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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Της 28

ης
 Nοεμβρίου 2013 

 Αποτελέσματα 9μήνου 2013 του Ομίλου της F.G. EUROPE Α.Ε. 

 
 Μείωση των συνολικών υποχρεώσεων του Ομίλου λόγω μείωσης του 

Τραπεζικού δανεισμού 
 Μεγάλη μείωση του χρηματοοικονομικού αποτελέσματος του Ομίλου 

 Μείωση των γενικών εξόδων (Διοίκησης – Διάθεσης ) της Εταιρείας  

 Διατήρηση των εξαγωγών της Εταιρείας σε υψηλά επίπεδα 

 
Σε υψηλά επίπεδα διατηρήθηκαν οι εξαγωγές της Εταιρείας το 9μηνο, ανερχόμενες σε Ευρώ 49,77 

εκατ. έναντι Ευρώ 50,34 εκατ. αυτών του αντίστοιχου διαστήματος του 2012. Η διατήρηση των 

εξαγωγών σε υψηλά επίπεδα, είχε ως αποτέλεσμα η μείωση των συνολικών πωλήσεων της Εταιρείας 

(Ευρώ 71,55 εκατ., έναντι Ευρώ 78,52 εκατ. αυτών του 9μήνου του 2012), να περιορισθεί σε 8,87% 

παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά το γ΄ τρίμηνο μειώθηκαν 36,81%.  

 

Η μείωση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά, η οποία οφείλεται στις όχι ιδιαίτερα ευνοϊκές 

κλιματολογικές συνθήκες τους θερινούς μήνες, σε συνδυασμό τη διατήρηση σε υψηλά επίπεδα των 

εξαγωγών, είχε ως αποτέλεσμα οι εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 70% των συνολικών πωλήσεων 

της Εταιρείας και το 73% των πωλήσεων του κλιματισμού. H υψηλή συμμετοχή των εξαγωγών στις 

πωλήσεις της Εταιρείας οδήγησε στην επανένταξη της F.G. EUROPE A.E. στο Δείκτη «FTSE/XAA 

Διεθνούς Δραστηριοποίησης plus», με στάθμιση στο δείκτη 28%.  

 

Η σημειωθείσα το 9μηνο μείωση των γενικών εξόδων (Διοίκησης – Διάθεσης) κατά 9,57% (από Ευρώ 

12,74 εκατ. το 9μηνο του 2012 σε Ευρώ 11,52 εκατ. την υπό εξέταση περίοδο), είχε ως αποτέλεσμα, τα 

κέρδη EBITDA  να παραμείνουν στα ίδια περίπου επίπεδα (Ευρώ 6,49 εκατ. έναντι Ευρώ 6,98 εκατ. 

αυτών του 9μήνου του 2012) και ο δείκτης EBITDA/Πωλήσεις να εμφανίζεται αυξημένος έναντι 

αυτού του αντίστοιχου 9μήνου του 2012 (9,07% έναντι 8,89% το 9μηνο του 2012).  

 

Η μείωση των γενικών εξόδων της F.G. EUROPE A.E., σε συνδυασμό με τη μείωση των 

χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων κατά 31,61%, έχει ως αποτέλεσμα την διατήρηση σε 

ικανοποιητικά επίπεδα των  καθαρών προ φόρων και μετά από φόρους κερδών της Εταιρείας, τα οποία 

ανήλθαν το 9μηνο του 2013 σε Ευρώ 4,39 εκατ. και Ευρώ 3,32 εκατ. αντίστοιχα, έναντι Ευρώ 5,50 

εκατ. και Ευρώ 4,39 εκατ. αντίστοιχα αυτών του 9μήνου του 2012. 

  

 (Ποσά σε χιλ. €) Ο Όμιλος Η Εταιρία  

  1/1-

30/9/2013 

1/1- 

30/9/2012 Δ% 

1/1-

30/9/2013 

1/1- 

30/9/2012 Δ% 

Έσοδα πωλήσεων 80.165 87.533 -8,42% 71.553 78.520 -8,87% 

Μείον:Κόστος Πωληθέντων (59.517) (63.912) -6,88% (54.744) (59.020) -7,25% 

Μικτό κέρδος 20.648 23.641 -12,66% 16.809 19.500 -13,80% 

Σ.Μ.Κ. 25.76% 27,01% -1,25 μ 23,49% 24,83% -1,34 μ 

Γενικά Έξοδα  (13.464) (13.103) 2,76% (11.518) (12.737) -9,57% 

Κέρδη εκμετάλλευσης 7.728 11.218 -31,11% 5.408 6.986 -22,59% 

EBITDA 11.478 13.950 -17.72% 6.487 6.980 -7,06% 

Δείκτης  ΕBITDA/Πωλήσεις 14.31% 15,94% -1,62 μ 9,07% 8,89% +0,18 μ 

Χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα (1.582) (3.451) -54,16% (1.019) (1.490) -31,61% 

Κέρδη προ φόρων 6.146 7.767 -20,87% 4.389 5.496 -20,14% 

Φόρος εισοδήματος (1.498) (1.801) -16,82% (1.070) (1.106) -3,25% 

Καθαρά κέρδη περιόδου 4.648 5.966 -22,09% 3.319 4.390 -24,40% 

Κατανεμόμενα ως εξής:       

Ιδιοκτήτες Μητρικής  4.064 5.206 -21,94%    

Δικαιώματα Μειοψηφίας 584 760    -23,15%    

Κέρδη ανά μετοχή 0,0770 0,0986 -21,91% 0,0629 0,0831 -24,31% 



 

 
Λ. Βουλιαγμένης 128  T.K. 166 74 Γλυφάδα 

 

 

Αναλυτικά σε επίπεδο μητρικής : 

 

Οι πωλήσεις κλιματιστικών ανήλθαν το 9μηνο σε Ευρώ 68,36 εκατ., έναντι Ευρώ 74,44 εκατ. αυτών 

του αντίστοιχου 9μήνου του 2012, μειωμένες κατά 8,16%. Οι πωλήσεις των κλιματιστικών στην 

εσωτερική αγορά ανήλθαν σε Ευρώ 18,59 εκατ. έναντι Ευρώ 24,06 εκατ. αυτών του 9μήνου του 2012, 

μειωμένες κατά 22,73%. Οι εξαγωγές κλιματιστικών οριακά χαμηλότερες, ανήλθαν το 9μηνο σε Ευρώ 

49,77 εκατ., έναντι Ευρώ 50,34 εκατ. αυτών του 9μήνου του 2012.  

 

Συνεχίζοντας την ικανοποιητική τους πορεία, αύξηση κατά 37,12% σημείωσαν και οι πωλήσεις των 

λευκών συσκευών ESKIMO στην εσωτερική αγορά το 9μηνο, ανερχόμενες σε Ευρώ 1,81 εκατ. έναντι 

αντίστοιχων πωλήσεων το 9μηνο του 2012 Ευρώ 1,32 εκατ. 

  

Οι πωλήσεις των προϊόντων SHARP και MIDEA ανήλθαν το 9μηνο σε Ευρώ 1,34 εκατ. έναντι 

πωλήσεων Ευρώ 2,67 εκατ. αυτών του 9μήνου του 2012.  

 

Τα Μικτά Κέρδη της Εταιρείας μειωμένα κατά 13,80%, ανήλθαν το 9μηνο σε Ευρώ 16,81 εκατ. έναντι 

Ευρώ 19,50 εκατ. αυτών του 9μήνου του 2012, λόγω κυρίως της σημειωθείσας μείωσης των 

πωλήσεων το γ΄ τρίμηνο του έτους. Ο Συντελεστής Μικτού Κέρδους διαμορφώθηκε σε 23,49%, έναντι 

24,83% αυτού του αντίστοιχου του 9μήνου του 2012, μειωμένος κατά 1,34 μονάδες. 

 

Τα αποθέματα της Εταιρείας την 30/9, Ευρώ 47,59 εκατ., παρότι μειωμένα έναντι αυτών της  

30/6/2013 (Ευρώ 50,50 εκατ.), εμφανίζονται αυξημένα σε σχέση με αυτά της 31/12/2012 (Ευρώ 35,00 

εκατ.), λόγω κυρίως των μειωμένων πωλήσεων του γ΄ τριμήνου όπως προηγούμενα αναφέρθηκε. 

 

Οι Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις ποσού Ευρώ 33,04 εκατ., είναι σημαντικά μειωμένες έναντι αυτών 

της 30/6/2013 ποσού Ευρώ 40,70 εκατ. Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος των εν λόγω 

απαιτήσεων αφορούν απαιτήσεις από πελάτες, βάσει της ακολουθούμενης από την Εταιρεία 

Εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής, οι απαιτήσεις αυτές αναμένεται να εισπραχθούν κατά το 

μεγαλύτερο μέρος τους στο επόμενο τρίμηνο. 

  

Σε επίπεδο Ομίλου : 

 

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν το 9μηνο σε Ευρώ 80,17 εκατ. έναντι πωλήσεων Ευρώ 

87,55 εκατ. αυτών του αντίστοιχου 9μήνου του 2012, μειωμένες κατά 8,42%, λόγω κυρίως της 

προαναφερθείσας μείωσης των πωλήσεων της Μητρικής Εταιρείας και της διατήρησης των εσόδων 

στον τομέα της ενέργειας στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτά του 9μήνου του 2012. 

 

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου το 9μηνο, διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 20,65 εκατ. έναντι Ευρώ 23,64 εκατ. 

αυτών της αντίστοιχης περιόδου του 2012, μειωμένα κατά 12,66%. Ο Συντελεστής Μικτού Κέρδους  

επηρεαζόμενος από αυτόν της Μητρικής, διαμορφώθηκε σε 25,76% έναντι 27,01% αυτού του 9μήνου 

του 2012, μειωμένος κατά 1,25 μονάδες. 

 

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

ανήλθαν σε Ευρώ 11,48 εκατ. έναντι Ευρώ 13,95 εκατ. αυτών του 9μήνου του 2012, με το δείκτη 

EBITDA/πωλήσεις να διαμορφώνεται σε 14,31% έναντι 15,94% αυτού του 9μήνου του 2012. 

 

Τα έξοδα Διοίκησης – Διάθεσης – Λοιπά, εμφανίζονται αυξημένα κατά 2,76%, παρά τη μείωση των 

εξόδων της Μητρικής Εταιρείας, λόγω κυρίως της σημαντικής επιβάρυνσης τους με το ποσό των Ευρώ 

0,85 εκατ. που αφορά την έκτακτη εισφορά 10%, υπολογιζόμενη επί των εσόδων των ενεργειακών 

εταιρειών στο 9μηνο. Αναλυτικά τα έξοδα του Ομίλου το 9μηνο ανήλθαν σε Ευρώ 13,46 εκατ., έναντι 

Ευρώ 13,10 εκατ. αυτών του αντίστοιχου 9μήνου του 2012. Ο δείκτης Γενικά Έξοδα / Πωλήσεις 

διαμορφώθηκε το 9μηνο σε 16,79%, έναντι 14,97% του αντίστοιχου δείκτη του 9μήνου του 2012.  
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Τo τελικό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα του Ομίλου στο 9μηνο (έξοδο), ποσού Ευρώ 1,58 εκατ., 

είναι σημαντικά μειωμένο (-54,16%), έναντι του αντίστοιχου χρηματοοικονομικού αποτελέσματος του 

9μήνου του 2012, (έξοδο) ποσού Ευρώ 3,45 εκατ. Η μεγάλη μείωση του χρηματοοικονομικού 

αποτελέσματος του Ομίλου οφείλεται, στη σημαντική αύξηση των καθαρών πιστωτικών 

συναλλαγματικών διαφορών της Εταιρίας και κατ’ επέκταση του Ομίλου (Από Ευρώ 0,05 εκατ. σε 

Ευρώ 1,16 εκατ. το 9μηνο του 2013),  και του εσόδου που προέκυψε από την πώληση χρεογράφων, 

ποσού Ευρώ 0,65 εκατ.  

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου μειωμένες κατά 3,25%, ανήλθαν την 30/9/2013 σε Ευρώ 

138,84 εκατ., έναντι Ευρώ 143,50 εκατ. αυτών της 31/12/2012, λόγω κυρίως της μείωσης των 

συνολικών Τραπεζικών υποχρεώσεων (Από Ευρώ 87,13 εκατ. την 31/12/2012, σε Ευρώ 76,08 εκατ. 

την 30/9/2013). Τον Οκτώβριο του 2013 με την είσπραξη του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού 

Ευρώ 7,7 εκατ. και την εξόφληση ισόποσου δανείου, μειώθηκε περαιτέρω ο Τραπεζικός δανεισμός του 

Ομίλου. 

 

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων του Ομίλου, μειωμένα κατά 20,87% ανήλθαν το 9μηνο σε Ευρώ 6,15 

εκατ., έναντι Ευρώ 7,77 εκατ. των αντίστοιχων κερδών του 9μήνου του 2012, διαμορφώνοντας το  

δείκτη Κέρδη προ Φόρων / Πωλήσεις σε 7,67% έναντι 8,88%, αυτού του αντίστοιχου διαστήματος του 

2012. 

 

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

κατά 21,94%, ανερχόμενα το 9μηνο σε Ευρώ 4,06 εκατ. έναντι Ευρώ 5,21 εκατ. του αντίστοιχου 

9μήνου του 2012.  

 

Την 10/10/2013 με την υπ’ αριθμόν Κ2-5977 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την F.G. EUROPE A.E. των κατά 

100% θυγατρικών της εταιρειών, ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E. και ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS A.E.  

 

Τις επόμενες ημέρες, με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, αναμένεται η υπογραφή του 

νέου Ομολογιακού Δανείου της F.G. EUROPE A.E. ύψους Ευρώ 65 εκατ., το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων 

Τραπεζικών υποχρεώσεων και για Κεφάλαιο Κίνησης. 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2013 θα είναι στη διάθεση του επενδυτικού 

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

Πέμπτη 28/11/2013. 

 

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. 

 
 

 

 


