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

                    ΟΜΙΛΟΣ                                               ΕΤΑΙΡΕΙΑ              
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 923  5.708                             688                  459   
Επενδύσεις σε ακίνητα 325                   228                             325                  228
Άυλα Περιουσιακά στοιχεία 5                 3                                 3                      3
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 25.988  30.734                         32.156              36.668 
Αποθέματα 25.666               27.371                    24.092             25.670 
Απαιτήσεις από πελάτες 41.061 38.933                   35.035             40.375 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 24.009 24.387                         15.103               3.465

-------------- --------------                            --------------             --------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 117.977 127.364                        107.402        106.868 

======= =======                           =======            =======
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 15.840 15.840                         15.840           15.840 
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 28.523 20.803                         29.765            15.791 

-------------- --------------                            --------------             --------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 44.363 36.643                     45.605             31.631 
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 5.124 13.320 -                      -

-------------- --------------                            --------------             --------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 49.487 49.963                     45.605            31.631

-------------- --------------                            --------------             --------------
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 28.489 16.415                         28.489            16.415 
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 15.250               16.120                      14.114       14.709
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.061 15.722                         3.816      15.647
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 20.690 29.144                       15.378      28.466 

-------------- --------------                            --------------             --------------
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 68.490 77.401                       61.797      75.237 

------------- -------------                             -------------              -------------
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (ε) = (γ) + (δ) 117.977 127.364                        107.402   106.868 

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Εποπτική Αρχή : ΕΒΕΑ - Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
Διεύθυνση Διαδικτύου εταιρίας : http://www.fgeurope.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Ημερομηνία έγκρισης από το 
Διοικητικό Συμβούλιο των Ετήσιων 
Οικονομικών Καταστάσεων: 12/5/2021
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 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020
(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-
31/12/2020 παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση (1) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
2)  Για την χρήση που έληξε την 31/12/2020 και την 31/12/2019 το αποτέλεσμα της FUJITSU GENERAL COMERCIAL AIR CONTI-
TIONING 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 συνολική ζημιά του Ομίλου ποσού € 118 και της Εταιρείας κέρδους
ποσού € 6. Τα εν λόγω αποτελέσματα προέκυψαν από : α) ζημία του Ομίλου ποσού € 124 από συναλλαγματικές διαφορές κατά
την μετατροπή εκμεταλλεύσεων εξωτερικού και β) κέρδος από την επανεκτίμηση «Υποχρεώσεων παροχών προσωπικού»
ποσού € 6 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.
5) Την 31/12/2020 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 € 6. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της παρατίθενται αναλυτικά στην σημείω-
ση (8) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1-31/12/2020.
8) Στην Εταιρεία και στον Όμιλο δεν έχουν σχηματιστεί "Λοιπές προβλέψεις" έως την 31/12/2020.
9) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2020  είναι : Όμιλος 134, Εταιρεία 103 άτομα . 

την 31/12/2019  ήταν : Όμιλος 127, Εταιρεία 98 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 66 6.083
β) Έξοδα 3.793 4.202
γ) Απαιτήσεις                                                                                                               14.914 21.581
δ) Υποχρεώσεις 14.930 17.930
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 1.971 1.475
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 8.206 8.206
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διεθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 139 113
η) Έσοδα από διεθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 6 6
11) Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2020 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν
ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 10.

ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 12 MAΪOY 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ AK 723945 ΑΔΤ Ξ 168490 ΑΜ ΟΕΕ 0002386 ΑΜ ΟΕΕ 0002386

EFDI MEDIA - 2106724898 

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

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019

Συνεχιζόμενες                Διακοπείσες              Σύνολο                       Συνεχιζόμενες               Διακοπείσες                 Σύνολο
δραστηριότητες            δραστηριότητες                                              δραστηριότητες           δραστηριότητες                           

Κύκλος εργασιών                                                                        68.641                                  -                      68.641                              97.680                           5.886                    103.566                                 65.599                          94.097  
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 18.048                                  -                      18.048                               21.797                           2.965                      24.762                                15.495           19.166 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων  811                            (18)                          793                                4.196                          2.734                        6.930                                 3.592            4.837 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (2.486)                          24.853                     22.367                                   309                          48.777                       49.086                                19.009          7.670

------------ ------------                         -------------                                   ------------                                ------------                            ------------                                      ------------                               ------------
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)                                                                      (2.520)                          21.531                     19.011                                 (471)                          35.115                       34.644                                18.867                           3.837

====== ======                          ======                                   ======                               ======                          ======                                     ======                                ======
Κατανέμονται σε:   
- Ιδιοκτήτες μητρικής (1.132)                         13.982                      12.850                                (813)                           22.503                       21.690                                      -                                   - 
- Δικαιώματα μειοψηφίας                                                                    (1.388)                           7.549                        6.161                                 342                           12.612                      12.954                                       - -   

------------ ------------                          -------------                                   ------------                                 ------------                           ------------                                     ------------                                 -----------
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (118)                           -                        (118)                                 141                           2                            143                                      6                               138    

------------ ------------                          -------------                                   ------------                                 ------------                            ------------                                     ------------                                 ------------
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (2.638)                          21.531                     18.892                                (330)                           35.117                       34.787                              18.873                             3.975 

====== ======                         ======                                   ======                                 ======                            ======                                   ======                               ======
Κατανέμονται σε:
- Ιδιοκτήτες μητρικής (1.236)                          13.982                     12.745                                (672)                           22.504                        21.832                                     -                                  - 
- Δικαιώματα μειοψηφίας (1.402)                            7.549                       6.147                                342                           12.613                        12.955    -   -

Κέρδη/(ζημίες)  μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) (0,0214)                          0,2648                     0,2434                             (0,0154)                         0,4262                        0,4108                               0,3573                          0,0727
------------                                -------------                         ------------                                    ------------                                ------------                             ------------                                     ------------                               ------------ 

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) -                                  -                               -                                      -                                    -                                 -                                       -                                  -
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 2.869                                (7)                       2.849                                 6.108                           4.592                        10.700                                5.576                            6.712

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

                 ΟΜΙΛΟΣ                                                ΕΤΑΙΡΕΙΑ              
Έμμεση μέθοδος                                                                1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 1-1-31/12/2020 1/1-31/12/2019
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (2.486)                 309                           19.009                7.670 
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 24.853             48.777                                  -                        -
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 2.057              3.738                             1.984                 1.875
Προβλέψεις 1.273                 868                                257                 3.240
Συναλλαγματικές διαφορές                                                                    (87)     (1)                                   6            (17)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας (25.093)            (47.131)                        (18.686)           (9.386) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.351  4.056                            3.230                3.895

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 1.467  17.382                           1.557              16.486   
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (6.802)  (24.677)                         14.231            (14.113)  
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 4.293 5.285                         (7.022)   811  
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (3.114)  (4.126)                         (3.017)              (4.037)  
Καταβεβλημένοι φόροι (10.453)  (1)                            (342)                    (1)
Λειτουργικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 68               10.918                                 -                       -

------------- ------------                             -------------              -------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (10.673) 15.397                         11.207               6.423  

------------- -------------                             -------------              -------------
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών 
και λοιπών επενδύσεων - (159)                           (925)             5.537   
Επιστροφή κεφαλαίου από θυγατρικές                                                        -                      -                                  -                 15.238
Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων 34.280                64.874                          9.240               10.000 
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων                                   (610) (201)                           (542)                 (105)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 163  93                             163                     93
Τόκοι εισπραχθέντες 69 8                               43               3
Μερίσματα εισπραχθέντα - -                            8.000             -
Δανειά προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις                                             (9.500) -                           (9.500)              -
Επενδυτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (642)               (1.152)                                -                       -  

------------- -------------                             -------------               -------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 23.760 63.463                          6.479               30.766

------------- -------------                             -------------               -------------
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - (20.376)                                -                 -    
Έξοδα ανάληψης κεφαλαίου - (140)                                -           (35)   
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 15.000 -                          15.000                -    
Εξοφλήσεις δανείων (14.578)  (33.790)                       (14.754)           (33.763)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις (χρεολύσια) (1.392) (1.257)                        (1.392)             (1.219) 
Μερίσματα πληρωθέντα (12.453) -                           (4.902)                      -
Χρηματοδοτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (37) (1.899)                                 -                      -

------------- -------------                             -------------              -------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (13.460)  (57.462)                   (6.048)           (35.017) 

------------- -------------                             -------------              -------------
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα χρήσεως  (α) + (β) + (γ) (288)  21.398                        11.638                2.172 

------------- -------------                             -------------              -------------
Συναλλαγματικές διαφορές (5) (1)                                -                      (1)  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 22.753 2.600     3.465               1.294 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως από 
διακοπείσες δραστηριότητες 1.634                     390                                 -                      -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 24.009 24.387                         15.103               3.465

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

Γεώργιος Φειδάκης  (Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος), 
Αθανάσιος Κ. Φειδάκης (Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος),
Ιωάννης Παντούσης (Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος),
Κωνσταντίνος Δεμέναγας (Εκτελεστικό Μέλος) , 
Ανδρέας Πολίτης (Εκτελεστικό Μέλος) , 

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

                    ΟΜΙΛΟΣ                                               ΕΤΑΙΡΕΙΑ              
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
(1.1.2020 και 1.1.2019 αντίστοιχα) 49.963                30.610                       31.631               27.656
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 18.893  34.787                        18.873               3.975 
Διανεμηθέντα μερίσματα (19.400)  -                         (4.899)                     - 
Αύξηση / (Μείωση) ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρικές -               (15.400)                               -                        -
Λοιπά                                                                           31                    (34)                               -                        -

------------- -------------                           -------------               -------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως 
(31.12.2020& 31.12.2019 αντίστοιχα) 49.486 49.963                       45.605               31.631

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


