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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Της 30ης Μαρτίου 2016 
 Ετήσια Αποτελέσµατα 2015 του Οµίλου της F.G. EUROPE Α.Ε. 

 
• Αύξηση εξαγωγών 
• Αύξηση πωλήσεων στην ελληνική αγορά  
• Σηµαντική βελτίωση οικονοµικών αποτελεσµάτων µε κερδοφορία σε 

Εταιρικό και Ενοποιηµένο επίπεδο. 
 

Το 2015, παρά την αρνητική οικονοµική συγκυρία, η Εταιρεία και ο Όµιλος συνεχίζοντας την ανοδική 

τους πορεία, σηµείωσαν  αύξηση κερδών, αύξηση πωλήσεων στο εξωτερικό και το εσωτερικό καθώς 

και αύξηση των εσόδων στον τοµέα της ενέργειας. 

 

Συγκεκριµένα : 

 

• Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας, διαµορφώθηκαν σε € 1,54 εκατ. έναντι ζηµιών € (5,70) 

εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, (παρά την επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της 

χρήσεως µε € 1,94 εκατ. για τη διενέργεια αυξηµένων προβλέψεων αποµείωσης των 

απαιτήσεών της και την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας). 

• Οι συνολικές της πωλήσεις αυξήθηκαν το 2015 κατά 29% ανερχόµενες σε € 86,89 εκατ. 

έναντι € 67,35 εκατ. των πωλήσεων του 2014.  

• Οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά παρά τις σηµαντικές δυσκολίες που προέκυψαν µε την 

εφαρµογή των capital controls, αυξήθηκαν κατά 14% ανερχόµενες σε € 27,04 εκατ., έναντι 

αντίστοιχων πωλήσεων του 2014, € 23,71 εκατ. 

• Σηµαντικά αυξηµένες κατά 37% οι εξαγωγές το 2015, ανήλθαν σε € 59,85 εκατ. έναντι 

αντίστοιχων εξαγωγών € 43,64 εκατ. το 2014, βελτιώνοντας περαιτέρω τη σχέση µεταξύ των 

πωλήσεων Εξωτερικού / Εσωτερικού, η οποία διαµορφώθηκε σε 69% / 31% από 65% / 35% 

το 2014. 

• Αύξηση κατά 53% παρουσίασαν τα έσοδα του Οµίλου στον τοµέα της ενέργειας, τα οποία 

ανήλθαν σε € 10,72 εκατ. έναντι εσόδων € 7,00 εκατ., το 2014. Βέβαια η πραγµατική αύξηση 

ανήλθε σε 29%, λόγω της επιβάρυνσης των εσόδων του 2014 µε € 1,14 εκατ. για την  έκδοση 

πιστωτικού σηµειώµατος προς τον ΛΑΓΗΕ και της επιβάρυνσης το α΄ τρίµηνο του 2014 µε 

έκτακτη εισφορά ποσού € 0,14 εκατ.  

 

(Ποσά σε χιλ. €) Ο Όμιλος Η Εταιρία 

 
1/1–30/12/2015 1/1-31/12/2015 Δ% 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2015 Δ% 

Έσοδα πωλήσεων 95.151 72.717 30,9% 86.891 67.353 29,0% 

Κόστος Πωληθέντων (69.676) (57.459) 21,3% (66.970) (52.730) 27,0% 

Μικτό κέρδος 25.475 15.258 67,0% 19.921 14.623 36,2% 

Σ.Μ.Κ. 26,77% 20,98% 5,79μ  22,93% 21,71% 1,22μ 

Γενικά Έξοδα (19.352) (16.972) 14,0% -   14.727 (14.788) (0,4)% 

Κέρδη εκμετάλλευσης 6.494 (1.255) - 5.425 (11) - 

EBITDA 11.745 2.363 397,0% 7.233 346 1990,5% 

Δείκτης ΕBITDA / Πωλήσεις 12,34% 3,25% 9,09μ 8,32% 0,51% 7,91μ 

Χρημ/μικά αποτελέσματα (5.352) (6.947) (23,0)% -     3.885 (5.688) (31,7)% 

Κέρδη προ φόρων (EBT) 1.142 (8.202) - 1.540 (5.699) - 

Φόρος εισοδήματος (941) 3.402 - -                 345 3.552 - 

Καθαρά κέρδη χρήσεως 201 (4.800) - 1.195 (2.147) - 

Κατανεμόμενα ως εξής:       

Ιδιοκτήτες Μητρικής (37) (3.602)     

Δικαιώματα Μειοψηφίας 238 (1.198)     

Κέρδη ανά Μετοχή (,0007) (,0682)  0,0226 (,0407)  

 

 



 

 
Λ. Βουλιαγµένης 128  T.K. 166 74 Γλυφάδα 

Αναλυτικά, σε επίπεδο Εταιρείας: 

 

Οι πωλήσεις κλιµατιστικών συνολικά αυξηµένες κατά 34% ανήλθαν το 2015 σε € 82,67 εκατ. έναντι € 

61,52 εκατ. αυτών του 2014.  

 

Αύξηση κατά 33% σηµείωσαν οι πωλήσεις των λευκών συσκευών ESKIMO, ανερχόµενες το 2015 σε 

€ 3,57 εκατ., έναντι πωλήσεων € 2,68 εκατ., αυτών του 2014. 

 

Η άνοδος των συνολικών πωλήσεων της Εταιρείας είχε ως αποτέλεσµα την κατά 36% αύξηση του 

µικτού κέρδους, το οποίο διαµορφώθηκε σε € 19,92 εκατ. έναντι € 14,62 εκατ. αυτών του 2014. 

Βελτιωµένο εµφανίζεται και το µικτό περιθώριο κέρδους διαµορφούµενο το 2015 σε 22,93% έναντι 

αντίστοιχου 21,71% το 2014. 

 

Παρά τη σηµαντική αύξηση των πωλήσεων κατά 29%, τα γενικά έξοδα της περιόδου διατηρήθηκαν 

στα ίδια περίπου επίπεδα µε αυτά της προηγούµενης χρήσης, διαµορφούµενα σε € 14,73 εκατ. έναντι € 

14,79 εκατ. του 2014, µειωµένα οριακά κατά 0,4%. Επισηµαίνεται η επιβάρυνση των εξόδων διάθεσης 

του 2015 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 2015 σε € 7,23 εκατ., έναντι € 0,35 εκατ. αυτών του 

2014. Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους διαµορφώθηκε σε 8,32% από 0,51% το 2014, αυξηµένο κατά 

7,91 ποσοστιαίες µονάδες. 

 

Σηµαντική µείωση κατά 31,7% εµφανίζεται στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα της Εταιρείας τα 

οποία διαµορφώθηκαν σε € 3,89 εκατ. από € 5,69 αυτών του 2014. Η µείωση των 

χρηµατοοικονοµικών εξόδων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των θετικών συναλλαγµατικών 

διαφορών.   

 

Τα καθαρά µετά από φόρους κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν το 2015 σε € 1,19 εκατ. έναντι ζηµιών 

ύψους (2,15) εκατ. της χρήσης του 2014. 

 

Σηµαντικά µειωµένα κατά 29,8% εµφανίζονται τα αποθέµατα της Εταιρείας την 31/12/2015 

ανερχόµενα σε € 30,49 εκατ., έναντι € 43,43 εκατ. αυτών της 31/12/2014, ως αποτέλεσµα της  

προαναφερθείσας σηµαντικής αύξησης των πωλήσεων. 

 

Αυξηµένες κατά 70,9% εµφανίζονται οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ανερχόµενες σε € 42,95 

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

αυξηµένες πωλήσεις αφενός αλλά και στην αύξηση των απαιτήσεων της Εταιρείας από την κατά 100% 

θυγατρικής της εταιρείας στην Ιταλία, η οποία ξεκίνησε την πλήρη δραστηριοποίησή της από την 

1/10/2015. Τους επόµενους µήνες, µε την ρευστοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων, τα υπόλοιπα των 

εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων αναµένεται να µειωθούν σηµαντικά, επανερχόµενα σε κανονικά 

επίπεδα.  

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αυξήθηκαν το 2015 κατά 20,4% ανερχόµενες σε € 94,35 

εκατ. από € 78,34 εκατ. στις 31/12/2014. Η ως άνω αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 

βραχυπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων οι οποίες την 31/12/2015 ανήλθαν σε € 24,53εκατ. από € 

2,97 εκατ. την 31/12/14. Σηµειώνεται ότι στο υπόλοιπο του βραχυπρόθεσµου δανεισµού 

περιλαµβάνεται κονδύλι ύψους € 4,91 εκατ. το οποίο αφορά προεξοφληµένες απαιτήσεις τις εταιρείας 

µέσω factoring.  

 

Σε επίπεδο Οµίλου : 

 

Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν το 2015 σε € 95,15 εκατ., έναντι πωλήσεων Ευρώ 72,72 

εκατ. αυτών του 2014, αυξηµένες κατά 30,9%.  

 

Τα µικτά κέρδη του Οµίλου σηµαντικά αυξηµένα κατά 67%, ανήλθαν το 2015 σε € 25,48 εκατ. έναντι 

€ 15,26 εκατ. αυτών του 2014. Ο Συντελεστής Μικτού Κέρδους βελτιωµένος κατά 5,79 µονάδες, 

διαµορφώθηκε το 2015 σε 26,77% έναντι 20,98% του αντίστοιχου συντελεστή του 2014.  
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Τα γενικά έξοδα του 2015 στον Όµιλο, εµφανίζονται αυξηµένα κατά 14% ανερχόµενα σε € 19,35 

εκατ. έναντι € 16,97 εκατ. του 2014, µε την αύξηση να αποδίδεται κυρίως στην πλήρη 

δραστηριοποίηση των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου σε Τουρκία και Ιταλία από 1/10/2015.   

 

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

2015 σε € 11,75 εκατ. έναντι € 2,36 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 

κατά 397% και διαµορφώνοντας το λειτουργικό περιθώριο στο 12,34% έναντι 3,25% του αντίστοιχου 

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

εξόδων του Οµίλου, στα € 5,35 εκατ. από € 6,95 εκατ. το 2014, διαµόρφωσαν τα προ φόρων κέρδη 

(EBT) του Οµίλου σε € 1,14 εκατ. έναντι ζηµιών € (8,20) εκατ. αυτών του 2014. 

 

Οι Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου εµφανίζονται αυξηµένες κατά 32,1% (€ 46,35 εκατ. 

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

άνοδο των εµπορικών απαιτήσεων της Μητρικής Εταιρείας. 

 

Αυξηµένες κατά 8% εµφανίζονται οι συνολικές υποχρεώσεις του Οµίλου ανερχόµενες σε € 136,29 

εκατ. από € 126,13 εκατ. την 31/12/2014, αυτής αποδιδόµενης κυρίως στην αύξηση των 

βραχυπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων της Μητρικής Εταιρείας.  

 

Τα κέρδη προ φόρων κέρδη του Οµίλου ανήλθαν το 2015 σε € 1,14 εκατ. έναντι ζηµιών την 

προηγούµενη χρήση του 2014 € (8,20) εκατ., διαµορφώνοντας το  δείκτη Κέρδη προ Φόρων / 

Πωλήσεις σε 1,20% έναντι (-11,28%) του αντίστοιχου δείκτη του 2014. 

 

Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου το 2015 διαµορφώθηκαν σε € 0,20 εκατ. έναντι ζηµιών € (4,80) εκατ. 

αυτών του 2014.  

 

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

controls κ.λ.π.), αντιµετώπισαν και αντιµετωπίζουν µε επιτυχία τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία, 

βελτιώνοντας σηµαντικά τα οικονοµικά τους µεγέθη. O εξωστρεφής προσανατολισµός της Εταιρείας 

βοήθησε ούτως ώστε όλο το διάστηµα από την εφαρµογή των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων η 

Εταιρεία και ο Όµιλος να ανταποκριθούν πλήρως καλύπτοντας το σύνολο των υποχρεώσεών τους σε 

τράπεζες, προµηθευτές και εργαζόµενους. Η έναρξη από 1/10/2015 της  δραστηριότητας της κατά 

100% θυγατρικής της Εταιρείας στην Ιταλία, αναµένεται να βοηθήσει σηµαντικά στην περαιτέρω 

αύξηση των πωλήσεων του Οµίλου.  

Από 1/1/2016 η Εταιρεία, εκτός της Ελλάδος, ανέλαβε την αποκλειστική διάθεση των κλιµατιστικών 

MIDEA για τα Βαλκάνια. Λόγω της σηµαντικής µέχρι τώρα παρουσίας των προϊόντων MIDEA στην 

εν λόγω αγορά, αναµένεται σηµαντική αύξηση των πωλήσεων των κλιµατιστικών στις εν λόγω χώρες, 

γεγονός που θα ενισχύσει σηµαντικά και θα εδραιώσει τη θέση της Εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή 

των Βαλκανίων.  

Παράλληλα, τα προϊόντα ESKIMO µε τον συνεχή εµπλουτισµό και διεύρυνση της γκάµας τους, 

εκτιµάται ότι θα συνεχίσουν τη δυναµική τους διείσδυση, ενισχύοντας χρόνο µε το χρόνο την 

παρουσία τους στην Ελληνική αγορά. 

Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η θετική πορεία της Εταιρείας και του Οµίλου συνολικά, θα συνεχισθεί και το 

επόµενο διάστηµα.  

 

Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 θα είναι στη διάθεση του 

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

Επενδυτές», την 30/3/2016. 

 

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. 


