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

                    ΟΜΙΛΟΣ                                               ΕΤΑΙΡΕΙΑ              
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 5.708  41.966                             459                 473   
Επενδύσεις σε ακίνητα 228                    232                             228                 232
Άυλα Περιουσιακά στοιχεία 3                  6.159                                3                     4
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 30.734 15.909                        36.668             43.612 
Αποθέματα 27.371               44.643                   25.670             42.259 
Απαιτήσεις από πελάτες 38.933 33.658                   40.375             32.132 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 24.387 2.601                           3.465               1.294
Στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση -  7.140                                 -                      -

-------------- --------------                            --------------             --------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 127.364 152.308                        106.868        120.006 

======= =======                           =======            =======
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 15.840 15.840                         15.840           15.840 
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 20.803 (1.541)                         15.791           11.816 

-------------- --------------                            --------------             --------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 36.643 14.299                     31.631            27.656 

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 13.320 16.311 -                      -
-------------- --------------                            --------------             --------------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 49.963 30.610                     31.631            27.656
-------------- --------------                            --------------             --------------

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 16.415 52.795                     16.415            51.102 
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 16.120               20.497                       14.709           576
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 15.722 15.282                       15.647      14.708
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 29.144 26.509                       28.466      25.964 

-------------- --------------                            --------------             --------------
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 77.401 115.083                       75.237      92.350 

------------- -------------                             -------------              -------------
Υποχρεώσεις συνδεδεμένες με στοιχεία του ενεργητικού 
κατεχόμενα προς πώληση -                 6.615                                 -      - 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (ε) = (γ) + (δ) 127.364 152.308                       106.868   120.006 
======= =======                           =======            =======
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Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Ημερομηνία έγκρισης από το 
Διοικητικό Συμβούλιο των Ετήσιων 
Οικονομικών Καταστάσεων: 07/07/2020
Νόμιμος Ελεγκτής : Χριστίνα Τσιρώνη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 36671)
Ελεγκτική εταιρία : Grant Thornton A.E.  (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη

F.G EUROPE 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 125776001000 ( 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 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν.4548/2018, αρθρό 13 και 149 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

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. (Εταιρεία) και του Ομίλου της.

Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις

καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

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 περιόδου 1/1-
31/12/2019 παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση (1) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
2) Κατά την 31/12/2018 τα στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της θυγατρικής FG EUROPE ITALIA S.p.A. ταξινομήθη-
καν ως μια ομάδα διάθεσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 5 για τα κατεχόμενα προς πώληση μη κυκλοφορούντα
στοιχεία του ενεργητικού. Για την χρήση που έληξε την 31/12/2019 το αποτέλεσμα της FUJITSU GENERAL COMERCIAL AIR CON-
TITIONING ITALIA SPA (πρώην FG EUROPE ITALIA S.p.A) ενοποιήθηκε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης  (Βλέπε σημείωση 1.3.1).
3) Δεν υπάρχουν εταιρείες που ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για πρώτη φορά την τρέχουσα
περίοδο ενώ δεν είχαν ενσωματωθεί την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Δεν υπάρχουν εταιρείες που  δεν ενσω-
ματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την τρέχουσα περίοδο ενώ  είχαν ενσωματωθεί την αντίστοιχη περίοδο
της  προηγούμενης χρήσης. Δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και εκτός των εταιρειών που
αναφέρονται στην σημ. (1.3) δεν έχει επέλθει αλλαγή στην μέθοδο ενσωμάτωσης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
4)Τα "Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" αφορούν συνολικό κέρδος του Ομίλου ποσού € 143 και της Εταιρείας κέρδους
ποσού € 138. Το εν λόγω κέρδος προέκυψε από : α) ζημία του Ομίλου ποσού € 5 από συναλλαγματικές διαφορές κατά την μετα-
τροπή εκμεταλλεύσεων εξωτερικού και β) κέρδος από την επανεκτίμηση «Υποχρεώσεων παροχών προσωπικού» ποσού € 148
και € 138 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.
5) Την 31/12/2019 δεν κατέχονται ίδιες μετοχές της Εταιρείας ούτε από την ίδια ούτε από τις θυγατρικές της.
6) 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.
7) 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 σε σχέση με το θέμα αυτό
ανέρχεται σε € 23. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της παρατίθενται αναλυτικά στην
σημείωση (8) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1-31/12/2019.
8) Στην Εταιρεία και στον Όμιλο δεν έχουν σχηματιστεί "Λοιπές προβλέψεις" έως την 31/12/2019.
9) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2019  είναι : Όμιλος 127, Εταιρεία 98 άτομα . 

την 31/12/2018  ήταν : Όμιλος 121, Εταιρεία 94 άτομα . 
10) Τα ποσά σε χιλ. € των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων των εταιρειών του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλ-
λαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής :

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Έσοδα - 5.539
β) Έξοδα 3.807 4.345
γ) Απαιτήσεις                                                                                                               11.856 18.740
δ) Υποχρεώσεις 15.341 23.341
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 1.741 1.323
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 6.811 6.811
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διεθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 3 3
η) Έσοδα από διεθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 34 34
11) Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2019 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.

ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 07 IOYΛIOY 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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EFDI MEDIA - 2106724898 

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

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

Συνεχιζόμενες                Διακοπείσες              Σύνολο                       Συνεχιζόμενες               Διακοπείσες                 Σύνολο
δραστηριότητες            δραστηριότητες                                              δραστηριότητες           δραστηριότητες                          

Κύκλος εργασιών                                                                        97.680                           5.886                   103.566                               59.208                           34.222                      93.430                               94.097                          78.293  
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 21.797                            2.965                     24.762                              17.920                             7.944 25.864                               19.166           16.588 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων  4.094                          2.836                       6.930                                1.585                             4.238                       5.823                                 4.837            4.303 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (40)                          49.126                     49.086                              (1.820)                             3.674  1.854                                 7.670          1.035

------------ ------------                         -------------                                   ------------                                ------------                            ------------                                      ------------                               ------------
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)                                                                         (850)                          35.494                     34.644                              (2.262)                             2.810                         548                                 3.837                               521

====== ======                          ======                                   ======                               ======                          ======                                     ======                                ======
Κατανέμονται σε:   
- Ιδιοκτήτες μητρικής (1.098)                          22.788                     21.690                              (2.442)                             2.702                          260                                      -                                  - 
- Δικαιώματα μειοψηφίας                                                                    248                           12.706                     12.954                                  180                                108 288                                      - -   

------------ ------------                          -------------                                   ------------                                 ------------                           ------------                                     ------------                                -----------
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 143                           -                          143                                 (240)                                   -                          (240)                                  138                                71    

------------ ------------                          -------------                                   ------------                                 ------------                            ------------                                     ------------                               ------------
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (707)                           35.494                     34.787                              (2.502)                            2.810                           308                                 3.975                              592 

====== ======                         ======                                   ======                                 ======                            ======                                   ======                              ======
Κατανέμονται σε:
- Ιδιοκτήτες μητρικής (956)                           22.788                     21.832                               (2.651)                           2.810                           159                                      -                                  - 
- Δικαιώματα μειοψηφίας 249                            12.706                     12.955                                   149                                  -                            149    -   -

Κέρδη/(ζημίες)  μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) (0,0208)                            0,4316                    0,4108                            (0,0462)                          0,0512                        0.0049                              0,0727                         0.0099
------------                                -------------                         ------------                                    ------------                                ------------                             ------------                                     ------------                             ------------ 

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) -                                  -                                -                                      -                                    -                                 -                                       -                                  -
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 6.040                             4.660                     10.700                               1.656                             7.937                         9.593                                6.712                          4.448

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 

                 ΟΜΙΛΟΣ                                                ΕΤΑΙΡΕΙΑ              
Έμμεση μέθοδος                                                                1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018 1-1-31/12/2019 1/1-31/12/2018
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (40)            (1.826)                            7.670                1.035
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 49.126              3.680                                  -                        -
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 3.771                3.770                           1.875                   145
Προβλέψεις 868                1.150                            3.240                  906
Συναλλαγματικές διαφορές                                                                       (1)     (273)                              (17)            (105)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας (46.941)                2.074                          (9.386)             2.090 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.113  4.172                           3.895                3.455

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 17.382  (8.183)                         16.486              (6.702)   
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (24.324)  (612)                        (14.113)             (1.033)  
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 5.388 3.076                               811   (141)  
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (4.165)  (4.186)                         (4.037)              (4.042)  
Καταβεβλημένοι φόροι (1)  -                                (1)                    (2)
Λειτουργικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 10.221                  (878)                                 -                       -

------------- ------------                             -------------              -------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 15.397 1.963                           6.423             (4.394)  

------------- -------------                             -------------              -------------
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών 
και λοιπών επενδύσεων (159)  (2.000)                           5.537       (2.000)   
Επιστροφή κεφαλαίου από θυγατρικές                                                       -                         -                          15.238                     -
Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων 64.874                        -                          10.000                      - 
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων                                 (1.357) (72)                           (105)                  (48)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 93  33                               93                     33
Τόκοι εισπραχθέντες 9 6                                 3               2
Επενδυτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 3                     (42)                                -                       -  

------------- -------------                             -------------               -------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 63.463 (2.075)                        30.766              (2.013)

------------- -------------                             -------------               -------------
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - 9.980                                  -           9.980   
Εξοφλήσεις δανείων (33.828)  (5.301)                        (33.763)             (4.881)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις (χρεολύσια) (1.257) -                          (1.219)                     -
Χρηματοδοτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (1.833) (6.953)                                 -                      -

------------- -------------                             -------------              -------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) (57.462)  (2.248)                   (35.017)              5.099 
------------- -------------                             -------------              -------------

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα χρήσεως  (α) + (β) + (γ) 21.398  (2.359)                           2.172             (1.308) 

------------- -------------                             -------------              -------------
Συναλλαγματικές διαφορές (1)  (1)                                (1)                   (1)  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 2.605 4.961     1.294               2.603 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως από 
διακοπείσες δραστηριότητες 385                        -                                  -                      -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 24.387 2.601                           3.465               1.294

====== ======                              ======              ======

Γεώργιος Φειδάκης  (Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος), 
Σπύρος  Λιούκας (Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),
Ιωάννης Παντούσης (Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος),
Αθανάσιος Κ. Φειδάκης (Εκτελεστικό Μέλος) , 
Κωνσταντίνος Δεμέναγας (Εκτελεστικό Μέλος) , 
Παναγιώτης Οικονομόπουλος (Εκτελεστικό Μέλος) , 
Ιωάννης Κατσουλάκος (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος) , 
Νικόλαος Πιμπλής (Ανεξάρτητο μη ΕκτελεστικόΜέλος)

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

                    ΟΜΙΛΟΣ                                               ΕΤΑΙΡΕΙΑ              
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
(01.01.2019 & 01.01.2018 αντίστοιχα) 30.610                38.940                       27.656               30.360
Αλλαγή σε λογιστική πολιτική -                (3.295)                               -                (3.296)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 34.787 308                         3.975                    592 
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου                                               (162)                       -                                -                        -
Αύξηση / (Μείωση) ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρικές (15.272)               (5.343)                              -                        -

------------- -------------                           -------------               -------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως 
(31.12.2019 & 31.12.2018 αντίστοιχα) 49.963 30.610                       31.631               27.656

====== ======                            ======                ======


