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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Της 8
ης

 Αυγούστου 2013 

 Αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2013 του Ομίλου της F.G. EUROPE Α.Ε. 

 
 Αύξηση του κύκλου εργασιών. 

 Αύξηση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά. 

 Διατήρηση σε υψηλά επίπεδα των εξαγωγών. 

 
Η συνεχιζόμενη από το τελευταίο τρίμηνο του 2012 αύξηση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά, σε 

συνδυασμό με τη διατήρηση των εξαγωγών σε υψηλά επίπεδα, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των 

συνολικών πωλήσεων της F.G. EUROPE A.E. κατά 5,76%. 

Οι πωλήσεις κλιματιστικών στην εσωτερική αγορά ανήλθαν το α΄ εξάμηνο του 2013 σε Ευρώ 15,43 

εκατ. έναντι Ευρώ 11,50 αντίστοιχων πωλήσεων του α΄ εξαμήνου του 2012, σημειώνοντας αύξηση 

34,17%. Τεμαχιακά οι πωλήσεις κλιματιστικών στο α΄ εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 63,80%. Η 

σημειωθείσα αύξηση των πωλήσεων του κλιματισμού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και είναι 

ενδεικτική της θέσης της εταιρείας στην αγορά, όταν από τα στοιχεία του ΣΒΕΗΣ το α΄ εξάμηνο του 

2013 οι πωλήσεις σε τεμάχια κλιματιστικών στην Ελληνική αγορά ήταν μειωμένες σε σχέση με το 

2012 σε ποσοστό 10,90%. 

Η συνολική αύξηση των πωλήσεων της F.G. EUROPE A.E. το α΄ εξάμηνο, είχε ως αποτέλεσμα τα προ 

φόρων κέρδη της εταιρείας να ανέλθουν σε Ευρώ 5,40 εκατ. έναντι Ευρώ 5,38 εκατ. των αντίστοιχων 

κερδών του 2012 και τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη το α΄ εξάμηνο του 2013, σε Ευρώ 4,08 εκατ. 

έναντι Ευρώ 4,30 εκατ. αυτών του α΄ εξαμήνου του 2012, κατά τι μειωμένα λόγω της αύξησης κατά 6 

ποσοστιαίες μονάδες του συντελεστή φορολόγησης των εταιρικών κερδών (Από 20% σε 26% από το 

2013).  

 

 (Ποσά σε χιλ. €) Ο Όμιλος Η Εταιρία  

  1/1-

30/6/2013 

1/1-

30/6/2012 Δ% 

1/1-

30/6/2013 

1/1-

30/6/2012 Δ% 

Έσοδα πωλήσεων 60.354 58.066 +3,94% 54.499 51.530 +5,76% 

Μείον:Κόστος Πωληθέντων (43.624) (40.430) +7,90% (40.529) (37.443) +8,24% 

Μικτό κέρδος 16.730 17.636 -5,14% 13.970 14.087 -0,83% 

Σ.Μ.Κ. 27,72% 30,37% -2,65 μ 25,63% 27,33% -1,70 μ 

Γενικά Έξοδα  (8.676) (8.411) +3,15% (7.637) (7.847) -2,68% 

Κέρδη εκμετάλλευσης 8.542 9.524 -10,31% 6.422 6.406 +0,25% 

EBITDA 10.698 11.230 -4,74% 6.790 6.250 +8,64% 

Δείκτης  ΕBITDA/Πωλήσεις 17,73% 19,34% -1,61 μ 12,46% 12,13% +0,33 μ 

Χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα (1.769) (2.416) -26,78% (1.022) (1.030) -0,78% 

Κέρδη προ φόρων 6.773 7.108 -4,71% 5.400 5.376 +0,45% 

Φόρος εισοδήματος (1.644) (1.685) -2,43% (1.318) (1.071) +23,06% 

Καθαρά κέρδη περιόδου 5.129 5.423 -5,42% 4.082 4.305 -5,18% 

Κατανεμόμενα ως εξής:       

Ιδιοκτήτες Μητρικής  4.669 4.806 -2,85%    

Δικαιώματα Μειοψηφίας 460 617   -25,44%    

Κέρδη ανά μετοχή 0,0884 0,0910 -2,86% 0,0773 0,0815 -5,15% 

 

Αναλυτικά σε επίπεδο μητρικής : 

 

Οι συνολικές πωλήσεις του α΄ εξαμήνου ανήλθαν σε Ευρώ 54,50 εκατ. έναντι πωλήσεων Ευρώ 51,53 

εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2012, αυξημένες κατά 5,76%. 

 

Οι πωλήσεις των κλιματιστικών συνολικά ανήλθαν σε Ευρώ 52,50 εκατ., έναντι Ευρώ 49,32 εκατ. 

αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 2012, σημειώνοντας αύξηση 6,45%. 
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Οι εξαγωγές κλιματιστικών, διατηρήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα ανερχόμενες το α΄ εξάμηνο σε 

Ευρώ 37,07 εκατ. έναντι Ευρώ 37,83 εκατ. αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 2012.  

Με βάση τα στοιχεία του α΄ εξαμήνου, οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 70,61% των πωλήσεων του 

κλιματισμού και το 68,02% των συνολικών πωλήσεων της Εταιρείας, έναντι αντίστοιχων ποσοστών 

76,67% και 73,40%, του α΄ εξαμήνου του 2012. 

 

Οι πωλήσεις των λευκών συσκευών ESKIMO μετά τη συνεχή αναβάθμιση και προσθήκη νέων 

προϊόντων στην γκάμα, εμφανίζονται σημαντικά αυξημένες, κατά 73,85% ανερχόμενες σε Ευρώ 1,13 

εκατ. έναντι Ευρώ 0,65 εκατ. αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης. 

 

Οι πωλήσεις των προϊόντων SHARP ανήλθαν το α΄ εξάμηνο σε Ευρώ 0,84 εκατ. έναντι πωλήσεων 

Ευρώ 1,49 εκατ. του α΄  εξαμήνου του 2012.  

 

Παρά την αύξηση των πωλήσεων, τα μικτά κέρδη του εξαμήνου εμφανίζονται μειωμένα κατά 0,83% 

(από Ευρώ 14,09 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2012 σε Ευρώ 13,97 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013), 

λόγω κυρίως της μείωσης του συντελεστή μικτού κέρδους (Σ.Μ.Κ.), ο οποίος διαμορφώθηκε το α΄ 

εξάμηνο σε 25,63% από 27,33% αυτού του αντίστοιχου εξαμήνου του 2012, μειωμένος κατά 1,70 

μονάδες. Η μείωση του Σ.Μ.Κ. οφείλεται στην επιθετική πολιτική που εφάρμοσε η Εταιρεία στην 

εσωτερική αγορά και είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων της κατά 34,17%.   

 

Τα Γενικά Λειτουργικά Έξοδα, παρά την σημειωθείσα αύξηση των πωλήσεων, λόγω κυρίως της 

συνεχιζόμενης προσπάθειας εξορθολογισμού των δαπανών, εμφανίζονται μειωμένα κατά 2,68%, 

ανερχόμενα το εξάμηνο του 2013 σε Ευρώ 7,64 εκατ. έναντι Ευρώ 7,85 εκατ. των αντίστοιχων εξόδων 

του α΄ εξαμήνου του 2012.    

 

Οι Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 31,08% ανερχόμενες την 30/6/2013 

σε Ευρώ 40,70 εκατ. έναντι Ευρώ 31,05 εκατ. αυτών της 31/12/2012, λόγω της προαναφερθείσας 

σημαντικής αύξησης των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά. 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 30/6/2013 ανέρχονται σε Ευρώ 11,99 εκατ., έναντι Ευρώ 17,43 εκατ. 

αυτών της 31/12/2012, μειωμένα κατά 31,21%. 

 

Τα αποθέματα την 30/6/2013 ανήλθαν σε Ευρώ 50,50 εκατ., έναντι Ευρώ 35,00 εκατ. αυτών της 

31/12/2012, αυξημένα κατά 44,27%. Η αύξηση των αποθεμάτων και η εξ αυτής αύξηση των 

υποχρεώσεων,  οφείλεται στις αυξημένες παραγγελίες (κλιματιστικών) της περιόδου, λόγω της 

επίτευξης σαφώς ευνοϊκότερων όρων από τον προμηθευτή (ως προς τις τιμές, τον τρόπο πληρωμής και 

το χρόνο διακανονισμού των υποχρεώσεων), για την κάλυψη της αναμενόμενης ζήτησης τόσο τη 

θερινή όσο και τη χειμερινή περίοδο, δεδομένου ότι όπως συνέβη και το προηγούμενο έτος μετά την 

αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, ο κλιματισμός χρησιμοποιείται ευρέως από τους 

καταναλωτές για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και τους χειμερινούς μήνες, με αποτέλεσμα τη 

σημαντική αύξηση της ζήτησης τους μήνες αυτούς. Πολιτική της Διοίκησης είναι η μείωση των 

αποθεμάτων των οποίων όπως προαναφέρθηκε η αύξηση είναι συγκυριακή, γεγονός που θα φανεί το 

επόμενο διάστημα. 

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις την 30/6/2013 ανήλθαν σε Ευρώ 93,58 εκατ. έναντι Ευρώ 67,42 εκατ. 

αυτών της 31/12/2012, αυξημένες κατά 38,80%, λόγω της αύξησης των Εμπορικών και λοιπών 

υποχρεώσεων οι οποίες από Ευρώ 27,30 εκατ. την 31/12/2012 ανήλθαν την 30/6/2012 σε Ευρώ 59,61 

εκατ.  

 

Τα Λειτουργικά κέρδη (EBITDA), αυξήθηκαν το α΄ εξάμηνο κατά 8,64% ανερχόμενα σε Ευρώ 6,79 

εκατ. έναντι Ευρώ 6,25 εκατ. των αντίστοιχων κερδών του α΄ εξαμήνου του 2012, με το δείκτη 

EBITDA/Πωλήσεις να διαμορφώνεται σε 12,46% έναντι 12,13% του αντίστοιχου δείκτη του α΄ 

εξαμήνου του2012. 

 

Σε επίπεδο Ομίλου : 

 

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν το α΄ εξάμηνο σε Ευρώ 60,35 εκατ. έναντι πωλήσεων 

Ευρώ 58,07 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2012, αυξημένες κατά 3,94%, λόγω της  αύξησης των 

πωλήσεων της μητρικής εταιρείας. 
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Τα έσοδα του Ομίλου από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το α΄ εξάμηνο, ανήλθαν σε Ευρώ 5,81 

εκατ., έναντι Ευρώ 6,50 εκατ. αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 2012, μειωμένα κατά 10,62% 

λόγω κυρίως των μη ευνοϊκών ανεμολογικών συνθηκών που επικράτησαν την τρέχουσα περίοδο.  

 

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου το α΄ εξάμηνο, διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 16,73 εκατ., έναντι Ευρώ 17,64 

εκατ. αυτών της αντίστοιχης περιόδου του 2012, μειωμένα κατά 5,14%. Ο Συντελεστής Μικτού 

Κέρδους διαμορφώθηκε σε 27,72% έναντι 30,37% αυτού του αντίστοιχου εξαμήνου του 2012, 

επηρεαζόμενος από τη μείωση του Σ.Μ.Κ. της μητρικής Εταιρείας.  

 

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

ανήλθαν το α΄ εξάμηνο σε Ευρώ 10,70 εκατ., έναντι Ευρώ 11,23 εκατ. αυτών του αντίστοιχου 

εξαμήνου του 2012, μειωμένα κατά 4,74% λόγω της μείωσης το εξάμηνο των εσόδων στον τομέα της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο δείκτης EBITDA/πωλήσεις διαμορφώθηκε σε 17,73% έναντι 

19,34% αυτού του αντίστοιχου εξαμήνου του 2012. 

 

Τα γενικά έξοδα του Ομίλου (Διοίκησης – Διάθεσης – Λοιπά), εμφανίζονται αυξημένα κατά 3,15%, 

λόγω κυρίως της επιβάρυνσης τους με το ποσό των Ευρώ 0,58 εκατ. που αφορά την έκτακτη εισφορά 

10%, υπολογιζόμενη επί των εσόδων των ενεργειακών εταιρειών στο εξάμηνο. Αναλυτικά τα έξοδα 

του Ομίλου το εξάμηνο ανήλθαν σε Ευρώ 8,68 εκατ., έναντι Ευρώ 8,41 εκατ. αυτών του αντίστοιχου 

εξαμήνου του 2012. Ο δείκτης Γενικά Έξοδα / Πωλήσεις διαμορφώθηκε το α΄ εξάμηνο σε 14,38%, 

έναντι 14,48% του αντίστοιχου δείκτη του α΄ εξαμήνου του 2012.  

 

Τo τελικό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα του Ομίλου το α΄ εξάμηνο (έξοδο), ποσού Ευρώ 1,77 εκατ., 

είναι μειωμένο κατά Ευρώ 0,65 εκατ. (-26,78%), έναντι του αντίστοιχου χρηματοοικονομικού 

αποτελέσματος του α΄ εξαμήνου του 2012, (έξοδο) ποσού Ευρώ 2,42 εκατ., λόγω κυρίως της θετικής 

επίπτωσης των συναλλαγματικών διαφορών στο χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα. 

 

Οι Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου την 30/6/2013 ανήλθαν σε Ευρώ 66,47 εκατ., έναντι 

Ευρώ 59,97 εκατ. αυτών της 31/12/2012. 

Στις Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται :  

 Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις επενδύσεων ποσού Ευρώ 11,58 εκατ. 

 Απαιτήσεις από το ΛΑΓΗΕ ποσού Ευρώ 7,07 εκατ. 

 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (ΦΠΑ) ποσού Ευρώ 4,82 εκατ. εκ των οποίων Ευρώ 1,65 

εκατ. αφορούν τη μητρική Εταιρεία.  

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν την 30/6/2013 σε Ευρώ 162,46 εκατ., έναντι Ευρώ 

143,50 εκατ. αυτών της 31/12/2012, αυξημένες κατά 13,21%, λόγω κυρίως της αύξησης των 

εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της μητρικής. 

 

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων του Ομίλου, ανήλθαν το α΄ εξάμηνο σε Ευρώ 6,77 εκατ., έναντι Ευρώ 

7,11 εκατ. των αντίστοιχων κερδών του α΄ εξαμήνου του 2012. Ο δείκτης Κέρδη προ Φόρων / 

Πωλήσεις διαμορφώθηκε σε 11,22% έναντι 12,24%, αυτού του αντίστοιχου διαστήματος του 2012. 

 

Τα καθαρά μετά από φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας Κέρδη του Ομίλου ανήλθαν το εξάμηνο σε  

Ευρώ 4,67 εκατ., έναντι Ευρώ 4,81 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2012, μειωμένα κατά 2,85%. 

 

Το α΄ εξάμηνο του 2013 η F.G. EUROPE A.E. απέκτησε το 12,5% των μετοχών της R.F. ENERGY 

A.E. αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της στην εν λόγω εταιρεία από 37,5% σε 50%, 

προσδοκώντας στην αποκόμιση υπεραξιών μετά και την ολοκλήρωση από την R.F. ENERGY A.E. της 

κατασκευής σημαντικών  ενεργειακών έργων. 

 

Την 30/7/2013 ο όμιλος μεταβίβασε τη συμμετοχή του στην F.B.B. ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., αντί ποσού Ευρώ 2,65 εκατ. αποκομίζοντας κέρδος ποσού Ευρώ 0,65 εκατ. 

 

Η Εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγμάτευσης με club Τραπεζών για έκδοση ενός 

νέου Ομολογιακού Δανείου ύψους Ευρώ 65 εκατ. για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου 

υπολοίπου του Ομολογιακού Δανείου που εξέδωσε το 2008 η Εταιρεία, των βραχυπρόθεσμων 

τραπεζικών υποχρεώσεων της και των εμπορικών της υποχρεώσεων από L\Cs και L\Gs. Η κάλυψη της 

εν λόγω έκδοσης πρόκειται να υλοποιηθεί άμεσα. 
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Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2013 θα είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού 

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

Πέμπτη 8/8/2013. 

 

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. 

 


