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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Της 29ης Μαρτίου 2013 

 Ετήσια Αποτελέσματα 2012 του Ομίλου της F.G. EUROPE Α.Ε. 

 
 Αύξηση του κύκλου εργασιών και αύξηση των κερδών μετά από φόρους. 

 Αύξηση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά. 

 Διατήρηση σε υψηλά επίπεδα των εξαγωγών. 

 Αύξηση των εσόδων από την ενέργεια.  

 
Με βασικό πυλώνα τις εξαγωγές στον τομέα του κλιματισμού, με ισχυρή παρουσία σε 10 

συνολικά χώρες, σε συνδυασμό με τη σημειωθείσα σημαντική αύξηση των πωλήσεων στην 

εσωτερική αγορά, η F.G. EUROPE A.E. προσπερνάει την κρίση, συνεχίζοντας την 

αναπτυξιακή της πορεία. 

 

Οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας σημείωσαν αύξηση κατά 5,65% ανερχόμενες σε Ευρώ 

99,40 εκατ. έναντι Ευρώ 94,08 εκατ. των αντίστοιχων πωλήσεων του 2011. 

 

Τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη της Εταιρείας αυξημένα κατά 3,56% ανήλθαν το 2012 σε 

Ευρώ 4,36 εκατ. έναντι Ευρώ 4,21 εκατ. των αντίστοιχων κερδών της προηγούμενης χρήσης. 

 

Σημαντικά αυξημένες κατά 62,52% είναι οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά, ανερχόμενες 

συνολικά το 2012 σε Ευρώ 37,34 εκατ. έναντι Ευρώ 22,98 εκατ. των αντίστοιχων πωλήσεων 

του 2011. 

 

Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων της Εταιρείας στην εσωτερική αγορά, είχε ως 

αποτέλεσμα το 2012, οι εξαγωγές να  αντιπροσωπεύουν το  60,35% των πωλήσεων του 

κλιματισμού και το 57,18%  των συνολικών πωλήσεων της Εταιρείας. 

 

 (Ποσά σε χιλ. €) Όμιλος Εταιρία  

  
1/1-

31/12/2012 

1/1-

31/12/2011 
Δ% 

1/1-

31/12/2012 

1/1-

31/12/2011 
Δ% 

Έσοδα πωλήσεων 111.122 99.724 11,43% 99.399 94.083 5,65% 

Μείον: Κόστος πωληθέντων (81.553) (71.603) 13,90% (75.453) (68.575) 10,03% 

Μικτό Kέρδος 29.569 28.121 5,15% 23.946 25.508 -6,12% 

Σ.Μ.Κ. 26,61% 28,20% -1,59M 24,09% 27,11% -3,02M 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 435 493 -11,76% 311 492 -36,79% 

Γενικά Έξοδα  (19.387) (19.724) -1,71% (17.245) (18.204) -5,27% 

Κέρδη εκμετάλλευσης 10.617 8.890 19,42% 7.012 7.796 -10,06% 

EBITDA 14.420 10.400 38,65% 7.204 7.340 -1,85% 

Δείκτης  ΕBITDA 12,98% 10,43% 2,55M 7,25% 7,80% -0,55M 

Χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα 
(4.068) (3.290) 23,65% (1.508) (2.337) 35,47% 

Κέρδη προ φόρων 6.549 5.600 16,95% 5.504 5.459 0,82% 

Φόρος εισοδήματος (1.686) (1.552) 8,63% (1.143) (1.248) -8,41% 

Καθαρά κέρδη χρήσεως 4.863 4.048 20,13% 4.361 4.211 3,56% 

Κατανεμόμενα ως εξής:             

Ιδιοκτήτες Μητρικής 4.792 4.172  14,86%     

Δικαιώματα Μειοψηφίας 71 (124) 157,26%         

Κέρδη ανά μετοχή 0,0908 0,0790  14,94% 0,0826 0,0798  3,51% 
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Αναλυτικά, σε επίπεδο Εταιρείας: 

 

Οι πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν το 2012 κατά 5,80% 

ανερχόμενες συνολικά σε Ευρώ 99,27 εκατ., έναντι Ευρώ 93,82 εκατ. των αντίστοιχων 

πωλήσεων του 2011. 

 

Οι πωλήσεις των κλιματιστικών, αυξημένες κατά 7,07% ανήλθαν  το 2012 σε Ευρώ 94,18 

εκατ. έναντι Ευρώ 87,96 εκατ. των αντίστοιχων πωλήσεων του 2011, με τις εξαγωγές να 

ανέρχονται σε Ευρώ 56,84 εκατ.  

 

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

νέων προϊόντων στην γκάμα, εμφανίζονται σημαντικά αυξημένες, κατά 48,30% ανερχόμενες 

σε Ευρώ 1,75 εκατ. έναντι Ευρώ 1,18 εκατ. αυτών της προηγούμενης χρήσης. 

 

Οι πωλήσεις των προϊόντων SHARP (Λευκών και Μαύρων συσκευών) ανήλθαν το 2012 σε 

Ευρώ 3,35 εκατ. έναντι Ευρώ 4,75 εκατ. του 2011, μειωμένες σε ποσοστό 29,47%. 

 

Ο Συντελεστής Μικτού Κέρδους (Σ.Μ.Κ.) το 2012 διαμορφώθηκε σε 24,09% έναντι 27,11% 

του αντίστοιχου συντελεστή το 2011. Η μείωση του Σ.Μ.Κ. κατά 3,02 μονάδες οφείλεται 

στην επιθετική πολιτική εκπτώσεων που εφάρμοσε η Διοίκηση, επιτυγχάνοντας έτσι 

σημαντική αύξηση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά, ελαχιστοποιώντας όμως τις 

πιθανές επισφάλειες, λόγω της είσπραξης σε μετρητά υψηλού ποσοστού των διενεργηθέντων 

πωλήσεων. Η επιλογή αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση των διαθεσίμων σε υψηλά 

επίπεδα (Ευρώ 17,43 εκατ.) την 31/12/2012, παρά τη μείωση (κατά Ευρώ 10,40 εκατ.) των 

υποχρεώσεων σε Τράπεζες, και παρά την περιστασιακή αύξηση των απαιτήσεων (σε Ευρώ 

31,06 εκατ. το 2012 έναντι Ευρώ 20,27 εκατ. του 2011), λόγω κυρίως της σημαντικής 

αύξησης των πωλήσεων  στην εσωτερική αγορά το τελευταίο διάστημα του έτους. 

 

Μειωμένες κατά 5,59% εμφανίζονται οι συνολικές υποχρεώσεις την 31/12/2012 ανερχόμενες 

σε Ευρώ 67,41 εκατ. έναντι Ευρώ 71,40 εκατ. των αντίστοιχων υποχρεώσεων του 2011. 

 

Τα Γενικά Λειτουργικά Έξοδα, παρά την σημειωθείσα αύξηση των πωλήσεων και παρά το 

γεγονός ότι Διοίκηση της Εταιρείας δεν προέβη σε οποιαδήποτε περικοπή αμοιβών ή μείωση 

του προσωπικού, εμφανίζονται μειωμένα κατά 5,27%, ανερχόμενα το 2012 σε Ευρώ 17,25 

εκατ. έναντι Ευρώ 18,20 εκατ. των αντίστοιχων εξόδων του 2011. Η σημειωθείσα μείωση 

των Γενικών Εξόδων είναι αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας της Διοίκησης για 

εξορθολογισμό των δαπανών της Εταιρείας.     

 

Τα Λειτουργικά κέρδη (EBITDA), λόγω κυρίως της μείωσης του Συντελεστή Μικτού 

Κέρδους, ανήλθαν το 2012 σε Ευρώ 7,20 εκατ. έναντι Ευρώ 7,34 εκατ. των αντίστοιχων 

κερδών του 2011 μειωμένα κατά 1,85% και διαμορφώνοντας το δείκτη EBITDA σε 7,25% 

έναντι 7,80% του αντίστοιχου δείκτη του 2011. 

 

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν το 2012 σε Ευρώ 5,50 εκατ., έναντι Ευρώ 5,46 εκατ. 

των αντίστοιχων κερδών του 2011 αυξημένα κατά 0,82%. 

 

Σε επίπεδο Ομίλου : 

 
Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου σημαντικά αυξημένες κατά 11,43%, ανήλθαν το 2012 σε 

Ευρώ 111,12 εκατ., έναντι πωλήσεων Ευρώ 99,72 εκατ. αυτών του 2011.  

 

Οι πωλήσεις του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας το 2012 υπερδιπλασιάσθηκαν 

σημειώνοντας αύξηση 111,84%, ανερχόμενες συνολικά σε Ευρώ 11,63 εκατ. έναντι Ευρώ 

5,49 εκατ. των αντίστοιχων πωλήσεων του 2011, λόγω κυρίως της λειτουργίας του νέου 
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Αιολικού Πάρκου  της κατά 100% θυγατρικής της R.F ENERGY A.E., ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ 

Α.Ε., ισχύος 35,4 MW, στην Ερμιόνη Αργολίδος. 

 

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν το 2012 σε Ευρώ 29,57 εκατ. έναντι Ευρώ 28,12 εκατ. 

των αντίστοιχων του 2011, αυξημένα κατά 5,15% λόγω της αύξησης των εσόδων στον τομέα 

της ενέργειας. 

 

Ο Συντελεστής Μικτού Κέρδους μειωμένος κατά 1,59 μονάδες διαμορφώθηκε το 2012 σε 

26,61% έναντι 28,20% του αντίστοιχου συντελεστή του 2011, λόγω της μείωσης του Σ.Μ.Κ. 

της Μητρικής όπως προηγούμενα αναφέρθηκε. 

 

Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και 

Αποσβέσεων, (EBITDA), σημαντικά αυξημένα κατά 38,65%, λόγω κυρίως της αύξησης των 

εσόδων στον τομέα της ενέργειας, ανήλθαν το 2012 σε Ευρώ 14,42 εκατ. έναντι Ευρώ 10,40 

εκατ. αυτών του 2011, με το δείκτη EBITDA να διαμορφώνεται σε 12,98% έναντι 10,43% 

του αντίστοιχου του 2011, αυξημένο κατά 2,55 μονάδες. 

 

Τα έξοδα Διοίκησης – Διάθεσης – Λοιπά, ανήλθαν συνολικά  το 2012 σε Ευρώ 19,39 εκατ., 

έναντι Ευρώ 19,72 εκατ. των αντίστοιχων του 2011, μειωμένα κατά 1,71%. Ο δείκτης Γενικά 

Έξοδα / Πωλήσεις  διαμορφώθηκε το 2012 σε 17,45%, έναντι 19,78% του αντίστοιχου δείκτη 

του 2011.  

 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου αυξήθηκαν το 2012 κατά 23,65% 

ανερχόμενα σε Ευρώ 4,07 εκατ. έναντι Ευρώ 3,29 εκατ. των αντίστοιχων καθαρών 

χρηματοοικονομικών εξόδων του 2011. 

Η αύξηση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων το 2012 οφείλεται α) Στην αύξηση των 

χρεωστικών τόκων (από Ευρώ 2,66 εκατ. το 2011 σε Ευρώ 4,61 εκατ. το 2012), η οποία δεν 

αντισταθμίστηκε από τη σημαντική μείωση των συναλλαγματικών διαφορών (από 

χρεωστικές Ευρώ 1,03 εκατ. το 2011 σε πιστωτικές Ευρώ 0,28 εκατ. το 2012, λόγω της 

θετικής μεταβολής της ισοτιμίας του Ευρώ έναντι του Δολαρίου) και β) Στη μείωση των 

εσόδων του Ομίλου από πιστωτικούς τόκους (από Ευρώ 0,69 εκατ. σε Ευρώ 0,58 εκατ. το 

2012). 

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν την 31/12/2012 σε Ευρώ 143,50 εκατ. έναντι 

αντίστοιχων υποχρεώσεων την 31/12/2011 Ευρώ 146,45 εκατ., μειωμένες κατά 2,01% λόγω 

κυρίως της μείωσης των συνολικών υποχρεώσεων της Μητρικής Εταιρείας.  

 

Τα κέρδη προ φόρων αυξημένα κατά 16,95% ανήλθαν το 2012 σε Ευρώ 6,55 εκατ., έναντι 

Ευρώ 5,60 εκατ. των αντίστοιχων κερδών του 2011, διαμορφώνοντας το  δείκτη Κέρδη προ 

Φόρων / Πωλήσεις σε 5,89% έναντι 5,62% του αντίστοιχου δείκτη του 2011. 

   

Σημαντική είναι η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του Ομίλου την τρέχουσα χρήση από την 

έκτακτη εισφορά η οποία επιβλήθηκε βάσει του Ν. 4093/2012 στα έσοδα του Ομίλου από 

Αιολική και Υδροηλεκτρική Ενέργεια από 1/7/2012 και ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 0,51 

εκατ. 

 

Τα καθαρά μετά από φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας Κέρδη του Ομίλου, αυξημένα 

κατά 14,86% ανήλθαν το 2012 σε Ευρώ 4,79 εκατ. έναντι Ευρώ 4,17 εκατ. αυτών του 2011. 

 

Για το 2013 στόχος της Διοίκησης είναι η συνεχής ενίσχυση της παρουσίας και η επέκταση 

των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στις αγορές του εξωτερικού στις οποίες 

δραστηριοποιείται. Στην εσωτερική αγορά η Διοίκηση στοχεύει στη διατήρηση της ηγετικής 

της θέσης στον τομέα του κλιματισμού προωθώντας παράλληλα από τα μέσα του 2012 πλήρη 

σειρά κλιματιστικών και από το Μάρτιο του τρέχοντος έτους λευκών συσκευών του Οίκου 
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MIDEA, των οποίων την διάθεση για την Ελληνική αγορά έχει αναλάβει η F.G. EUROPE 

A.E. 

Παράλληλα μετά την επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας με τη SHARP και την επίτευξη 

ευνοϊκότερων όρων συνεργασίας και ανταγωνιστικών τιμών σε σχέση με τα ομοειδή 

προϊόντα της αγοράς, αναμένεται σημαντική αύξηση των πωλήσεων τόσο στα Consumer 

Electronics όσο και στα ψυγεία και τους φούρνους μικροκυμάτων της SHARP. 

Για την ESKIMO εκτιμάται ότι θα συνεχίσει τη δυναμική της επέκταση, ενισχύοντας 

σημαντικά την παρουσία των εν λόγω προϊόντων στην Ελληνική αγορά.  

 

Στον τομέα της ενέργειας οι εταιρείες του Ομίλου έχουν λάβει άδειες παραγωγής ύψους 294 

MW στη Νότιο Εύβοια. Αναμένονται επίσης άδειες παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από 

αιολικούς σταθμούς στην ίδια περιοχή, συνολικής ισχύος 69 MW.  

Εντός του 2012 η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου CITY ELECTRIC Α.Ε. έλαβε άδεια 

παραγωγής για θαλάσσιο Αιολικό Πάρκο συνολικής ισχύος 498,15 MW στη θαλάσσια 

περιοχή Βορειοανατολικά της Λήμνου στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Τέλος εντός του 

2012 χορηγήθηκαν 4 άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Βιοαέριο, ισχύος 9,328 

MW. 

Οι εξελίξεις αυτές παρά την αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα λόγω της επιβάρυνσης 

της έκτακτης εισφοράς, αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τα έσοδα του Ομίλου από τον 

τομέα της ενέργειας, μέσω της R.F. ENERGY και των θυγατρικών της εταιρειών. 

 

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012 είναι στη διάθεση του 

επενδυτικού κοινού στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fgeurope.gr στην ενότητα 

«Σχέσεις με Επενδυτές». 

 

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. 


