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

                    ΟΜΙΛΟΣ                                               ΕΤΑΙΡΕΙΑ             
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 52.291 57.574                             709                1.078   
Επενδύσεις σε ακίνητα 241                   246                              241                  246
Άυλα Περιουσιακά στοιχεία 6.724                 7.007                                 4                     4
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 14.185 6.097                         46.198             35.680   
Αποθέµατα 37.648               34.955                         34.330             30.487 
Απαιτήσεις από πελάτες 34.532 46.354                         24.846             42.951
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.923 20.615                           6.317             15.380 

-------------- --------------                            --------------             --------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 155.544 172.848                       112.645         125.826

======= =======                           =======            =======
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 15.840 15.840                         15.840           15.840 
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 2.796 1.175                         16.148           15.636

-------------- --------------                            --------------             --------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 18.636 17.015                         31.988            31.476

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 20.918               19.540                                  -                      -
-------------- --------------                            --------------             --------------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 39.554 36.555                         31.988            31.476
-------------- --------------                            --------------             --------------

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 62.311 51.195                         53.324            36.827 
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 22.215               22.955                       635           601
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 14.012 37.083                       12.212          34.628
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 17.452 25.060                       14.486            22.294

-------------- --------------                            --------------             --------------
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 115.990 136.293                       80.657        94.350 

------------- -------------                             -------------              -------------
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(ε) = (γ) + (δ) 155.544 172.848                         112.645         125.826 
======= =======                           =======            =======

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

                    ΟΜΙΛΟΣ                                               ΕΤΑΙΡΕΙΑ             
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
(01.01.2016 &01.01.2015 αντίστοιχα) 36.555                35.589                       31.476               30.287
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 2.138 93                            512                1.189
Αύξηση / (Μείωση) ποσοστού συµµετοχής σε θυγατρικές 861 873                                -                        -

------------- -------------                            -------------              -------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως 
(31.12.2016 & 31.12.2015 αντίστοιχα) 39.554 36.555                       31.988               31.476

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρµόδια Εποπτική Αρχή : Υπουργείο Περιφερειακής Αναπτύξης και Ανταγωνιστικότητας, 
∆ιευθύνση Ανωνύµων Εταιρείων & Πίστεως 

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου εταιρίας : http://www.fgeurope.gr
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :

Ηµεροµηνία έγκρισης από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο των Ετήσιων 
Οικονοµικών Καταστάσεων: 05/04/2017
Νόµιµος Ελεγκτής : Μανόλης Μιχαλιός (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131
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)
∆ήµος Γλυφάδας,  Λ. Βουλιαγµένης 128, Τ.Κ. 166 74

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 ∆εκεµβρίου 2016

(Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.4.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

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.

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 χρήσης 1/1-
31/12/2016 παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση (1) των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
2) ∆εν υπάρχουν εταιρείες που ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για πρώτη φορά την τρέχουσα
περίοδο ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης. ∆εν υπάρχουν εταιρείες που  δεν ενσω-
µατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις την τρέχουσα περίοδο ενώ  είχαν ενσωµατωθεί την αντίστοιχη περίοδο
της  προηγούµενης χρήσης . ∆εν υπάρχουν εταιρείες που δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και δεν έχει επέλθει αλλαγή
στην µέθοδο ενσωµάτωσης σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.
3)Τα "Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους" αφορούν συνολική ζηµιά του Οµίλου και της Εταιρείας ποσού € 350 και € 5
αντίστοιχα. Η εν λόγω ζηµιά προέκυψε από : α) ζηµία του Οµίλου ποσού € 345, από συναλλαγµατικές διαφορές κατά την µετα-
τροπή εκµεταλλεύσεων εξωτερικού και β) ζηµιά από την επανεκτίµηση «Υποχρεώσεων παροχών προσωπικού» ποσού € 5 για
τον Όµιλο και την Εταιρεία. 
4) Την 31/12/2016 δεν κατέχονται ίδιες µετοχές της Εταιρείας ούτε από την ίδια ούτε από τις θυγατρικές της.
5) ∆εν 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 € 345 και € 292 αντίστοιχα. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της παρ-
ατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση (8) των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 1/1-31/12/2016.
7) Στην Εταιρεία και στον Όµιλο δεν έχουν σχηµατιστεί "Λοιπές προβλέψεις" έως την 31/12/2016.
8) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2016  είναι : Όµιλος 124, Εταιρεία 88 άτοµα . 

την 31/12/2015  ήταν : Όµιλος 126, Εταιρεία 87 άτοµα . 
9) Τα ποσά 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 συναλλαγές της
Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής :

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Έσοδα - 23.430
β) Έξοδα 3.274 3.332
γ) Απαιτήσεις                                                                                                                   576 8.078
δ) Υποχρεώσεις - 71
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 1.689 1.067
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 7.354 7.354
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διεθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 1.000 1.000
10) ∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν
ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων όπως απαιτείται από το ∆ΛΠ 10, πέραν
αυτών που αναφέρονται στην σηµείωση (28) των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.

ΓΛΥΦΑ∆Α ΑΤΤΙΚΗΣ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΜΠΗΣ

Α∆Τ AK 723945 Α∆Τ Ξ 168490 ΑΜ ΟΕΕ 016921 ΑΜ ΟΕΕ 0002386

EFDI MEDIA - 2106724898 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € 

                    ΟΜΙΛΟΣ                                               ΕΤΑΙΡΕΙΑ             
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Κύκλος εργασιών 94.786 95.151                        75.459           86.891 
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 23.556                25.475                        13.496           19.921 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 7.246 7.844                          3.381            7.110
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 3.254                 1.142                            312             1.540

------------ -------------                             ------------                 ------------
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 2.488 201                            517                1.195

====== ======                            ======                ======
Κατανέµονται σε:
- Ιδιοκτήτες µητρικής 1.776               (37)                                  -                       - 
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 712 238                                 -                       -

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (350)  (108)                              (5)                    (6)  
------------ -------------                             ------------               ------------

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 2.138  93                             512                1.189
====== ======                            ======                ======

Κατανέµονται σε:
- Ιδιοκτήτες µητρικής 1.581 (100)                                  -                      - 
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 557 193                                  -                      -

Κέρδη/(ζηµίες)  µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) 0,0336 (0,0007)                        0,0098              0,0226
------------- -------------                             -------------              -------------

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €) -                       -                                  -                       -
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 11.057 11.745                           3.573                7.233

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

                 ΟΜΙΛΟΣ                                                ΕΤΑΙΡΕΙΑ              
Έµµεση µέθοδος                                                                1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 1-1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / Ζηµιές προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 3.254                1.141                              312                 1.540
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 3.811                3.901                              192                   123
Προβλέψεις 1.126                2.349                              792                 2.107
Συναλλαγµατικές διαφορές (654)  39                             (646)                32   
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές
επενδυτικής δραστηριότητας (604)                   870                            (564)                   896  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.003  5.281                           3.998                4.124 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (3.211)  10.153                         (3.893)              12.850  
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.529  (5.103)                           8.524            (11.336)  
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (6.677)  1.058                         (8.510)       2.996  
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (4.092)  (5.959)                         (3.193)             (5.021)  
Καταβεβληµένοι φόροι (106)  (4)                                 -                      - 

------------- ------------                             -------------              -------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (621)  13.726                         (2.988)               8.311

------------- -------------                             -------------              -------------
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών 
και λοιπών επενδύσεων (167)  (8.000)                         (1.220)            (9.066)  
Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων 665  -                               665                     - 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (189)  (949)                              (18)                (599)  
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 182  -                               180                     - 
Τόκοι εισπραχθέντες 74 72                                33                    46

------------- -------------                             -------------              -------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 565 (8.877)                            (360)             (9.619)

------------- -------------                             -------------              -------------
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 862  873                                   -                      - 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 31.000 23.364                          31.000             23.364  
Εξοφλήσεις δανείων (42.870)  (14.129)                       (37.087)           (10.101)

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

δραστηριότητες (γ) (11.008)  10.108                    (6.087)             13.263 
------------- -------------                             -------------              -------------

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα χρήσεως  (α) + (β) + (γ) (11.064)  14.957                         (9.435)             11.955

------------- -------------                             -------------              -------------
Συναλλαγµατικές διαφορές 372  183                              372                  183  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 20.615 5.475     15.380               3.242 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 9.923 20.615                           6.317             15.380

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

Γεώργιος Φειδάκης  (Πρόεδρος, εκτελεστικό µέλος), Σπύρος 
Λιούκας(Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος),Ιωάννης
Παντούσης (∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος),Αθανάσιος
Κ. Φειδάκης (Εκτελεστικό Μέλος) , Κωνσταντίνος ∆εµέναγας
(Εκτελεστικό Μέλος) , Παναγιώτης Οικονοµόπουλος (Μη εκτελε-
στικό Μέλος) , Ιωάννης Κατσουλάκος (Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό
Μέλος) , Νικόλαος Πιµπλής (Ανεξάρτητο µη ΕκτελεστικόΜέλος)


