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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ~ 

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 72.070 76.429 232 286 
Επενδύσεις σε ακίνητα 310 315 310 315 
Ά'λα περιουσιακά στοιχεία 7.889 7.291 ---- 1 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.849 5.690 21.439 18.567 
Αποθέματα 35.012 33.810 35.000 33.798 
Απαιτήσεις από πελάτες 59.972 40.850 31.056 20.266 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 18.793 34.463 17.428 32.522−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 198.895 198.848 105.465 105.755========== ========== ========== ==========

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 15.840 15.840 15.840 15.840 
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 19.380 15.318 22.210 18.511−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 35.220 31.158 38.050 34.351 
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 20.171 21.244 ---- ----−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 55.391 52.402 38.050 34.351−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 45.640 71.564 15.941 28.098 
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 26.415 23.689 338 368 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 41.488 26.199 23.691 21.628 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 29.961 24.994 27.445 21.310−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 143.504 146.446 67.415 71.404−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ε)=(γ)+(δ) 198.895 198.848 105.465 105.755========== ========== ========== ==========

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ~ 

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
(1.1.2012 και 1.1.2011 αντίστοιχα) 52.402 51.281 34.351 31.595
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 4.225 2.593 3.699 2.756
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 1.404 (1.374) ---- ----
Αύξηση / (Μείωση) δικαιωμάτων μειοψηφίας (2.644) (98) ---- ----
Λοιπά 4 ---- ---- ----−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) 55.391 52.402 38.050 34.351========== ========== ========== ==========

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ~ 

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011
Κύκλος εργασιών 111.122 99.724 99.399 94.083
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 29.569 28.121 23.946 25.508
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 10.736 8.351 7.131 7.257
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 6.549 5.600 5.504 5.459 
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 4.863 4.048 4.361 4.211 
Κατανέμονται σε:

- Ιδιοκτήτες μητρικής 4.792 4.172 ---- ----
- Δικαιώματα μειοψηφίας 71 (124) ---- ----

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (638) (1.455) (662) (1.455) 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 4.225 2.593 3.699 2.756 
Κατανέμονται σε:

- Ιδιοκτήτες μητρικής 4.154 2.717 ---- ----
- Δικαιώματα μειοψηφίας 71 (124) ---- ----

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε ~) 0,0908 0,0790 0,0826 0,0798
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε ~) ---- ---- ---- ----
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 14.419 10.400 7.203 7.340

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ΧΡΗΣΗΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ~

Εμμεση μέθοδος ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 6.549 5.600 5.504 5.459 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 3.683 2.049 72 83 
Προβλέψεις 327 1.189 291 1.182 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας (652) (714) (518) (612) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.976 3.466 2.282 2.411 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (1.271) (279) (1.271) (287) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (15.031) (10.208) (11.034) (6.454) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 2.581 8.664 3.853 6.230 
Μείον:
Τόκοι εισπραχθέντες 459 657 324 556 
Καταβεβλημένοι φόροι (1.083) (1.513) (823) (1.461)−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 538 8.911 (1.320) 7.107−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών 
και λοιπών επενδύσεων (601) (2.753) (1.500) (1.866) 
Αγορά ενσώματων και ά'λων παγίων στοιχείων (1.589) (43.318) (12) (14) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και ά'λων παγίων στοιχείων ---- 11 ---- ----
Πρόσοδοι επιχορηγήσεων ---- 6.114 ---- ----
Μερίσματα εισπραχθέντα 91 56 91 56−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.099) (39.890) (1.421) (1.824)−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1.404 1.245 ---- ----
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου ---- (2.618) ---- ----
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.453 46.580 286 11.223 
Εξοφλήσεις δανείων (12.691) (13.401) (10.399) (10.400) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (4.019) (2.545) (1.984) (1.708)−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (13.853) 29.261 (12.097) (885)−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ) (15.414) (1.718) (14.838) 4.398 
Συναλλαγματικές διαφορές (256) 538 (256) 538 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 34.463 35.643 32.522 27.586−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 18.793 34.463 17.428 32.522========== ========== ========== ==========

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1) Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους
κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, της χρήσης 1/1-
31/12/2012 παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση (1) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

2) Τα "Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" αφορούν 1) συνολική ζημιά του Ομίλου και της Εταιρείας κατά ~ 654 χιλ., η οποία
προέκυψε από την αποτίμηση χρηματοοικονομικών προGοντων τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως "Διαθέσιμα για πώληση
χρηματοοικονομικά στοιχεία" και 2) συνολικό κέρδος κατά ~ 16 χιλ. του Ομίλου και συνολική ζημιά κατά ~ 8 χιλ. της Εταιρείας,
η οποία προέκυψε απο "Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές προγράμματων καθορισμένων παροχών".

3) Δεν υπάρχουν εταιρείες που ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για πρώτη φορά την τρέχουσα χρήση
ενώ δεν είχαν ενσωματωθεί την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση. Δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν ενσωματώθηκαν στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την τρέχουσα χρήση ενώ είχαν ενσωματωθεί την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση. Δεν
υπάρχουν εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και δεν έχει επέλθει αλλαγή στην μέθοδο ενσωμάτωσης σε σχέση
με την προηγούμενη χρήση.

4) Την 31/12/2012 δεν κατέχονται ίδιες μετοχές της Εταιρείας ούτε από την ίδια ούτε από τις θυγατρικές της.
5) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να

έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.
6) Oι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές

για ορισμένες χρήσεις, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο
που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματίσει ο Όμιλος και η Εταιρεία σε σχέση με
το θέμα αυτό ανέρχεται σε ~ 340 χιλ. και ~ 266 χιλ. αντίστοιχα. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των
θυγατρικών της παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση (8) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1-31/12/2012.

7) Στην Εταιρεία και στον Όμιλο δεν έχουν σχηματιστεί "Λοιπές προβλέψεις" έως την 31/12/2012.
8) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2012 είναι : Όμιλος 98, Εταιρεία 58 άτομα.

την 31/12/2011 ήταν : Όμιλος 105, Εταιρεία 62 άτομα.
9) Τα ποσά σε χιλ. ~ των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα υπόλοιπα των

απαιτήσεων και υποχρεώσεων των εταιρειών του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από
συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Έσοδα ---- 80
β) Έξοδα 3.086 4.754
γ) Απαιτήσεις 1.209 881
δ) Υποχρεώσεις 2.043 2.043
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 2.147 1.825
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 3 3
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διεθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης --- ---

10) Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2012 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή
να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 10, πέραν αυτών
που αναφέρονται στην σημείωση (27) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

F.G. EUROPE
ANÙÍÕÌÇ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÙÍ ÊÁÉ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÙÍ ÓÕÓÊÅÕÙÍ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 121596799000 - (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13413/06/Β/86/111)
Δήμος Γλυφάδας, Λ. Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ. 166 74

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012
(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν απο τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της F.G. EUROPE A.E.
(Εκδότης) και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του
εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή.

ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
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