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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Της 30

ης
 Μαΐου 2014 

 

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

 
 Αύξηση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά. 

 Μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων του Ομίλου. 

 Αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου λόγω της έκτακτης εισφοράς ν. 

4093/12, σε συνδυασμό με την υποχρέωση έκδοσης πιστωτικού σημειώματος 10% επί 

των εσόδων του 2013 από την ενέργεια, βάσει του ν.4254/14.    
 

Η αλλαγή στη στρατηγική ανάπτυξης της Εταιρείας στην Τουρκία, επηρέασε προσωρινά τις πωλήσεις 

της στην εν λόγω αγορά, οι οποίες στο α΄ τρίμηνο σημείωσαν μείωση σε ποσοστό 63,37%. Η πτώση 

αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι εξαγωγές συνολικά να σημειώσουν μείωση κατά 35,53%. Η κατάσταση 

αυτή αναμένεται να ομαλοποιηθεί με την έναρξη των εργασιών της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου 

στην Τουρκία, τον Ιούνιο του 2014. 

Αύξηση κατά 6,24% σημείωσαν οι πωλήσεις της Εταιρείας στην εσωτερική αγορά, με αποτέλεσμα οι 

συνολικές πωλήσεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 24,55%. 

Η σχέση πωλήσεων εσωτερικού/εξωτερικού διαμορφώθηκε το α΄ τρίμηνο 2014 σε 37% και 63% 

έναντι των αντίστοιχων πωλήσεων του α΄ τριμήνου του 2013, 26% και 74%. 

Η μείωση των εξαγωγών επηρέασε τα αποτελέσματα προ και μετά από φόρους της Εταιρείας τα οποία 

διαμορφώθηκαν σε € 0,05 εκατ. και € 0,02 εκατ. αντίστοιχα, έναντι € 1,23 εκατ. και € 0,89 εκατ. 

αυτών του α΄ τριμήνου του 2013. 

Η υποχρέωση έκδοσης πιστωτικού σημειώματος επί των εσόδων του 2013 στον τομέα της ενέργειας 

βάσει του ν. 4254/7-4-2014 είχε επιπλέον αρνητική επίπτωση στα έσοδα και τα αποτελέσματα του 

Ομίλου. Το εν λόγω πιστωτικό ανήλθε σε € 1,02 εκατ., ποσό το οποίο επιβάρυνε τα έσοδα και τα προ 

φόρων αποτελέσματα του Ομίλου τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημία (0,94) εκατ.  

 

 (Ποσά σε χιλ. €) Ο Όμιλος Η Εταιρία  

  1/1-

31/3/2014 

1/1-

31/3/2013 Δ% 

1/1-

31/3/2014 

1/1- 

31/3/2013 Δ% 

Έσοδα πωλήσεων 14.648 20.990 -30,21% 13.297 17.624 -24,55% 

Μείον:Κόστος Πωληθέντων (10.544) (13.555) -22,21% (8.948) (12.112) -26,12% 

Μικτό κέρδος 4.104 7.435 -44,80% 4.349 5.512 -21,10% 

Σ.Μ.Κ. 28,02% 35,42% -7,40 μ 32,71% 31,28% 1,43 μ 

Γενικά Έξοδα  (3.969) (4.371) -9,20% (3.478) (3.593) -3,20% 

Κέρδη εκμετάλλευσης 169 3.117 -94,58% 900 1.971  -54,34% 

EBITDA          1328 3.821 -65,24% 1.187 1.780 -33,31% 

Δείκτης  ΕBITDA/Πωλήσεις 9,07% 18,20% -9,13 μ 8,93% 10,10% -1,17 μ 

Χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα (1.113) 

 

(1.260) -11,67% (849) (739) +14,88% 

Κέρδη προ φόρων (944) 1.857 - 51 1.232 -95,86% 

Φόρος εισοδήματος 168 (325) - 30 (347) - 

Καθαρά κέρδη περιόδου (776) 1.532 - 21 885 -97,63% 

Κατανεμόμενα ως εξής:       

Ιδιοκτήτες Μητρικής  (367) 1.169 -    

Δικαιώματα Μειοψηφίας (409) 363 -    

Κέρδη ανά μετοχή (0,0070) 0,0221 - (0,0004) 0,0168 - 

 

 

Αναλυτικά σε επίπεδο μητρικής : 

 

Οι συνολικές πωλήσεις του α΄ τριμήνου ανήλθαν σε € 13,30 εκατ. έναντι πωλήσεων € 17,62 εκατ. του 

αντίστοιχου τριμήνου του 2013, μειωμένες κατά 24,55%. 
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Οι συνολικές πωλήσεις κλιματιστικών μειωμένες κατά 26,00% λόγω της προαναφερθείσας μείωσης 

των πωλήσεων στην αγορά της Τουρκίας, ανήλθαν το α΄ τρίμηνο του 2014 σε € 12,43 εκατ., έναντι € 

16,80 εκατ. αυτών του αντίστοιχου τριμήνου του 2013.  

Οι πωλήσεις κλιματιστικών στην εσωτερική αγορά αυξημένες κατά 6,52% ανήλθαν το α΄ τρίμηνο του 

2014 σε € 4,05 εκατ. έναντι € 3,80 εκατ. αυτών του α΄ τριμήνου του 2013. Οι εξαγωγές από € 12,99 

εκατ., ανήλθαν το α΄ τρίμηνο του 2014 σε € 8,38 εκατ. 

 

Οι πωλήσεις των λευκών συσκευών με το σήμα ESKIMO στην εσωτερική αγορά ανήλθαν το α΄ 

τρίμηνο σε € 0,39 εκατ. έναντι € 0,41 εκατ. των αντίστοιχων πωλήσεων του 2013. 

 

Οι πωλήσεις των προϊόντων SHARP αυξημένες κατά 20,10% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 

2013, ανήλθαν σε € 0,47 εκατ. έναντι € 0,39 εκατ. αντίστοιχα. 

 

Ο Συντελεστής Μικτού Κέρδους εμφανίζεται κατά τι αυξημένος, ανερχόμενος την 31/3/2014 σε 

32,71% έναντι 31,28% αυτού της 31/3/2013. Η βελτίωση του Σ.Μ.Κ. είχε ως αποτέλεσμα η μείωση 

των μικτών κερδών, να είναι αναλογικά μικρότερη της μείωσης των συνολικών πωλήσεων (21,10% 

έναντι ποσοστού μείωσης πωλήσεων 24,55%).  

 

Σημαντικά αυξημένα εμφανίζονται τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας την 31/3/2014 ανερχόμενα σε 

€ 22,22 εκατ. έναντι € 10,71 εκατ. αυτών της 31/12/2013.  

 

Για την κάλυψη της αναμενόμενης ζήτησης εν όψει της θερινής περιόδου, αυξημένα εμφανίζονται τα 

αποθέματα την 31/3/2014 ανερχόμενα σε € 56,67 εκατ. έναντι € 40,43 εκατ. των αποθεμάτων της 

31/12/2013.  

 

Σε επίπεδο Ομίλου : 

 

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν το α΄ τρίμηνο σε € 14,65 εκατ. έναντι πωλήσεων € 20,99 

εκατ. αυτών του αντίστοιχου τριμήνου του 2013, μειωμένες κατά 30,21%. 

 

Τα έσοδα του Ομίλου από την ενέργεια το α΄ τρίμηνο (μετά και την αφαίρεση ποσού € 1,02 εκατ. λόγω 

της υποχρεωτικής βάσει του ν. 4254/14 έκδοσης Πιστωτικού Σημειώματος), εμφανίζονται σημαντικά 

μειωμένα, ανερχόμενα σε € 1,35 εκατ. έναντι € 3,35 εκατ. των αντίστοιχων του 2013, με τη διαφορά 

να οφείλεται στις όχι ευνοϊκές ανεμολογικές συνθήκες του προηγούμενου διαστήματος.  

 

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου το α΄ τρίμηνο, λόγω των όσων προηγούμενα αναφέρθηκαν 

διαμορφώθηκαν σε € 4,10 εκατ. έναντι € 7,44 εκατ. αυτών της αντίστοιχης περιόδου του 2013, 

μειωμένα κατά 44,80%.  

 

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

διαμορφώθηκαν σε € 1,33 εκατ. έναντι € 3,82 εκατ. αυτών του α΄ τριμήνου του 2013, με το δείκτη 

EBITDA/πωλήσεις να διαμορφώνεται σε 9,07% έναντι 18,20% αυτού του αντίστοιχου τριμήνου του 

2013. 

 

Τα γενικά έξοδα (Διοίκησης – Διάθεσης – Λοιπά), εμφανίζονται μειωμένα κατά 9,20% ανερχόμενα σε 

€ 3,97 εκατ. έναντι € 4,37 εκατ. αυτών του αντίστοιχου τριμήνου του 2013, διαμορφώνοντας το δείκτη 

Γενικά Έξοδα / Πωλήσεις το α΄ τρίμηνο σε 27,10%, έναντι 20,82% του αντίστοιχου δείκτη του α΄ 

τριμήνου του 2013.  

 

Τo τελικό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα του Ομίλου το α΄ τρίμηνο (έξοδο), ποσού € 1,11 εκατ., 

είναι μειωμένο έναντι του αντίστοιχου χρηματοοικονομικού αποτελέσματος του α΄ τριμήνου του 2013, 

(έξοδο) ποσού € 1,26 εκατ., λόγω κυρίως των συναλλαγματικών διαφορών (το α΄ τρίμηνο του 2014 

έσοδο ποσού € 0,25 εκατ. έναντι εξόδου Ευρώ 0,23 εκατ. αυτών του αντίστοιχου τριμήνου του 2013).  

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου από € 118,54 εκατ. την 31/12/2013, ανήλθαν σε € 145,23 εκατ. 

αυξημένες κατά 22,52%, λόγω κυρίως της αύξησης των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της 
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μητρικής (ως αποτέλεσμα της αύξησης των αποθεμάτων εν όψει της αναμενόμενης αύξησης της 

ζήτησης το επόμενο διάστημα).  

 

Τα καθαρά προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου το α΄ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε ζημία € 0,94 εκατ. 

(οφειλόμενη καθ’ ολοκληρία στην υποχρεωτική βάσει του νόμου έκδοση Πιστωτικού € 1,02 εκατ.), 

έναντι κερδών € 1,86 εκατ. την 31/3/2013.   

 

Τα καθαρά μετά από φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας αποτελέσματα του Ομίλου ανέρχονται το α΄ 

τρίμηνο του 2014 σε ζημία € (367) εκατ. έναντι κερδών € 1,17 εκατ. αυτών του αντίστοιχου τριμήνου 

του 2013. 

 

Βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι οι πωλήσεις της Εταιρείας και 

του Ομίλου τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και το εξωτερικό, θα βελτιωθούν αισθητά το επόμενο 

διάστημα. 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2014 θα είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού 

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

Παρασκευή 30/5/2014. 

 

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. 

 
 

 

 


