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

 
 Σημαντική αύξηση πωλήσεων - εξαγωγών 

 Αύξηση των κερδών της μητρικής εταιρείας  

 
Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων της μητρικής εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό, σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους των πωληθέντων, είχε ως αποτέλεσμα τον 

υπερτριπλασιασμό στα κέρδη εκμετάλλευσης και τελικά την αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 

13,86%. 

Συγκεκριμένα οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά σημείωσαν αύξηση 30,27% ανερχόμενες το α΄ 

τρίμηνο σε Ευρώ 4,63 εκατ. έναντι Ευρώ 3,55 εκατ. των αντίστοιχων πωλήσεων του 2012. 

Οι εξαγωγές αυξημένες κατά 12,56% αντιπροσωπεύουν το α΄ τρίμηνο, το 77,35% των πωλήσεων του 

κλιματισμού και το 73,72% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας, έναντι αντίστοιχων ποσοστών 

80,32% και 76,45% το 2012. 

Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων, σε συνδυασμό με τη βελτίωση του Συντελεστή Μικτού Κέρδους 

(κατά 4,63 μ) είχε ως αποτέλεσμα, παρά την αύξηση την υπό εξέταση περίοδο των 

χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (έξοδο Ευρώ 0,74 εκατ. έναντι εσόδου Ευρώ 0,55 εκατ. του 

αντίστοιχου τριμήνου του 2012), τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας από Ευρώ 1,08 εκατ. να ανέλθουν 

σε Ευρώ 1,23 εκατ.  

 

 

 (Ποσά σε χιλ. €) Ο Όμιλος Η Εταιρία  

  1/1-

31/3/2013 

1/1- 

31/3/2012 Δ% 

1/1-

31/3/2013 

1/1- 

31/3/2012 Δ% 

Έσοδα πωλήσεων 20.990 18.813 +11,57% 17.624 15.097 +16,74% 

Μείον:Κόστος Πωληθέντων (13.555) (12.430) +9,05% (12.112) (11.073) +9,38% 

Μικτό κέρδος 7.435 6.383 +16,48% 5.512 4.024 +36,98% 

Σ.Μ.Κ. 35,42% 33,93% +1,49 μ 31,28% 26,65% +4,63 μ 

Γενικά Έξοδα  (4.371) (4.033) 8,38% (3.593) (3.584) +0,25% 

Κέρδη εκμετάλλευσης 3.117 2.587 +20,49% 1.971 533  +269,79% 

EBITDA 3.821 4.520 -15,46% 1.780 1.547 +15,06% 

Δείκτης  ΕBITDA/Πωλήσεις 18,20% 24,03% -5,83 μ 10,10% 10,24% -0,14 μ 

Χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα (1.260) (124) +916,13% (739) 549 +134,61% 

Κέρδη προ φόρων 1.857 2.463 -24,60% 1.232 1.082 +13,86% 

Φόρος εισοδήματος (325) (526) -38,21% (347) (241) +43,98% 

Καθαρά κέρδη περιόδου 1.532 1.937 -20,91% 885 841 +5,23% 

Κατανεμόμενα ως εξής:       

Ιδιοκτήτες Μητρικής  1.169 1.281 -8,74%    

Δικαιώματα Μειοψηφίας 363 656     -44,66%    

Κέρδη ανά μετοχή 0,0221 0,0243 -9,05% 0,0168 0,0159 +5,66% 

 

 

Αναλυτικά σε επίπεδο μητρικής : 

 

Οι συνολικές πωλήσεις του α΄ τριμήνου ανήλθαν σε Ευρώ 17,62 εκατ. έναντι πωλήσεων Ευρώ 15,10 

εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου του 2012, αυξημένες κατά 16,74%. 

 

Οι πωλήσεις των κλιματιστικών αυξημένες κατά 16,50% ανήλθαν το α΄ τρίμηνο του 2013 σε Ευρώ 

16,80 εκατ., έναντι Ευρώ 14,42 εκατ. αυτών του αντίστοιχου τριμήνου του 2012. Οι πωλήσεις 

κλιματιστικών στην εσωτερική αγορά από Ευρώ 2,87 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2012, ανήλθαν σε Ευρώ 
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3,80 εκατ. και οι εξαγωγές αντίστοιχα, από Ευρώ 11,54 εκατ., ανήλθαν το α΄ τρίμηνο του 2013 σε 

Ευρώ 12,99 εκατ. 

 

Σημαντικά αυξημένες κατά 87,61% εμφανίζονται το α΄ τρίμηνο οι πωλήσεις των λευκών συσκευών με 

το σήμα ESKIMO στην εσωτερική αγορά ανερχόμενες σε Ευρώ 0,41 εκατ. έναντι Ευρώ 0,22 εκατ. των 

αντίστοιχων πωλήσεων του 2012. 

 

Οι πωλήσεις των Consumer Electronics της SHARP αισθητά βελτιωμένες αυξήθηκαν κατά 40,72% σε 

σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, ανερχόμενες σε Ευρώ 0,27 εκατ. Αντιθέτως οι πωλήσεις 

των λευκών συσκευών της SHARP ποσού Ευρώ 0,12 εκατ. εμφανίζονται μειωμένες κατά 47,37% 

δεδομένου ότι τα εν λόγω προϊόντα εξακολουθούν να πλήττονται περισσότερο από την κρίση. 

 

Μείωση κατά 17,00% σημείωσαν οι Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις την 31/3/2013 ανερχόμενες  σε 

Ευρώ 25,78 εκατ., έναντι Ευρώ 31,06 εκατ. των αντίστοιχων της 31/12/2012, λόγω κυρίως της 

είσπραξης απαιτήσεων από πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του 2012. 

 

Σημαντικά μειωμένες (-17,89%) εμφανίζονται οι συνολικές υποχρεώσεις, ανερχόμενες την 31/3/2013 

σε Ευρώ 55,35 εκατ. έναντι Ευρώ 67,42 εκατ. των αντίστοιχων υποχρεώσεων της 31/12/2012. Η 

μείωση των υποχρεώσεων αφορά τόσο τις τραπεζικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και 

βραχυπρόθεσμες), από Ευρώ 39,63 εκατ. την 31/12/2012 σε Ευρώ 31,49 εκατ., όσο και τις Εμπορικές 

και λοιπές υποχρεώσεις οι οποίες από Ευρώ 27,30εκατ. την 31/12/2012, μειώθηκαν σε Ευρώ 23,07 

εκατ. Σημειωτέον ότι οι Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις μειώθηκαν παρά την αύξηση των 

αποθεμάτων εν όψει και της θερινής περιόδου (από Ευρώ 35,00 εκατ. την 31/12/2012, σε Ευρώ 39,99 

εκατ. την 31/3/2013). 

 

Σε επίπεδο Ομίλου : 

 

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν το α΄ τρίμηνο σε Ευρώ 20,99 εκατ. έναντι πωλήσεων 

Ευρώ 18,81 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου του 2012, αυξημένες κατά 11,57%. 

 

Τα έσοδα του Ομίλου από την ενέργεια το α΄ τρίμηνο, ανήλθαν σε Ευρώ 3,35 εκατ., έναντι Ευρώ 3,70 

εκατ. αυτών του αντίστοιχου τριμήνου του 2012, μειωμένα κατά 9,46% λόγω κυρίως των 

ανεμολογικών συνθηκών.  

 

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου το α΄ τρίμηνο, διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 7,44 εκατ. έναντι Ευρώ 6,38 

εκατ. αυτών της αντίστοιχης περιόδου του 2012, αυξημένα κατά 16,48%, λόγω κυρίως της αύξησης 

των μικτών κερδών της μητρικής, με το Συντελεστή Μικτού Κέρδους βελτιωμένο να διαμορφώνεται 

σε 35,42% έναντι 33,93% αυτού του αντίστοιχου τριμήνου του 2012.  

 

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

λόγω της σχετικά μειωμένης συνεισφοράς των ενεργειακών εταιρειών του Ομίλου που οφείλεται στην 

επιβολή της έκτακτης εισφοράς 10%, αλλά και στις ήπιες ανεμολογικές συνθήκες του προηγούμενου 

διαστήματος, διαμορφώθηκαν σε  Ευρώ 3,82 εκατ. έναντι Ευρώ 4,52 εκατ. αυτών του α΄ τριμήνου του 

2012, μειωμένα κατά 15,46%, με το δείκτη EBITDA/πωλήσεις να διαμορφώνεται σε 18,20% έναντι 

24,03% αυτού του αντίστοιχου τριμήνου του 2012. 

 

Τα γενικά έξοδα (Διοίκησης – Διάθεσης – Λοιπά), εμφανίζονται αυξημένα κατά 8,38% (λόγω κυρίως 

της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων του Ομίλου με την έκτακτη εισφορά υπολογιζόμενη επί των 

εσόδων στον τομέα της ενέργειας), ανήλθαν σε Ευρώ 4,37 εκατ. έναντι Ευρώ 4,03 εκατ. αυτών του 

αντίστοιχου τριμήνου του 2012, διαμορφώνοντας το δείκτη Γενικά Έξοδα / Πωλήσεις το α΄ τρίμηνο σε 

20,82%, έναντι 21,44% του αντίστοιχου δείκτη του α΄ τριμήνου του 2012.  
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Τo τελικό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα του Ομίλου το α΄ τρίμηνο (έξοδο), ποσού Ευρώ 1,26 εκατ., 

είναι σημαντικά αυξημένο έναντι του αντίστοιχου χρηματοοικονομικού αποτελέσματος του α΄ 

τριμήνου του 2012, (έξοδο) ποσού Ευρώ 0,12 εκατ., λόγω κυρίως της σημαντικής επιβάρυνσης από 

συναλλαγματικές διαφορές (το α΄ τρίμηνο του 2013 έξοδο ποσού Ευρώ 0,23 εκατ. έναντι εσόδου Ευρώ 

0,36 εκατ. αυτών του αντίστοιχου τριμήνου του 2012), και των μειωμένων εσόδων από αποτίμηση 

παραγώγων (Ευρώ 0,05 εκατ. το υπό εξέταση τρίμηνο, έναντι Ευρώ 0,64 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 

του 2012.  

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου μειωμένες κατά 9,22% ανήλθαν την 31/3/2013 σε Ευρώ 130,27 

εκατ., έναντι Ευρώ 143,50 εκατ. αυτών της 31/12/2012, λόγω κυρίως της προαναφερθείσας μείωσης 

των τραπεζικών και των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της μητρικής εταιρείας.  

 

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων του Ομίλου, ανήλθαν το α΄ τρίμηνο σε Ευρώ 1,86 εκατ., έναντι Ευρώ 

2,46 εκατ. των αντίστοιχων κερδών του α΄ τριμήνου του 2012, μειωμένα κατά 24,60% λόγω της 

προαναφερθείσας μείωσης στα αποτελέσματα των ενεργειακών εταιρειών του Ομίλου,  

διαμορφώνοντας το  δείκτη Κέρδη προ Φόρων / Πωλήσεις σε 8,85% έναντι 13,09%, αυτού του 

αντίστοιχου διαστήματος του 2012. 

 

Τα καθαρά μετά από φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας Κέρδη του Ομίλου εμφανίζονται μειωμένα 

κατά 8,74%, ανερχόμενα το α΄ τρίμηνο του 2013 σε Ευρώ 1,17 εκατ. έναντι Ευρώ 1,28 εκατ. αυτών 

του αντίστοιχου τριμήνου του 2012. 

 

Με βάση και τις μέχρι σήμερα πωλήσεις, η Διοίκηση εκτιμά ότι η θετική πορεία των πωλήσεων και 

αποτελεσμάτων της εταιρείας και του Ομίλου, θα συνεχισθεί και το επόμενο διάστημα.  

Τέλος εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια της F.G. EUROPE A.E. και των κατά 100% 

θυγατρικών της εταιρειών ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E. και ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS A.E. το Σχέδιο 

Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση των δύο θυγατρικών εταιρειών από την F.G. EUROPE A.E., 

η οποία θα απορροφήσει το σύνολο των δραστηριοτήτων και του προσωπικού των θυγατρικών της 

εταιρειών. Το γεγονός αυτό χωρίς να διαφοροποιηθεί η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πολιτική λόγω 

και της κοινής μέχρι σήμερα Διοίκησης, αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα για τον Όμιλο, λόγω 

των οικονομιών κλίμακας που θα προκύψουν. 

  

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2013 θα είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού 

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

Παρασκευή 31/5/2013. 

 

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. 

 
 

 

 


