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Κατάσταση συνολικών εσόδων (Ενοποιηµένη) 

    Ο Όµιλος 

  
Σηµ. 

1/1-

30/9/2014  

1/1-

30/9/2013    

1/7-

30/9/2014 

1/7-

30/9/2013 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 3,4 54.832 80.165   13.399 19.811 

Κόστος Πωλήσεων 9 (43.750) (59.517)   (11.623) (15.893) 

Μικτό Κέρδος    11.082 20.648   1.776 3.918 

Άλλα έσοδα    185 544   53 56 

Έξοδα διάθεσης    (9.250) (9.402)   (3.199) (3.228) 

Έξοδα διοίκησης   (2.633) (2.608)   (795) (692) 

Άλλα έξοδα    (307) (1.454)   55 (868) 

Κέρδη (Ζηµιές) εκµετάλλευσης   (923) 7.728   (2.110) (814) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  5 2.451 2.572   1.277 972 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  5 (6.448) (4.154)   (3.128) (785) 

Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων    (4.920) 6.146   (3.961) (627) 

Φόρος εισοδήµατος  6 891 (1.498)   1.061 146 

Κέρδος (Ζηµιές) περιόδου   (4.029) 4.648   (2.900) (481) 

              

Το Κέρδος (Ζηµιά) αποδίδεται σε :              

Ιδιοκτήτες µητρικής   (3.169) 4.064   (2.659) (605) 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές    (860) 584   (241) 124 

Σύνολο   (4.029) 4.648   (2.900) (481) 

              

Λοιπά συνολικά έσοδα             

Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατά-

σταση Αποτελεσµάτων σε µεταγενέστερες 
περιόδους       

  

    

Συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή 

εκµεταλλεύσεων εξωτερικού   9 - 

  

1 - 

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία   (104) 501 

  

51 371 

    (95) 501   52 371 

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία - Αναταξινόµηση στα αποτελέσµατα   - 202 

  

- - 

    - 202   - - 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου καθαρά 

από φόρο   (95) 703 

  

52 371 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο   (4.124) 5.351 

  

(2.848) (110) 

              

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αποδίδο-

νται σε :       

  

    

Ιδιοκτήτες µητρικής   (3.268) 4.767   (2.607) (234) 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές    (856) 584   (241) 124 

Σύνολο   (4.124) 5.351   (2.848) (110) 

              

Kέρδη (Ζηµιές) περιόδου ανά µετοχή              

Βασικά  και αποµειωµένα (εκφρασµένα σε €): 7 (0,0600)  0,0770   (0,0504)  (0,0115)  
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Κατάσταση συνολικών εσόδων (Εταιρική) 

    Η Εταιρεία 

  
Σηµ. 

1/1-

30/9/2014  

1/1-

30/9/2013    

1/7-

30/9/2014 

1/7-

30/9/2013 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 4 52.166 71.553   10.170 17.054 

Κόστος Πωλήσεων   (40.818) (54.744)   (8.752) (14.215) 

Μικτό Κέρδος    11.348 16.809   1.418 2.839 

Άλλα έσοδα    100 117   37 28 

Έξοδα διάθεσης    (9.250) (9.617)   (3.199) (3.265) 

Έξοδα διοίκησης   (1.809) (1.892)   (447) (613) 

Άλλα έξοδα    (17) (9)   (2) (3) 

Κέρδη (Ζηµιές) εκµετάλλευσης   372 5.408   (2.193) (1.014) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  5 2.360 1.544   1.210 311 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  5 (5.418) (2.563)   (2.663) (308) 

Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων    (2.686) 4.389   (3.646) (1.011) 

Φόρος εισοδήµατος  6 646 (1.070)   930 248 

Κέρδος (Ζηµιά) περιόδου   (2.040) 3.319   (2.716) (763) 

              

Λοιπά συνολικά έσοδα             

Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατά-

σταση Αποτελεσµάτων σε µεταγενέστερες 
περιόδους             

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία   (104) 501   51 371 

    (104) 501   51 371 

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία - Αναταξινόµηση στα αποτελέσµατα   - 202   - - 

    - 202   - - 

              

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου καθαρά 

από φόρο   (104) 703   51 371 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο   (2.144) 4.022   (2.665) (392) 

              

Kέρδη (Ζηµιές) περιόδου ανά µετοχή              

Βασικά  και αποµειωµένα (εκφρασµένα σε €): 7 (0,0386)  0,0629   (0,0514)  (0,0145)  
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 30ης Σεπτεµβρίου 2014 (Ενοποιηµένη & Εταιρική) 

    Ο Όµιλος    Η Εταιρεία  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Σηµ. 30/9/2014 31/12/2013   30/9/2014 31/12/2013 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία             
Ενσώµατα πάγια 8 63.239 66.721   615 484 

Επενδύσεις σε ακίνητα 8 257 260   257 260 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  8 7.396 7.571   5 3 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες   - -   29.952 29.287 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις   683 684   660 660 

Αναβαλλόµενοι φόροι   1.600 1.367   887 770 

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 13 1.359 1.467   1.359 1.467 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων   74.534 78.070   33.735 32.931 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία             
Αποθέµατα  9 54.795 40.433   53.026 40.433 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 10 38.415 37.263   32.142 26.509 

Ταµ ιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11 5.501 12.144   3.385 10.711 

Σύνολο κυκλοφορούντων   98.711 89.840   88.553 77.653 

Σύνολο Ενεργητικού    173.245 167.910   122.288 110.584 

              

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ             

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ              

Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής             

Μετοχικό κεφάλαιο    15.840 15.840   15.840 15.840 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο    6.731 6.731   6.731 6.731 

Λοιπά αποθεµατικά   4.450 4.349   4.388 4.346 

Αποτελέσµατα εις νέον   (10.004) 3.925   2.108 14.854 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής   17.017 30.845   29.067 41.771 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές    18.007 18.525       

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    35.024 49.370   29.067 41.771 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ              

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις              
Μακροπρόθεσµα δάνεια  12 17.869 20.539   - - 

Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζόµενους   491 539   451 502 

Αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις   20.847 22.180   - - 

Μακροπρόθεσµες προβλέψεις    1.677 1.604   - - 

Αναβαλλόµενοι φόροι   1.015 1.162   - - 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων   41.899 46.024   451 502 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις              
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια  12 1.709 35.969   1.709 35.969 

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων δανείων 12 62.043 24.215   59.307 21.364 

Οφειλόµενοι φόροι εισοδήµατος    - 557   - 437 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 14 32.570 11.775   31.754 10.541 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   96.322 72.516   92.770 68.311 

Σύνολο υποχρεώσεων   138.221 118.540   93.221 68.813 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων    173.245 167.910   122.288 110.584 
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Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων (Ενοποιηµένη) 

  
Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 

υπέρ το 

άρτιο 

Τακτικό 

αποθεµατικό 

∆ιαθέσιµα 

για πώληση - 

Αποθεµατικό  

ευλόγων 

αξιών 

Αποθεµατικά 

φορολογικών 

νόµων / Λοιπά 

Αδιανέµητα κέρδη / 

(Σωρευµένες ζη-

µιές) Σύνολο 

Μη ελέγ-

χουσες 
συµµετοχές 

Σύνολο 

Ιδίων Κε-

φαλαίων 

                    

Υπόλοιπο την 1/1/2013 15.840 6.623 3.961 (2.253) 2.650 8.399 35.220 20.171 55.391 

   Μεταβολή περιόδου                   

Κέρδη περιόδου - - - - - 4.064 4.064 584 4.648 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - 703 - - 703 - 703 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου - - - 703 - 4.064 4.767 584 5.351 

Έξοδα έκδοσης µετοχών - 108 - - 145 (253) - - - 

(Αύξηση)/µείωση ποσοστού συµµετοχής σε 
θυγατρικές  - - - - - (8.623) (8.623) (1.949) (10.572) 

Υπόλοιπο την 30/9/2013 15.840 6.731 3.961 (1.550) 2.795 3.587 31.364 18.806 50.170 

                    

Υπόλοιπο την 1/1/2014 15.840 6.731 3.961 (1.273) 1.661 3.925 30.845 18.525 49.370 

   Μεταβολή περιόδου                   

Κέρδη περιόδου - - - - - (3.169) (3.169) (860) (4.029) 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - (104) 5 - (99) 4 (95) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου - - - (104) 5 (3.169) (3.268) (856) (4.124) 

Τακτικό Αποθεµατικό - - 200 - - (200) - - - 

∆ιανοµή µερίσµατος χρήσεως 2013 - - - - - (10.560) (10.560) - (10.560) 

(Αύξηση) / µείωση ποσοστού συµµετοχής σε 
θυγατρικές - - - - - - - 338 338 

Υπόλοιπο την 30/09/2014 15.840 6.731 4.161 (1.377) 1.666 (10.004) 17.017 18.007 35.024 
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Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων (Εταιρική) 

  

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 

υπέρ το 

άρτιο 

Τακτικό 

αποθεµατικό 

∆ιαθέσιµα 

για πώληση - 

Αποθεµατικό  

ευλόγων 

αξιών 

Αναλογιστικά 

κέρδη και 
ζηµιές 

Αποθεµατικά 

φορολογικών 

νόµων 

Αδιανέµητα 

κέρδη/ (Σω-

ρευµένες 
ζηµιές) Σύνολο 

                  

Υπόλοιπο την 1/1/2013 15.840 6.726 3.792 (2.253) (8) 1.856 12.097 38.050 

   Μεταβολή περιόδου                 

Κέρδη περιόδου - - - - - - 3.319 3.319 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - 703 - - - 703 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

περιόδου - - - 703 - - 3.319 4.022 

Έξοδα έκδοσης µετοχών - 5 - - - (5) - - 

Υπόλοιπο την 30/9/2013 15.840 6.731 3.792 (1.550) (8) 1.851 15.416 42.072 

                  

Υπόλοιπο την 1/1/2014 15.840 6.731 3.792 (1.273) (24) 1.851 14.854 41.771 

   Μεταβολή περιόδου                 

Κέρδη περιόδου - - - - - - (2.040) (2.040) 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - (104) - - - (104) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

περιόδου - - - (104) - - (2.040) (2.144) 

Τακτικό αποθεµατικό - - 146 - - - (146) - 

∆ιανοµή µερίσµατος χρήσεως 
2013 - - - - - - (10.560) (10.560) 

Υπόλοιπο την 30/9/2014 15.840 6.731 3.938 (1.377) (24) 1.851 2.108 29.067 



                                    Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων  
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η
 Ιανουαρίου έως 30

η  
Σεπτεµβρίου 2014 

                                       (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών (Ενοποιηµένη και Εταιρική) 

  Ο Όµιλος   Η Εταιρεία  

  

1/1-

30/9/2014 

1/1-

30/9/2013   

1/1-

30/9/2014 

1/1-

30/9/2013 

Λειτουργικές δραστηριότητες           

Κέρδη προ φόρων (4.920)  6.146    (2.686)  4.389  

Πλέον / µείον προσαρµογές για:           

Αποσβέσεις 4.003  4.018    83  40  

Προβλέψεις 290  263    290  263  

Συναλλαγµατικές διαφορές 766  (437)    766  (437)  

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας (343)  (1.156)    (308)  (127)  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.107  3.658    3.293  2.068  

Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων επενδύσεων (1.333)  (1.306)    - - 

Προβλέψεις παροχών σε εργαζοµένους 37  55    33  32  

Έξοδα αποµείωσης / διαγραφής 145  590    - - 

Λειτουργικό αποτέλεσµα προ των µεταβολών στο κεφάλαιο 

κίνησης 2.752  11.831    1.471  6.228  

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 

δραστηριότητες:           

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (14.371)  (12.613)    (12.602)  (12.612)  

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (595)  (3.670)    (5.977)  (2.180)  

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 19.248  2.055    20.174  3.822  

Μείωση / (αύξηση) λοιπών µακροπροθεσµών απαιτήσεων 1  6    - 4  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 7.035  (2.391)    3.066  (4.738)  

Μείον:           

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (3.818)  (3.468)    (3.091)  (2.264)  

Καταβεβληµένοι φόροι (1.097)  (471)    (901)  (382)  

Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δρα-

στηριότητες (α) 2.120  (6.330)    (926)  (7.384)  

Επενδυτικές δραστηριότητες           

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων (1.675)  (5.585)    (2.220)  (5.586)  

Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών, κοινοπρα-

ξιών και λοιπών επενδύσεων 1.920  2.650    1.920  - 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (343)  (164)    (213)  (15)  

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων - 4    - 4  

Πρόσοδοι επιχορηγήσεων - 7.972    -   

Τόκοι εισπραχθέντες 263  591    229  212  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 

(β) 165  5.468    (284)  (5.385)  

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες           

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 65.000  7.843    65.000  7.843  

Εξοφλήσεις δανείων (63.487)  (18.939)    (60.675)  (6.836)  

Μερίσµατα πληρωθέντα (10.534)  -   (10.534)  - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριό-

τητες (γ) (9.021)  (11.096)    (6.209)  1.007  

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (6.736)  (11.958)    (7.419)  (11.762)  

Συναλλαγµατικές διαφορές 93  -   93  - 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 12.144  18.793    10.711  17.428  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 5.501  6.835    3.385  5.666  
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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 F.G. EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET A.S. 

και F.G. EUROPE ITALIA S.P.A, δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή και εµπορία 

κλιµατιστικών συσκευών όλων των τύπων, ενώ η R.F. ENERGY A.E. και οι παρακάτω 

θυγατρικές της   δραστηριοποιούνται στον τοµέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιµες πηγές. 

   
 - Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.  - ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.                                      

 - CITY ELECTRIC A.E.  - R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ A.E.                                         
 - ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ Α.Ε.                       - ΑΙΟΛΙΚΗ Α∆ΕΡΕΣ Α.Ε. 

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

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

ανήρχετο την 30 Σεπτεµβρίου 2014 σε 107 άτοµα και της Εταιρείας σε 88 άτοµα. Οι µετοχές 

της Εταιρείας είναι εισηγµένες στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  

 
1.2 ∆οµή και δραστηριότητες του Οµίλου 
 
Οι εταιρείες του Οµίλου οι οποίες περιελήφθησαν στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστά-

σεις είναι οι εξής:  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

30/9/2014 

ΧΩΡΑ    

Ε∆ΡΑΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ      

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 F.G. EUROPE A.E. Μητρική Ελλάδα Ολική ενοποίηση 

2 F.G. EUROPE ITALIA S.P.A. 100% (α) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 

3 

F.G. EUROPE KLIMA 

TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICAR-

ET A.S. 
55% (α) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 

4 R.F. ENERGY A.E. 50% (α) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 

5 Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 

6 CITY ELECTRIC A.E. 50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 

7 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ A.E. 50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 

8 ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 

9 ΑΙΟΛΙΚΗ Α∆ΕΡΕΣ A.E. 50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 

10 R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ A.E.                   50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
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Σηµείωση : (α) Άµεση συµµετοχή,  (β) Έµµεση συµµετοχή 

 

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

50,00%. Λόγω της συµφωνίας των µετόχων για διορισµό της πλειοψηφίας των µελών του ∆.Σ. 

από την F.G. EUROPE Α.Ε., η R.F. ENERGY Α.Ε. περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστά-

σεις του Οµίλου µε την µέθοδο της Ολικής Ενοποίησης. 

 
Με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στην αγορά της Τουρκίας ιδρύ-

θηκε την 16/4/2014 µε έδρα την Κωνσταντινούπολη θυγατρική εταιρεία µε αντικείµενο την 

πώληση όλων των τύπων κλιµατιστικών στην τουρκική επικράτεια. Η επωνυµία της εταιρείας 

είναι FG EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET A.S., το αρχικό κεφάλαιο 

της ανέρχεται σε € 751 και η F.G. EUROPE A.E. συµµετέχει µε ποσοστό 55%.  

 
Για τον ίδιο σκοπό την 03/06/2014 προχώρησε στη σύσταση θυγατρικής εταιρίας στην Ιταλία 

µε έδρα το Μιλάνο. Αντικείµενο της εταιρίας είναι η πώληση κλιµατιστικών GENERAL  στην 

Ιταλική αγορά. Η επωνυµία της εταιρείας είναι FG EUROPE ITALIA S.P.A., το αρχικό της κε-

φάλαιο ανέρχεται σε € 252 και η F.G. EUROPE A.E. συµµετέχει σε αυτήν µε ποσοστό 100%. 

Η εταιρεία την 30/06/2014 δεν είχε εισέτι δραστηριοποιηθεί.  

 
Οι ανωτέρω νεοϊδρυθείσες θυγατρικές ενσωµατώθηκαν για πρώτη φορά στις ενοποιηµένες οι-

κονοµικές καταστάσεις και η ενσωµάτωση τους δεν είχε επίδραση µεγαλύτερη του 25% στον 

«Κύκλο Εργασιών» και στα «Ίδια Κεφάλαια» του Οµίλου. 

 
Η F.G. EUROPE A.E. συµµετέχει µε ποσοστό 10,00% στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

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

καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας ως ∆ιαθέσιµο για πώληση χρηµατοοικονοµικό στοι-

χείο.    

 
Το υπόλοιπο των συµµετοχών της Εταιρείας κατά την 30/9/2014 αναλύεται ως εξής : 

 

Συµµετοχές 30/09/2014 

Α/

Α Επωνυµία Θυγατρικών 

    Υπό-

λοιπο             

έως          
31/12/13 

    Προσθή-

κες     
01/01-

30/09/14 

Μειώσεις   
01/01 -

30/09/14 

Υπόλοιπο 

30/09/14 

1 R.F. ENERGY A.E. 29.287  - - 29.287  

2 F.G. EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI 

SANAYI VE TICARET A.S. - 413  - 413  

3 F.G. EUROPE ITALIA S.P.A. - 252  - 252  

  ΣΥΝΟΛΟ 29.287  665  - 29.952  
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Συµµετοχές 31/12/2013 

Α/

Α Επωνυµία Θυγατρικών 

    Υπόλοιπο             

έως          
31/12/12 

    Προσθήκες     
01/01-

31/12/13 

Μειώσεις   
01/01 -

31/12/13 

Υπόλοιπο 

31/12/13 

1 R.F. ENERGY A.E. 18.713  10.574  - 29.287  

2 ΦΕΙ∆ΑΚΗΣ SERVICE A.E. 300  - (300)  - 

3 ΦΕΙ∆ΑΚΗΣ LOGISTICS Α.Ε. 521  - (521)  - 

  ΣΥΝΟΛΟ 19.534  10.574  (821)  29.287  

 

Τα "Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους" αφορούν 1) ζηµιά του Οµίλου και της Εταιρείας 

ποσού € 104, η οποία προέκυψε από την αποτίµηση στα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών 

προϊόντων τα οποία είναι χαρακτηρισµένα ως  "∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία" και 2) κέρδος του Οµίλου ποσού € 9, το οποίο προέκυψε από συναλλαγµατικές δια-

φορές κατά την µετατροπή εκµεταλλεύσεων εξωτερικού. 

 
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») έ-

χουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) που 

έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και ∆ιερµηνείες που έχουν 

εκδοθεί  από τη Μόνιµη Επιτροπή ∆ιερµηνειών και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρω-

παϊκή Ένωση.  

 
 Οι παρούσες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί  βάσει του ∆ΛΠ 34 «Εν-

διάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση» και συνεπώς πρέπει να εξετάζονται σε συνδυα-

σµό µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2013, που είναι διαθέσιµες 

στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας.  

Οι λογιστικές αρχές για την σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων είναι ίδιες µε 

αυτές µε αυτές των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου για την χρήση 2013 που έληξε την 

31η ∆εκεµβρίου 2013 εκτός από τις νέες τροποποιήσεις προτύπων και των νέων διερµηνειών  

που έχουν τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014 και έχουν υιοθετηθεί από την  Ευρωπα-

ϊκή Ένωση.  

Η σύνταξη Οικονοµικών Καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, απαιτεί τη διενέργεια εκτιµή-

σεων και την υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοι-

πα των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις 

για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµι-

κών 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 ε-

φαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµή-

σεων. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφοροποιούνται από τους 

λογιστικούς υπολογισµούς.  
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Τα λειτουργικά αποτελέσµατα της εννεαµηνιαίας περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 

2014 δεν είναι ενδεικτικά των αποτελεσµάτων που αναµένουµε για την χρήση που θα λήξει 

την 31 ∆εκεµβρίου 2014 λόγω της εποχικότητας του σηµαντικότερου ίσως τοµέα της επιχει-

ρηµατικής δραστηριότητας. Η εποχικότητα αυτή οφείλεται στο ότι οι πωλήσεις των κλιµατιστι-

κών που αποτελούν την κατ΄ εξοχήν δραστηριότητα της Εταιρείας και του Οµίλου, βοηθού-

ντων και των κλιµατολογικών συνθηκών, αυξάνονται στο β’  τρίµηνο του έτους. 

 
Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις 

∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντί-

στοιχων ποσών στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

2.2. Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές 

Η επίδραση της εφαρµογής των νέων τροποποιήσεων και διερµηνειών στις ενδιάµεσες οικο-

νοµικές καταστάσεις αναλύεται ακολούθως,  

2.2.1 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προ-

τύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ∆ιερµηνείες των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιε-

θνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και η ε-

φαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2014 ή µεταγενέστερα. 

• ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα Υπό 

Κοινό Έλεγχο» (Joint Arrangements), ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών 

σε άλλες Οντότητες», ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 

«Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριµένα τα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 

11 και ∆ΠΧΑ 12. Το ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα µο-

ντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων 

επιχειρήσεων. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις» και την ΜΕ∆ 12 «Ενοποίηση – Οικονοµικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το 

∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα Υπό Κοινό Έλεγχο» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηµατοοικονοµι-

κή πληροφόρηση των µελών που συµµετέχουν σε έναν Κοινό ∆ιακανονισµό (Joint 

Arrangement). Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη 

ΜΕ∆ 13 «Από Κοινού Ελεγχόµενες Οικονοµικές Μονάδες – Μη Νοµισµατικές Συνεισφορές 

από Μέλη µίας Κοινοπραξίας». Το ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Οντότη-

τες» συνενώνει, εµπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρι-

κές, τις από κοινού ελεγχόµενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις µη ενοποιού-

µενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το 

τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 µε τίτλο ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και το τροπο-

ποιηµένο ∆ΛΠ 28 µε τίτλο ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα πρότυπα 
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δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις µε εξαίρεση 

πρόσθετες απαιτήσεις γνωστοποίησης του ∆ΠΧΑ 12.  

• Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις,  Σχήµατα Υπό 

Κοινό Έλεγχο, Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Οντότητες 

(Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12) (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις 

αναφορικά µε τις µεταβατικές διατάξεις του ∆ΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον 

πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την µετάβαση στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 µειώνο-

ντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρµοσµένων συγκριτικών πληροφοριών µόνο κατά την 

προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά µε τις γνωστοποιήσεις για µη ενο-

ποιούµενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής 

πληροφόρησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικο-

νοµικές Καταστάσεις µε εξαίρεση πρόσθετες απαιτήσεις γνωστοποίησης του ∆ΠΧΑ 12.  

• Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 ΚΑΙ ∆ΛΠ 27) 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2014) 

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 

12 και ∆ΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». 

Το IASB χρησιµοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηρι-

οποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του 

κεφαλαίου, για εισόδηµα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να 

αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους µε βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατη-

γορία µπορούν να συµπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισµοί 

διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταµεία, κρατικά επενδυτικά κε-

φάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 10 

σχετικά µε την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιµετρούν συγκεκριµένες θυγατρι-

κές στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απα-

ραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και εται-

ρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.  

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» - 

Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014) 

Τον ∆εκέµβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηµα-

τοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειµένου να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά µε τις α-

παιτήσεις του Προτύπου για τις περιπτώσεις συµψηφισµού χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
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του ενεργητικού και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέ-

σης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Κα-

ταστάσεις.  

• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - 

Γνωστοποιήσεις για το Ανακτήσιµο Ποσό Μη-Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων 

του Ενεργητικού (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο 

∆ΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις 

γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να πραγµατοποιούνται αναφορικά µε το ανακτήσιµο ποσό 

ενός στοιχείου του ενεργητικού που έχει υποστεί µείωση της αξίας του, εάν αυτό το ποσό βα-

σίζεται στην εύλογη αξία µείον τα κόστη πώλησης. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις 

ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.  

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και 

Αποτίµηση» - Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής 

αντιστάθµισης (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή µετά την 01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού 

στο ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση». Ο στόχος των προτει-

νόµενων τροποποιήσεων είναι η εισαγωγή µίας εξαίρεσης περιορισµένου σκοπού, αναφορικά 

µε την αναστολή της λογιστικής αντιστάθµισης, σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΛΠ 39. Συγκεκρι-

µένα, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις, προτείνεται µία εξαίρεση όταν ο α-

ντισυµβαλλόµενος ενός παραγώγου που έχει προσδιοριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, αντικα-

θίσταται από έναν κύριο αντισυµβαλλόµενο, ως αποτέλεσµα αλλαγών σε νόµους ή κανονι-

σµούς. Σχετική εξαίρεση θα περιλαµβάνεται και στο ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.  

• Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της Ε∆∆ΠΧΑ 21. Η ∆ιερµηνεία αποσαφηνί-

ζει πότε µία εταιρεία θα πρέπει να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς 

που έχει επιβληθεί από το κράτος, στις Οικονοµικές της Καταστάσεις. Το Ε∆∆ΠΧΑ 21 είναι 

µία διερµηνεία του ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Στοιχεία 

του Ενεργητικού». Το ∆ΛΠ 37 θέτει τα κριτήρια για την αναγνώριση µίας υποχρέωσης, ένα εκ 

των οποίων είναι η παρούσα δέσµευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος, γνω-

στό ως δεσµευτικό γεγονός. Η διερµηνεία αναφέρει ότι το δεσµευτικό γεγονός που δηµιουργεί 

την υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς είναι η ενέργεια που περιγράφεται στη σχετι-
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κή νοµοθεσία και η οποία επιφέρει την πληρωµή της εισφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 

2.2.2 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων Προ-

τύπων τα οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊ-

κή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες ∆ιερµηνείες 

για τα υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δηµοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε 

δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριµένα:  

• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέ-

φερε το νέο πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού µοντέλου για την ταξινόµηση και 

την επιµέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό µοντέλο για αναµενόµενες ζηµιές από αποµείωση και 

επίσης µια ουσιαστικά αναµορφωµένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθµισης. Ο Όµιλος 

θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου 

του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπα-

ϊκή Ένωση. 

• ∆ΠΧΑ 14 Μεταβατικοί λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων ( εφαρµογή 

για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάµεσου αυ-

τού προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιµότητας των χρηµατοοικονοµικών αναφορών των 

εταιρειών  που έχουν ρυθµιζόµενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που 

υπόκεινται σε ειδική ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθµίζουν την 

παροχή και την τιµολόγηση  των συγκεκριµένων τύπων δραστηριοτήτων οικονοµικής οντότη-

τας. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ∆ΠΧΑ 15 Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες (εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017) 

Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο 

είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τό-

σο κάτω από τις αρχές των ∆ΠΧΑ όσο και των Αµερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP).  

Το νέο πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 18  Έσοδα, ∆ΛΠ 11 Κατασκευαστικές 

συµβάσεις και κάποιες διερµηνείες που είναι σχετιζόµενες µε τα έσοδα. Ο Όµιλος θα εξετάσει 

την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν 

αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από 

µία σειρά προσαρµογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες 

βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να 

τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: 

∆ΠΧΑ 2: Ορισµός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ∆ΠΧΑ 3: Λογιστική αντιµετώπιση ενός 

ενδεχόµενου ανταλλάγµατος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ∆ΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργι-

κών τοµέων,  ∆ΠΧΑ 8: Συµφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς πα-

ρουσίαση τοµέων µε τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ∆ΠΧΑ 13: Βραχυπρόθε-

σµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ∆ΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ∆ΛΠ 

16/∆ΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρµογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευµένων 

αποσβέσεων και ∆ΛΠ 24: Βασικά ∆ιευθυντικά Στελέχη. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από 

µία σειρά προσαρµογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες 

βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να 

τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: 

∆ΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάµενων ∆ΠΧΑ, ∆ΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ∆ΠΧΑ 13: 

Πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ∆ΛΠ 40: Αποσαφήνιση 

της αλληλεξάρτησης του ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακί-

νητα κατά την ταξινόµηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιµοποιούµε-

να ακίνητα. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Κα-

ταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθε-

τηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Το IASB προχώρησε τον Σεπτέµβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιε-

θνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται 

από µία σειρά προσαρµογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις 

ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές πε-
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ριόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονοµικές οντότητες επι-

τρέπεται να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο 

είναι τα εξής: ∆ΠΧΑ 5: Αλλαγές στις µεθόδους της Πώλησης, ∆ΠΧΑ 7: Συµβάσεις υπηρεσίας 

και εφαρµογή των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 7 στις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΛΠ 

19: Επιτόκιο προεξόφληση, και ∆ΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάµεση οικο-

νοµική αναφορά. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιο-

θετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 19: Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών: Εισφορές 

εργαζοµένων (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/07/2014) 

Το Νοέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού 

στο ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» µε τίτλο Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών: Ει-

σφορές Εργαζοµένων (Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρµογή 

σε εισφορές εργαζοµένων ή τρίτων µερών αναφορικά µε προγράµµατα καθορισµένων παρο-

χών.  Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιµετώπιση για τις 

εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζοµένων, όπως είναι για πα-

ράδειγµα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της µισθοδοσίας. Ο Όµι-

λος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµί-

λου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατοµικές 

Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 01/01/2016): 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισµένου σκοπού τροποποίηση στο ∆ΛΠ 27 

«Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Με την παρούσα τρο-

ποποίηση, µία εταιρεία έχει την επιλογή να επιµετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοι-

νοπραξίες και συγγενείς βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης στις ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της συγκεκριµένης τροποποίησης, δεν 

ίσχυε. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστά-

σεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων 

του Ενεργητικού µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας 

του» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2016) 
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Το Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισµένου σκοπού  «Πωλήσεις ή 

Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινο-

πραξίας» (τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28). Η τροποποίηση θα εφαρµόζεται από τις 

οικονοµικές οντότητες µελλοντικά για πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού που 

πραγµατοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016. Προγε-

νέστερη εφαρµογή επιτρέπεται, µε απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις Οικονο-

µικές Καταστάσεις. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµι-

κές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ16 και στο ∆ΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων µέσω των οποίων αλλάζει 

η χρηµατοοικονοµικά αναφορά καρποφόρων φυτειών,. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασί-

στηκε ότι οι καρποφόρες φυτείες που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της πα-

ραγωγής, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται µε το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώµατα πάγια (∆ΛΠ 

16). Συνεπώς οι τροποποιήσεις συµπεριλαµβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο εφαρ-

µογής του ∆ΛΠ 16 αντί του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτεί-

ες παραµένει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 41. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων 

των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει 

καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ16 και στο ∆ΛΠ 38: ∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε 

Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων  

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38. Το 

∆ΛΠ 16 και το ∆ΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον 

οποίο αντιµετωπίζονται οι αποσβέσεις στο ρυθµό της αναµενόµενης ανάλωσης των µελλοντι-

κών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει 

διευκρινίσει ότι η χρήση των µεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισµό της α-

πόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δηµιουργού-

νται από µια δραστηριότητα που περιλαµβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά 

αντανακλούν άλλους παράγοντες και όχι την ανάλωση των µελλοντικών οικονοµικών ωφε-

λειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να 

έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο  ∆ΠΧΑ 11: Accounting for Acquisitions of Interests in Joint 

Operations  

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 11. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά µε την λογιστική αντιµετώπιση της εξαγοράς 
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συµµετοχής σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία οικονοµική οντότητα και 

διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για τέτοιες εξαγορές. Ο Όµιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν 

αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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 κέρ-

δους. 

Οι τοµείς του Οµίλου είναι οι εξής: 

-    ∆ιαρκή 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. Ο τοµέας της κινητής τηλεφωνίας λόγω ελαχιστοποί-

ησης των δραστηριοτήτων του περιλαµβάνεται από 01/01/2011 στην ανωτέρω δραστηριότη-

τα. Επίσης οι δραστηριότητες οι οποίες αφορούν αποκλειστικά υπηρεσίες αποθήκευσης και 

επισκευής των διαρκών καταναλωτικών αγαθών περιλαµβάνονται από 1/1/2012 στην ανωτέ-

ρω δραστηριότητα. 

 
-    Ενέργεια  

Ο τοµέας της «ενέργειας» περιλαµβάνει την ανάπτυξη, διαχείριση και εκµετάλλευση ενεργεια-

κών projects, µε επίκεντρο τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.  

 
- Λοιπά 

Η νέα δραστηριότητα της εισαγωγής και εµπορίας τροφίµων, λόγω µικρής συµµετοχής στον 

κύκλο εργασιών της Εταιρίας, περιλαµβάνεται στον τοµέα «Λοιπά». 

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

ούνται 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 στο σύνολο τους χονδρικές και  όλα τα περιουσιακά 

του στοιχεία είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, εκτός της επένδυσης στις δύο νεοϊδρυθείσες 

θυγατρικές εταιρίες σε Τουρκία και Ιταλία.    

 
Η ανάλυση των αποτελεσµάτων του Οµίλου ανά τοµέα έχουν ως εξής : 
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1/1-30/9/2014 
∆ιαρκή κατανα-

λωτικά αγαθά Ενέργεια Λοιπά Σύνολο 

Εγγραφές 
ενοποίησης Όµιλος 

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες  49.227  4.714  891  54.832 -  54.832 

Πωλήσεις διατοµεακές  2.222 - -  2.222 ( 2.222) - 

Μείον : Κόστος Πωλήσεων ( 38.223) ( 4.682) ( 845) ( 43.750) - ( 43.750) 

Μείον : Κόστος πωλήσεων διατοµεακά ( 1.778) - - ( 1.778)  1.778 - 

Μικτό Κέρδος   11.448  32  46  11.526 ( 444)  11.082 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  103  82 -  185 -  185 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης  ( 9.249)  0 ( 1) ( 9.250) - ( 9.250) 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  ( 2.051) ( 582) - ( 2.633) - ( 2.633) 

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης ( 17) ( 290) - ( 307) - ( 307) 

Λειτουργικό κέρδος προ φόρων, χρη-

µατοοικονοµικών εξόδων  234 ( 758)  45 ( 479) ( 444) ( 923) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   2.417  34 -  2.451 -  2.451 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  ( 5.635) ( 813) - ( 6.448) - ( 6.448) 

Κέρδη προ φόρων  ( 2.984) ( 1.537)  45 ( 4.476) ( 444) ( 4.920) 

Φόρος εισοδήµατος   822  81 ( 12)  891 -  891 

Καθαρά κέρδη περιόδου µετά φόρων ( 2.162) ( 1.456)  33 ( 3.585) ( 444) ( 4.029) 

              

1/1-30/9/2013 

∆ιαρκή κατανα-

λωτικά αγαθά Ενέργεια Λοιπά Σύνολο 

Εγγραφές 
ενοποίησης Όµιλος 

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες  71.620  8.545 -  80.165 -  80.165 

Πωλήσεις διατοµεακές  2.961 - -  2.961 ( 2.961) - 

Μείον : Κόστος Πωλήσεων ( 54.650) ( 4.867) - ( 59.517) - ( 59.517) 

Μείον : Κόστος πωλήσεων διατοµεακά ( 2.380) - - ( 2.380)  2.380 - 

Μικτό Κέρδος   17.551  3.678 -  21.229 ( 581)  20.648 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  117  427 -  544 -  544 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης  ( 9.402) - - ( 9.402) - ( 9.402) 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης διατοµεα-

κά ( 581) - - ( 581)  581 - 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  ( 2.005) ( 603) - ( 2.608) - ( 2.608) 

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης ( 9) ( 1.445) - ( 1.454) - ( 1.454) 

Λειτουργικό κέρδος προ φόρων, χρη-

µατοοικονοµικών εξόδων  5.671  2.057 -  7.728 -  7.728 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   1.545  1.027 -  2.572 -  2.572 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  ( 2.564) ( 1.590) - ( 4.154) - ( 4.154) 

Κέρδη προ φόρων   4.652  1.494 -  6.146 -  6.146 

Φόρος εισοδήµατος  ( 1.171) ( 327) - ( 1.498) - ( 1.498) 

Καθαρά κέρδη περιόδου µετά φόρων  3.481  1.167 -  4.648 -  4.648 
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Η γεωγραφική ανάλυση των πωλήσεων του Οµίλου έχει ως εξής :  

 

Έσοδα πωλήσεων ανά γεωγραφικό τοµέα 

          

1/1-30/9/2014 

∆ιαρκή κατανα-

λωτικά αγαθά Ενέργεια Λοιπά Σύνολο 

Ελλάδα  15.654  4.714  891  21.259 

Εξωτερικό   33.573 - -  33.573 

Σύνολο  49.227  4.714  891  54.832 

          

          

1/1-30/9/2013 

∆ιαρκή κατανα-

λωτικά αγαθά Ενέργεια Λοιπά Σύνολο 

Ελλάδα  21.851  8.545 -  30.396 

Εξωτερικό   49.769 - -  49.769 

Σύνολο  71.620  8.545 -  80.165 

 

Το σύνολο του Ενεργητικού του κλάδου των «∆ιαρκών καταναλωτικών αγαθών» την 

30/09/2014 ανέρχεται σε € 92.818 και του κλάδου της «Ενέργειας» σε € 80.427. Την ίδια ηµε-

ροµηνία το σύνολο των υποχρεώσεων του κλάδου των «∆ιαρκών καταναλωτικών αγαθών» 

ανέρχεται σε € 93.290 και του κλάδου της «Ενέργειας» σε € 44.931. 

 

4. Έσοδα 
 

Η ανάλυση των εσόδων του Οµίλου και της Εταιρείας έχει ως ακολούθως : 
 

  Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  30/9/2014 30/9/2013   30/9/2014 30/9/2013 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 49.850 71.535   52.072 71.546 

Πωλήσεις προϊόντων (ηλεκτρική ενέργεια) 4.714 8.545   - - 

Πωλήσεις υπηρεσιών 268 85   94 7 

Κύκλος εργασιών 54.832 80.165   52.166 71.553 

            

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 185 544   100 117 

            

Γενικό σύνολο 55.017 80.709   52.266 71.670 

 
Οι συνολικές πωλήσεις της F.G. EUROPE A.E. το εννεάµηνο του 2014 ανήλθαν σε 52.072 

έναντι πωλήσεων 71.546 του αντίστοιχου εννεάµηνου του 2013, σηµειώνοντας µείωση 27%. 

Η µείωση των συνολικών πωλήσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στις όχι ευνοϊκές κλιµατολογι-

κές συνθήκες που επικράτησαν στην Νότια Ευρώπη και την Τουρκία και είχαν ως αποτέλε-

σµα τη µείωση των πωλήσεων των κλιµατιστικών στην εσωτερική αγορά κατά 28% και κατά 

33% στις αγορές του εξωτερικού που δραστηριοποιείται η Εταιρία. Η κατά 7% αύξηση των 

πωλήσεων των Μαύρων και Λευκών Συσκευών δεν ήταν αρκετή να αντισταθµίσει τις απώλει-

ες από τη µείωση των πωλήσεων του Κλιµατισµού.   
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Σε επίπεδο Οµίλου ο τοµέας της Ενέργειας λόγω α) µε τον Ν.4254/2014 που ψηφίστηκε στις 

07 Απριλίου 2014, οι παραγωγοί Α.Π.Ε. από αιολικούς σταθµούς και ΜΥΗΣ υποχρεώθηκαν 

να εκδώσουν πιστωτικό τιµολόγιο ύψους 10% επί των πωλήσεων του έτους 2013. Οι θυγα-

τρικές εταιρείες του Οµίλου εξέδωσαν προς το ΛΑΓΗΕ πιστωτικά τιµολόγια έκπτωσης σε πο-

σοστό 10% της συνολικώς  παραχθείσας το 2013 ενέργειας, η οποία ανερχόταν σε € 11.378. 

Η συνολική αξία των πιστωτικών τιµολογίων που εκδόθηκαν µείωσε τον κύκλο εργασιών  των 

ενεργειακών εταιριών του Οµίλου κατά € 1.138, (ποσοστό 10%) και β) των όχι ευνοϊκών ανε-

µολογικών συνθηκών, εµφάνισε σηµαντική κατά 32% µείωση της παραχθείσας ενέργειας, σε 

σχέση µε το αντίστοιχο εννεάµηνο της προηγούµενης χρήσης, γεγονός που είχε ως αποτέλε-

σµα οι πωλήσεις της παραχθείσας ενέργειας το εν λόγω διάστηµα να εµφανίζονται µειωµένες 

κατά € 2.693.   

 
 
5. Χρηµατοοικονοµικό κόστος 
 
Η ανάλυση του χρηµατοοικονοµικού κόστους έχει ως εξής : 
 

  Ο Όµιλος 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα: 

1/1-

30/9/2014 

1/1-

30/9/2013   

1/7-

30/9/2014 

1/7-

30/9/2013 

Χρεωστικοί τόκοι  (3.593)  (3.329)    (1.225)  (1.146)  

Συναφή µε τους χρεωστικούς τόκους έξοδα (374)  (152)    (105)  (38)  

Λοιπά τραπεζικά έξοδα και προµήθειες  (92)  (131)    (48)  (80)  

Χρηµ/µικο κόστος πρόβλεψης αποµάκρυν-

σης εξοπλισµού (48)  (46)    - - 

Συναλλαγµατικές διαφορές  (2.324)  (244)    (1.744)  500  

Αποτίµηση παραγώγων για κάλυψη συναλ-

λαγµατικών κινδύνου - -   - - 

Yποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων  (4)  (250)    (4)  (21)  

Προεξόφληση τόκων αναλογιστικής µελέτης (13)  -   (2)  - 

Λοιπά - (2)    - - 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων (6.448)  (4.154)    (3.128)  (785)  

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα:           

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 199  507    30  44  

Κέρδη από πώληση χρεογράφων 161  650    1  650  

Συναλλαγµατικές διαφορές  2.001  1.402    1.188  477  

Αποτίµηση παραγώγων για κάλυψη συναλ-

λαγµατικών κινδύνου 90  13    58  (199)  

Λοιπά - -   - - 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 2.451  2.572    1.277  972  

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (καθαρά)  (3.997)  (1.582)    (1.851)  187  
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  Η Εταιρεία 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα: 

1/1-

30/9/2014 

1/1-

30/9/2013   

1/7-

30/9/2014 

1/7-

30/9/2013 

Χρεωστικοί τόκοι  (2.830)  (1.787)    (977)  (671)  

Συναφή µε τους χρεωστικούς τόκους έξοδα (371)  (150)    (104)  (37)  

Λοιπά τραπεζικά έξοδα και προµήθειες  (92)  (131)    (48)  (79)  

Χρηµ/µικο κόστος πρόβλεψης αποµάκρυν-

σης εξοπλισµού - -   - - 

Συναλλαγµατικές διαφορές  (2.107)  (245)    (1.527)  500  

Αποτίµηση παραγώγων για κάλυψη συναλ-

λαγµατικών κινδύνου - -   - - 

Yποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων  (4)  (250)    (4)  (21)  

Προεξόφληση τόκων αναλογιστικής µελέ-
της (13)  -   (3)  - 

Λοιπά - -   1  - 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων (5.417)  (2.563)    (2.662)  (308)  

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα:           

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 165  127    19  32  

Κέρδη από πώληση χρεογράφων 160  -   - - 

Συναλλαγµατικές διαφορές  1.944  1.403    1.131  478  

Αποτίµηση παραγώγων για κάλυψη συναλ-

λαγµατικών κινδύνου 90  13    59  (199)  

Λοιπά - 1    - - 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 2.359  1.544    1.209  311  

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (καθαρά)  (3.058)  (1.019)    (1.453)  3  

 
 
6. Φόρος εισοδήµατος 
 

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

τις ακόλουθες χρήσεις: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 

F.G. EUROPE A.E. 2008 -2013 

 R.F. ENERGY A.E. 2010-2013 

Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 2010-2013 

CITY ELECTRIC A.E. 2010-2013 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ A.E. 2009-2013 

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 2009-2013 

R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ A.E.                   2010-2013 

ΑΙΟΛΙΚΗ Α∆ΕΡΕΣ A.E. Ανέλεγκτη από την σύσταση της (2009) 

F.G. EUROPE ITALIA S.P.A. Ανέλεγκτη από την σύσταση της (2014) 

F.G. EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET A.S. Ανέλεγκτη από την σύσταση της (2014) 

 

Βάσει της § 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 και της ΠΟΛ 1159/2011, Νόµιµοι ελεγκτές και 

ελεγκτικά γραφεία διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες 

περιορισµένης ευθύνης και υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Το πιστοποι-

ητικό αυτό εκδίδεται µετά από έλεγχο που διενεργείται, ως προς την εφαρµογή των φορολογι-

κών διατάξεων σε συγκεκριµένα φορολογικά αντικείµενα. Φορολογικές παραβάσεις, καθώς 
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και µη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούµενα βιβλία 

και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πι-

στοποιητικό αυτό. Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε., υπάγονται σε φορολογικό έλεγχο από Νόµιµους Ελε-

γκτές, για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που κλείνουν από 30/6/2011 και µετά.  

 
Για τις εταιρείες του Οµίλου, ο φορολογικός έλεγχος για την τρέχουσα χρήση (2014) διενεργεί-

ται από την Ελεγκτική Εταιρία Grant Thornton. Η διοίκηση του Οµίλου εκτιµά ότι, όταν ο έλεγ-

χος οριστικοποιηθεί, δεν θα προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, πέραν αυτών 

που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.  

 
Για τις χρήσεις 2013-2012-2011, οι εταιρείες του Οµίλου που δραστηριοποιούνται στην Ελλά-

δα και υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο από Νόµιµο Ελεγκτή ή Ελεγκτικό Γραφείο σύµφωνα 

µε την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, έλαβαν Πιστοποιητικό Φορολογικής Συµµόρ-

φωσης µε Σύµφωνη Γνώµη χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. Για να θεωρηθεί η 

χρήση περαιωµένη φορολογικά, πρέπει να ισχύσουν τα οριζόµενα στην παρ. 1α του άρθρου 

6 της ΠΟΛ 1159/2011.  

 
Ο φόρος εισοδήµατος, που εµφανίζεται στις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύεται  
ως εξής: 
 

  Ο Όµιλος 

  

1/1 - 

30/09/14 

1/1 - 

30/09/13   

1/7 - 

30/09/14 

1/7 - 

30/9/13 

Φόρος Εισοδήµατος (τρέχουσα χρήση) 588  (1.489)    690  305  

Έκτακτη φορολογική εισφορά - -   - (159)  

Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος 303  (269)    371    

Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων λό-

γω αλλαγής του φορολογικού συντελεστή  - 264    - - 

Πρόβλεψη ενδεχόµενων διαφορών φορο-

λογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων  - (4)    - - 

Φόρος Εισοδήµατος στα αποτελέσµατα 891  (1.498)    1.061  146  

            

  Η Εταιρεία 

  

1/1 - 

30/09/14 

1/1 - 

30/09/13   

1/7 - 

30/09/14 

1/7 - 

30/9/13 

Φόρος Εισοδήµατος (τρέχουσα χρήση) 532  (1.141)    614  399  

Έκτακτη φορολογική εισφορά - -   - - 

Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος 114  (100)    316  (151)  

Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων λό-

γω αλλαγής του φορολογικού συντελεστή  - 171    - - 

Φόρος Εισοδήµατος στα αποτελέσµατα 646  (1.070)    930  248  

 
Σηµειώνεται ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιριών 

δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για ορισµένες χρήσεις, µε συνέπεια να υπάρ-

χει 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 
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η Εταιρεία µέχρι την 30/9/2014 σε σχέση µε το θέµα αυτό ανέρχεται σε € 340 και € 292 αντί-

στοιχα.  

 

7. 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 διάρ-

κεια της περιόδου.  

  Ο Όµιλος 

  

1/1-

30/9/2014  

1/1-

30/9/2013    

1/7-

30/9/2014 

1/7-

30/9/2013 

Κέρδη / (ζηµίες) της περιόδου, 

µετά από φόρους και δικαιώµατα 

µειοψηφίας (3.169)  4.064    (2.659)  (605)  

Σταθµισµένος  Μ.Ο. µετοχών  52.800.154 52.800.154   52.800.154 52.800.154 

Κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή  (σε 
ΕΥΡΩ) (0,0600)  0,0770    (0,0504)  (0,0115)  

 

  Η Εταιρεία 

  

1/1-

30/9/2014  

1/1-

30/9/2013  

1/7-

30/9/2014 

1/7-

30/9/2013 

Κέρδη / (ζηµίες) της περιόδου, µετά από 

φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας (2.040)  3.319  (2.716)  (763)  

Σταθµισµένος  Μ.Ο. µετοχών  52.800.154 52.800.154 52.800.154 52.800.154 

Κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή  (σε ΕΥ-

ΡΩ) (0,0386)  0,0629  (0,0514)  (0,0145)  

 

H Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 30/6/2014, 

αποφάσισε να ορίσει την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2014 ως ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώ-

µατος µερίσµατος χρήσεως 2013. Το µέρισµα που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση 

ανέρχεται σε 0,20 ευρώ ανά µετοχή, προερχόµενο από κέρδη της χρήσεως 2013 και προη-

γουµένων χρήσεων. Το καθαρό πληρωτέο στους δικαιούχους ποσό µετά την παρακράτηση 

του φόρου (ν. 4172/2013), ανέρχεται σε 0,18 ευρώ/µετοχή και η διανοµή του ξεκίνησε την 

28/8/2014. 
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8. Ενσώµατα πάγια, επενδύσεις σε ακίνητα  και άϋλα περιουσιακά στοιχεία.  
 

Τα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου κατά την 30/9/2014 αναλύονται ως εξής: 

Ενσώµατα πάγια   Επενδύσεις σε ακίνητα    Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

  

Γήπε-

δα-

Οικό-

πεδα 

Κτίρια και 
τεχνικά 

έργα 

Μηχανήµατα  

Εγκαταστάσεις 
Λοιπός Μηχανολο-

γικός Εξοπλισµός 

Μετα-

φορικά 

Μέσα 

Έπιπλα 

και λοιπός 
εξοπλισµός 

Ακινητο-

ποιήσεις 
υπό εκτέ-

λεση  

Σύνολο 

Ενσώµατων 

Παγίων   Οικόπεδα Κτίρια 

Σύνολο 

Επενδύσεων 

σε ακίνητα   

Άδεια 

παραγωγής 
Αιολικής 
Ενέργειας 

Λοιπά δι-
καιώµατα 

χρήσης 

Σύνολο Άϋ-

λων περιου-

σιακών στοι-
χείων 

1/1/2013                               

Αξία κτήσης 1.077  10.367  70.396  393  1.487  3.455  87.175    52  284  336    7.113  1.321  8.434  

Σωρευµένες αποσβέσεις - (1.748)  (11.767)  (316)  (1.274)  - (15.105)    - (26)  (26)    (374)  (171)  (545)  

Αναπόσβεστη αξία 01/01/13 1.077  8.619  58.629  77  213  3.455  72.070    52  258  310    6.739  1.150  7.889  

1/1-31/12/2013                               

Προσθήκες - - 1  - 120  108  229    - - -   - 3  3  

Αποµειώσεις - - - - - - -   (10)  (37)  (47)   - - - 

Μεταφορές - - - 11  - (549)  (538)    - - -   - - - 

Πωλήσεις  - - - (11)  - - (11)    - - -   - - - 

Αποσβέσεις περιόδου - (579)  (4.381)  (14)  (59)  - (5.033)    - (3)  (3)    (201)  (120)  (321)  

Αποσβέσεις πωληθέντων       4  - - 4    - - -   - - - 

31/12/2013                               

Αξία κτήσης 1.077  10.367  70.397  393  1.607  3.014  86.855    42  247  289    7.113  1.324  8.437  

Σωρευµένες αποσβέσεις - (2.327)  (16.148)  (326)  (1.333)  - (20.134)    - (29)  (29)    (575)  (291)  (866)  

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2013 1.077  8.040  54.249  67  274  3.014  66.721    42  218  260    6.538  1.033  7.571  

1/1-30/9/2014                               

Προσθήκες - - 8  91  99  110  308    - - -   - 35  35  

Αποσβέσεις περιόδου - (431)  (3.286)  (26)  (47)  - (3.790)    - (3)  (3)    (149)  (61)  (210)  

30/9/2014                               

Αξία κτήσης 1.077  10.367  70.405  484  1.706  3.124  87.163    42  247  289    7.113  1.359  8.472  

Σωρευµένες αποσβέσεις - (2.758)  (19.434)  (352)  (1.380)  - (23.924)    - (32)  (32)    (724)  (352)  (1.076)  

Αναπόσβεστη αξία 30/9/2014 1.077  7.609  50.971  132  326  3.124  63.239    42  215  257    6.389  1.007  7.396  

 



                                    Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων                               
                                              περιόδου από 1

η
 Ιανουαρίου έως 30

η
 Σεπτεµβρίου 2014 

                                       (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 27

Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατά την 30/9/2014 αναλύονται ως εξής: 

 Ενσώµατα πάγια   Επενδύσεις σε ακίνητα     

 

Γήπεδα-

Οικόπεδα 

Κτίρια 

και 
τεχνικά 

έργα 

Μηχανήµατα-

Εγκαταστάσεις                
Λοιπός Μηχανο-

λογικός Εξοπλι-
σµός 

Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα 

και λοιπός 
εξοπλισµός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση  

Σύνολο 

Ενσώµατων 

Παγίων   Οικόπεδα Κτίρια 

Σύνολο 

Επενδύσεων 

σε ακίνητα   

Λοιπά δι-
καιώµατα 

χρήσης 

Σύνολο Άϋ-

λων περιουσι-
ακών στοι-

χείων 

1/1/2013                             

Αξία κτήσης 5  37  11  168  1.159  - 1.380    52  284  336    29  29  

Σωρευµένες αποσβέσεις - (37)  (10)  (110)  (991)  - (1.148)    - (26)  (26)    (29)  (29)  

Αναπόσβεστη αξία 01/01/2013 5  - 1  58  168  - 232    52  258  310    - - 

1/1-31/12/2013                             

Προσθήκες - -   1  104  - 105    - - -   3  3  

Αποµειώσεις - -       -     (10)  (37)  (47)    - - 

Μεταφορά αξίας κτήσεως λόγω 

συγχώνευσης - 322  12  195  183  - 712    - - -   - - 

Πωλήσεις / Μεταφορές - - - (11)  - - (11)    - - -   - - 

Αποσβέσεις περιόδου - (13)  (2)  (12)  (52)  - (79)      (3)  (3)    - - 

Μεταφορά αποσβέσεων λόγω 

συγχώνευσης - (147)  (10)  (173)  (149)  - (479)    - - -   - - 

Αποσβέσεις πωληθέντων - - - 4  - - 4    - - -   - - 

31/12/2013                             

Αξία κτήσης 5  359  23  353  1.446  - 2.186    42  247  289    32  32  

Σωρευµένες αποσβέσεις - (197)  (22)  (291)  (1.192)  - (1.702)    - (29)  (29)    (29)  (29)  

Σωρευµένες αποσβέσεις 5  162  1  62  254  - 484    42  218  260    3  3  

1/1-30/9/2014                             

Προσθήκες - - - 91  43  77  211    - - -   2  2  

Αποσβέσεις περιόδου - (9)  - (26)  (45)  - (80)    - (3)  (3)    - - 

30/9/2014                             

Αξία κτήσης 5  359  23  444  1.489  77  2.397    42  247  289    34  34  

Σωρευµένες αποσβέσεις - (206)  (22)  (317)  (1.237)  - (1.782)    - (32)  (32)    (29)  (29)  

Αναπόσβεστη αξία 30/9/2014 5  153  1  127  252  77  615    42  215  257    5  5  
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Επί των περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. 

 
Οι «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση»  αφορούν τη δαπάνη κατασκευής Αιολικών πάρκων και 

Υδροηλεκτρικών Σταθµών, από θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου.  

 
9. Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  30/9/2014 31/12/2013   30/9/2014 31/12/2013 

Εµπορεύµατα 55.091 40.720   53.322 40.720 

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεµάτων (296)  (287)    (296)  (287)  

Σύνολο 54.795 40.433   53.026 40.433 

 
Η αύξηση των αποθεµάτων, οι παραγγελίες  των οποίων διενεργούνται τουλάχιστον 6 µήνες 

πριν την παραλαβή τους, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην προαναφερθείσα µείωση των πω-

λήσεων, δεδοµένου ότι ο προγραµµατισµός για την τρέχουσα χρήση έγινε µε βάσει τα δεδο-

µένα και τις πωλήσεις του 2013. Αναµένεται ότι µε τις πωλήσεις του επόµενου διαστήµατος το 

ύψος των αποθεµάτων θα οµαλοποιηθεί.  

 
Η κίνηση της πρόβλεψης των απαξιωµένων αποθεµάτων έχει ως εξής:      
 

  Ο Όµιλος Η Εταιρία 

Υπόλοιπο πρόβλεψης απαξιωµένων αποθεµάτων 01.01.2013 (244)  (244)  

∆απάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-31.12.2013 (43)  (43)  

Υπόλοιπο πρόβλεψης απαξιωµένων αποθεµάτων 31.12.2013 (287)  (287)  

∆απάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-30.9.2014 (9)  (9)  

Υπόλοιπο πρόβλεψης απαξιωµένων αποθεµάτων 30.9.2014 (296)  (296)  

 
Η µείωση της αξίας των αποθεµάτων της Εταιρίας στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους 

επηρεάζει το “Κόστος Πωλήσεων’’. Σηµειώνεται ότι η µείωση του κόστους πωληθέντων οφεί-

λεται στη µείωση των πωλήσεων.  

 
10. Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι λογαριασµοί εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής: 
 

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  30/9/2014 31/12/2013   30/9/2014 31/12/2013 

Πελάτες  23.374  27.638    22.072  20.327  

Μεταχρονολογηµένες επιταγές πελατών 7.075  5.236    6.948  5.236  

Γραµµάτια πελατών 112  151    112  151  

Προβλέψεις επισφαλών πελατών (3.006)  (2.726)    (3.006)  (2.726)  

  27.555  30.299    26.126  22.988  

Λοιποί χρεώστες 10.860  6.964    6.016  3.521  

Σύνολο 38.415  37.263    32.142  26.509  

 
 Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις» της Εταιρείας την 

30/09/2014 εµφανίζεται αυξηµένο κατά 21% σε σχέση µε το υπόλοιπο της 31/12/2013 και 
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οφείλεται κυρίως στην καθυστερηµένη είσπραξη των απαιτήσεων των πελατών της Εταιρείας 

λόγω της αύξησης του χρόνου πίστωσης που διενεργήθηκε µε στόχο την υποβοήθηση των 

πωλήσεων στην εσωτερική αγορά και στο εξωτερικό. Περαιτέρω, η φύση των δραστηριοτή-

των της Εταιρείας, η οποία διέπεται από εποχικότητα πωλήσεων, συντελεί σε µεγαλύτερα 

ανοιχτά υπόλοιπα κατά τις ενδιάµεσες περιόδους αναφοράς. Τους αµέσως επόµενους µήνες, 

µε την ρευστοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων, το υπόλοιπο των πελατών αναµένεται να 

µειωθεί σηµαντικά, επανερχόµενο σε κανονικά επίπεδα. 

 
Ο λογαριασµός «Λοιποί Χρεώστες» αναλύεται ως εξής :  

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  30/9/2014 31/12/2013   30/9/2014 31/12/2013 

Ελληνικό δηµόσιο - απαίτηση φόρων 
(ΦΠΑ, Παρακρατούµενοι φόροι, κ.λ.π.) 3.905  2.619    2.713  1.442  

∆εσµευµένες καταθέσεις τραπεζών 2.614  1.472    - - 

Προπληρωθέντα έξοδα 1.533  1.275    706  500  

Απαιτήσεις από εκχωρηθέντα αξιόγραφα 2.573  1.391    2.573  1.391  

Λοιπά 235  207    24  188  

Σύνολο 10.860  6.964    6.016  3.521  

 

Η κίνηση της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων έχει ως εξής: 
 

  Ο Όµιλος Η Εταιρία 

Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 01.01.2013 (2.680)  (2.668)  

∆απάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-31.12.2013 (46)  (46)  

Μεταφορά λόγω συγχώνευσης - (12)  

Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 31.12.2013 (2.726)  (2.726)  

∆απάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-30.9.2014 (281)  (281)  

Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 30.9.2014 (3.007)  (3.007)  

 
 
Οι προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες της Εταιρείας και του Οµίλου επηρέασαν τα “Έξοδα 

∆ιάθεσης”. 

 
11. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 

  
Όµιλος    

Εταιρεία  

  
30/9/2014 31/12/2013   30/9/2014 31/12/2013 

Ταµείο 7 6   4 5 

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 5.494 12.138   3.381 10.706 

Σύνολο 5.501 12.144   3.385 10.711 

 
 

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

ζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση.  
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12. ∆άνεια 
 
Τα δάνεια κατά την 30/9/2014 αναλύονται ως εξής: 

  Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

Μακροπρόθεσµα δάνεια 30/9/2014 31/12/2013   30/9/2014 31/12/2013 

Κοινό οµολογιακό δάνειο 79.912 44.754   59.307 21.364 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πλη-

ρωτέες εντός των επόµενων 12 µηνών 
(62043) (24.215)   (59.307) (21.364) 

 
17.869 20.539   - - 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια      

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθε-
σµων δανείων 

62.043 24.215   59.307 21.364 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 1.709 35.969   1.709 35.969 

  63.752 60.184   61.016 57.333 

       

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 81.621 80.723 61.016 57.333 

 

Κατά την περίοδο 1/1-30/9/2014 ο Όµιλος και η Εταιρεία σύναψαν Συµβάσεις Πιστώσεων µε 

ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασµούς και µε µέσο επιτόκιο περίπου 6,00% και έλαβαν βρα-

χυπρόθεσµη χρηµατοδότηση από τις τράπεζες µε εκχώρηση απαιτήσεων ύψους Ευρώ 3.614. 

 
Με απόφαση του ∆/Σ της 18/1/2008 η Εταιρεία είχε εκδώσει σύµφωνα µε τις διατάξεις των ν. 

2190/1920 και 3156/2003 Απλό Οµολογιακό ∆άνειο ποσού € 75.000. Εντός του Ιανουαρίου 

2014 το εν λόγω δάνειο εξοφλήθηκε πλήρως. 

 
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 18/12/2013 η Εταιρεία εξέδωσε Κοινό Οµολογι-

ακό ∆άνειο Ύψους € 65.000. Την 19/12/2013 υπεγράφη το Πρόγραµµα και η Σύµβαση Κά-

λυψης ∆ανείου, µε τις Τράπεζες EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΓΕΝΙΚΗ, ALPHA BANK και ΕΘΝΙ-

ΚΗ, µε ποσοστά συµµετοχής 33,31%, 26,72%, 3,08%, 23,82% και  13,08% αντίστοιχα. Σκο-

πός του ∆ανείου είναι η αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού, µακρο-

πρόθεσµου και βραχυπρόθεσµου και η κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε Κεφάλαιο κί-

νησης. Το ∆άνειο εκταµιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2014 και είναι 5ετούς διάρκειας, µε δυνατό-

τητα παράτασης για δύο επιπλέον έτη. Η εξόφληση του ∆ανείου θα γίνει σε 10 συνολικά εξα-

µηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων οι εννέα ποσού € 5.050,5 και η δέκατη € 19.545,5. Η πρώτη 

δόση του δανείου, πλέον των τόκων εξοφλήθηκε εµπρόθεσµα την 10/7/2014. Το επιτόκιο του 

∆ανείου συµφωνήθηκε σε EURIBOR πλέον περιθωρίου 5,5%. Το περιθώριο µε βάσει τους 

ισχύοντες δείκτες, κυµαίνεται από 4-6%. Το ∆άνειο καλύπτεται µε την προσωπική εγγύηση 

του κ. Γ. Φειδάκη, µε ενεχυρίαση απαιτήσεων σε ποσοστό 10% του εκάστοτε υπολοίπου του 

∆ανείου και χρεόγραφα χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Με βάση την σύµβαση κάλυψης του 

Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου η Εταιρεία υποχρεούται στην τήρηση δεικτών οι οποίοι υπολο-

γίζονται στις ετήσιες και τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις. Λόγω µη επίτευξης κάποιων 

εκ των  δεικτών κατά την 30/6/2014 και σύµφωνα µε τις παραγράφους 74 και 75 του ∆ΛΠ1 

και την σχετική εγκύκλιο υπ’ αριθµόν 4774/21.10.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το εν 
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λόγω δάνειο αναταξινοµήθηκε από τα «Μακροπρόθεσµα δάνεια» στα «Βραχυπρόθεσµα δά-

νεια».    

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

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

Οµολογιακό ∆άνειο του Ν.3156/2003.Σύµφωνα µε την απόφαση της Γ.Σ. σκοπός του δανείου 

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 δό-

σεις εκ των οποίων οι 11 πρώτες έχουν ήδη καταβληθεί έως την 30/09/2014. 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 ΚΑΛΛΙ-

ΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έλαβε ποσό € 1.310 έναντι της πρώτης δόσης της εγκεκριµένης επιχορή-

γησης και προχώρησε αµέσως στην αποπληρωµή ισόποσου µέρους της παραπάνω χορήγη-

σης. Κατόπιν, εντός του Αυγούστου του 2010, η ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έλαβε ποσό € 

2.059 ως υπόλοιπο της πρώτης δόσης της εγκεκριµένης δηµόσιας επιχορήγησης και προχώ-

ρησε 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 εκ των οποίων οι επτά πρώτες έχουν ήδη καταβληθεί έως 

την 31/12/2013. Κατά την πληρωµή της 30/11/2013, και κατόπιν έγκαιρης συµβατικής ειδο-

ποίησης εκ µέρους της ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η εταιρεία προχώρησε σε προπληρωµή 

ποσού €1.000, χρησιµοποιώντας Ίδια ∆ιαθέσιµα. Το ποσό της προπληρωµής εξόφλησε Ο-

µολογίες των απώτερων πληρωµών, και ως εκ τούτου, το δάνειο θα εξοφληθεί πλήρως το 

2018, αντί του 2021. Το αποτελεσµατικό επιτόκιο του δανείου είναι Euribor 6M + 2,30% ≈ 

2,70%. 

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

Οκτώβριο του 2009 βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση ποσού € 10.008 για την αναχρηµατοδό-

τηση υφιστάµενων χρηµατοδοτήσεων. Εντός του ∆εκεµβρίου 2009 ποσό € 5.934 µετατράπη-

κε σε Κοινό Οµολογιακό ∆άνειο 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 4,00%. 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 απαι-

τήσεων από τη σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συνάψει µε τη ∆ΕΣΜΗΕ 

Α.Ε. Το δάνειο θα αποπληρωθεί σε 28 εξαµηνιαίες επετειακές δόσεις, µε τις εννέα (9) πρώτες 

να έχουν καταβληθεί έως τις 30/09/2014. 

 
Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου,  ΑΙΟΛΙΚΗ Α∆ΕΡΕΣ Α.Ε., σύµφωνα µε την από 05 Μαΐου 

2011 απόφαση του ∆.Σ. αυτής , προχώρησε στη σύναψη Οµολογιακού ∆ανείου µε επιτόκιο 
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Euribor 6Μ πλέον σταθερού περιθωρίου 3,80% και 4,00% κατά περίπτωση. Το τελικό ύψος 

του ∆ανείου ανήλθε σε ποσό € 33.574 µαζί µε τους κεφαλαιοποιηµένους τόκους. Το µακρό-

χρονο µέρος ποσού €14.533 πλέον κεφαλαιοποιηµένων τόκων € 718 συµφωνήθηκε να απο-

πληρωθεί σε είκοσι µία (21) ισόποσες εξαµηνιαίες δόσεις και µέχρι σήµερα έχει εξοφληθεί 

ποσό € 2.905 που αντιστοιχεί σε τέσσερις (4) δόσεις. Το βραχυπρόθεσµο µέρος του δανείου 

ποσού €18.276 αποπληρώθηκε πλήρως έως τις 31/12/2013. Στο εν λόγω δάνειο έχει παρά-

σχει πλήρη και ανεπιφύλακτη εγγύηση η µοναδική µέτοχος της Αιολική Αδέρες Α.Ε. , R.F. 

ΕΝΕRGY Α.Ε. και έχει συσταθεί ενέχυρο επί των µετοχών της Αιολική Αδέρες Α.Ε., κυριότη-

τας της R.F. ΕΝΕRGY Α.Ε. Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δάνειο, έχει συ-

σταθεί ενέχυρο επί των απαιτήσεων της Αιολική Αδέρες Α.Ε. από τις συµβάσεις αγοραπωλη-

σίας ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συνάψει µε την ΛΑΓΗΕ ΑΕ (πρώην ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ), επί των 

τραπεζικών λογαριασµών της και επί των ασφαλιστήριων συµβολαίων και συµβάσεων που 

υποχρεούται να διατηρεί. 

 
Στις 04/07/2013 η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου, Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ,  συνήψε χρεο-

λυτικό δάνειο ποσού € 400 διάρκειας δύο ετών, που θα εξοφληθεί σε τέσσερις ισόποσες εξα-

µηνιαίες δόσεις. Για την λήψη του εν λόγω δανείου, η Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΕ προέβη 

στην εκχώρηση των απαιτήσεων της που απορρέουν από τις συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής 

ενέργειας που έχει εν ισχύ µε τον ΛΑΓΗΕ ΑΕ, για τους δύο µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθ-

µούς που λειτουργεί στην περιοχή του Αιγίου Αχαΐας, συνολικής ισχύος 3,615MW. Επιπρο-

σθέτως, στο εν λόγω δάνειο παρασχέθηκε εταιρική εγγύηση από την µητρική εταιρεία, R.F. 

ENERGY A.E. Η πρώτη χρεολυτική δόση ποσού €100.000 καταβλήθηκε στις 07/01/2014 και 

η δεύτερη στις 07/07/2014. 

 
Στις 06/12/2013 η κατά 100% θυγατρική εταιρεία της RF ENERGY AE, Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΑΧΑΪΑΣ, συνήψε χρεολυτικό δάνειο ποσού € 400 διάρκειας δύο ετών και επτά µηνών, που θα 

εξοφληθεί σε τέσσερις ισόποσες εξαµηνιαίες δόσεις, µε περίοδο χάριτος επτά µηνών, ήτοι 

µέχρι τον Ιούλιο του 2014. Κατά την διάρκεια της περιόδου χάριτος οι τόκοι θα καταβάλλονται 

κανονικά. Για την λήψη του εν λόγω δανείου, η Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΕ προέβη στην 

εκχώρηση των απαιτήσεων της που απορρέουν από τις συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ε-

νέργειας που έχει εν ισχύ µε τον ΛΑΓΗΕ ΑΕ, για τους δύο µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς 

που λειτουργεί στην περιοχή του Αιγίου Αχαΐας, συνολικής ισχύος 3,615MW. Επιπροσθέτως, 

στο εν λόγω δάνειο παρασχέθηκε εταιρική εγγύηση από την µητρική εταιρεία, R.F. ENERGY 

A.E. 

 
Η εύλογη αξία των ανωτέρω δανείων προσεγγίζει την ονοµαστική τους αξία.  

 
13. ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
 
Τα ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αφορούν µετοχές εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών και στο Χρηµατιστήριο NASDAQ, οι οποίες αποτιµήθηκαν µε τις τρέ-

χουσες τιµές κλεισίµατος της συνεδριάσεως των εν λόγω Χρηµατιστηρίων στις 30/9/2014 (ε-
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πίπεδο 1) καθώς και µετοχές µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών οι οποίες αποτιµώ-

νται στην τιµή κτήσης τους και ελέγχονται για αποµείωση µέσω των αποτελεσµάτων λόγω του 

ότι η εύλογη αξία τους δεν µπορεί να προσδιορισθεί. Στη διάρκεια της περιόδου 1/1-30/9/2014 

δεν υπήρξε αλλαγή στην ταξινόµηση των διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων.  

 
Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 

 
Ο Όµιλος χρησιµοποιεί την παρακάτω κατηγοριοποίηση για τον καθορισµό και τη γνωστο-

ποίηση της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά τεχνική αποτίµησης: 

Επίπεδο 1: Επενδύσεις που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µε βάση διαπραγµατεύσιµες (µη 

προσαρµοσµένες) τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. 

Επίπεδο 2: Επενδύσεις που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µε βάση µοντέλα αποτίµησης στα 

οποία όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν σηµαντικά την εύλογη αξία είναι βασισµένα (είτε άµε-

σα είτε έµµεσα) σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς. 

Επίπεδο 3: Επενδύσεις που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µε βάση µοντέλα αποτίµησης στα 

οποία τα στοιχεία που επηρεάζουν σηµαντικά την εύλογη αξία δεν είναι βασισµένα σε παρα-

τηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς 

 
Ο πίνακας που ακολουθεί, απεικονίζει τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού που αποτιµώνται σε εύλογες αξίες  κατά την 30/9/2014 για τον Όµιλο και την Εται-

ρεία: 

 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Σύνολο 

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - µετοχές 
εισηγµένες 1.324 - 1.324 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - 90 90 

Σύνολο 1.324 90 1.414 

        

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Σύνολο 

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - µετοχές 
εισηγµένες 1.324 - 1.324 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - 90 90 

Σύνολο 1.324 90 1.414 

 
Εντός της περιόδου 1/1-30/9/2014, δεν υπήρχαν µεταφορές µεταξύ των Επιπέδων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών  Οικονοµικών Καταστάσεων                               
                                                      περιόδου από 1

η
 Ιανουαρίου έως 30

η
 Σεπτεµβρίου 2014 

                                                   (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 34

            

  Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  30/9/2014 31/12/2013   30/9/2014 31/12/2013 

Μετοχές εισηγµένες στο ΧΑ 46 50   46 50 

Μετοχές εισηγµένες σε Χρηµατιστήρια εξωτερι-
κού 

1.278 1.382   1278 1.382 

Μη εισηγµένες µετοχές εσωτερικού 32 32   32 32 

Μη εισηγµένες µετοχές εξωτερικού 3 3   3 3 

Σύνολα χρηµ/κών στοιχείων επενδυτικού χαρ-

τοφυλακίου  
1.359 1.467   1.359 1.467 

            

  Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  30/9/2014 31/12/2013   30/9/2014 31/12/2013 

Υπόλοιπο ανοίγµατος 1.467 2.682   1.467 2.682 

Προσθήκες 1.760  134   1.760  134 

Πωλήσεις (1.760)  (2.111)    (1.760)  (2.111)  

Μεταβολή εύλογης αξίας µέσω αποθεµατικού (104)  980    (104)  980  

Μεταβολή εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων 
(4)  (15)    (4)  (15)  

Αναταξινόµηση στα αποτελέσµατα - (203)    - (203)  

Υπόλοιπο κλεισίµατος 1.359 1.467   1.359 1.467 

 
 
14. Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Οι Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : 
 

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  30/9/2014 31/12/2013   30/9/2014 31/12/2013 

Προµηθευτές 29.086 8.420   28.477 7.758 

Επιταγές προµηθευτών πληρωτέες 491 456   422 443 

∆εδουλευµένα έξοδα  976 779   750 637 

∆εδουλευµένα τόκοι 861 451   861 270 

Προκαταβολές πελατών 502 668   502 668 

Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 340 340   292 292 

Ποσό προορισµένο για αγορά συµµετοχών - 133   310 133 

Μερίσµατα πληρωτέα 49 -   49 - 

Λοιποί λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υπο-

χρεώσεων 265 528   91 340 

Σύνολο 32.570 11.775   31.754 10.541 

 

Ο Όµιλος σε ορισµένες περιπτώσεις χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα 

(προαγορά συναλλάγµατος- επίπεδο 2) προκειµένου να αντισταθµίσει την έκθεση του στις 

µεταβολές συναλλαγµατικών ισοτιµιών για τις αγορές αποθεµάτων. Οι αλλαγές στις συναλ-

λαγµατικές ισοτιµίες για αυτά τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα που δεν έχουν 

προσδιορισθεί ως µέσα αντιστάθµισης έχουν άµεση επίδραση στην αναγνώριση των Λοιπών 

Υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. 
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Η σηµειωθείσα αύξηση των υποχρεώσεων την 30/9/2014 συγκριτικά µε τις υποχρεώσεις της 

31/12/2013, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του χρόνου πίστωσης των υποχρεώσεων 

στο βασικό προµηθευτή τη Fujitsu General Ltd, οι οποίες κατά το µεγαλύτερο µέρος εξοφλού-

νται στις 180 ηµέρες.    

 
15. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 

 
Ως συνδεδεµένα µέρη κατά το ∆.Λ.Π. 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες που έχουν 

κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή/και ∆ιοίκηση µε την εταιρεία, συγγενείς µε αυτήν εταιρείες, κα-

θώς επίσης  τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα ∆ιοικητικά στελέχη της εταιρείας. Η 

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

θεύει 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 

περιθωρίου κέρδους, σε σχέση µε αυτό που ισχύει για τις πωλήσεις σε τρίτους.  

Οι αµοιβές στα µέλη του ∆.Σ. αφορούν καταβληθείσες αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου στα 

Ανεξάρτητα µη Εκτελεστικά µέλη και οι αµοιβές των ∆ιοικητικών στελεχών, αφορούν αµοιβές 

για υπηρεσίες εξηρτηµένης εργασίας. ∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοι-

πά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου (και τις οικογένειες τους).  

 
 Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της ε-

ταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24. 

 

 

Θυγατρικές :     Η Εταιρεία 

Απαιτήσεις από :       30/9/2014 31/12/2013 

FG EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI SA-

NAYI VE TICATER       2.222 - 

R.F. ENERGY A.E.       - 13 

Σύνολο       2.222 13 

          

Υποχρεώσεις προς :           

FG EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI SA-

NAYI VE TICATER       205 - 

Σύνολο       205 - 

            

        Η Εταιρεία 

        
1/1-

30/9/2014 

1/1-

30/9/2013 

Έσοδα :           

Αποθέµατα       2.222 - 

Λοιπά       1 - 

Σύνολο       2.223 - 

            

Έξοδα και αγορές αποθεµάτων :           

Λοιπά       1 - 

Σύνολο       1 - 
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16. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 
Σύµφωνα µε το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωσης σε περι-

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

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

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

Ειδικότερα η οφειλόµενη αποζηµίωση σε περίπτωση καταγγελίας σύµβασης λόγω συνταξιο-

δότησης και στην συµπλήρωση 15ετούς προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη έχουν ως εξής :   

 
1)  Καταγγελία σύµβασης λόγω συνταξιοδότησης  

Μισθωτοί που υπάγονται στο κλάδο σύνταξης οποιουδήποτε Ασφαλιστικού Οργανισµού, εφ' 

όσον συµπληρώσουν τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη γήρατος, εάν µεν είναι εργατοτε-

Εταιρείες µε κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

Απαιτήσεις από : 30/9/2014 31/12/2013   30/9/2014 31/12/2013 

            

ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. 574 1.054   555 1.035 

            

Υποχρεώσεις προς : 30/9/2014 31/12/2013   30/9/2014 31/12/2013 

MAKMORAL TRADING LTD -  133   -  133 

            

  1/1-30/9/2014 1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2014 1/1-30/9/2013 

Έξοδα           

Ενοίκια (2.455) (2.452)   (2.372) (2.370) 

            
∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  30/9/2014 31/12/2013   30/9/2014 31/12/2013 

GLOBUS MARITIME LTD  1.324 1.382   1.324 1.382 

F.B.B. ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.  - -   - - 

  1.324 1.382   1.324 1.382 

            
Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Στελέ-
χη ∆ιοίκησης : Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  30/9/2014 31/12/2013   30/9/2014 31/12/2013 

            

Απαιτήσεις από τα διεθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης 12 -   12 - 

            

Υποχρεώσεις προς τα διεθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης 4 -   4 - 

            

  Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

Αµοιβές- Λοιπές Παροχές : 1/1-30/9/2014 1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2014 1/1-30/9/2013 

Αµοιβές (1.261) (1.557)   (1.128) (1.240) 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία (10) (15)   (10) (15) 

Σύνολο (1.271) (1.572)   (1.138) (1.255) 
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χνίτες µπορούν να αποχωρούν, εάν δε είναι υπάλληλοι µπορούν να αποχωρούν ή να απολύ-

ονται από τον εργοδότη. Στις περιπτώσεις αυτές δικαιούνται το 50% της νόµιµης αποζηµίω-

σης απόλυσης αν δεν έχουν επικουρική ασφάλιση ή το 40% αν έχουν. Τη µειωµένη αυτή α-

ποζηµίωση δικαιούνται και οι µισθωτοί, µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, που απολύονται ή 

αποχωρούν πριν τη λήξη της για να συνταξιοδοτηθούν. Σηµειώνεται ότι ο εργοδότης δεν 

µπορεί να απολύσει εργατοτεχνίτη που έχει συµπληρώσει τις προϋποθέσεις πλήρους συντα-

ξιοδότησης γήρατος, µε καταβολή µειωµένης αποζηµίωσης. Μόνο για υπαλλήλους έχει αυτή 

την ευχέρεια. 

 
2)  Με 15ετή υπηρεσία: 

Μισθωτοί που συνδέονται µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και έχουν συµπληρώσει 15ετή 

υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη ή το όριο ηλικίας που προβλέπει ο οικείος Ασφαλιστικός Οργα-

νισµός και όταν δεν υπάρχει όριο το 65 έτος της ηλικίας τους, µπορούν να αποχωρήσουν από 

την εργασία τους µε τη συγκατάθεση του εργοδότη τους, οπότε δικαιούνται να λάβουν το 50% 

της νόµιµης αποζηµίωσης. 

 
Η πρόβλεψη για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία βασίζεται σε ανεξάρτητη ανα-

λογιστική µελέτη η οποία έγινε µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2013 µε την µέθοδο Προβεβλη-

µένης Πιστωτικής Μονάδας Υποχρέωσης - Projected Unit Credit (∆ΛΠ19, παρ. 67).  Επιπλέ-

ον, κατά την σύνταξη της µελέτης λήφθηκε υπόψη η πιθανότητα οικιοθελούς αποχώρησης 

των εν ενεργεία υπαλλήλων. 

 
Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηµατίσει ο Όµιλος την 30/9/2014 για αποζηµίωση των 

εργαζοµένων λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των € 491 και της Εταιρεί-

ας στο ποσό € 451 (31.12.2013 : € 539 και 502 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα). Το 

ποσό της πρόβλεψης που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της περιόδου 1/1- 30/9/2014 είναι για 

τον Όµιλο € 36 και για την Εταιρεία € 33. Για την αντίστοιχη περίοδο του 2013 ήταν για τον 

Όµιλο € 55 και για την Εταιρεία € 32 και επηρέασαν τα έξοδα ∆ιοίκησης. 

 
17. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 
 
Εντός του 2008, θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου υπέβαλαν στη Ρ.Α.Ε. και στο Υπουργείο 

Ανάπτυξης (ΥΠ.ΑΝ.) αριθµό πλήρων φακέλων αιτήσεων για χορήγηση Αδειών Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας από αιολικούς σταθµούς, εγκατεστηµένους σε διάφορες θέσεις στη Νό-

τια Εύβοια, συνολικής ισχύος 387MW. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν ανεµολογικοί ιστοί, προ-

κειµένου να αξιολογηθεί το αιολικό δυναµικό στις θέσεις αυτές ενώ παράλληλα, η µητρική ε-

ταιρεία R.F. ENERGY Α.Ε. παρείχε στις θυγατρικές της εταιρείες υπηρεσίες στους τοµείς της 

διοίκησης, διαχείρισης, ανάπτυξης και οργάνωσης του εν λόγω έργου. Επίσης, οι θυγατρικές 

εταιρείες προχώρησαν την προβλεπόµενη αδειοδοτική διαδικασία, η οποία προέβλεπε τη λή-

ψη θετικών γνωµοδοτήσεων από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Εντός του 2010, θυγατρικές εταιρεί-

ες του Οµίλου υπέβαλαν στη ΡΑΕ και στο Υπουργείο Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

(ΥΠ.Ε.Κ.Α.) πλήρεις φακέλους αιτήσεων για χορήγηση αντίστοιχων Αδειών Παραγωγής Ηλε-
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κτρικής Ενέργειας από αιολικούς σταθµούς εγκατεστηµένους στην περιοχή της Νότιας Εύβοι-

ας, συνολικής ισχύος 144MW. Ως εκ τούτου το συγκρότηµα των αιολικών πάρκων που ανα-

πτύσσεται από θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας είναι συνο-

λικής ισχύος 531MW. Οι ως άνω άδειες δεν έχουν ακόµη εκδοθεί. Εντός του 2011, θυγατρικές 

εταιρείες του Οµίλου υπέβαλαν στη ΡΑΕ και στο Υπουργείο Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλα-

γής (ΥΠ.Ε.Κ.Α.) πλήρεις φακέλους αιτήσεων για χορήγηση αντίστοιχων Αδειών Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας από αιολικούς σταθµούς εγκατεστηµένους στην περιοχή της Νότιας 

Εύβοιας, συνολικής ισχύος 57MW ενώ αποσύρθηκε µια εκ των αιτήσεων για χορήγηση ά-

δειας παραγωγής ισχύος 9MW. Ως εκ τούτου το συγκρότηµα των αιολικών πάρκων που ανα-

πτύσσεται από θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας είναι συνο-

λικής ισχύος 579MW. Επίσης εντός του 2011 χορηγήθηκαν άδειες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας συνολικής ισχύος 294MW σε συνολικά 14 αιολικά πάρκα του συγκροτήµατος ενώ 

και τα 14 από τα εν λόγω αιολικά πάρκα κατέχουν και Προσωρινούς Όρους Σύνδεσης από το 

∆ΕΣΜΗΕ. Τέλος το ∆εκέµβριο του 2011 υποβλήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-

ων για αιολικά πάρκα ισχύος 282 MW προκειµένου να χορηγηθεί η Έγκριση Περιβαλλοντικών 

Όρων. 

 
Εντός του 2009 εκδόθηκαν άδειες παραγωγής σε τρίτους, για θέσεις επικαλυπτόµενες µε αυ-

τές για τις οποίες οι θυγατρικές έχουν υποβάλλει τις ανωτέρω αιτήσεις για άδειες παραγωγής. 

Το ∆εκέµβριο του 2009 η εταιρεία υπέβαλλε ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) 

αιτήσεις ακύρωσης κατά των Αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-

µατικής 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 Υ-

πηρεσίας Περιβάλλοντος, επικαλούµενη έννοµο συµφέρον (θέσεις εγκατάστασης για τις ο-

ποίες εκκρεµεί η εξέταση των ανωτέρω υποβληθεισών αιτήσεων για χορήγηση αδειών παρα-

γωγής), παράβαση κατ’ ουσία διάταξης νόµου και παράβαση ουσιώδους τύπου. Εντός του 

2011 οι ως άνω αιτήσεις έχουν συζητηθεί στο ΣτΕ ωστόσο δεν έχει εκδοθεί η τελική απόφα-

ση. 

 
18. ∆εσµεύσεις 

 
18.1 Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις 

 
Ο Όµιλος δεν έχει ανεκτέλεστα υπόλοιπα συµβάσεων µε προµηθευτές του την 30 Σεπτεµβρί-

ου 2014. Οι µελλοντικές καταβολές από συµβάσεις για ενοικιάσεις κτιρίων µέχρι το έτος 2022 

αναµένεται να ανέλθουν σε € 21.342 και € 20.925 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 

Επίσης οι µελλοντικές καταβολές από συµβάσεις για ενοικιάσεις αυτοκινήτων µέχρι το έτος 

2017 αναµένεται να ανέλθουν για τον Όµιλο € 209 και για την Εταιρεία σε € 177. 

 
18.2 ∆οθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατα βάρη 
 
Για την κάλυψη του οµολογιακού δανείου ύψους € 65.000 που έλαβε η Εταιρεία την 

10/1/2014, ενεχυρίασε απαιτήσεις και χρεόγραφα χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, σε ποσοστό 
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10% του εκάστοτε υπολοίπου του ∆ανείου καθώς και το 50% των µετοχών της θυγατρικής 

εταιρείας R.F. ENERGY A.E. που η ίδια κατέχει. 

 
Την 30/9/2014, η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου, R.F. ENERGY A.E. έχει εγγυηθεί δάνεια θυ-

γατρικών της συνολικού υπολοίπου € 16.886 (31/12/2013: € 18.156), τα οποία αποπληρώνο-

νται σταδιακά µέχρι το 2023.  

 
Επίσης, για την εξασφάλιση δανείων του Οµίλου R.F. ENERGY A.E., έχουν ενεχυριαστεί οι 

µετοχές των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου, ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, ΑΙΟΛΙΚΗ Α-

∆ΕΡΕΣ ΑΕ και ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ ΑΕ. 

 
Βάσει της από 6/4/2009 δανειακής σύµβασης έχει ενεχυριαστεί παραγωγικός εξοπλισµός της 

θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ αξίας € 17.091. 

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

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

αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. Το 

ύψος των εκδοθέντων εγγυητικών επιστολών σε τράπεζες την 30/9/2014 ανερχόταν σε €  

26.324 (31/12/2013 : € 6.051). 

 
19. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης  

 
∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 30

ης
 Σεπτεµβρίου 2014 τα οποία 

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

νοµικών καταστάσεων. 

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

EUROPE Α.Ε. την 26 Νοεµβρίου 2014 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http:\\www.fgeurope.gr.  

 
Γλυφάδα,  26 Νοεµβρίου 2014 

 
 
 

                                         
 

Ο Πρόεδρος του 
∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

 
 

Ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος 

 
 

Ο Οικονοµικός 
∆ιευθυντής 

 
 

Ο Προϊστάµενος 
Λογιστηρίου 

 
 
 

Γεώργιος Φειδάκης 
Α∆Τ  Ν 000657 

 
 
 

Ιωάννης Παντούσης 
Α∆Τ  Ξ 168490 

 
 
 

Μιχάλης Πουλής 
ΑΜ ΟΕΕ 016921 

 
 
 

Αθανάσιος Χαρµπής 
ΑΜ ΟΕΕ 0002386 



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

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/2014 31/12/2013 30/9/2014 31/12/2013
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 63.239 66.721 615 484 
Επενδύσει̋ σε ακίνητα 257 260 257 260 
Ά̔λα περιουσιακά στοιχεία 7.396 7.571 5 3 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.642 3.518 32.858 32.184 
Αποθέµατα 54.795 40.433 53.026 40.433 
Απαιτήσει̋ από πελάτε̋ 38.415 37.263 32.142 26.509 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.501 12.144 3.385 10.711

−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 173.245 167.910 122.288 110.584
=========== =========== =========== ===========

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 15.840 15.840 15.840 15.840 
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 1.177 15.005 13.227 25.931

−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρική̋ (α) 17.017 30.845 29.067 41.771 
∆ικαιώµατα Μειοψηφία̋ (β) 18.007 18.525 ---- ----

−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 35.024 49.370 29.067 41.771
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−

Μακροπρόθεσµε̋ δανειακέ̋ υποχρεώσει̋ 17.869 20.539 --- --- 
Προβλέψει̋ / Λοιπέ̋ µακροπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋ 24.030 25.485 451 502 
Βραχυπρόθεσµε̋ δανειακέ̋ υποχρεώσει̋ 63.752 60.184 61.016 57.333 
Λοιπέ̋ βραχυπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋ 32.570 12.332 31.754 10.978

−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 138.221 118.540 93.221 68.813
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ε)=(γ)+(δ) 173.245 167.910 122.288 110.584
=========== =========== =========== ===========

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) πïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éëéÜäåò ~

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

30/9/2014 30/9/2013 30/9/2014 30/9/2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξη̋ περιόδου
(1.1.2014 και 1.1.2013 αντίστοιχα) 49.370 55.391 41.771 38.050
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρου̋
(συνεχιζόµενε̋ και διακοπείσε̋ δραστηριότητε̋) (4.124) 5.351 (2.144) 4.022
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (10.560) --- (10.560) ---
Αύξηση / (Μείωση) ποσοστού συµµ. σε θυγατρικέ̋ 338 (10.572) ---- ---

−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξη̋ περιόδου
(30.09.2014 και 30.09.2013 αντίστοιχα) 35.024 50.170 29.067 42.072

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

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

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

Έµµεση µέθοδο̋ 1/1-30/9/2014 1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2014 1/1-30/9/2013 
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Κέρδη / Ζηµιέ̋ προ φόρων (συνεχιζόµενε̋ δραστηριότητε̋) (4.920) 6.146 (2.686) 4.389
Πλέον / µείον προσαρµογέ̋ για:
Αποσβέσει̋ 2.670 2.712 83 39
Προβλέψει̋ 472 908 323 295
Συναλλαγµατικέ̋ διαφορέ̋ 766 (437) 766 (437)
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιέ̋) 
επενδυτική̋ δραστηριότητα̋ (343) ( 1.154) (308) (125)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.107 3.658 3.293 2.068
Πλέον/ µείον προσαρµογέ  ̋για µεταβολέ  ̋λογαριασµών κεφαλαίου κίνηση  ̋
ή που σχετίζονται µε τι̋ λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (14.371) (12.613) (12.602) (12.612)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (594) ( 3.662) (5.977) (2.177)  
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 19.248 2.055 20.174 3.822 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (3.818) ( 3.468) (3.091) (2.264) 
Καταβεβληµένοι φόροι (1.097) (471) (901) (382)

−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικέ  ̋δραστηριότητε  ̋(α) 2.120 ( 6.326) (926) ( 7.384)
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−

Επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (1.675) (5.585) (2.220) ( 5.586)
Εισπράξει̋ από πωλήσει̋ θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 1.920 2.650 1.920 ---
Αγορά ενσώµατων και ά̔λων παγίων στοιχείων (343) (164) (213) ( 15)
Εισπράξει̋ από πωλήσει̋ ενσώµατων και άυλων παγίων --- 4 --- 4
Τόκοι εισπραχθέντε̋ 263 591 229 212
Πρόσοδοι επιχορηγήσεων --- 7.972 --- ---

−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικέ  ̋δραστηριότητε  ̋(β) 165 5.468 (284) (5.385)
−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−

Χρηµατοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋
Εισπράξει̋ από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 65.000 --- 65.000 ---
Εξοφλήσει̋ δανείων (63.487) ( 11.100) (60.675) 1.007 
Μερίσµατα πληρωθέντα (10.534) ---- (10.534) ---

−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋ (γ) (9.021) ( 11.100) (6.209) 1.007
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (6.736) ( 11.958) (7.419) ( 11.762)
Συναλλαγµατικέ̋ διαφορέ̋ 93 --- 93 ---
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξη̋ περιόδου 12.144 18.793 10.711 17.428

−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξη̋ περιόδου 5.501 6.835 3.385 5.666
============ ============ ============ ============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(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-

30/9/2014 30/9/2013 30/9/2014 30/9/2013 30/9/2014 30/9/2013 30/9/2014 30/9/2013

Κύκλο̋ εργασιών 54.832 80.165 13.399 19.811 52.166 71.553 10.170 17.054 
Μικτά κέρδη / (ζηµιέ̋) 11.082 20.648 1.776 3.918 11.348 16.809 1.418 2.839 
Κέρδη / (ζηµιέ̋) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων (1.246) 8.768 (2.666) (115) 209 6.448 (2.589) (315) 
Κέρδη / (ζηµιέ̋) προ φόρων (4.920) 6.146 (3.961) (627) (2.686) 4.389 (3.646) (1.011)

−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− 

Κέρδη / (ζηµιέ )̋ µετά από φόρου  ̋(Α) (4.029) 4.648 (2.900) (481) (2.040) 3.319 (2.716) (763) 
Κατανέµονται σε:

- Ιδιοκτήτε̋ µητρική̋ (3.169) 4.064 (2.659) (605) ---- ---- ---- ----
- ∆ικαιώµατα µειοψηφία̋ (860) 584 (241) 124 ---- ---- ---- ----

Λοιπά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρου̋ (Β) (95) 703 52 371 (104) 703 51 371

−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρου̋ (Α)+(Β) (4.124) 5.351 (2.848) (110) (2.144) 4.022 (2.665) ( 392)

========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 
Κατανέµονται σε:

- Ιδιοκτήτε̋ µητρική̋ (3.268) 4.767 (2.607) (234) ---- ---- ---- ----
- ∆ικαιώµατα µειοψηφία̋ (856) 584 (241) 124 ---- ---- ---- ----

Κέρδη/(ζηµίε )̋ µετά από φόρου  ̋
ανά µετοχή- βασικά (σε ~) (0,0600) 0,0770 (0,0504) (0,0115) (0,0386) 0,0629 (0,0514) (0,0145)
Κέρδη / (ζηµιέ )̋ προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.424 11.478 (1.777) 780 292 6.487 (2.567) (303)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 125776001000 (ÁÑ.Ì.Á.Å. 13413/06/Â/86/111)
∆ήµο̋ Γλυφάδα̋, Λ. Βουλιαγµένη̋ 128, Τ.Κ. 166 74

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ÁÐÏ 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2014 ÅÙÓ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.4.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τη̋ Επιτροπή̋ Κεφαλαιαγορά̋)

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίε̋ που προκύπτουν απο τι̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα τη̋ F.G. EUROPE A.E.
(Εκδότη̋) και του Οµίλου τη̋. Συνιστούµε εποµένω̋ στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδου̋ επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του
εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ καθώ̋ και η έκθεση επισκόπηση̋ του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: http://www.fgeurope.gr 
Ηµεροµηνία έγκριση̋ από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων: 26/11/2014

ÃëõöÜäá ÁôôéêÞò, 26 Νοεµβρίου 2014
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 ΑΚ 723945 Á.Ä.Ô. Î 168490 ÁÌ ÏÅÅ 016921 ÁÌ ÏÅÅ 0002386

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1) Οι εταιρίε̋ του Οµίλου µε τι̋ αντίστοιχε̋ διευθύνσει̋ του̋, τα ποσοστά µε τα οποία ο Όµιλο̋ συµµετέχει στο µετοχικό
του̋ κεφάλαιο, καθώ̋ και η µέθοδο̋ ενσωµάτωσή̋ του̋ στι̋ ενοποιηµένε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ του Οµίλου, τη̋
περιόδου 1/1-30/9/2014 παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση (1) των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.

2) Εντό̋ του εννεαµήνου του 2014 η Εταιρεία ίδρυσε θυγατρικέ̋ εταιρείε̋ στην Τουρκία και την Ιταλία µε την επωνυµία
F.G. EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET A.S. και  F.G. EUROPE ITALIA S.P.A. αντίστοιχα. Οι
νεὀδρυθείσε̋ θυγατρικέ̋ ενσωµατώθηκαν για πρώτη φορά στι̋ ενοποιηµένε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ και η
ενσωµάτωση του̋ δεν είχε επίδραση µεγαλύτερη του 25% στον «Κύκλο Εργασιών» και στα «Ίδια Κεφάλαια» του Οµίλου.

3) Πέραν των 2 ανωτέρω νεὀδρυθεισών εταιριών δεν υπάρχουν εταιρείε̋ που ενσωµατώθηκαν στι̋ ενοποιηµένε̋
οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ για πρώτη φορά την τρέχουσα περίοδο ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί την αντίστοιχη περίοδο
τη̋ προηγούµενη̋ χρήση̋. ∆εν υπάρχουν εταιρείε̋ που δεν ενσωµατώθηκαν στι̋ ενοποιηµένε̋ οικονοµικέ̋
καταστάσει̋ την τρέχουσα περίοδο ενώ  είχαν ενσωµατωθεί την αντίστοιχη περίοδο τη̋  προηγούµενη̋ χρήση̋. ∆εν
υπάρχουν εταιρείε̋ που δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση (ενώ θα έπρεπε να περιλαµβάνονται) και δεν έχει επέλθει
αλλαγή στην µέθοδο ενσωµάτωση̋ σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.

4) Τα "Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρου̋" αφορούν 1) ζηµιά του Οµίλου και τη̋ Εταιρεία̋ ποσού € 104, η οποία
προέκυψε από την αποτίµηση στα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πρὀόντων τα οποία είναι χαρακτηρισµένα ω̋
"∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία" και 2) κέρδο̋ του Οµίλου ποσού € 9, το οποίο προέκυψε από
συναλλαγµατικέ̋ διαφορέ̋ κατά την µετατροπή εκµεταλλεύσεων εξωτερικού.

5) Την 30/9/2014 δεν κατέχονται ίδιε̋ µετοχέ̋ τη̋ Εταιρεία̋ ούτε από την ίδια ούτε από τι̋ θυγατρικέ̋ τη̋.
6) ∆εν υπάρχουν επίδικε̋ ή υπό διαιτησία διαφορέ̋ καθώ̋ και αποφάσει̋ δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που

ενδέχεται να έχουν σηµαντική  επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση τη̋ Εταιρεία̋ και του Οµίλου.
7) Oι φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋ τη̋ Εταιρεία̋ και των θυγατρικών τη̋ εταιρειών δεν έχουν εξεταστεί από τι̋

φορολογικέ̋ αρχέ̋ για ορισµένε̋ χρήσει̋, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολή̋ πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Το ποσό τη̋ πρόβλεψη̋ που έχει σχηµατίσει
ο Όµιλο̋ και η Εταιρεία σε σχέση µε το θέµα αυτό ανέρχεται σε € 340 χιλ. και € 292 χιλ. αντίστοιχα. Οι ανέλεγκτε̋
φορολογικά χρήσει̋ τη̋ Εταιρεία̋ και των θυγατρικών τη̋ παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση (6) των ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων τη̋ περιόδου 1/1-30/9/2014.

8) Στην Εταιρεία και στον Όµιλο δεν έχουν σχηµατιστεί "Λοιπέ̋ προβλέψει̋" έω̋ την 30/9/2014.
9) Ο αριθµό̋ του απασχολούµενου προσωπικού την 30/9/2014 είναι: Όµιλο̋ 107, Εταιρεία 88 άτοµα.

την 30/9/2013 ήταν: Όµιλο̋ 98, Εταιρεία 87 άτοµα.
10) Τα ποσά σε χιλ. € των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη τη̋ τρέχουσα̋ περιόδου και τα υπόλοιπα των

απαιτήσεων και υποχρεώσεων των εταιρειών του Οµίλου στη λήξη τη̋ τρέχουσα̋ περιόδου, που έχουν προκύψει από
συναλλαγέ̋ τη̋ Εταιρεία̋ µε τα συνδεδεµένα µέρη όπω̋ αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, έχουν ω̋ εξή̋:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ
α) Έσοδα ---- 2.223
β) Έξοδα 2.455 2.371 
γ) Απαιτήσει̋ 574 2.777
δ) Υποχρεώσει̋ ---- 205
ε) Συναλλαγέ̋ και αµοιβέ̋ διευθυντικών στελεχών και µελών τη̋ διοίκηση̋ 1.198 1.065
στ) Απαιτήσει̋ από διευθυντικά στελέχη και µέλη τη̋ διοίκηση̋ 12 12
ζ) Υποχρεώσει̋ προ̋ τα διεθυντικά στελέχη και µέλη τη̋ διοίκηση̋ 4 4

11) Την 28/8/2014 ξεκίνησε η καταβολή µερίσµατο̋ στου̋ µετόχου̋ τη̋ Εταιρεία̋ που αποφασίσε η Γ/Σ των µετόχων την
30/06/2014 και ανήλθε σε 0,20 €/µετοχή. 

12) ∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα τη̋ 30η̋ Σεπτεµβρίου 2014 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν
ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων όπω̋ απαιτείται από το ∆ΛΠ 10.


