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Κατάσταση συνολικών εσόδων (Ενοποιημένη) 

  Ο Όμιλος 
 Σηµ. 1/1-30/9/2010  1/1-30/9/2009    1/7-30/9/2010  1/7-30/9/2009 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 3 75.645 101.560  25.069 35.952 
Κόστος Πωλήσεων 3 (53.708) (70.181)   (18.878) (24.857) 
Μικτό Κέρδος   21.937 31.379  6.191 11.095 

Άλλα έσοδα  3 630 583  124 185 
Έξοδα διάθεσης  3 (11.001) (12.751)  (3.512) (4.508) 
Έξοδα διοίκησης 3 (2.885) (3.053)  (992) (659) 
Άλλα έξοδα  3 (309) (456)   (13) (246) 
Κέρδη εκμετάλλευσης  8.372 15.702  1.798 5.867 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  3,4 5.076 3.462  1.512 320 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  3,4 (7.116) (4.777)  (2.182) (1.104) 
Κέρδη προ φόρων   6.332 14.387  1.128 5.083 
Φόρος εισοδήματος  5 (3.057) (3.507)   (378) (1.380) 
Κέρδος περιόδου  3.275 10.880   750 3.703 
       
Λοιπά συνολικά έσοδα       
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 1 (447) 87 

 
(387) 31 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου καθαρά 
από φόρο  (447) 87 

 
(387) 31 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2.828 10.967 

 
363 3.734 

       
Το κέρδος αποδίδεται σε :        
Ιδιοκτήτες μητρικής  3.230 10.933  866 3.810 
Δικαιώματα μειοψηφίας  45 (53)  (116) (107) 
Σύνολο  3.275 10.880  750 3.703 

       
Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
αποδίδονται σε :    

 
  

Ιδιοκτήτες μητρικής  3.027 11.020  723 3.841 
Δικαιώματα μειοψηφίας  (199) (53)  (360) (107) 
Σύνολο  2.828 10.967  363 3.734 

       
Κέρδη περιόδου ανά μετοχή        
Βασικά  (εκφρασμένα σε €): 6 0,0612 0,2071   0,0164 0,0722 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις                                       
                      περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2010 
                        (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 4

 
 

Κατάσταση συνολικών εσόδων (Ατομική) 
  Η Εταιρεία 
 Σηµ. 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009   1/7-30/9/2010  1/7-30/9/2009 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 3 71.817 98.367  24.196 34.942 
Κόστος Πωλήσεων 3 (51.459) (68.473)   (18.233) (24.045) 
Μικτό Κέρδος   20.358 29.894  5.963 10.897 
Άλλα έσοδα  3 474 580  108 184 
Έξοδα διάθεσης  3 (10.820) (12.716)  (3.402) (4.415) 
Έξοδα διοίκησης 3 (2.005) (1.942)  (644) (629) 
Άλλα έξοδα  3 (14) (454)   (14) (268) 
Κέρδη εκμετάλλευσης  7.993 15.362  2.011 5.769 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  3,4 4.776 2.934  1.401 223 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  3,4 (6.398) (3.958)  (1.967) (750) 
Κέρδη προ φόρων   6.371 14.338  1.445 5.242 
Φόρος εισοδήµατος  5 (2.967) (3.704)   (372) (1.335) 
Κέρδος περιόδου  3.404 10.634   1.073 3.907 
       
Λοιπά συνολικά έσοδα       
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 1 (56) 87  4 31 
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου καθαρά 
από φόρο  (56) 87  4 31 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  3.348 10.721  1.077 3.938 
       
Κέρδη περιόδου ανά μετοχή       
Βασικά  (εκφρασμένα σε €): 6 0,0645 0,2014   0,0203 0,0740 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2010 
  Όµιλος   Εταιρεία  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Σηµ. 30/9/2010 31/12/2009  30/9/2010 31/12/2009 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Ενσώµατα πάγια 7 35.185 37.026  391 409 
Επενδύσεις σε ακίνητα 7 322 326  322 326 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία   1.874 1.880  2 4 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  - -  16.481 16.481 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  582 620  490 528 
Αναβαλλόµενοι φόροι  1.397 1.533  266 624 
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία  1.744 214  135 214 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων  41.104 41.599  18.087 18.586 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Αποθέµατα  8 39.533 36.741  39.496 36.702 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 9 40.496 62.279  29.126 45.163 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναμα 10 33.222 45.673  19.308 15.076 
Σύνολο κυκλοφορούντων  113.251 144.693  87.930 96.941 
Σύνολο Ενεργητικού   154.355 186.292  106.017 115.527 

       
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        
Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών μητρικής       
Μετοχικό κεφάλαιο   15.840 15.840  15.840 15.840 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο   6.626 6.614  6.726 6.726 
Λοιπά αποθεματικά  5.621 5.824  4.810 4.865 
Αποτελέσματα εις νέον  33 4.734  3.677 8.194 
  28.120 33.012  31.053 35.625 
Δικαιώματα μειοψηφίας:   22.519 22.718  - - 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   50.639 55.730  31.053 35.625 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσμα δάνεια  11 51.465 59.948  38.462 48.713 
Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζόμενους  473 470  280 306 
Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις  10.776 11.357  2 10 
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις   769 647  - - 
Αναβαλλόµενοι φόροι  246 117  - - 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  63.729 72.539  38.744 49.029 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις        
Βραχυπρόθεσμα ∆άνεια  11 21.348 10.822  19.356 11 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων 
δανείων 11 11.263 11.165  10.274 10.301 
Οφειλόμενοι φόροι εισοδήματος   1.037 1.185  868 926 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  6.339 34.851  5.722 19.635 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  39.987 58.023  36.220 30.873 
Σύνολο υποχρεώσεων  103.716 130.562  74.964 79.902 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   154.355 186.292  106.017 115.527 
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Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων (Ενοποιημένη) 
Ο Όμιλος 

 

Μετοχι
κό 

κεφάλα
ιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το 
άρτιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Διαθέσιμα 
για πώληση - 
Αποθεματικό  
ευλόγων 
αξιών 

Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων 

Αδιανέμητα 
κέρδη / (Σω-
ρευμένες 
ζημιές) Σύνολο 

Δικαιώματα 
μειοψηφίας 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 
          
Υπόλοιπο την 1/1/2009 15.840 6.644 2.777 (68) 2.782 4.677 32.652 21.952 54.604 
          
   Μεταβολή περιόδου          
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - - - 87 - 10.933 11.020 (53) 10.967 
Διανομή μερίσματος χρήσεως 2008 - - - - - (7.664) (7.664) - (7.664) 
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού 
κεφαλαίου - - - - - - - 14.000 14.000 
Έξοδα έκδοσης μετοχών - (21) - - - - (21) (52) (73) 
Προσαρμογή δικαιωμάτων 
μειοψηφίας - - - - - (152) (152) 152 - 
Υπόλοιπο την 30/9/2009 15.840 6.623 2.777 19 2.782 7.794 35.835 35.999 71.834 
          
Υπόλοιπο την 1/1/2010 15.840 6.614 3.118 (76) 2.782 4.734 33.012 22.718 55.730 
   Μεταβολή περιόδου          
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - - - (203) - 3.230 3.027 (199) 2.828 
Διανομή μερίσματος χρήσεως 2009 - - - - - (7.919) (7.919) - (7.919) 
Διακοπή λειτουργίας θυγατρικής  (1) - 12 - - - (12) - - - 
Υπόλοιπο την 30/9/2010 15.840 6.626 3.118 (279) 2.782 33 28.120 22.519 50.639 
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Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων (Ατομική) 
Η Εταιρεία 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το 
άρτιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Διαθέσιμα 
για πώληση - 
Αποθεματικό  
ευλόγων 
αξιών 

Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων 

Αδιανέμητα 
κέρδη / (Σω-
ρευμένες 
ζημιές) Σύνολο 

        
Υπόλοιπο την 1/1/2009 15.840 6.726 2.770 (68) 1.857 7.762 34.887 
        
   Μεταβολή περιόδου        
Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα - - - 87 - 10.634 10.721 
Διανομή μερίσματος χρήσεως 
2008 - - - - - (7.663) (7.663) 
Υπόλοιπο την 30/9/2009 15.840 6.726 2.770 19 1.857 10.733 37.945 
        
Υπόλοιπο την 1/1/2010 15.840 6.726 3.085 (76) 1.857 8.193 35.625 
        
   Μεταβολή περιόδου        
Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα - -  (56) - 3.404 3.348 
Διανομή μερίσματος χρήσεως 
2009 - - - - - (7.920) (7.920) 
Υπόλοιπο την 30/9/2010 15.840 6.726 3.085 (132) 1.857 3.677 31.053 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ενοποιημένη και Ατομική) 
 Όμιλος  Εταιρεία  

 
1/1-

30/9/2010 
1/1-

30/9/2009  
1/1-

30/9/2010 
1/1-

30/9/2009  
Λειτουργικές δραστηριότητες

 
 
 
 
 
       

Κέρδη προ φόρων 6.332 14.387  6.371  14.338  
Πλέον / μείον προσαρμογές για:      
Αποσβέσεις 2.062 1.636  91  84  
Προβλέψεις 642 891  508  880  
Συναλλαγματικές διαφορές 485 (1.360)  485  (1.028)  
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας (754) (1.096)  (453)  (899)  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.308 3.771  1.590  2.951  
Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων επενδύσεων (395) (499)  (7)  (8)  
Προβλέψεις παροχών σε εργαζομένους 3 41  (26)  25  
Λειτουργικό αποτέλεσμα προ των μεταβολών στο 
κεφάλαιο κίνησης 10.683 17.771  8.559  16.343  

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις 
λειτουργικές δραστηριότητες:      
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (2.806) 29.939  (2.807)  29.939  
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 21.093 (1.796)  15.542  473  
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (29.297) (23.594)  (14.695)  (23.388)  
Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπροθεσμών απαιτήσεων 38 (1)  38  (1) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (289) 22.319  6.637  23.367  
Μείον:      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.832) (3.197)  (1.246)  (2.529)  
Καταβεβλημένοι φόροι (2.872) (4.411)  (2.592)  (4.406)  

Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) (4.993) 14.711  2.799  16.432  
Επενδυτικές δραστηριότητες      
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων (2.000) -  - - 
Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 8 -  8  - 
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων (211) (1.943)  (68)  (82)  
Τόκοι εισπραχθέντες 768 1.092  468  896  
Μερίσματα εισπραχθέντα  - 4  - 4 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (1.435) (847)   408  818  
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - 13.926  - - 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.897 -  8.945  - 
Εξοφλήσεις δανείων - (47.985)  - (45.986)  
Μερίσματα πληρωθέντα (7.920) (7.649)  (7.920)  (7.649)  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (6.023) (41.708)   1.025  (53.635)  
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (12.451) (27.844)  4.232  (36.385)  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 45.673 67.727  15.076  44.931  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 33.222 39.883  19.308  8.546  
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
1.  Σύσταση της Εταιρείας και δραστηριότητες Ομίλου 
 

Η «F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «F.G. EUROPE A.E.» (εφεξής η 

«Εταιρεία») και οι θυγατρικές της (εφεξής ο «Όμιλος») δραστηριοποιούνται: 

 
Η Εταιρεία, στην εισαγωγή και εμπορία κλιματιστικών συσκευών όλων των τύπων, λευκών  

ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, τηλεοράσεων LCD - PLASMA και στην εμπορία προϊόντων 

και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 

 
Οι θυγατρικές εταιρείες ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E. και ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS A.E. 

καλύπτουν συμπληρωματικές υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης (service), διαχείρισης 

αποθεμάτων (logistics) κ.λ.π., ενώ η R.F. ENERGY A.E. και οι παρακάτω θυγατρικές της   

δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

    
- ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.                     - R.F. ENERGY ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ A.E. 

      - CITY ELECTRIC A.E.                                      - R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ A.E.  

      - ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε.                            - R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ A.E 

      - ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.                        - R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ A.E. 

      - R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ A.E.                     - R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ A.E. 

      - R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ A.E.                         - R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ A.E.  

      - R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ A.E.           - R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ A.E. 

      

Η Εταιρεία καθώς και οι θυγατρικές αυτής έχουν την έδρα τους στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής, 

στη Λ. Βουλιαγμένης 128. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου 

ανήρχετο την 30 Σεπτεμβρίου 2010 σε 133 άτομα και της Εταιρείας σε 69 άτομα. Οι μετοχές 

της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

 
Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιελήφθησαν στις Ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις είναι οι εξής:  
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

30/9/2010 
ΧΩΡΑ 
ΕΔΡΑΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 F.G. EUROPE A.E. Μητρική Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
2 ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS Α.Ε. 100,00% (α) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
3 ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E. 100,00% (α) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
4 R.F. ENERGY A.E. 37,50% (α) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
5 ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 37,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
6 CITY ELECTRIC A.E. 37,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
7 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ A.E. 37,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
8 ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 37,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
9 R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ A.E. 31,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
10 R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ A.E.                  31,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
11 R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ A.E.    31,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
12 R.F. ENERGY ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ A.E.             31,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
13 R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ A.E.          31,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
14 R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ A.E.                   31,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
15 R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ A.E.                      31,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
16 R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ A.E.             31,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
17 R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ A.E.                    31,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
18 R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ A.E.                31,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 

 

Σημείωση : (α) Άμεση συμμετοχή,  (β) Έμμεση συμμετοχή 

 
Το ποσοστό συμμετοχής της F.G. EUROPE A.E. στην R.F. ENERGY A.E. ανέρχεται σε 

37,50%. Λόγω της έμμεσης συμμετοχής στην R.F. ENERGY A.E. με ποσοστό 12,50% του κ. 

Γ.Φειδάκη, βασικού μετόχου και προέδρου της FG EUROPE A.E. και της συμφωνίας των 

μετόχων για διορισμό της πλειοψηφείας των μελών του Δ.Σ. από την F.G. EUROPE Α.Ε., η 

R.F. ENERGY Α.Ε. περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με την μέθοδο της 

Ολικής Ενοποίησης. 

 
Η F.G. EUROPE A.E. συμμετέχει με ποσοστό 11,11% στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. η οποία δεν ενοποιείται και εμφανίζεται στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ως Διαθέσιμο για πώληση χρηματοοικονομικό 

στοιχείο.    

 
Τα "Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" του Ομίλου αφορούν ζημιές ποσού € 447 που 

προέκυψαν μετά το συμψηφισμό αποθεματικού εύλογης αξίας ποσού € 16 από την πώληση 

χρεογράφων που ήταν χαρακτηρισμένα ως "Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 

στοιχεία" και ζημιάς ποσού  € 463 που προέκυψε από την αποτίμηση των χρεογράφων της 

ίδιας κατηγορίας και αναγνωρίστηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση του Ομίλου. 

 

Τα "Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" της Εταιρείας αφορούν ζημιές ποσού € 56 που 

προέκυψαν μετά το συμψηφισμό αποθεματικού εύλογης αξίας ποσού € 16 από την πώληση 



                                   Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων  
                                           περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2010 
                                      (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 11

χρεογράφων που ήταν χαρακτηρισμένα ως "Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 

στοιχεία" και ζημιάς ποσού  € 72 που προέκυψε από την αποτίμηση των χρεογράφων της ίδιας 

κατηγορίας και αναγνωρίστηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση της Εταιρείας. 

 

Οι θυγατρικές εταιρείες, στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις, αποτιμώνται στην τιμή 

κτήσεώς τους μείον τις ζημίες απομείωσης.  

 

Στις 31/05/2010 οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών της R.F. 

ENERGY A.E., R.F. ENERGY ΓΑΡΜΠΗΣ Α.Ε. και R.F. ENERGY ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε. αποφάσισαν 

τη λύση των ως άνω εταιρειών και τη θέση τους σε εκκαθάριση. Οι ως άνω εταιρείες σκόπευαν, 

μέσω σχεδιαζόμενης εξαγοράς, να αναλάβουν τη διαχείριση και εκμετάλλευση δύο εν λειτουργία 

αιολικών πάρκων εγκατεστημένης ισχύος 18 και 24 MW αντίστοιχα στο Ν. Αρκαδίας και για το 

σκοπό αυτόν είχαν προχωρήσει τον Ιούλιο του 2009 σε αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων τους κατά 

€13.275 συνολικά. Η σχεδιαζόμενη εξαγορά δεν υλοποιήθηκε καθώς υπήρξε αθέτηση της 

συμφωνίας από τη πλευρά των πωλητών. Η μητρική εταιρεία R.F. ENERGY A.E. έχει καταθέσει 

δικαστική αγωγή για την παραπάνω υπόθεση διεκδικώντας αποζημίωση για τα έξοδα στα 

οποία προέβη. 

 

2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (εφεξής «Οικονομικές Καταστάσεις») 

έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 

που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Διερμηνείες που 

έχουν εκδοθεί  από τη Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
 Οι παρούσες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί  βάσει του ΔΛΠ 34 

«Ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση» και συνεπώς πρέπει να εξετάζονται σε 
συνδυασμό με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2009, που είναι 

διαθέσιμες στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας.  

 
Οι λογιστικές πολιτικές, οι εκτιμήσεις και οι μέθοδοι υπολογισμών που υιοθετήθηκαν και 

ακολουθούνται κατά τη σύνταξη αυτών των συνημμένων Ενδιάμεσων Οικονομικών 

Καταστάσεων, είναι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων 

Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2009, εκτός από την υιοθέτηση 

των νέων προτύπων και διερμηνειών που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά την 1 Ιανουαρίου 

2010 των οποίων η επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις αναφέρεται παρακάτω στη 

Σημείωση 2.2  
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Η σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη διενέργεια 

εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά 

υπόλοιπα των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τις απαιτούμενες 

γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης 

των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που 

αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση της διαθέσιμης 

πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για 

τη διενέργεια εκτιμήσεων. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν 

από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις δύναται να έχουν σημαντική επίπτωση 

επί των Οικονομικών Καταστάσεων.  

 
Τα λειτουργικά αποτελέσματα της εννεαμηνιαίας περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 

2010 δεν είναι ενδεικτικά των αποτελεσμάτων που αναμένουμε για την χρήση που θα λήξει 

την 31 Δεκεμβρίου 2010 λόγω της εποχικότητας του σημαντικότερου ίσως τομέα της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εποχικότητα αυτή οφείλεται στο ότι οι πωλήσεις των 

κλιματιστικών που αποτελούν την κατ΄ εξοχήν κερδοφόρο δραστηριότητα της Εταιρείας και 

του Ομίλου, βοηθούντων και των κλιματολογικών συνθηκών, πολλαπλασιάζονται στο β’ και γ’ 

τρίμηνο του έτους.  

 

2.2 Νέα πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων Προτύπων και 
Διερμηνειών 
 
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την 

οικονομική χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009 εκτός από τα παρακάτω: 

 
2.2.1 Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις 
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν υιοθετήσει τα παρακάτω νέα ή τροποποιημένα πρότυπα και 

διερμηνείες κατά την 1 Ιανουαρίου 2010:  

 
- Διερμηνεία 17 Διανομές μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες 

- Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση  

Αντικείμενα κατάλληλα προς αντιστάθμιση 

- Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών 

- Αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27 

Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις 

- Ετήσιες Αναβαθμίσεις των ΔΠΧΑ (Μάιος 2008) Όλες οι αναβαθμίσεις που εκδόθηκαν 

έιχαν εφαρμογή στη χρήση 31 Δεκεμβρίου 2009, εκτός από την ακόλουθη: ΔΠΧΑ 5 Μη 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες 

Δραστηριότητες: Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία 

ενεργητικού και παθητικού μίας θυγατρικής κατατάσσονται ως κατεχόμενα για πώληση, 
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σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5, ακόμη και στην περίπτωση που η εταιρεία, μετά από πώληση, 

διατηρήσει μη ελέγχουσα συμμετοχή στη θυγατρική. 

- Ετήσιες Αναβαθμίσεις των ΔΠΧΑ (Απρίλιος 2009) 

 

Σε περίπτωση που η υιοθέτηση κάποιου προτύπου ή διερμηνείας είχε επίπτωση στις 

οικονομικές καταστάσεις ή τη δραστηριότητα του Ομίλου/Εταιρείας, η επίπτωσή αυτή 

περιγράφεται παρακάτω: 

 
• Αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27 

Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις 

Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό 

συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας 

υπεραξίας, τα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η συνένωση 

επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την 

εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση 

μελλοντικών μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος στα αποτελέσματα 

(αντί για προσαρμογή της υπεραξίας). Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί όπως 

συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική 

καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Συνεπώς δεν επηρεάζουν την υπεραξία ούτε 

δημιουργούν αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία). Επιπλέον το τροποποιημένο πρότυπο 

αλλάζει τον τρόπο που λογίζονται οι ζημίες θυγατρικών καθώς και το λογιστικό χειρισμό 

σε περίπτωση απώλειας ελέγχου θυγατρικής. Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν υιοθετήσει 

το παραπάνω πρότυπο το οποίο δεν είχε εφαρμογή μέχρι σήμερα λόγω της μη 

πραγματοποίησης ανάλογης συναλλαγής. 

 
• Τον Απρίλιο του 2009 το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια δεύτερη σειρά αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 

με σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι 

τροποποιήσεις αυτές και η τυχόν επίδραση τους στις λογιστικές πολιτικές, την οικονομική 

κατάσταση ή απόδοση της Εταιρείας/Ομίλου έχει ως εξής: 

 
ΔΠΧΑ 5 Μη-Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς 
Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Διευκρινίζεται ότι οι 

γνωστοποιήσεις που απαιτούνται αναφορικά με τα μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία και τις ομάδες περιουσιακών στοιχείων που έχουν ταξινομηθεί ως 

κατεχόμενα προς πώληση ή διακοπείσες δραστηριότητες είναι μόνο εκείνες που 

ορίζονται από το ΔΠΧΑ 5. Οι απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που ορίζονται από άλλα 

πρότυπα, εφαρμόζονται μόνο εάν υπάρχει ειδική απαίτηση για ανάλογα μη-

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή διακοπείσες δραστηριότητες. Η Εταιρεία θα 

εφαρμόσει την τροποποίηση άμεσα, αν συντρέξει περίπτωση. 
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2.2.2.  Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική 
περίοδο και η εταιρία / όμιλος δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα  
 
Τον Μάιο του 2010 το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια τρίτη σειρά τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ με σκοπό 

την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι ημερομηνίες εφαρμογής 

είναι διαφορετικές για κάθε τροποποίηση, η νωρίτερη εκ των οποίων είναι για λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή για 

όλες τις περιπτώσεις ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει αυτές τις 

τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις αφορούν συνοπτικά στα παρακάτω πρότυπα και 

διερμηνείες :  

ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ, εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει τον 

χειρισμό των αλλαγών λογιστικών πολιτικών κατά τη χρήση της πρώτης εφαρμογής 

των ΔΠΧΑ μετά τη δημοσίευση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων βάσει του 

ΔΛΠ 34 “Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις”, επιτρέπει κατά την πρώτη εφαρμογή 

τη χρήση μίας εύλογης αξίας η οποία καθοδηγείται από συγκεκριμένο γεγονός  ως 

τεκμαρτό κόστος και διευρύνει το πλαίσιο εφαρμογής του ‘τεκμαρτού κόστους’ για 

ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες που υπόκεινται σε ρύθμιση τιμών. Η 

τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία. 

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010. Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι οι 

τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις, ΔΛΠ 32 

Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση και ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: 

Αναγνώριση και Επιμέτρηση, οι οποίες εξαλείφουν την εξαίρεση για ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις, δεν έχουν εφαρμογή σε ενδεχόμενες υποχρεώσεις που προκύπτουν 

από συνενώσεις επιχειρήσεων των οποίων οι ημερομηνίες απόκτησης προηγούνται 

της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 (όπως τροποποιήθηκε το 2008). Επιπρόσθετα, η 

αναβάθμιση αυτή περιορίζει το πλαίσιο εφαρμογής για επιλογή μεθόδου επιμέτρησης 

(εύλογη αξία ή ποσοστιαία συμμετοχή στα αναγνωρίσιμα καθαρά περιουσιακά 

στοιχεία της αποκτώμενης εταιρείας βάσει της παρούσας συμμετοχής ιδιοκτησίας) 

μόνο στα συστατικά στοιχεία της μη-ελέγχουσας συμμετοχής που αποτελούν 

παρούσα συμμετοχή ιδιοκτησίας η οποία προσδίδει στους κατόχους ποσοστιαία 

συμμετοχή στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Τέλος, απαιτεί από μια 

εταιρεία (σε μία συνένωση επιχειρήσεων) να λαμβάνει υπόψη την αντικατάσταση των 

συναλλαγών της αποκτώμενης εταιρείας για παροχές που εξαρτώνται από την αξία 

των μετοχών (είτε υποχρεωτικές είτε εθελοντικές), δηλ., να γίνεται διαχωρισμός 



                                   Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων  
                                           περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2010 
                                      (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 15

μεταξύ του τιμήματος και των εξόδων που καταχωρούνται μετά τη συνένωση.  Το εν 

λόγω πρότυπο θα εφαρμοστεί από την Εταιρεία από την 01.07.2010 

 
ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις, εφαρμόζεται για λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή 

παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 

7 και δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών 

γνωστοποιήσεων και της φύσης και της έκτασης των κινδύνων που σχετίζονται με τα 

χρηματοοικονομικά μέσα.  Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν έχουν κάποια επίπτωση 

στις οικονομικές καταστάσεις με δεδομένο ότι αφορούν γνωστοποιήσεις 

χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν χρησιμοποιούνται ευρέως  από την εταιρεία 

και το όμιλο.  

 
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, εφαρμόζεται για λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή 

διευκρινίζει το γεγονός ότι μια εταιρεία θα παρουσιάζει ανάλυση του λοιπού 

συνολικού εισοδήματος για κάθε στοιχείο της καθαρής θέσης, είτε στην κατάσταση 

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. Το 

εν λόγω πρότυπο θα εφαρμοστεί από την Εταιρεία από την 01.01.2011 

 
ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις, εφαρμόζεται για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010. Η αναθεώρηση 

αυτή διευκρινίζει ότι οι συνεπακόλουθες τροποποιήσεις που επέφερε η τροποποίηση 

του ΔΛΠ 27 στο ΔΛΠ 21 Επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος, στο ΔΛΠ 

28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και στο ΔΛΠ 31 Συμμετοχές σε 

κοινοπραξίες έχουν μελλοντική εφαρμογή για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1 Ιουλίου 2009 ή νωρίτερα σε περίπτωση πρόωρης εφαρμογής του ΔΛΠ 

27. Το εν λόγω πρότυπο θα εφαρμοστεί από την Εταιρεία από την 01.07.2010 

 
ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, εφαρμόζεται για λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή 

παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά την εφαρμογή των αρχών γνωστοποίησης στο 

ΔΛΠ 34 και προσθέτει απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Το εν λόγω πρότυπο θα 

εφαρμοστεί από την Εταιρεία από την 01.01.2011 

 
Διερμηνεία 13 Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών, εφαρμόζεται για λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011.  Η αναθεώρηση αυτή 

διευκρινίζει ότι κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των προγραμμάτων 

επιβράβευσης βάσει της αξίας των προγραμμάτων επιβράβευσης την οποία οι 
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πελάτες θα μπορούσαν να εξαργυρώσουν, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το 

ποσό των εκπτώσεων ή κινήτρων που έχουν υπό άλλες συνθήκες χορηγηθεί σε 

πελάτες οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε προγράμματα επιβράβευσης. Η εν λόγω 

Διερμηνεία δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή για τον Όμιλο και την Εταιρεία. 

 
3. Λειτουργικοί τομείς  
 

Οι λειτουργικοί τομείς του Ομίλου είναι στρατηγικές μονάδες που πωλούν διαφορετικά αγαθά. 

Παρακολουθούνται και διοικούνται ξεχωριστά από το διοικητικό συμβούλιο, διότι τα αγαθά 

αυτά είναι εντελώς διαφορετικής φύσεως, ζήτησης στην αγορά και μικτού περιθωρίου 

κέρδους. 

Οι τομείς του Ομίλου είναι οι εξής: 

 
- Διαρκή καταναλωτικά αγαθά   
Ο τομέας των διαρκών καταναλωτικών αγαθών περιλαμβάνει την εισαγωγή και εμπορία 

κλιματιστικών μηχανημάτων παντός τύπου, για οικιακή και επαγγελματική χρήση καθώς και 

λευκών και μαύρων οικιακών συσκευών. 

 
- Κινητή τηλεφωνία 

Ο τομέας της κινητής τηλεφωνίας περιλαμβάνει την εμπορία καρτών προπληρωμένου χρόνου 

ομιλίας και λοιπών προϊόντων κινητής τηλεφωνίας καθώς και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 

με την προώθηση εταιρικών συμβολαίων WIND. Πάγια πολιτική της διοίκησης τα τελευταία 

χρόνια είναι η συρρίκνωση των πωλήσεων της καρτοκινητής τηλεφωνίας, λόγω των χαμηλών 

περιθωρίων κέρδους και η εστίαση στις εταιρικές συνδέσεις και τα έσοδα από το air time. 

 
- Ενέργεια  
Ο τομέας της ενέργειας περιλαμβάνει την ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση ενεργειακών 

projects, με επίκεντρο τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.  

 
 - Οι λογιστικές πολιτικές για τους λειτουργικούς τομείς είναι οι ίδιες με αυτές που  

χρησιμοποιούνται για την σύνταξη των  οικονομικών καταστάσεων.  

- Η αποδοτικότητα των τομέων επιμετράται στην βάση του καθαρού μετά και από φόρους  

αποτελέσματος,  

- Οι πωλήσεις του Ομίλου είναι σχεδόν χονδρικές στο σύνολό τους και όλα τα περιουσιακά 

του στοιχεία είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα. 

 - Δεν υπάρχουν έσοδα από έναν μόνον πελάτη που να ξεπερνούν το 10% των συνολικών 

εσόδων του  Ομίλου. 
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Τα περιουσιακά στοιχεία των τομέων έχουν ως εξής: 

 

 

30/09/10 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά 
Κινητή 

τηλεφωνία Ενέργεια Λοιπά  Σύνολο 
Εγγραφές 
ενοποίησης Όμιλος 

Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία  700  15  41.290  394  42.399 (5.018)  37.381 
Αποθέματα  39.423  73 -  37  39.533 -  39.533 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  29.127 -  11.194  249  40.570 (74)  40.496 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών  19.308 -  13.822  92  33.222 -  33.222 

  88.558  88  66.306  772 
 

155.724 (5.092) 
 

150.632 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού        3.723 

Σύνολο       
 

154.355 
        
Μακροπρόθεσμα δάνεια  38.462 -  13.003 -  51.465 -  51.465 
Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις  2 -  10.774 -  10.776 -  10.776 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια  19.356 -  1.992   21.348 -  21.348 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων 
δανείων  10.274 -  989 -  11.263 -  11.263 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  6.590  -  352  508  7.450 (74)  7.376 

  74.684 -  27.110  508 
 

102.302 (74) 
 

102.228 
Λοιπά στοιχεία παθητικού        1.488 
Ίδια Κεφάλαια        50.639 

Σύνολο       
 

154.355 
        

31/12/09 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά 
Κινητή 

τηλεφωνία Ενέργεια Λοιπά  Σύνολο 
Εγγραφές 
ενοποίησης Όμιλος 

Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία  722  17  43.139  372  44.250 ( 5.018)  39.232 
Αποθέματα  36.664  38 -  39  36.741 -  36.741 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  45.164 -  16.821  388  62.373 ( 94)  62.279 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών  15.076 -  30.541  56  45.673 -  45.673 

  97.626  55  90.501  855 
 

189.037 ( 5.112) 
 

183.925 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού        2.367 

Σύνολο       
 

186.292 

        
Μακροπρόθεσμα δάνεια  48.713 -  11.235 -  59.948 -  59.948 
Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις  10 -  11.347 -  11.357 -  11.357 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια  11 -  10.811 -  10.822 -  10.822 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων 
δανείων  10.301 -  864 -  11.165 -  11.165 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  19.580  55  14.910  400  34.945 ( 94)  34.851 

  78.615 55  49.167  400 
 

128.237 ( 94) 
 

128.143 
Λοιπά στοιχεία παθητικού        2.419 
Ίδια Κεφάλαια        55.730 

Σύνολο       
 

186.292 
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Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του Ομίλου ανά τομέα έχουν ως εξής :  

1/1-30/9/2010 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά 
Κινητή 

τηλεφωνία Ενέργεια Λοιπά  Σύνολο 
Εγγραφές 
ενοποίησης Όμιλος 

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες  71.468  199  3.717  261  75.645 -  75.645 
Πωλήσεις διατομεακές  150 - -  3.002  3.152 ( 3.152) - 
Μείον : Κόστος Πωλήσεων (51.122) (188) (2.334) (64) (53.708) - (53.708) 
Μείον : Κόστος πωλήσεων 
διατομεακά (150) - - ( 2.635) ( 2.785)  2.785 - 
Μικτό Κέρδος   20.346  11  1.383  564  22.304 ( 367)  21.937 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  55  419  151  5  630 -  630 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης  (9.971) (482) - (548) (11.001) - (11.001) 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 
διατομεακά (367) - - - (367)  367 - 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (1.998) (6) (725) (156) (2.885) - (2.885) 
Έξοδα λειτουργίας διοίκησης 
διατομεακά - - - - - - - 
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (15) - (294) - (309) - (309) 
Λειτουργικό κέρδος προ φόρων, 
χρηματοοικονομικών εξόδων  8.050 (58)  515 (135)  8.372 -  8.372 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   4.776 -  300 -  5.076 -  5.076 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  (6.398) - (718) - (7.116) - (7.116) 
Κέρδη προ φόρων   6.428 ( 58)  97 ( 135)  6.332 -  6.332 
Φόρος εισοδήµατος  (3.087)  14 (16)  32 (3.057) - (3.057) 

Καθαρά κέρδη περιόδου μετά 
φόρων  3.341 ( 44)  81 ( 103)  3.275 -  3.275 

        

1/1-30/9/2009 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά 
Κινητή 

τηλεφωνία Ενέργεια Λοιπά  Σύνολο 
Εγγραφές 
ενοποίησης Όμιλος 

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες  94.058  4.221  2.916  365  101.560   101.560 
Πωλήσεις διατομεακές  88 - -  3.205  3.293 (3.293) - 
Μείον : Κόστος Πωλήσεων (64.175) (4.211) (1.709) (86) (70.181) - (70.181) 
Μείον : Κόστος πωλήσεων 
διατομεακά (88) - - (2.817) (2.905)  2.905 - 
Μικτό Κέρδος   29.883  10  1.207  667  31.767 ( 388)  31.379 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  50  531  2 -  583   583 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης  (12.118) (210) - (423) (12.751) - (12.751) 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 
διατομεακά (388) - - - (388)  388 - 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (1.935) (6) (943) (169) (3.053) - (3.053) 
Έξοδα λειτουργίας διοίκησης 
διατομεακά - - - - - - - 
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (9) (444) (3) - (456) - (456) 
Λειτουργικό κέρδος προ φόρων, 
χρηματοοικονομικών εξόδων  15.483 (119)  263  75  15.702 -  15.702 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   2.934  10  528 -  3.472 -  3.472 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  (3.968) - (819) - (4.787) - (4.787) 
Κέρδη προ φόρων   14.449 (109) (28)  75  14.387 -  14.387 
Φόρος εισοδήµατος  (3.530)  28  7 (12) (3.507) - (3.507) 

Καθαρά κέρδη περιόδου μετά 
φόρων  10.919 (81) (21)  63  10.880 -  10.880 
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Η γεωγραφική ανάλυση των πωλήσεων του Ομίλου έχει ως εξής :  

 

Έσοδα πωλήσεων ανά γεωγραφικό τομέα 
            

1/1-30/9/2010 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά 
Κινητή 

τηλεφωνία Ενέργεια Λοιπά  Σύνολο 
Ελλάδα  31.807  199  3.717  261  35.984 
Ιταλία  13.554 - - -  13.554 
Τουρκία  11.223 - - -  11.223 
Βαλκάνια  9.663 - - -  9.663 
Λοιποί  5.221     5.221 
Σύνολο  71.468  199  3.717  261  75.645 
      
      

1/1-30/9/2009 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά 
Κινητή 

τηλεφωνία Ενέργεια Λοιπά  Σύνολο 
Ελλάδα  62.805  4.221  2.916  365  70.307 
Ιταλία  9.753 - - -  9.753 
Τουρκία  10.075 - - -  10.075 
Βαλκάνια  10.350 - - -  10.350 
Λοιποί  1.075     1.075 
Σύνολο  94.058  4.221  2.916  365  101.560 

 

Τα έσοδα του Ομίλου το εννεάμηνο του 2010 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του  

προηγούμενου έτους εμφανίζονται μειωμένα εξ αιτίας της κρίσης η οποία μαστίζει την 

εσωτερική αγορά. Ειδικότερα οι πωλήσεις των κλιματιστικών στην εσωτερική αγορά 

εμφανίζονται μειωμένες κατά 57% εν αντιθέσει με τις πωλήσεις στο εξωτερικό οι οποίες 

εμφανίζονται αυξημένες σε ποσοστό 34%. Μείωση κατά 5% σημείωσαν οι πωλήσεις των 

Consumer Electronics της SHARP καθώς και οι λευκές συσκευές, οι πωλήσεις των οποίων 

στο εννεάμηνο είναι μειωμένες κατά 41%.Υπό τις παρούσες συνθήκες και λαμβανομένης 

υπόψιν της σημαντικά αυξημένης ποσοστιαίας μείωσης των πωλήσεων όλων των κλάδων 

στην εσωτερική αγορά, το ύψος των πωλήσεων της Μητρικής εταιρείας το εννεάμηνο κρίνεται 

ικανοποιητικό. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει επίσης να γίνει στη σημαντική αύξηση κατά 27% των 

εσόδων του Ομίλου στο τομέα της ενέργειας τα οποία ανήλθαν συνολικά σε € 3.717. 
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4. Χρηματοοικονομικό κόστος 
 
Η ανάλυση του χρηματοοικονομικού κόστους έχει ως εξής : 
 

 Ο Όμιλος 
Χρηματοοικονομικά έξοδα: 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009   1/7-30/9/2010 1/7-30/9/2009 
Χρεωστικοί τόκοι  (1.926) (3.353)  (669)  (820) 
Λοιπά τραπεζικά έξοδα και προμήθειες  (373) (418)  (128)  (172) 
Χρημ/μικο κόστος πρόβλεψης απομάκρυνσης 
εξοπλισμού (10) -  - - 
Συναλλαγματικές διαφορές  (4.579) (1.006)  (1.037)  (112) 
Αποτίμηση παραγώγων (214) -  (348)  - 
Λοιπά (14) -  - - 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (7.116) (4.777)   (2.182)  (1.104) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα:      
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 769 1.092  153  25 
Κέρδη από χρεόγραφα (Πώληση- Μερίσματα) - 4  - 2 
Συναλλαγματικές διαφορές  4.308 2.366  1.359  308 
Αποτίμηση παραγώγων - -  -  (15) 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 5.077 3.462   1.512  320 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά)  (2.039) (1.315)   (670)  (784) 

 
 
 

 Η Εταιρεία 
Χρηματοοικονομικά έξοδα: 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009   1/7-30/9/2010 1/7-30/9/2009 
Χρεωστικοί τόκοι  (1.224) (2.551)  (456)  (472) 
Λοιπά τραπεζικά έξοδα και προμήθειες  (366) (400)  (126)  (164) 
Χρημ/μικο κόστος πρόβλεψης απομάκρυνσης 
εξοπλισμού - -  - - 
Συναλλαγματικές διαφορές  (4.579) (1.007)  (1.037)  (114) 
Αποτίμηση παραγώγων (214) -  (348)  - 
Λοιπά (15) -  - - 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (6.398) (3.958)   (1.967)  (750) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα:      
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 468 896  43  20 
Κέρδη από χρεόγραφα (Πώληση- Μερίσματα) - 3  - 1 
Συναλλαγματικές διαφορές  4.308 2.035  1.358  217 
Αποτίμηση παραγώγων - -  - (15) 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 4.776 2.934   1.401  223 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά)  (1.622) (1.024)   (566)  (527) 
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Συγκεντρωτικά οι ανωτέρω λογαριασμοί έχουν ως εξής : 
 

 Ο Όμιλος 
 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009   1/7-30/9/2010 1/7-30/9/2009 
      
Συναλλαγματικές διαφορές (485) 1.360  (26)  181 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και 
ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 754 1.096  153  27 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (2.308) (3.771)  (797)  (992) 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά)  (2.039) (1.315)   (670)  (784) 

 
 
 

 Η Εταιρεία 
 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009   1/7-30/9/2010 1/7-30/9/2009 
      
Συναλλαγματικές διαφορές (485) 1.028  (26)  88 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και 
ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 453 899  43  21 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (1.590) (2.951)  (583)  (636) 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά)  (1.622) (1.024)   (566)  (527) 

 
 
5. Φόρος εισοδήματος 
 

     Η μητρική Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για 

τις ακόλουθες χρήσεις: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚA ΧΡΗΣΕΙΣ 
F.G. EUROPE A.E. 2008 έως και 2009  
ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS Α.Ε. 2007 εως και 2009 
ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E. 2007 εως και 2009 
 R.F. ENERGY A.E. Ανέλεγκτη από την συστασή της (2006) 
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 2007 έως και 2009 
CITY ELECTRIC A.E. 2007 εως και 2009 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ A.E. Ανέλεγκτη από την σύστασή της (2002) 
ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ανέλεγκτη από την σύστασή της (2004) 
R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ A.E. Ανέλεγκτη από την σύστασή της (2008) 
R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ A.E.                   Ανέλεγκτη από την σύστασή της (2008) 
R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ A.E.    Ανέλεγκτη από την σύστασή της (2008) 
R.F. ENERGY ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ A.E.              Ανέλεγκτη από την σύστασή της (2008) 
R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ A.E.          Ανέλεγκτη από την σύστασή της (2008) 
R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ A.E.                    Ανέλεγκτη από την σύστασή της (2008) 
R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ A.E.                      Ανέλεγκτη από την σύστασή της (2008) 
R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ A.E.             Ανέλεγκτη από την σύστασή της (2008) 
R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ A.E.                     Ανέλεγκτη από την σύστασή της (2008) 
R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ A.E.                  Ανέλεγκτη από την σύστασή της (2008) 

 

Ο φόρος εισοδήματος, που εμφανίζεται στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις αναλύεται 

ως εξής:  
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 Ο Όμιλος 
 1/1 - 30/09/10 1/1 -30/09/09 1/4 - 30/9/10 1/7 - 30/9/09 
Φόρος Εισοδήματος (τρέχουσα χρήση) (1.425) (3.924) (194)  (1.333) 
Έκτακτη φορολογική εισφορά (1.359) - - - 
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος (124) 528 (113)  (20) 
Πρόβλεψη ενδεχόμενων διαφορών 
φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων 
χρήσεων  (149) (111) (71)  (27) 
Φόρος Εισοδήματος στα αποτελέσματα (3.057) (3.507) (378)  (1.380) 
     
 Η Εταιρεία 
 1/1 - 30/09/10 1/1 -30/09/09 1/4 - 30/9/10 1/7 - 30/9/09 
Φόρος Εισοδήματος (τρέχουσα χρήση) (1.386) (3.672) (318)  (1.334) 
Έκτακτη φορολογική εισφορά (1.359) - - - 
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος (147) 43 (29)  24 
Πρόβλεψη ενδεχόμενων διαφορών 
φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων 
χρήσεων  (75) (75) (25)  (25) 
Φόρος Εισοδήματος στα αποτελέσματα (2.967) (3.704) (372)  (1.335) 

 

 

Σημειώνεται ότι οι 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 στην τρέχουσα περίοδο σε σχέση με το θέμα αυτό ανέρχεται σε € 388 και € 292  

αντίστοιχα. 
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6. Κέρδη ανά μετοχή 
 

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται µε τη διαίρεση του αναλογούντος στους μετόχους της 

Εταιρείας κέρδους µε τον σταθµισµένο μέσο όρο των σε κυκλοφορία μετοχών κατά την 

διάρκεια της περιόδου.  

 

 

 Ο Όμιλος   
 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009   1/7-30/9/2010  1/7-30/9/2009 
Κέρδη / (ζημίες) της περιόδου, μετά από 
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 3.230 10.933  866 3.810 
Σταθμισμένος  Μ.Ο. μετοχών  52.800.154 52.800.154  52.800.154 52.800.154 
Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή  (σε ΕΥΡΩ) 0,0612 0,2071   0,0164 0,0722 

 Η Εταιρεία   
 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009  1/7-30/9/2010  1/7-30/9/2009 
Κέρδη / (ζημίες) της περιόδου, μετά από 
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 3.404 10.634 1.073  3.907 
Σταθμισμένος  Μ.Ο. μετοχών  52.800.154 52.800.154 52.800.154 52.800.154 
Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή  (σε ΕΥΡΩ) 0,0645 0,2014 0,0203 0,0740 

 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την Τετάρτη, 14 

Απριλίου 2010, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας ποσού  € 

7.920, που αντιστοιχεί σε μέρισμα 0,15 € ανά μετοχή. Το καθαρό πληρωτέο στους 

δικαιούχους ποσό μετά την παρακράτηση φόρου 10% σύμφωνα με το ν. 3697/2008, 

ανέρχεται σε 0,135 €. Ημερομηνία  αποκοπής του μερίσματος, ορίσθηκε η Παρασκευή 

16/4/2010.  Ημερομηνία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους ορίσθηκε η 

Δευτέρα 26/4/2010 μέσω των καταστημάτων της EFG EUROBANK ERGASIAS A.E..  
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7. Ενσώματα πάγια, επενδύσεις σε ακίνητα  και άϋλα περιουσιακά στοιχεία. 
 

Τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου κατά την 30/9/2010 αναλύονται ως εξής: 

 

 Ενσώματα πάγια  Επενδύσεις σε ακίνητα   Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Γήπεδα-
Οικόπεδα 

Κτίρια 
και 

τεχνικά 
έργα 

Μηχανήματα-
Εγκαταστάσεις-

Λοιπός 
Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα 
και λοιπός 
εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση  

Σύνολο 
Ενσώματων 
Παγίων  Οικόπεδα Κτίρια 

Σύνολο 
Επενδύσεων 
σε ακίνητα  

Άδεια 
παραγωγής 
Αιολικής 
Ενέργειας 

Λοιπά 
δικαιώματα 
χρήσης 

Σύνολο 
Άϋλων 

περιουσιακών 
στοιχείων 

1/1/2009                
Αξία κτήσης 5 3.755  18.537 312 1.184 15.222 39.016  52 284 336  1.800 190  1.990  
Σωρευμένες αποσβέσεις - (297)  (1.071) (145) (851) - (2.364)  - (3) (3)  - (94)  (94)  

Αναπόσβεστη αξία 01/01/09 5 3.458  17.466 167 333 15.222 36.652  52 281 333  1.800 96  1.896  
1/1-31/12/2009                
Προσθήκες - - 575 71 186 1.802 2.635  - - -  - - - 
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση - 1.530  14.781 - - (16.311) -  - - -  - - - 
Πωλήσεις / Μεταφορές - - - - - - -  - - -  - - - 
Αποσβέσεις περιόδου - (256)  (1.831) (34) (139) - (2.260)  - (7) (7)  - (16)  (16)  
Αποσβέσεις πωληθέντων - - - - - - -  - - -  - - - 
31/12/2009                
Αξία κτήσης 5 5.285  33.893 383 1.370 713 41.650  52 284 336  1.800 190  1.990  
Σωρευμένες αποσβέσεις - (553)  (2.902) (179) (990) - (4.624)  - (10) (10)  - (110)  (110)  
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2009 5 4.732  30.991 204 380 713 37.026  52 274 326  1.800 80  1.880  
1/1-30/9/2010                
Προσθήκες - 43  29 - 123 17 212  - - -  - - - 
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση - - - - - - -  - - -  - - - 
Πωλήσεις / Μεταφορές - - - (7) - - (7)  - - -  - - - 
Αποσβέσεις περιόδου - (215)  (1.687) (38) (113) - (2.053)   (4) (4)   (6)  (6)  
Αποσβέσεις πωληθέντων - - - 7   7  - - -  - - - 
30/9/2010                
Αξία κτήσης 5 5.328  33.922 376 1.493 730 41.855  52 284 336  1.800 190  1.990  
Σωρευμένες αποσβέσεις - (768)  (4.589) (210) (1.103) - (6.670)  - (14) (14)  - (116)  (116)  
Αναπόσβεστη αξία 30/9/2010 5 4.560  29.333 166 390 730 35.185  52 270 322  1.800 74  1.874  

 24



                         Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων  
                                 περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2010 
                            (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 25

Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατά την 30/9/2010 αναλύονται ως εξής: 

 

 Ενσώματα πάγια  Επενδύσεις σε ακίνητα   Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Γήπεδα-
Οικόπεδα 

Κτίρια 
και 

τεχνικά 
έργα 

Μηχανήματα-
Εγκαταστάσεις-

Λοιπός 
Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα 
και λοιπός 
εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση  

Σύνολο 
Ενσώματων 
Παγίων  Οικόπεδα Κτίρια 

Σύνολο 
Επενδύσεων 
σε ακίνητα   

Λοιπά 
δικαιώματα 
χρήσης 

Σύνολο 
Άϋλων 

περιουσιακών 
στοιχείων 

1/1/2009                
Αξία κτήσης 5  36  11 105 978 - 1.135  52 285 337   29  29  

Σωρευμένες αποσβέσεις - (24)  (7) (68) (776) - (875)  - (4) (4)   (24)  (24)  

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2009 5  12  4 37 202   260  52 281 333   5  5  

1/1-31/12/2009                
Προσθήκες - - - 71 164 - 235  - - -   - - 
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση - - - - - - -  - - -   - - 
Πωλήσεις / Μεταφορές - - - - - - -  - - -   - - 
Αποσβέσεις περιόδου - (3)  (1) (1) (81) - (86)  - (6) (6)   (2)  (2)  
Αποσβέσεις πωληθέντων - - - - - - -  - - -   - - 
31/12/2009              - - 
Αξία κτήσης 5  36  11 176 1.142 - 1.370  52 285 337   29  29  

Σωρευμένες αποσβέσεις - (27)  (8) (69) (857) - (961)  - (10) (10)   (26)  (26)  

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2009 5  9  3 107 285   409  52 275 327   3  3  

1/1-30/9/2010                
Προσθήκες - - - - 51 17  68  - - -   - - 
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση - - - - - - 0  - - -   - - 
Πωλήσεις / Μεταφορές - - - (7) - - (7)  - - -   - - 
Αποσβέσεις περιόδου - (2)   (15) (69) - (86)  - (5) (5)   (1)  (1)  
Αποσβέσεις πωληθέντων - - - 7 - - 7  - - -   - - 
30/9/2010                
Αξία κτήσης 5  36  11 169 1.193 17  1.431  52 285 337   29  29  

Σωρευμένες αποσβέσεις - (29)  (8) (77) (926) - (1.040)  - (15) (15)   (27)  (27)  

Αναπόσβεστη αξία 30/9/2010 5  7  3 92 267 17  391  52 270 322   2  2  
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Επί των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα 

βάρη.  

 
Οι «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» του Ομίλου κατά ποσού € 713 αφορούν τη δαπάνη 

κατασκευής Αιολικών πάρκων και Υδροηλεκτρικών Σταθμών, από θυγατρικές εταιρείες του 

Ομίλου και κατά ποσού € 17 αφορούν την προκαταβολή κτήσεως μεταφορικών μέσων της 

Εταιρείας. Από τον έλεγχο απομείωσης των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν 

προέκυψαν ζημιές απομείωσης. 

 
8. Αποθέματα 
 
Για την περίοδο 1/1 – 30/9/2010 έγινε μείωση της αξίας των αποθεμάτων της Εταιρίας στην 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους κατά ποσού € 13. Την αντίστοιχη περίοδο 1/1 – 30/9/2009 

το ποσό της μείωσης ανερχόταν σε € 291 και επηρέασε το “Κόστος Πωλήσεων’’.   

 
9. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες της Εταιρίας την περίοδο 1/1 – 30/9/2010 ανήλθαν σε 

€ 495. Την αντίστοιχη περίοδο 1/1 – 30/9/2009 ανήλθαν σε € 587 και επηρέασε τα “Έξοδα 

Διάθεσης”. 

 
10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
 Όµιλος   Εταιρεία  
 30/9/2010 31/12/2009  30/9/2010 31/12/2009 
Ταμείο 9 10  2 2 
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 33.213 45.663  19.306 15.074 
Σύνολο 33.222 45.673  19.308 15.076 

 
 
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του Ομίλου και της Εταιρείας και 

τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.  
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11. Δάνεια 
 
Τα δάνεια κατά την 30/9/2010 αναλύονται ως εξής: 

 
  Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
Μακροπρόθεσμα δάνεια 30/9/2010 31/12/2009  30/9/2010 31/12/2009 
Κοινό ομολογιακό δάνειο 62.728 71.113  48.736 59.014 
 62.728 71.113  48.736 59.014 
      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες εντός των επόμενων 12 
μηνών (11.263) (11.165)  (10.274)  (10.301) 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες μεταξύ 1 και 5 ετών (51.465) (59.948)  (38.462)  (48.713) 
 (62.728) (71.113)  (48.736)  (59.014) 
      
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 21.348 10.822  19.356 11 

 
 
Οι καθαρές εισροές (εισπράξεις) δανείων την περίοδο 1/1-30/9/2010 ήταν € 1.897 για τον 

Όμιλο και € 8.945 για την Εταιρεία. Για την αντίστοιχη περίοδο του 2009 οι καθαρές εκροές 

(αποπληρωμές) ήταν € 47.985 για τον Όμιλο και € 45.986 για την Εταιρεία. 

 

Με απόφαση του Δ/Σ της 18/1/2008 η Εταιρεία εξέδωσε σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 

2190/1920 και 3156/2003 Απλό Ομολογιακό Δάνειο ποσού € 75.000. Σκοπός του δανείου, 

σύμφωνα με την απόφαση του Δ/Σ ήταν η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου 

μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας. Η εκταμίευση 

του δανείου συμφωνήθηκε σε δύο δόσεις εκ των οποίων η πρώτη, ποσού € 56.250 έγινε την 

28/1/2008 και η δεύτερη ποσού € 18.750 έγινε την 28/3/2008. Το δάνειο είναι πενταετούς 

διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για δύο επιπλέον έτη. Η εξόφληση του δανείου με βάση 

την αρχική διάρκεια των πέντε ετών, θα γίνει σε 10 εξαμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων οι 5 

πρώτες δόσεις έχουν ήδη καταβληθεί έως την 28/7/2010. Τα ποσά εκάστης δόσεως από την 

1η μέχρι και την 9η ανέρχονται σε € 5.200 και της 10ης δόσης σε € 28.200. Το 

αποτελεσματικό επιτόκιο του δανείου για το εννεάμηνο του 2010 ήταν 2,13%. 

 
Με την από 3/4/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η 

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου F.G. EUROPE A.E., εξέδωσε 

Απλό Ομολογιακό Δάνειο ποσού € 12.800. Σκοπός του δανείου, σύμφωνα με την απόφαση 

της Γ/Σ ήταν η χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας. Η διάρκεια του 

δάνειου για το ποσό των € 6.065 είναι δωδεκαετής και η εξόφληση του θα γίνει σε 24 

εξαμηνιαίες δόσεις εκ των οποίων οι 3 πρώτες έχουν ήδη καταβληθεί έως την 30/9/2010. Το 

υπόλοιπο ποσό των € 6.735 αφορά χρηματοδότηση έναντι της προς είσπραξη επιχορήγησης 

και θα αποπληρωθεί απευθείας με την εξόφληση της επιχορήγησης. Τον Ιούνιο του 2010, η 

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έλαβε ποσό € 1.310 έναντι της πρώτης δόσης της εγκεκριμένης 
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επιχορήγησης και προχώρησε αμέσως στην αποπληρωμή ισόποσου μέρους της παραπάνω 

χορήγησης. Κατόπιν, εντός του Αυγούστου του 2010, η ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έλαβε 

ποσό € 2.059 ως υπόλοιπο της πρώτης δόσης της εγκεκριμένης δημόσιας επιχορήγησης και 

προχώρησε αμέσως σε αντίστοιχη αποπληρωμή. Εντός του Σεπτεμβρίου 2010 η ως άνω 

εταιρεία προχώρησε σε αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού έναντι της 

εγκεκριμένης επιχορήγησης ποσού € 3.365, εκδίδοντας μακροχρόνιες Ομολογίες με 

ενδεκαετή διάρκεια και εξόφληση σε 22 εξαμηνιαίες δόσεις. Το αποτελεσματικό επιτόκιο του 

δανείου ήταν 5,80%. 

 
Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε., θυγατρική εταιρεία του Ομίλου F.G. EUROPE A.E., έλαβε τον 

Οκτώβριο του 2009 βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση ποσού € 10.008 για την 

αναχρηματοδότηση υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων. Εντός του Δεκεμβρίου 2009 ποσό € 

5.934 μετατράπηκε σε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο διάρκειας 14 ετών με κυμαινόμενο επιτόκιο 

Euribor πλέον σταθερού περιθωρίου 2,30% ενώ το υπόλοιπο ποσό € 4.074 παρέμεινε ως 

βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση έναντι της εγκριθείσας επιχορήγησης με κυμαινόμενο 

επιτόκιο Euribor πλέον σταθερού περιθωρίου 2,00%. Για τη σύναψη του ανωτέρω 

ομολογιακού δανείου δόθηκαν εξασφαλίσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τη δέσμευση των 

τραπεζικών της λογαριασμών, την ενεχυρίαση των μετοχών του εκδότη καθώς και εκχώρηση 

μέρους των μελλοντικών της απαιτήσεων από τη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 

που έχει συνάψει με τη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. Το δάνειο θα αποπληρωθεί σε 28 εξαμηνιαίες 

επετειακές δόσεις, με την πρώτη να έχει καταβληθεί στις 21/06/2010. Εντός του Σεπτεμβρίου 

2010 η ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. εισέπραξε ποσό € 2.037 ως την πρώτη δόση της 

εγκεκριμένης επιχορήγησης και προέβη σε άμεση αποπληρωμή του σχετικού  

βραχυπρόθεσμου δανείου.  

 
Η θυγατρική εταιρεία ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. είχε συνάψει σύμβαση πίστωσης € 525 

για την αποπληρωμή μεσομακροπρόθεσμου δανείου λήξης 02/09/2014 που 

χρησιμοποιήθηκε για την χρηματοδότηση της κατασκευής έργου. Το επιτόκιο του δανείου 

ήταν κυμαινόμενο Euribor πλέον σταθερού περιθωρίου 1,50% με τριμηνιαίο εκτοκισμό. Στα 

πλαίσια του δανείου η Εταιρεία είχε εκχωρήσει τις μελλοντικές της απαιτήσεις από σύμβαση 

αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συνάψει με την εταιρεία ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. Εντός 

του Σεπτεμβρίου 2010, η εταιρεία προέβη σε εκούσια αποπληρωμή του συνόλου των 

δανειακών υποχρεώσεών της. 

 
Η εύλογη αξία των ανωτέρω δανείων προσεγγίζει την ονομαστική τους αξία. 
 
Τα αποτελεσματικά επιτόκια για τα υπόλοιπα βραχυπρόθεσμα δάνεια ήταν περίπου 4,60%. 
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12. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 
 
Ως συνδεδεμένα μέρη κατά το Δ.Λ.Π. 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες που έχουν 

κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή/και Διοίκηση με την εταιρεία, συγγενείς με αυτήν εταιρείες, 

καθώς επίσης  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διοικητικά στελέχη της εταιρείας. Η 

εταιρεία προμηθεύεται από τα συνδεδεμένα μέρη αγαθά και υπηρεσίες, ενώ και η ίδια 

προμηθεύει αγαθά και παρέχει υπηρεσίες σε αυτά. Οι πωλήσεις της εταιρείας προς τα 

συνδεμένα μέρη αφορούν κυρίως εμπορεύματα. Οι τιμές πώλησης ορίζονται στη βάση 

κόστους πλέον ενός μικρού περιθωρίου κέρδους, σε σχέση με αυτό που ισχύει για τις 

πωλήσεις σε τρίτους.  

Οι πωλήσεις υπηρεσιών προς την εταιρεία, αφορούν κυρίως υπηρεσίες αποθήκευσης 

(logistics κ.τ.λ.) και υπηρεσίες service.  

Οι αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. αφορούν καταβληθείσες αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου στα 

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη και οι αμοιβές των Διοικητικών στελεχών, αφορούν αμοιβές 

για υπηρεσίες εξηρτημένης εργασίας. 

 
 Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 

εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24. 

 

 
Θυγατρικές :   Η Εταιρεία 
Απαιτήσεις από :    30/9/2010 31/12/2009 
ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS A.E.    344 380 
ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E.    26 - 
Σύνολο    370 380 
     
Υποχρεώσεις προς :      
ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E.    - 93 
Σύνολο    - 93 
      
      
    Η Εταιρεία 
    1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009 
Έσοδα :      
Αποθέματα    93 88 
Λοιπά    57 4 
Σύνολο    150 92 
      
Έξοδα και αγορές αποθεμάτων :      
Εγγυήσεις    (465) (848) 
Αποθήκευτρα    (2.537) (2.358) 
Σύνολο    (3.002) (3.206) 
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Εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
Απαιτήσεις από : 30/9/2010 31/12/2009  30/9/2010 31/12/2009 
      
ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. 490 486  103 99 
      
      
      
 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009  1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009 
Έξοδα      
Ενοίκια (2.197) (2.129)  (457) (439) 
      
      
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Στελέχη 
Διοίκησης : 

 

Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 30/9/2010 31/12/2009  30/9/2010 31/12/2009 
      
Απαιτήσεις από τα διεθυντικά στελέχη και μέλη 
της διοίκησης - -  - - 
      
Υποχρεώσεις προς τα διεθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης 10 -  10 - 
      
 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
Αμοιβές- Λοιπές Παροχές : 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009  1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009 
Αμοιβές (1.500) (1.464)  (1.396) (1.349) 
Πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία (15) (11)  (15) (11) 
Σύνολο (1.515) (1.475)  (1.411) (1.360) 

 
 
13. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Το έτος 2008 υποβλήθηκαν αιτήσεις από θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου προς την Ρ.Α.Ε. και 

Υπουργείο Ανάπτυξης, για έκδοση Αδειών Παραγωγής για Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε διάφορες θέσεις στο Νομό Ευβοίας, συνολικής ισχύος 387MW. 

Παράλληλα εγκαταστάθηκαν ανεμολογικοί ιστοί, για λήψη μετρήσεων στις θέσεις αυτές. 

Ταυτόχρονα οι θυγατρικές της R.F. ENERGY A.E. προχώρησαν τις διαδικασίες για την λήψη 

θετικών γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Οι εν λόγω άδειες δεν έχουν 

ακόμη εκδοθεί. Η εταιρεία R.F. ENERGY Α.Ε. παρέχει στις θυγατρικές της υπηρεσίες στους 

τομείς της διοίκησης, διαχείρισης, ανάπτυξης και οργάνωσης του εν λόγω έργου. 

 

Ο Όμιλος είχε καταβάλλει μέχρι την 31/12/2009 για την ανάπτυξη του εν λόγω έργου το ποσό 

των €1.962, εκ των οποίων €1.369 περιλαμβάνεται στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και 

€593 περιλαμβάνεται στις ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση στον ενοποιημένο ισολογισμό. 
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Εντός του 2009 εκδόθηκαν άδειες παραγωγής σε τρίτους, για θέσεις επικαλυπτόμενες με 

αυτές για τις οποίες οι θυγατρικές έχουν υποβάλλει τις ανωτέρω αιτήσεις για άδειες 

παραγωγής. Το Δεκέμβριο του 2009 η εταιρεία υπέβαλλε ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας (ΣτΕ) αιτήσεις ακύρωσης κατά των Αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί χορήγησης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ στους τρίτους καθώς και κατά των σχετικών θετικών γνωμοδοτήσεων της Ρ.Α.Ε. και 

της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, επικαλούμενη έννομο συμφέρον (θέσεις 

εγκατάστασης για τις οποίες εκκρεμεί η εξέταση των ανωτέρω υποβληθεισών αιτήσεων για 

χορήγηση αδειών παραγωγής), παράβαση κατ’ ουσίαν διάταξης νόμου και παράβαση 

ουσιώδους τύπου. Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων η ως άνω 

αίτηση ακύρωσης δεν είχε ακόμη συζητηθεί. 

 

Επίσης, την 31/12/2009 η εταιρεία R.F. ENERGY A.E. έχει εγγυηθεί δάνεια θυγατρικών της 

συνολικού υπολοίπου € 8.351, τα οποία αποπληρώνονται σταδιακά μέχρι το 2023.  

 
Πέραν των ανωτέρω ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές 

εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν 

αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

 
14. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 
Σύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης σε 

περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας σχετίζεται με τις αποδοχές 

των εργαζομένων, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή 

συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται με αιτία δεν δικαιούνται 

αποζημίωσης. Η οφειλόμενη αποζημίωση, σε περίπτωση συνταξιοδότησης, είναι ίση με 40% 

του ποσού που θα πληρωνόταν σε περίπτωση απόλυσης. 

Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματίσει ο Όμιλος την 30/9/2010 για αποζημίωση των 

εργαζομένων λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των € 473 και της 

Εταιρείας στο ποσό € 280. Το ποσό της πρόβλεψης που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της 

περιόδου 1/1- 30/9/2010 είναι για τον Όμιλο € 68 και για την Εταιρεία € 40 και επηρέασε τα 

“Έξοδα Διοίκησης”.  

 
 
 
 
 
 
 
 



                                   Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων                               
                                            περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2010 
                                          (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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15. Δεσμεύσεις 
 
Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 
 
Ο Όμιλος δεν έχει ανεκτέλεστα υπόλοιπα συμβάσεων με προμηθευτές του την 30/9/2010. Οι 

μελλοντικές καταβολές από συμβάσεις για ενοικιάσεις κτιρίων μέχρι το έτος 2017 αναμένεται 

να ανέλθουν σε € 14.334. Επίσης οι μελλοντικές καταβολές από συμβάσεις για ενοικιάσεις 

αυτοκινήτων μέχρι το έτος 2014 αναμένεται να ανέλθουν σε € 410. 

 

16. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού  
 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ης Σεπτεμβρίου 2010 τα οποία 

θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων 

οικονομικών καταστάσεων. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της F.G. 

EUROPE Α.Ε. την 25 Νοεμβρίου 2010 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http:\\www.fgeurope.gr.  
 
 
           Γλυφάδα,  25 Νοεμβρίου 2010  
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