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 Αποτελέσματα A΄ τριμήνου 2015 του Ομίλου της F.G. EUROPE Α.Ε. 

 
 Μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας της Εταιρείας και του Ομίλου. 

 Αύξηση των πωλήσεων στις αγορές του εξωτερικού.  

 Αύξηση του κύκλου εργασιών στον τομέα της ενέργειας. 

 Περιορισμός δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων. 

 Βελτίωση κεφαλαιακής διάρθρωσης. 

 

Με την θεαματική αύξηση των προ φόρων κερδών της Εταιρείας και του Ομίλου το α΄ τρίμηνο του 

2015, μένει οριστικά πίσω η μοναδική στην πολύχρονη πορεία της Εταιρείας αρνητική παρένθεση του 

προηγούμενου έτους (2014). Συγκεκριμένα τα προ φόρων κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε € 2,02 

εκατ. έναντι € 0,05 εκατ. του αντίστοιχου α΄ τριμήνου του 2014 αυξημένα κατά 3.851% και του 

Ομίλου σε € 3,27 εκατ. έναντι ζημίας 0,94 εκατ., αυξημένα κατά 446,7%.  

 

Οι πωλήσεις των κλιματιστικών το α΄ τρίμηνο του 2015 αυξήθηκαν συνολικά κατά 59,6%, με τις 

εξαγωγές να αυξάνονται κατά 87,8%, διαμορφώνοντας για την Εταιρεία τη σχέση πωλήσεων 

εσωτερικού – εξωτερικού, σε 23,0%  προς 77,0%, έναντι 37,0% προς 63,0% των αντίστοιχων 

πωλήσεων του α΄ τριμήνου του 2014. 

 

Σημαντικά αυξημένος κατά 157,2% εμφανίζεται ο κύκλος εργασιών στον τομέα της ενέργειας, 

συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αύξηση της κερδοφορίας του Ομίλου. 

 

Η αύξηση των πωλήσεων σε συνδυασμό με την αύξηση των εσόδων στον τομέα της ενέργειας, είχαν 

ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση του ΕΒΙΤDA o οποίος για την Εταιρεία ανήλθε το α΄ τρίμηνο 

του 2015 σε € 3,04 εκατ., έναντι € 1,19 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου του 2014 (αυξημένος κατά 

155,46%) και για τον Όμιλο σε  € 5,47 εκατ. έναντι € 1,33 εκατ. (αυξημένος κατά 311,28%). Ο δείκτης 

ΕΒΙΤDA διαμορφώθηκε σε 14,80% για την Εταιρεία και σε 24,91% για τον Όμιλο, έναντι αντίστοιχων 

του α΄ τριμήνου του 2014, 8,95% για την Εταιρεία και 9,08% για τον Όμιλο.  

 

Αναλυτικά σε επίπεδο μητρικής : 

 

Οι συνολικές πωλήσεις το α΄ τρίμηνο του 2015 σημαντικά αυξημένες κατά 54,5%, ανήλθαν σε € 20,54 

εκατ. έναντι € 13,30 εκατ. αυτών του αντίστοιχου τριμήνου του 2014.  

 

Οι πωλήσεις κλιματιστικών ανήλθαν το α΄ τρίμηνο του 2015 σε € 19,84 εκατ., έναντι πωλήσεων € 

12,43 εκατ. του α΄ τριμήνου του 2014, αυξημένες κατά 59,6%.  

 

Αυξημένες κατά 49,3% εμφανίζονται το α΄ τρίμηνο του 2015 οι πωλήσεις των λευκών συσκευών με το 

σήμα ESKIMO οι οποίες ανήλθαν στα € 0,54 εκατ. από € 0,36 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. 

 

Οι πωλήσεις των προϊόντων SHARP, λόγω των γνωστών οικονομικών προβλημάτων της μητρικής 

εταιρείας SHARP, των αλλαγών στην Ευρωπαϊκή αντιπροσώπευση της εταιρείας (από Αυστρία σε 

Πολωνία), αλλά και των πρόσφατων επιλογών για παραγωγή των προϊόντων που προορίζονται για την 

Ευρωπαϊκή αγορά σε χώρες εκτός Ιαπωνίας (με πιθανή επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων), 

περιορίσθηκαν την υπό εξέταση περίοδο με απόφαση της Διοίκησης, στη ρευστοποίηση του 

υπάρχοντος stock.  

 

Η προαναφερθείσα αύξηση των πωλήσεων οδήγησε σε αύξηση του μικτού κέρδους στα € 6,43 εκατ. 

από € 4,35 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2014, με το μικτό περιθώριο κέρδους να περιορίζεται, οριακά κατά 

1,5 μονάδες βάσης, στο 31,3% από 32,7% το α΄ τρίμηνο του 2014. 

 

Παρά την αύξηση των πωλήσεων τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας εμφανίζονται μειωμένα κατά 

7,8% διαμορφούμενα από € 3,48 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2014 σε € 3,21 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2015. 



 

 
Λ. Βουλιαγμένης 128  T.K. 166 74 Γλυφάδα 

  

Αυξημένες εμφανίζονται οι καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της περιόδου στα € 1,23 εκατ. 

από 0,85 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2014, λόγω ζημιών από συναλλαγματικές διαφορές (€ 1,26 εκατ. το 

α΄ τρίμηνο του 2015 έναντι € 0,15 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2014), που προέκυψαν για την 

Εταιρεία ως απόρροια της πτωτικής πορείας του Ευρώ έναντι του Δολαρίου.   

 

Τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη της Εταιρείας, παρά την αύξηση των χρηματοοικονομικών της 

εξόδων αυξήθηκαν κατά 5.776% διαμορφούμενα σε € 1,23 εκατ. έναντι € 0,02 εκατ. αυτών της  

αντίστοιχης περιόδου του 2014. 

 

Η σημειωθείσα αύξηση πωλήσεων το α΄ τρίμηνο, οδήγησε σε σημαντική μείωση κατά 22,0% του 

ύψους των αποθεμάτων, τα οποία πλέον διαμορφώνονται στα € 33,88 εκατ. από € 43,43 εκατ. την 

31/12/2014. Αυξημένες αντίστοιχα κατά 20,8% εμφανίζονται οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, 

ανερχόμενες σε € 30,35 εκατ. έναντι € 25,13 εκατ. αυτών της 31/12/2014. 

   

Παράλληλα το α΄ τρίμηνο του 2015, η Εταιρία βελτίωσε την κεφαλαιακή της διάρθρωση ενισχύοντας  

το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της κατά € 1,23 εκατ., (€ 31,52 εκατ. από 30,29 εκατ. την 31/ 

03/2014) και περιόρισε  τις δανειακές της υποχρεώσεις κατά € 4.88 εκατ. (στα € 53,12 εκατ. από 58,00 

εκατ. την 31/03/2014), αναταξινομώντας το ανεξόφλητο υπόλοιπο αυτών στην κατηγορία των 

μακροπροθέσμων υποχρεώσεών.  

 

Σε επίπεδο Ομίλου : 

 

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν το α΄ τρίμηνο σε € 21,96 εκατ. έναντι πωλήσεων € 14,65 

εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου του 2014, αυξημένες κατά 49,9%. 

 

Τα έσοδα του Ομίλου από την ενέργεια ανήλθαν στα € 3,48 εκατ. έναντι € 1,35 εκατ. του α΄ τριμήνου 

του 2014, σημειώνοντας αύξηση 157,22%, με την πραγματική αύξηση των πωλήσεων (λόγω της 

βελτίωσης του αιολικού δυναμικού της υπό εξέτασης περιόδου), να ανέρχεται στο 39,61% δεδομένου 

ότι το α΄ τρίμηνο του 2014 ο Όμιλος είχε εκδώσει πιστωτικό σημείωμα προς τον ΛΑΓΗΕ συνολικού 

ύψους € 1,14 εκατ.  

 

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου το α΄ τρίμηνο του 2015 υπερδιπλασιάστηκαν, ανερχόμενα σε € 8,76 εκατ. 

έναντι € 4,10 εκατ. αυτών της αντίστοιχης περιόδου του 2014, αυξημένα κατά 113,7%.  

 

Τα γενικά έξοδα (Διοίκησης – Διάθεσης – Λοιπά), εμφανίζονται μειωμένα κατά 5,0%, ανερχόμενα σε 

€ 3,77 εκατ. έναντι € 3,97 εκατ. των αντίστοιχων εξόδων του α΄ τριμήνου του 2014.  

 

Τo τελικό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα του Ομίλου για το α΄ τρίμηνο του 2015 (έξοδο), ποσού € 

1,75 εκατ., είναι αυξημένο σε σχέση με το αποτέλεσμα του α΄ τριμήνου του 2014, (έξοδο) ποσού € 

1,11 εκατ., λόγω κυρίως των συναλλαγματικών διαφορών που επιβάρυναν τη Μητρική εταιρεία.  

 

Τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη του Ομίλου ανέρχονται το α΄ τρίμηνο του 2015 σε € 2,03 έναντι 

ζημιών € 0,78 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014.  

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου περιορίστηκαν την 31/3/2015 σε € 118,71 εκατ. από € 126,12 

εκατ. την 31/12/2014 , κυρίως λόγω της μείωσης των δανειακών και των εμπορικών υποχρεώσεων της 

μητρικής Εταιρείας. 

   

Βάσει των μέχρι σήμερα δεδομένων, η Διοίκηση του Ομίλου προσβλέπει σε περεταίρω ενίσχυση των 

πωλήσεων τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στο εξωτερικό. Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου R.F. 

ENERGY A.E., έχοντας αποπληρώσει μεγάλο μέρος των δανειακών της υποχρεώσεων και 

απαλλαγμένη από έκτακτες φοροεπιβαρύνσεις, αναμένει την σαφή βελτίωση εσόδων και 

αποτελεσμάτων, την ομαλοποίηση στις εισπράξεις των απαιτήσεων της και την επιτυχή ολοκλήρωση 

της αδειοδότησης των ενεργειακών της project στην Εύβοια (σύμπλεγμα αιολικών πάρκων συνολικής 

ισχύος 225 MW).    
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Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2015 θα είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού 

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

Πέμπτη 28/5/2015. 

 

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. 

 
 

 

 


