30/6/2018 από 37,95 εκατ. την 31/12/2017) κυρίως λόγω της αύξησης των απαιτήσεων της Μητρικής 

Εταιρείας. 

 

Αυξηµένα κατά 36,45% εµφανίζονται τα αποθέµατα του Οµίλου την 30/6/2018, ανερχόµενα σε € 54,39 

εκατ. έναντι € 39,86 εκατ. την 31/12/2017, 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 παρέµειναν στα ίδια  σχεδόν επίπεδα, ανερχόµενα την 30/6/2018 σε € 

5,37 εκατ. έναντι  € 5,35 εκατ. αυτών της 31/12/2017.  

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Οµίλου αυξήθηκαν κατά 28,54% (σε € 145,14 εκατ. από € 112,91 εκατ. την 

31/12/2017), λόγω κυρίως της αύξησης των εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της Μητρικής Εταιρείας. 

 

Η διοίκηση εκτιµά ότι η πορεία της Εταιρείας και του Οµίλου θα βελτιωθεί στο 2
ο
 εξάµηνο του 2018, 

προσδοκώντας ότι η βελτίωση των κλιµατολογικών συνθηκών θα συµβάλλει στη βελτίωση των πωλήσεων 

τόσο στην Ελλάδα  όσο και στα Βαλκάνια και την Ιταλία.  

 

Την 7/9/2018 υπεγράφη συµφωνία µε τη FUJITSU GENERAL LIMITED για τη µεταβίβαση του 

51% των µετοχών της θυγατρικής της Εταιρείας στην Ιταλία F.G. EUROPE ITALIA S.p.A. Η 

µεταβίβαση των µετοχών θα υλοποιηθεί την 4/1/2019.  

 

Το τίµηµα που θα καταβληθεί στην F.G. EUROPE A.E. στις 4/1/2019 για την πώληση του 51% 

των µετοχών της Ιταλικής θυγατρικής της ανέρχεται σε €10.000.000, έναντι κόστους της εν λόγω 

συµµετοχής (του 51%), ποσού € 715.020.  

Η εν λόγω αγοραπωλησία γίνεται προκειµένου, να ενισχυθούν ακόµη περισσότερο οι δεσµοί  

αυξάνοντας τη συνεργασία µε το βασικό προµηθευτή µας τη FUJITSU GENERAL Ιαπωνίας, να 

µειώσουµε τον τραπεζικό δανεισµό εξοφλώντας ισόποσα µε το τίµηµα δάνεια και να επιτύχουµε 

δια της συνεργασίας, καλύτερα αποτελέσµατα στην θυγατρική µας, η οποία θα αγοράζει πλέον 

απευθείας από τη FUJITSU GENERAL µε καλύτερους όρους, γεγονός που θα της δώσει τη 

δυνατότητα να πουλάει σε πολύ ανταγωνιστικές τιµές και µε εξίσου καλά περιθώρια κέρδους. 
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Οι εµπορικές σχέσεις όσον αφορά τις µέχρι τώρα απαιτήσεις θα διατηρηθούν ως έχουν µέχρι την 

πλήρη εξόφληση των πιστώσεων και το στοκ των εµπορευµάτων που διατηρεί η F.G. EUROPE 

A.E. στο Λιβόρνο θα πουληθεί άµεσα ή έµµεσα (µέσω της FUJITSU GENERAL LTD) στην 

θυγατρική µας στην Ιταλία. 

Αποτέλεσµα της εξέλιξης αυτής θα είναι να µειωθούν οι ανάγκες χρηµατοδότησης για κεφάλαιο 

κίνησης της F.G. EUROPE A.E. κατά ευρώ 15 εκατ. τουλάχιστον, ποσό που µέχρι σήµερα 

απασχολείτο για την κάλυψη των αναγκών της θυγατρικής της σε πιστώσεις και αποθέµατα. 

Η θετική αυτή εξέλιξη θα έχει πολύ καλό αντίκτυπο στη σχέση µας µε το βασικό προµηθευτή της 

Εταιρείας µας, τη FUJITSU GENERAL και προοιωνίζει αντίστοιχες στρατηγικές µελλοντικές 

συνεργασίες.   

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της 30
ης

 Ιουνίου 2018 θα είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην 

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

28/09/2018. 

 

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. 

 


