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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Της 30
ης

 Νοεμβρίου 2015 

 Αποτελέσματα Εννεάμηνου 2015 του Ομίλου F.G. EUROPE Α.Ε. 

 
 Αύξηση Κερδών, Πωλήσεων και Εξαγωγών. 

 Αύξηση των Εσόδων στον Τομέα της Ενέργειας. 
 

Το 9άμηνο του 2015 η Εταιρεία και ο Όμιλος συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία, σημείωσαν  

αύξηση κερδών, αύξηση πωλήσεων τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό καθώς και αύξηση των 

εσόδων στον τομέα της ενέργειας. 

 

Συγκεκριμένα : 

 

 Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας, αυξήθηκαν σημαντικά ανερχόμενα σε € 2,79 εκατ. έναντι 

ζημιών € (2,69) εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, (παρά την επιβάρυνση την τρέχουσα 

περίοδο των αποτελεσμάτων της Εταιρείας με ποσό € 1,94 εκατ. για τη διενέργεια αυξημένων 

προβλέψεων για απομείωση απαιτήσεων της). 

 Οι συνολικές της πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 32,5% ανερχόμενες σε € 69,12 εκατ. έναντι € 

52,17 εκατ. του 9μήνου του 2014, υπερκαλύπτοντας έτσι στο 9μηνο, το σύνολο των 

πωλήσεων της χρήσης 2014 (€ 67,35 εκατ.).  

 Οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά παρά το έντονα αρνητικό οικονομικό κλίμα, αυξήθηκαν 

κατά 13,1% ανερχόμενες σε € 21,66 εκατ., έναντι πωλήσεων του αντίστοιχου 9μήνου του 

2014, € 19,15 εκατ. 

 Σημαντική αύξηση κατά 43,7% σημείωσαν οι εξαγωγές το 9μηνο του 2015, ανερχόμενες σε € 

47,46 εκατ. έναντι αντίστοιχων εξαγωγών € 33,02 εκατ. το 9μηνο του 2014, βελτιώνοντας 

περαιτέρω τη σχέση μεταξύ των πωλήσεων Εξωτερικού / Εσωτερικού, η οποία διαμορφώθηκε 

σε 69% / 31% από 63% / 37% τον 09/2014. 

 Αύξηση κατά 71,9% παρουσίασαν τα έσοδα του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας, τα οποία 

ανήλθαν σε € 8,10 εκατ. έναντι εσόδων € 4,71 εκατ., το 9μηνο του 2014.  Διευκρινίζεται ότι η 

πραγματική αύξηση των εσόδων, λόγω των ευνοϊκών ανεμολογικών συνθηκών την τρέχουσα 

περίοδο, ανέρχεται σε 35,22% δεδομένου ότι τα έσοδα του 9μήνου του 2014 είχαν μειωθεί 

κατά € 1,14 εκατ. λόγω της έκδοσης προς τον ΛΑΓΗΕ ισόποσου πιστωτικού σημειώματος, 

και είχαν επιβαρυνθεί το α΄ τρίμηνο του 2014 με έκτακτη εισφορά ποσού € 0,14 εκατ.  

 

 (Ποσά σε χιλ. €) Ο Όμιλος Η Εταιρία  

  1/1-30/9/2015 1/1-30/9/2014 Δ% 1/1-30/9/2015 1/1-30/9/2914 Δ% 

Έσοδα πωλήσεων 76.203 54.832 39,0% 69.123 52.166 32,5% 

Κόστος Πωληθέντων -54.592 -43.750 24,8% -52.130 -40.818 27,7% 

Μικτό κέρδος 21.611 11.082 95,0% 16.993 11.348 49,7% 

Σ.Μ.Κ. 28,36% 20,21%  8,15 μ. 24,58% 21,75% 2,83μ 

Γενικά Έξοδα  -14.828 -12.190 21,6% -11.925 -11.076 7,7% 

Κέρδη εκμετάλλευσης 7.029 -923 n/a 5.223 372 1.304% 

EBITDA 10.315 1.424 624,4% 6.443 292 2,106,5% 

Δείκτης ΕBITDA / Πωλήσεις 13,54% 2,60% 10,94μ 9,32% 0,56% 8,76μ 

Χρημ/μικά αποτελέσματα -3.880 -3.997 -2.9% -2.430 -3.058 -20,5% 

Κέρδη προ φόρων 3.149 -4.920 n/a 2.793 -2.686 n/a 

Φόρος εισοδήματος -1.258 891 n/a -580 646 n/a 

Καθαρά κέρδη περιόδου 1.891 -4.029 n/a 2.213 -2.040 n/a 

Κατανεμόμενα ως εξής:             

Ιδιοκτήτες Μητρικής  1.732 -3.169 n/a       

Δικαιώματα Μειοψηφίας 159 -860 n/a       

Κέρδη ανά μετοχή 0,0328 -0,060 n/a 0,0419 -0.0386 n/a 
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Αναλυτικά σε επίπεδο μητρικής : 

 

Οι πωλήσεις κλιματιστικών συνολικά αυξημένες κατά 37,5% ανήλθαν το 9μηνο σε € 65,87 εκατ. 

έναντι € 47,90 εκατ. αυτών του 9μήνου του 2014.  

 

Αύξηση κατά 32,4% σημείωσαν οι πωλήσεις των λευκών συσκευών ESKIMO, ανερχόμενες σε € 2,56 

εκατ. έναντι πωλήσεων € 1,93 εκατ. το αντίστοιχο 9μηνο του 2014. 

 

Η άνοδος των συνολικών πωλήσεων της Εταιρείας είχε ως αποτέλεσμα την κατά 49,7% αύξηση του 

μικτού κέρδους, το οποίο διαμορφώθηκε σε € 16,99 εκατ. έναντι € 11,35 εκατ. αυτών του 9μήνου του 

2014. Βελτιωμένο εμφανίζεται και το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφούμενο στο 9μηνο σε 24,58% 

έναντι 21,75% την αντίστοιχη περίοδο του 2014. 

 

Παρά τη σημαντική αύξηση των πωλήσεων, τα γενικά έξοδα της περιόδου διατηρήθηκαν σε 

ικανοποιητικά επίπεδα, διαμορφούμενα σε € 11,93 εκατ. από 11,08 εκατ. τον 09/2014, αυξημένα κατά 

7,7%. Επισημαίνεται η επιβάρυνση των εξόδων διάθεσης του 9μήνου με ποσό € 1,94 εκατ. το οποίο 

αφορά προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων για την πλήρη εξυγίανση του χαρτοφυλακίου των 

απαιτήσεων της Εταιρείας. 

 

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν το 9μηνο σε € 6,44 εκατ., έναντι € 0,29 εκατ. αυτών του 

9μήνου του 2014. Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 9,32% από 0,56% το 9μηνο 

του 2014, αυξημένο κατά 8,76 ποσοστιαίες μονάδες. 

 

Σημαντική μείωση κατά 20,5% εμφανίζεται στα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας τα 

οποία διαμορφώθηκαν σε € 2,43 εκατ. από € 3,01 εκατ. τον 09/2014. Η μείωση των 

χρηματοοικονομικών εξόδων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των θετικών συναλλαγματικών 

διαφορών.   

 

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν στο 9μηνο στα € 2,21 εκατ. έναντι ζημιών ύψους (2,04) εκατ. 

το αντίστοιχο 9μηνο του 2014. 

 

Σημαντικά μειωμένα κατά 33,0% εμφανίζονται τα αποθέματα της Εταιρείας την 30/9/2015 

ανερχόμενα σε € 29,1 εκατ., έναντι € 43,43 εκατ. αυτών της 31/12/2014, ως αποτέλεσμα της  

προαναφερθείσας σημαντικής αύξησης των πωλήσεων. 

 

Αυξημένες κατά 45,5% εμφανίζονται οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ανερχόμενες σε € 36,56 

εκατ. από € 25,13 εκατ. την 31/12/2014, με την αύξηση των απαιτήσεων να αποδίδεται κυρίως στις 

αυξημένες πωλήσεις. Τους επόμενους μήνες, με την ρευστοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων, τα 

υπόλοιπα των πελατών αναμένεται να μειωθούν σημαντικά, επανερχόμενα σε κανονικά επίπεδα.  

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιορίστηκαν την 30/9/2015 στα € 71,63 εκατ. από € 77,77 

εκατ. στις 31/12/2014. Η ως άνω μείωση αποδίδεται στον περιορισμό των εμπορικών υποχρεώσεων 

στα € 14,96 εκατ. (από € 19,78 εκατ. στις 31/12/14) και των δανειακών υποχρεώσεων στα € 56,67 

εκατ. (από 58,00 εκατ. στις 31/12/2014). Σημειώνεται ότι στο υπόλοιπο του βραχυπρόθεσμου 

δανεισμού περιλαμβάνεται κονδύλι ύψους € 4,57 εκατ. το οποίο αφορά προεξοφλημένες απαιτήσεις τις 

εταιρείας μέσω factoring.  

 

Σε επίπεδο Ομίλου : 

 

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου εμφανίζονται σημαντικά αυξημένα κατά 39,0% (από € 54,83 εκατ. σε 

€ 76,20 εκατ. τον 09/2015) λόγω της αύξησης των πωλήσεων της Μητρικής, αλλά και της αύξησης 

των εσόδων στον τομέα της ενέργειας (€ 8,10 εκατ. τον 09/2015 έναντι € 4,71 εκατ. τον 09/2014).  

 

Η αύξηση των συνολικών εσόδων είχε ως αποτέλεσμα τον διπλασιασμό (95% αύξηση) του μικτού 

κέρδους της περιόδου το οποίο ανήλθε σε € 21,61 εκατ. από € 11,08 εκατ. το 9μηνο του 2014. 

Σημαντικά αυξημένο εμφανίζεται και το μικτό περιθώριο κέρδους με το σχετικό δείκτη να 

διαμορφώνεται στο 28,4% από 20,2% το 9μηνο του 2014.  
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Τα γενικά έξοδα του 9μήνου στον Όμιλο, εμφανίζονται αυξημένα κατά 21,6% (στα € 14,83 εκατ. από 

€ 12,19 εκατ. τον 09/2014), αποδιδόμενα κυρίως στην προαναφερθείσα αύξηση των εξόδων της 

Μητρικής λόγω αυξημένων προβλέψεων αλλά και στην προετοιμασία της επικείμενης έναρξης 

δραστηριοποίησης της θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία.  

 

Παρά την αύξηση των γενικών εξόδων της περιόδου, τα λειτουργικά κέρδη (ΕBITDA) ανήλθαν το 

9μηνο στα € 10,32 εκατ. έναντι € 1,42 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, παρουσιάζοντας 

αύξηση κατά 624,4% και διαμορφώνοντας το λειτουργικό περιθώριο στο 13,54% έναντι 2,6% του 

αντίστοιχου του 2014. Η ως άνω αύξηση σε συνδυασμό με τον οριακό περιορισμό των καθαρών 

χρηματοοικονομικών εξόδων του Ομίλου, στα € 3,88 εκατ. από € 4,00 εκατ. το 9μηνο του 2014, 

διαμόρφωσαν τα προ φόρων κέρδη (EBT) του Ομίλου σε € 3,15 εκατ. έναντι ζημιών € (4,92) εκατ. το 

9μηνο του 2014. 

 

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου το 9μηνο ανήλθαν σε € 1,89 εκατ. έναντι ζημιών € (4,03) εκατ. αυτών 

του 9μήνου του 2014.  

 

Οι Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου εμφανίζονται αυξημένες κατά 47,1% (€ 51,62 εκατ. 

από 35,09 εκατ. την 31/12/2014) λόγω της προαναφερθείσας αύξησης των πωλήσεων και την άνοδο 

των εμπορικών απαιτήσεων της Μητρικής Εταιρείας. 

 

Πτώση κατά € 4,72 εκατ. εμφανίζουν οι συνολικές υποχρεώσεις (€ 121,41 εκατ. από € 126,13 εκατ. 

την 31/12/2014), αποδιδόμενη στην κατά 5,8% μείωση της συνολικής εξάρτησης των εταιρειών του 

Ομίλου από τραπεζικό δανεισμό, η οποία διαμορφώθηκε στα € 74,2 εκατ. από € 78,7 εκατ. στις 

31/12/2014. 

 

H Εταιρεία και ο Όμιλος, παρά τις προφανείς και πρωτόγνωρες για τα Ελληνικά δεδομένα δυσκολίες 

(Capital controls κ.λ.π.), αντιμετωπίζουν με επιτυχία τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, καλύπτοντας 

το σύνολο των υποχρεώσεών τους σε τράπεζες, προμηθευτές και εργαζόμενους. Από 1/10/2015 

ξεκίνησε τη δραστηριότητά της η κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας στην Ιταλία, η οποία 

αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στην περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου. Η Διοίκηση 

εκτιμά ότι η θετική πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου συνολικά, θα συνεχισθεί και το επόμενο 

διάστημα.  

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 30
ης

 Σεπτεμβρίου 2015 θα είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού 

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

Δευτέρα 30/11/2014. 

 

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. 


