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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Της 29
ης

 Αυγούστου 2014 

 Αποτελέσματα Α΄ εξαμήνου 2014 του Ομίλου της F.G. EUROPE Α.Ε. 

 
 Διανομή μερίσματος 0,20 €/Μετοχή 

 Διατήρηση της Κερδοφορίας σε Εταιρικό επίπεδο 

 Διατήρηση ικανοποιητικών ταμειακών διαθεσίμων 
 

Ξεκίνησε χθες 28/8/2014 η διανομή μερίσματος € 0,20/μετοχή στους μετόχους της Εταιρείας, σε 

συνέχεια της από 30/6/2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

 

Το α΄ εξάμηνο του 2014, η πτώση των πωλήσεων στον κλάδο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών στην Ελληνική αγορά, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη περίοδο των μη ευνοϊκών 

κλιματολογικών συνθηκών στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, που επηρέασε τις πωλήσεις του 

κλιματισμού, είχαν ως αποτέλεσμα οι συνολικές πωλήσεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 22,94% 

ανερχόμενες σε € 42,0 εκατ., έναντι πωλήσεων 54,5 εκατ. του α΄ εξαμήνου του 2013. 

  

Η πτώση των πωλήσεων είχε ως αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων να διαμορφωθούν σε € 0,96 εκατ. 

έναντι κερδών € 5,40 εκατ. αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 2013, μειωμένα κατά 82,22%. 

 

Η σχέση πωλήσεων εσωτερικού - εξωτερικού το α΄ εξάμηνο του 2014, διατηρήθηκε στα ίδια ακριβώς 

επίπεδα με αυτήν του αντίστοιχου εξαμήνου του 2013, ήτοι 32% και 68% αντίστοιχα. 

 

Παρά τη μείωση των πωλήσεων στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην αγορά της Τουρκίας, εκτιμάται ότι η 

δημιουργία της θυγατρικής εταιρείας η οποία ήδη ξεκίνησε τη δραστηριότητα της θα βοηθήσει 

σημαντικά στην ανάκτηση του χαμένου τη διανυθείσα περίοδο εδάφους και την αύξηση των 

πωλήσεων στην εν λόγω αγορά. Σημαντική θεωρείται επίσης ότι θα είναι και η συνεισφορά της 

Ιταλικής θυγατρικής, οι εργασίες της οποίας αναμένεται να ξεκινήσουν από τη νέα χρονιά.     

 

Εκτός από την πτώση των πωλήσεων της Μητρικής, μειωμένα κατά 31,35% εμφανίζονται τα έσοδα 

του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας λόγω των μη ευνοϊκών ανεμολογικών συνθηκών το α΄ εξάμηνο 

του 2014 αφενός, αλλά και της έκδοσης Πιστωτικού Σημειώματος προς το  ΛΑΓΗΕ, τον Απρίλιο του 

2014 (σε ποσοστό 10% των εσόδων από την ενέργεια το 2013), βάσει του ν. 4254/7-4-2014 (ποσού € 

1,14 εκατ.).   

 

 (Ποσά σε χιλ. €) Ο Όμιλος Η Εταιρία  

  1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013 Δ% 1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013 Δ% 

Έσοδα πωλήσεων 41.433 60.354 -31,35% 41.996 54.499 -22,94% 

Κόστος Πωληθέντων -32.127 -43.624 -26,35% -32.066 -40.529 -20,88% 

Μικτό κέρδος 9.306 16.730 -44,38% 9.930 13.970 -28,92% 

Σ.Μ.Κ. 22,46% 27,72%  -5,26 μ. 23,65% 25,63%  - 1,98 μ. 

Γενικά Έξοδα  -8.251 -8.676 -4,90% -7.428 -7.637 -2,74% 

Κέρδη εκμετάλλευσης 1.187 8.542 -86,10% 2.565 6.422 -60,06% 

EBITDA 3.201 10.698 -70,08% 2.859 6.790 -57,89% 

Δείκτης ΕBITDA / Πωλήσεις 7,73% 17,73%  - 10,05 μ. 6,81% 12,46%  - 5,65 μ. 

Χρημ/μικά αποτελέσματα -2.146 -1.769 21,31% -1.605 -1.022 57,05% 

Κέρδη προ φόρων -959 6.773 -114,16% 960 5.400 -82,22% 

Φόρος εισοδήματος -170 -1.644 -89,66% -284 -1.318 -78,45% 

Καθαρά κέρδη περιόδου -1.129 5.129 -122,01% 676 4.082 -83,44% 

Κατανεμόμενα ως εξής:   
 

    
 

  

Ιδιοκτήτες Μητρικής  -510 4.669 -110,92%   
 

  

Δικαιώματα Μειοψηφίας -619 460 -234,57%   
 

  

Κέρδη ανά μετοχή -0,0098 0,0884 n/a 0,0128 0,0773 -83,44% 
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Αναλυτικά σε επίπεδο μητρικής : 

 

Οι πωλήσεις κλιματιστικών το α΄ εξάμηνο ανήλθαν σε € 39,60 εκατ. έναντι αντίστοιχων πωλήσεων 

του 2013 € 52,50 εκατ., μειωμένες κατά 24,57%, με τις πωλήσεις στην εσωτερική αγορά να 

ανέρχονται σε € 11,28 εκατ., έναντι πωλήσεων € 15,43 εκατ. του α΄ εξαμήνου του 2013.  

 

Οι εξαγωγές κλιματιστικών ανήλθαν σε 28,32 εκατ. έναντι € 37,07 εκατ.  αυτών του α΄ εξαμήνου του 

2013, μειωμένες κατά 23,60%. 

 

Οι πωλήσεις των λευκών συσκευών ESKIMO σημείωσαν αύξηση κατά 1,80%, διαμορφούμενες στα € 

1,14 εκατ. από € 1,12 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2013. 

 

Αυξημένες κατά 17,13% εμφανίζονται οι πωλήσεις των προϊόντων SHARP το α΄ εξάμηνο καθώς 

ανήλθαν στα € 0,98 εκατ., έναντι € 0,84 εκατ. του αντίστοιχου διαστήματος του 2013. 

 

Η μείωση των συνολικών πωλήσεων είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του μικτού κέρδους κατά 

28,92%  (Από € 13,97 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2013 σε 9,93 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2014).   

Το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε κατά 1,98 μονάδες (σε 23,65% από 25,63% τον 06/2013). 

 

Παρά την περεταίρω συγκράτηση των γενικών εξόδων της Εταιρείας κατά 2,74%, η προαναφερθείσα 

μείωση των πωλήσεων και ως εκ τούτου των μικτών κερδών, επηρέασε τα λειτουργικά αποτελέσματα 

(EBITDA) τα οποία διαμορφώθηκαν σε € 2,86 εκατ. από € 6,79 εκατ. το εξάμηνο του 2013.  

 

Η αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων της περιόδου κατά 57,05%, (αποδιδόμενη στο υψηλότερο 

επιτόκιο του εκδοθέντος στην αρχή του τρέχοντος έτους νέου Ομολογιακού Δανείου ύψους € 65,0 

εκατ., σε σχέση με αυτό του προηγούμενου), σε συνδυασμό με τη μείωση των πωλήσεων, είχαν ως 

αποτέλεσμα τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη της Εταιρείας να μειωθούν σε € 0,68 εκατ. έναντι € 

4,08 εκατ. αυτών της 30/6/2013.  

 

Οι Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 41,71%, ανερχόμενες στα € 37,56 

εκατ. έναντι € 26,51 εκατ. αυτών της 31/12/2013. Η εν λόγω αύξηση αποδίδεται κυρίως στην 

πιστωτική πολιτική που εφήρμοσε η Εταιρεία προκειμένου να βοηθήσει τις πωλήσεις της το εν λόγω 

διάστημα. Περαιτέρω, η φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, η οποία διέπεται από εποχικότητα 

πωλήσεων, συντελεί σε μεγαλύτερα ανοιχτά υπόλοιπα κατά την ενδιάμεση περίοδο αναφοράς. Τους 

αμέσως επόμενους μήνες, με την ρευστοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων, το υπόλοιπο των πελατών 

αναμένεται να μειωθεί σημαντικά, επανερχόμενο σε κανονικά επίπεδα.  

 

Τα αποθέματα της Εταιρείας εμφανίζονται αυξημένα κατά 20,18%, ανερχόμενα σε € 48,59 εκατ. 

έναντι € 40,43 εκατ. αυτών της 31/12/2013, λόγω της σημειωθείσας στο εξάμηνο μείωσης των 

πωλήσεων, (δεδομένου ότι οι παραγγελίες των κλιματιστικών που αποτελούν και το βασικό όγκο των 

αποθεμάτων, δίνονται προς το τέλος του προηγούμενου έτους). Με τις πωλήσεις του επόμενου 

διαστήματος, το ύψος των αποθεμάτων θα ομαλοποιηθεί.  

 

Σημαντικά αυξημένα κατά 57,82% εμφανίζονται τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας, ανερχόμενα σε 

€ 16,90 εκατ. έναντι διαθεσίμων € 10,71 εκατ. την 31/12/2013.  

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε € 104,61 εκατ. έναντι υποχρεώσεων € 68,81 

εκατ. την 31/12/2013, λόγω: α) της επέκτασης στο μεγαλύτερο μέρος, του χρόνου πίστωσης από το  

βασικό προμηθευτή της Εταιρείας, της Fujitsu General Ltd, β) της αύξησης των δανειακών 

υποχρεώσεων με την έκδοση του νέου Ομολογιακού Δανείου και γ) της εγγραφής της υποχρέωσης 

καταβολής μερίσματος στους μετόχους, ύψους € 10,56 εκατ., μετά τη σχετική απόφαση της Τακτικής 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30/06/2014.  

 

Σε επίπεδο Ομίλου : 

 

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου εμφανίζονται μειωμένες κατά 31,35% (€ 41,43 εκατ. από € 60,35 

εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2013) επηρεασμένες τόσο από τη μείωση των πωλήσεων της Μητρικής, όσο 

και τα μειωμένα έσοδα από τον τομέα της ενέργειας (€ 3,21 εκατ. από € 5,80 εκατ. στις 30/06/2013). Η 

μείωση των εσόδων του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας οφείλεται : Στο μειωμένο αιολικό δυναμικό 
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της περιόδου (μείωση εσόδων € 1,45 εκατ.), και στην χορηγηθείσα έκπτωση με την έκδοση 

Πιστωτικού Σημειώματος προς το ΛΑΓΗΕ βάσει του Ν.4254/14, ποσού € 1,14 εκατ. 

 

Η μείωση των συνολικών εσόδων του Ομίλου είχε ως αποτέλεσμα, τα μικτά κέρδη του Ομίλου να 

διαμορφωθούν σε € 9,31 εκατ. έναντι € 16,73 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2013, μειωμένα κατά 

44,38%.  

 

Παρά την μείωση των γενικών εξόδων κατά 4,90% (€ 8,25 εκατ. από € 8,68 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 

2013), τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(ΕBITDA), διαμορφώθηκαν σε € 3,20 εκατ. από € 10,70 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2013, με το 

λειτουργικό περιθώριο να περιορίζεται στο 7,73% από 17,73% το αντίστοιχο διάστημα του 2013. 

 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου εμφανίζονται αυξημένα ανερχόμενα σε € 2,15 εκατ., έναντι  

€ 1,77 εκατ. αυτών της 30/6/2013 λόγω κυρίως της αύξησης των χρηματοοικονομικών εξόδων της  

Μητρικής Εταιρείας. 

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 26,51% (σε € 149,97 εκατ. από € 118,54 εκατ. 

την 31/12/2013), λόγω κυρίως της αύξησης των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της Μητρικής 

Εταιρείας. Σημαντική θεωρείται ωστόσο η μείωση κατά 6,91%, των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 

του Ομίλου (€ 42,85 τον 06/2014 από € 46,02 την 31/12/2013) προερχόμενη κυρίως από τη μείωση 

των δανειακών υποχρεώσεων των θυγατρικών της RF ENERGY. 

 

Τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν το α΄ εξάμηνο σε ζημία ποσού € 0,96 εκατ., έναντι 

κερδών € 6,77 εκατ. αυτών της  30/6/2013, και τα καθαρά μετά από φόρους αποτελέσματα σε ζημία 

ποσού € 1,13 εκατ., έναντι κερδών ύψους € 5,13 εκατ. αντίστοιχα. 

 

Η διοίκηση εκτιμά ότι οι πωλήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου θα βελτιωθούν το επόμενο διάστημα, 

συνυπολογίζοντας στην πλήρη πλέον δραστηριοποίηση της θυγατρικής εταιρείας στην Τουρκία, τη 

βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην εσωτερική αγορά, αλλά και τη βελτίωση των ανεμολογικών 

συνθηκών τους επόμενους μήνες, που θα ενισχύσουν τα έσοδα των εταιρειών του Ομίλου στον τομέα 

της ενέργειας.  

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 30
ης

 Ιουνίου 2014 θα είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην 

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

29/08/2014. 

 

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. 

 


