
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) πïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éëéÜäåò ~

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/2012 31/12/2011 30/9/2012 31/12/2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 73.884 76.429 238 286 
Επενδύσεις σε ακίνητα 311 315 311 315 
Ά�λα περιουσιακά στοιχεία 7.120 7.291 ---- 1 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.906 5.690 19.081 18.567 
Αποθέματα 28.352 33.810 28.337 33.798 
Απαιτήσεις από πελάτες 73.064 40.850 42.639 20.266 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12.885 34.463 10.992 32.522−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 200.522 198.848 101.598 105.755=========== =========== =========== ===========

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 15.840 15.840 15.840 15.840 
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 20.053 15.318 22.426 18.511−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 35.893 31.158 38.266 34.351 
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 23.505 21.244 ---- ----−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 59.398 52.402 38.266 34.351−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 36.808 71.564 ---- 28.098 
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 26.647 23.689 295 368 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 55.855 26.199 43.713 21.628 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 21.814 24.994 19.324 21.310−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 141.124 146.446 63.332 71.404−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ε)=(γ)+(δ) 200.522 198.848 101.598 105.755=========== =========== =========== ===========

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) πïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éëéÜäåò ~

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

30/9/2012 30/9/2011 30/9/2012 30/9/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(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) 5.504 3.930 3.915 3.062
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 1.492 (1.374) ---- ---
Αύξηση / (Μείωση) δικαιωμάτων μειοψηφίας --- (97) ---- ---−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30.09.2012 και 30.09.2011 αντίστοιχα) 59.398 53.740 38.266 34.657=========== =========== =========== ===========

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ 
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) πïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éëéÜäåò ~

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

Έμμεση μέθοδος 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011 
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 7.766 6.041 5.496 5.190 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 2.794 1.233 56 62 
Προβλέψεις 242 863 227 854 
Συναλλαγματικές διαφορές 62 899 62 899 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας (549) (597) (459) (505) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.939 2.319 1.887 1.537 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 5.453 (2.769) 5.456 (2.771) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (27.667) (18.235) (22.648) (19.215) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (4.117) 19.380 (2.864) 17.059 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (3.109) (1.859) (1.605) (1.172) 
Καταβεβλημένοι φόροι (585) (1.212) (525) (1.117) −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (15.771) 6.063 (14.917) 821−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων --- (4.807) (900) (5.500) 
Αγορά ενσώματων και ά�λων παγίων στοιχείων (1.303) (39.814) (3) (11) 
Τόκοι εισπραχθέντες 377 597 287 505 
Πρόσοδοι επιχορηγήσεων --- 5.704 --- ---
Μερίσματα εισπραχθέντα 91 --- 91 ---
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (835) (38.320) (525) (5.006) 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1.306 --- --- ---
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου --- (1.413) --- ---
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 5.467 50.526 4.312 19.101 
Εξοφλήσεις δανείων (11.745) (11.768) (10.400) (10.400) −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (4.972) 37.345 (6.088) 8.701−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (21.578) 5.088 (21.530) 4.516 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 34.463 35.643 32.522 27.586−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 12.885 40.731 10.992 32.102============ ============ ============ ============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) πïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éëéÜäåò ~

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
1/1- 1/1- 1/7- 1/7- 1/1- 1/1- 1/7- 1/7-

30/9/2012 30/9/2011 30/9/2012 30/9/2011 30/9/2012 30/9/2011 30/9/2012 30/9/2011
Κύκλος εργασιών 87.553 82.289 29.487 25.743 78.520 78.289 26.990 24.710 
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 23.641 22.457 6.005 7.003 19.500 20.477 5.413 6.541 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 11.156 7.763 1.827 1.984 6.924 6.222 712 1.415 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 7.767 6.041 659 1.405 5.496 5.190 120 1.072−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− 
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 5.966 4.945 543 1.193 4.390 4.077 85 832 
Κατανέμονται σε:

- Ιδιοκτήτες μητρικής 5.206 4.436 400 970 ---- ---- ---- ----
- Δικαιώματα μειοψηφίας 760 509 143 223 ---- ---- ---- ----

Λοιπά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους (Β) (462) (1.015) (393) (1.026) (475) (1.015) (392) (1.026)−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους (Α)+(Β) 5.504 3.930 150 167 3.915 3.062 (307) (194)========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 
Κατανέμονται σε:

- Ιδιοκτήτες μητρικής 4.744 3.421 7 (56) ---- ---- ---- ----
- Δικαιώματα μειοψηφίας 760 509 143 223 ---- ---- ---- ----

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους 
ανά μετοχή- βασικά (σε ~) 0,0986 0,0840 0,0076 0,0184 0,0831 0,0772 0,0016 0,0158
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 13.950 8.996 2.721 2.675 6.980 6.284 729 1.457

ÁÑ.Ì.Á.Å. 13413/06/Â/86/111
Δήμος Γλυφάδας, Λ. Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ. 166 74

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ÁÐÏ 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2012 ÅÙÓ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

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

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 όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου: http://www.fgeurope.gr 
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 2/11/2012

ÃëõöÜäá ÁôôéêÞò, 2 Νοεμβρίου 2012
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ O ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ Ï ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÏÓ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÖÅÉÄÁÊÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÐÁÍÔÏÕÓÇÓ ÌÉ×ÁËÇÓ ÐÏÕËÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ×ÁÑÌÐÇÓ
Á.Ä.Ô Í 000657 Á.Ä.Ô. Î 168490 ÁÌ ÏÅÅ 016921 ÁÌ ÏÅÅ 0002386

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.

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
περιόδου 1/1-30/9/2012 παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση (1) των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

2) Τα "Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" αφορούν 1) συνολική ζημιά του Ομίλου και της Εταιρείας ποσού ~ 434
χιλ., η οποία προέκυψε από την αποτίμηση χρηματοοικονομικών προIοντων τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως
"Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία" και 2) συνολική ζημία ποσών ~ 27 χιλ. και ~ 41χιλ., του Ομίλου
και της Εταιρείας αντίστοιχα, η οποία προέκυψε απο "Αναλογιστικές ζημιές προγράμματων καθορισμένων παροχών".

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 ενσωματώθηκαν 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 δεν έχει επέλθει αλλαγή στην μέθοδο ενσωμάτωσης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

4) Την 30/9/2012 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 ~ 363 χιλ. και ~ 266 χιλ. αντίστοιχα. Οι ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση (5) των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1-30/9/2012.

7) Στην Εταιρεία και στον Όμιλο δεν έχουν σχηματιστεί "Λοιπές προβλέψεις" έως την 30/9/2012.
8) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/9/2012 είναι: Όμιλος 99, Εταιρεία 59 άτομα.

την 30/9/2011 ήταν: Όμιλος 111, Εταιρεία 66 άτομα.
9) 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
συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ
α) Έσοδα ---- 53
β) Έξοδα 2.306 3.576 
γ) Απαιτήσεις 582 551
δ) Υποχρεώσεις ---- 431
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 1.572 1.333
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 3 3
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διεθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 12 12

10) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε την 23/5/2012, αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος χρήσεως
2011 στους μετόχους της Εταιρείας.

11) Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ης Σεπτεμβρίου 2012 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή
να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 10.


