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F.G. EUROPE A.E. 
 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κ.κ. Γεώργιος Φειδάκης, Πρόεδρος ∆.Σ., Ιωάννης Παντούσης 

∆ιευθύνων Σύµβουλος και Κωνσταντίνος ∆εµέναγας εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ., υπό την ως άνω ιδιότητά 

τους, δηλώνουµε ότι, εξ όσων γνωρίζουµε : 

 
Α. Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2014, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα 

µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 

στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας 

F.G. EUROPE A.E., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων 

ως σύνολο. 

 
Β. Η Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις 

και την θέση της Εταιρείας F.G. EUROPE A.E. καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην 

ενοποίηση εκλαµβανοµένου ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων 

κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. 

 
 

                                                      Γλυφάδα 27 Μαρτίου 2015 
 
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΙ∆ΑΚΗΣ                          ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΥΣΗΣ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΕΜΕΝΑΓΑΣ 
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    F.G. EUROPE A.E. 
ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2014 

 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της F.G. EUROPE A.E. σας υποβάλλει για την κλειόµενη χρήση 1/1-31/12/2014 

την Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την οποία συνέταξε  σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 43α παρ.3, 107 παρ. 3 και 136 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 

3556/2007 και της Απόφασης 7/448/11-10-2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

 
Στην παρούσα Έκθεση συνοπτικά αναφέρονται πληροφορίες που αφορούν την εξέλιξη των 

δραστηριοτήτων, την οικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα, τη συνολική πορεία της Εταιρείας και του 

Οµίλου κατά την υπό εξέταση χρήση, καθώς και τις µεταβολές που επήλθαν. 

Αναφέρονται επίσης τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση χρήσης 

και η επίδρασή τους στις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρικές και Ενοποιηµένες, οι κίνδυνοι και οι 

απειλές που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία και τον Όµιλο καθώς και οι σηµαντικές συναλλαγές 

που καταρτίσθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων σύµφωνα µε το 

∆ΛΠ 24. 

 
Οι Εταιρείες του Οµίλου της F.G. EUROPE : 

 
F.G. EUROPE Α.Ε. : Μητρική εταιρεία του Οµίλου. Εισηγµένη στο Χ.Α. από το 1968. ∆ραστηριοποιείται 

στους τοµείς, των διαρκών καταναλωτικών αγαθών, (µέσω της εισαγωγής και εµπορίας Κλιµατιστικών 

Μηχανηµάτων παντός τύπου για οικιακή και επαγγελµατική χρήση, Λευκών, Μαύρων Οικιακών Συσκευών 

και Μικροσυσκευών), και της Κινητής Τηλεφωνίας. 

Η F.G. EUROPE αντιπροσωπεύει κατ’ αποκλειστικότητα εδώ και χρόνια τα προϊόντα δύο εκ των 

µεγαλύτερων κατασκευαστών στον τοµέα των διαρκών καταναλωτικών αγαθών, των  Ιαπωνικών 

κολοσσών Fujitsu General Ltd, και Sharp Corporation. Παράλληλα, η F.G. EUROPE προωθεί Λευκές 

οικιακές συσκευές µε το δικό της διαχρονικό brand ESKIMO, του οποίου η παρουσία στην Ελληνική αγορά 

χρονολογείται από το 1958. 

Από τα µέσα του 2012 η F.G. EUROPE ανέλαβε την αποκλειστική διάθεση για την Ελληνική αγορά των 

κλιµατιστικών και από το Μάρτιο του 2013 των Λευκών Συσκευών του Κινεζικού κατασκευαστικού 
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κολοσσού Midea. Η Midea είναι από τις µεγαλύτερες κατασκευάστριες και εξαγωγικές εταιρείες ηλεκτρικών 

οικιακών συσκευών παγκοσµίως. 

Η F.G. EUROPE µε ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, δραστηριοποιείται 

σε 10 συνολικά χώρες, αντιπροσωπεύοντας κατ’ αποκλειστικότητα τα προϊόντα της Fujitsu General Ltd. 

 
FG EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET A.S. : Ιδρύθηκε την 16/4/2014, µε έδρα 

την Κωνσταντινούπολη. Αντικείµενο της εταιρείας είναι η πώληση κλιµατιστικών όλων των τύπων στην 

αγορά της Τουρκίας. Το αρχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε € 751 και η F.G. EUROPE A.E. συµµετέχει σε 

αυτήν µε ποσοστό 55%.  

 
FG EUROPE ITALIA S.P.A. : Συστήθηκε την 03/06/2014, µε έδρα το Μιλάνο. Αντικείµενο της εταιρίας 

είναι η πώληση κλιµατιστικών GENERAL  στην Ιταλική αγορά. Το αρχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε € 252 

και η F.G. EUROPE A.E. συµµετέχει σε αυτήν µε ποσοστό 100%.   

 
R.F. ENERGY A.E. : Θυγατρική εταιρεία του Οµίλου, στην οποία το ποσοστό συµµετοχής της F.G. 

EUROPE A.E., ανέρχεται σε 50%, (50% Οικογένεια Ρέστη). Η  R.F. ENERGY είναι εταιρεία συµµετοχών, 

µε αντικείµενο την ανάπτυξη, διαχείριση και εκµετάλλευση ενεργειακών projects, µε επίκεντρο τις 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.  

 
Η R.F. ENERGY A.E., µέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., 

λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2008 Αιολικό Πάρκο ισχύος 15 MW στην θέση Τσούκα του Νοµού 

Αρκαδίας. Το Πάρκο αποτελείται από πέντε ανεµογεννήτριες των 3 MW της εταιρείας VESTAS.  

 
Τον Απρίλιο του 2009 ξεκίνησε η λειτουργία από την ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ Α.Ε., θυγατρικής κατά 100% 

της R.F. ENERGY, του δεύτερου Αιολικού Πάρκου ισχύος 10 MW,  στην περιοχή Κυλινδρία του Νοµού 

Κιλκίς. Εντός του 2012 εγκρίθηκαν οι υποβληθείσες από το 2010 αιτήσεις της ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ  Α.Ε. 

και της χορηγήθηκαν 4 νέες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Βιοαέριο, ισχύος 9,328 MW.  

 
Το ∆εκέµβριο του 2011 η κατά 100% θυγατρική της R.F. ENERGY A.E, ΑΙΟΛΙΚΗ Α∆ΕΡΕΣ Α.Ε. 

ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών Αιολικών Πάρκων στην Ερµιόνη του Ν. Αργολίδος συνολικής ισχύος 

35.4 MW, των οποίων η λειτουργία ξεκίνησε τον ίδιο µήνα.  

 
Η R.F. ENERGY A.E., µέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε., 

λειτουργεί στον Κερυνίτη ποταµό στην περιοχή της Αιγιάλειας δύο µικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθµούς, 

συνολικής ισχύος 3,615 MW (2,60 και 1,015 MW).  

 
Το Μάιο του 2008 η R.F. ENERGY A.E. µέσω 10 θυγατρικών της εταιρειών, στις οποίες συµµετείχε µε 

ποσοστό 84%, υπέβαλλε αιτήσεις για τη χορήγηση των απαιτούµενων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, προκειµένου να προχωρήσει µέσω των εταιρειών αυτών, στην ανάπτυξη 11 νέων αιολικών 

πάρκων στην Νότιο Εύβοια, συνολικής ισχύος 387 MW. Εντός του 2009 εκδόθηκαν άδειες παραγωγής σε 

τρίτους, για θέσεις επικαλυπτόµενες µε αυτές για τις οποίες οι θυγατρικές έχουν υποβάλλει τις ανωτέρω 



Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων  
                                         για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2014  

                                   (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

                                                                                 6 
 

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 

Κλιµατικής Αλλαγής περί χορήγησης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στους τρίτους 

καθώς και κατά των σχετικών θετικών γνωµοδοτήσεων της Ρ.Α.Ε. και της Ειδικής Υπηρεσίας 

Περιβάλλοντος, επικαλούµενη έννοµο συµφέρον (θέσεις εγκατάστασης για τις οποίες εκκρεµεί η εξέταση 

των ανωτέρω υποβληθεισών αιτήσεων για χορήγηση αδειών παραγωγής), παράβαση κατ’ ουσίαν 

διάταξης νόµου και παράβαση ουσιώδους τύπου. To 2011 οι ως άνω αιτήσεις συζητήθηκαν στο ΣτΕ 

ωστόσο δεν έχει εκδοθεί ακόµη η τελική απόφαση. 

 
Α. Εξελιξη ∆ραστηριοτήτων – Μεταβολές Οικονοµικών Μεγεθών της Εταιρείας και του Οµίλου 

 
Το 2014, η απόδοση της Εταιρείας και του Οµίλου επηρεάστηκε από τη γενικότερη πτώση των πωλήσεων 

της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών αλλά και από την παρατεταµένη περίοδο 

µη ευνοϊκών για τον κλιµατισµό, κλιµατολογικών συνθηκών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

 
Η τόνωση των πωλήσεων της Εταιρείας το 4ο τρίµηνο του 2014 περιόρισε τη συνολική µείωση των 

πωλήσεων της χρήσης στο 23% σε σχέση µε το 2013 (27% τον 09/2014 σε σχέση µε το 9/2013), οδήγησε 

ωστόσο στη δηµιουργία ζηµιών ύψους € 2,15 εκατ. από κέρδη € 2,93εκατ. το 2013. Η σχέση των 

πωλήσεων εσωτερικού - εξωτερικού παρέµεινε περίπου στα ίδια επίπεδα διαµορφούµενη το 2014 στο 

65% και 35% αντίστοιχα, έναντι  ποσοστών 70% και 30% το 2013. 

 
Τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου επηρεάστηκαν περεταίρω από τη µείωση των εσόδων στον τοµέα της 

ενέργειας (κατά 38% σε σχέση µε το 2013), λόγω του ασυνήθιστα χαµηλού αιολικού δυναµικού εντός του 

2014 αλλά και του πιστωτικού σηµειώµατος (€ 1,14 εκατ. – 10% επί των εσόδων του 2013) που εκδόθηκε 

προς τον ΛΑΓΗΕ βάσει του Ν. 4254/2014.  

 
Η πρόσκαιρη πτώση των οικονοµικών επιδόσεων του Οµίλου εκτιµάται ότι θα αντιστραφεί εντός του 2015 

καθώς οι πωλήσεις στην Ελλάδα, δεδοµένων και των υφιστάµενων οικονοµικών συνθηκών, βαίνουν 

ικανοποιητικές, η θυγατρική εταιρεία στην Τουρκία βρίσκεται σε πλήρη δραστηριότητα, η ενεργοποίηση 

της θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία ολοκληρώνεται και οι πωλήσεις στον τοµέα της ενέργειας φαίνεται να 

επιστρέφουν στα επίπεδα του 2013. 

 
Αναλυτικά σε επίπεδο µητρικής: 

 
Για τη χρήση 2014 οι πωλήσεις συσκευών κλιµατισµού κινήθηκαν πτωτικά στο σύνολό σχεδόν των 

χωρών δραστηριοποίησης της Εταιρείας, µε τη συνολική µείωση να ανέρχεται στο 26,0% και τα συνολικά 

έσοδα να περιορίζονται στα € 61,52 εκατ. έναντι € 83,17 εκατ. αυτών του 2013. 

 
Ανοδικά κατά 8,28% κινήθηκαν οι πωλήσεις των λευκών συσκευών ESKIMO ανερχόµενες στα € 2,53 

εκατ. έναντι πωλήσεων € 2,34 εκατ. της χρήσης 2013. 

 



Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων  
                                         για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2014  

                                   (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

                                                                                 7 
 

Η µείωση των συνολικών πωλήσεων κατά 23,2%, στα € 67,35 εκατ. το 2014 από τα € 87,74 εκατ. 

οδήγησε στον περιορισµό του µικτού κέρδους στα € 14,62 εκατ. από € 21,51 το 2013. Το µικτό περιθώριο 

κέρδους περιορίστηκε στο 21,7% έναντι ποσοστού 24,5% του 2013.  

 
Τα γενικά έξοδα της Εταιρείας µειώθηκαν οριακά κατά 2,2% και ανήλθαν στα € 14,79 εκατ. από € 15,12 

εκατ. το 2013. Η σηµαντική ωστόσο αύξηση των καθαρών χρηµατοοικονοµικών εξόδων στα € 5,69 εκατ. 

εντός του 2014 από € 2,60 εκατ. το 2013, αποδιδόµενη κυρίως στο υψηλό κόστος δανεισµού της 

Εταιρείας σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη, επιβάρυνε τα αποτελέσµατα  προ φόρων τα οποία 

διαµορφώθηκαν σε ζηµία ύψους € 5,70 εκατ. έναντι κερδών € 3,96 εκατ. του 2013. 

 
Η ζηµία της χρήσεως σε συνδυασµό µε τη φορολογική αναγνώριση των ζηµιών από αποτίµηση 

συµµετοχών και χρεογράφων προηγουµένων χρήσεων, δηµιουργεί µέσω της αναβαλλόµενης φορολογίας 

ένα  σηµαντικό φορολογικό πλεονέκτηµα για την επόµενη πενταετία, καθώς η Εταιρεία δικαιούται 

συµψηφισµό φόρων  επί των µελλοντικών κερδών της µέχρι και ποσού € 3,55 εκατ. περίπου. 

 
Οι Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις περιορίστηκαν οριακά κατά 5,2% διαµορφούµενες στα € 25,13 εκατ. 

από € 26,51 εκατ. το 2013. Η σηµειωθείσα ωστόσο µείωση των πωλήσεων κλιµατιστικών µονάδων, 

συνδυαζόµενη µε το γεγονός ότι οι παραγγελίες κλιµατιστικών, που αποτελούν τον κύριο όγκο των 

αποθεµάτων, είχαν όπως κάθε χρόνο πραγµατοποιηθεί στο τέλος της προηγούµενης χρήσης, οδήγησαν 

στην αύξηση κατά 6,91% του ύψους των αποθεµάτων και συγκεκριµένα στα € 43,43 εκατ. από 40,43 εκατ. 

το 2013.  

 
Οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν στα € 78,34 εκατ. έναντι € 68,81 εκατ. την 31/12/2013, αυξηµένες 

κατά 13,8%  λόγω κυρίως της αύξησης του Τραπεζικού δανεισµού και των Εµπορικών και λοιπών 

υποχρεώσεων της Εταιρείας.   

 
Σε επίπεδο Οµίλου, τα οικονοµικά µεγέθη του οποίου προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από τα 

µεγέθη της Μητρικής Εταιρείας έχουµε: 

 
Πωλήσεις : Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου περιορίστηκαν κατ’ αντιστοιχία των πωλήσεων της 

Μητρικής κατά 26,6% στα € 72,72 εκατ. από € 99,10 εκατ. το 2013, επηρεασµένες σαφώς και από τα 

µειωµένα έσοδα από τον τοµέα της Ενέργειας (€ 7,00 εκατ. από 11,39 εκατ. το 2013) 

 
Μικτά Κέρδη : Η µείωση των πωλήσεων είχε ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της µικτής κερδοφορίας του 

Οµίλου στα € 15,26 εκατ. έναντι € 26,42 εκατ. το 2013 και τον περιορισµό του µικτού περιθωρίου κέρδους 

από το 26,7% το 2013 σε 21,0%  την 31/12/2014. 

 
Αποτελέσµατα προ και µετά από φόρους : Παρά τη µείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 3,4% η 

αύξηση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων της Μητρικής συνετέλεσε στη διαµόρφωση αρνητικών προ και 

µετά φόρων αποτελεσµάτων, στα € 8,2 εκατ. και € 4,8 εκατ. αντίστοιχα. 
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Συνολικές Υποχρεώσεις : Οι συνολικές υποχρεώσεις του Οµίλου αυξήθηκαν κατά 6,4% (σε € 126,13 

εκατ. από € 118,54 εκατ. την 31/12/2013) λόγω της αύξησης των υποχρεώσεων της Μητρικής Εταιρείας.  

Την 10/01/2015 η Εταιρεία προέβη στην πληρωµή της 2ης δόσης του Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου, 

ύψους € 5,05 εκατ. περιορίζοντας ισόποσα τις Τραπεζικές της υποχρεώσεις.  

 
Λοιποί Αριθµοδείκτες :     2014201420142014    2013201320132013    Δείκτης Γενικής Ρευστότητας  Εταιρείας    0.92 1,14    Δείκτης Γενικής Ρευστότητας  Ομίλου    1,01 1,24    Δείκτης Ειδικής Ρευστότητας  Εταιρείας    0,36 0,54    Δείκτης Ειδικής Ρευστότητας  Ομίλου    0,48    0,68    Δείκτης Κάλυψης Αποθεμάτων σε ημέρες Εταιρείας    301 223 Δείκτης Κάλυψης Αποθεμάτων σε ημέρες Ομίλου    287    203             Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας    -7,09%    7,00%    Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου    -13,49%    8,59%    Δείκτης Αποδοτικότητας EBITDA  Εταιρείας    0,51%    17,66%    Δείκτης Αποδοτικότητας EBITDA  Ομίλου    3,25%    27,99%                Δείκτης Κερδών προ Φόρων Εταιρείας    -8,46%    4,52%    Δείκτης Κερδών προ Φόρων Ομίλου    -11,28%    6,34%    
 

Β. Σηµαντικά Γεγονότα  

 
Παρατίθενται σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα από τη λήξη της υπό εξέταση χρήσης µέχρι και 

σήµερα :  

 
Την 10/1/2015 καταβλήθηκε η δεύτερη δόση  του Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου ύψους € 65 εκατ. που 

εξέδωσε η Εταιρεία την 10/1/2014 πλέον των τόκων, συνολικού ποσού €  5,05 εκατ. Μετά την καταβολή 

το υπόλοιπο του εν λόγω ∆ανείου ανέρχεται στο ποσό των € 54,9 εκατ.  

 

Την 17 /1/2015 απεβίωσε ο Ανδρέας ∆εµέναγας, επί σειρά ετών διευθυντικό στέλεχος και µη Εκτελεστικό 

µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 

 
Πέραν των ανωτέρω αναφερθέντων γεγονότων, µέχρι και σήµερα δεν υπάρχουν άλλα σηµαντικά 

γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2014, τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να 

διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.  
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Γ. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 

 
∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 
Παράγοντες χρηµατοπιστωτικού κινδύνου 

Οι δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας τον εκθέτουν σε διαφόρους χρηµατοπιστωτικούς 

κινδύνους (συµπεριλαµβανοµένων των συναλλαγµατικών κινδύνων, κινδύνων µεταβολής του επιπέδου 

των επιτοκίων, κινδύνων ταµειακών ροών και κινδύνων τιµών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 

ρευστότητας. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου και της Εταιρείας επικεντρώνεται στη µη 

προβλεψιµότητα των κεφαλαιαγορών µε στόχο την ελαχιστοποίηση των παραγόντων που µπορεί να 

επιδράσουν αρνητικά στην χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου και της Εταιρείας. Ο Όµιλος και η 

Εταιρεία σε ορισµένες περιπτώσεις χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα προκειµένου να 

αντισταθµίσει την έκθεσή του σε ορισµένους κινδύνους. 

Η διαχείριση κινδύνων διενεργείται από το τµήµα οικονοµικής διαχείρισης του Οµίλου και της Εταιρείας 

σύµφωνα µε την πολιτική που έχει εγκρίνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. Το τµήµα οικονοµικής 

διαχείρισης εντοπίζει, αξιολογεί και αντισταθµίζει χρηµατοπιστωτικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία µε 

τα υπόλοιπα τµήµατα του Οµίλου και της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες για την 

διαχείριση κινδύνων γενικά και ειδικά καλύπτοντας θέµατα όπως συναλλαγµατικούς κινδύνους, κινδύνους 

µεταβολής επιτοκίων, πιστωτικούς κινδύνους, τη χρήση παραγώγων και µη χρηµατοπιστωτικών µέσων 

καθώς και την επένδυση επιπλέον ρευστότητας. 

Κίνδυνοι  

Συναλλαγµατικοί Κίνδυνοι 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία δραστηριοποιούνται διεθνώς και εκτίθενται σε κινδύνους συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών που προκύπτουν από την έκθεση σε διαφορετικά νοµίσµατα κυρίως του USD . Συναλλαγµατικός 

κίνδυνος προκύπτει από περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα διαφορετικό του €. Ο 

Όµιλος και η Εταιρεία κατά περίπτωση προβαίνει σε αντιστάθµιση του συναλλαγµατικού κινδύνου µέσω 

σύναψης συµβάσεων παραγώγων αλλά δεν κάνει χρήση της λογιστικής της αντιστάθµισης. 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση του Οµίλου και της Εταιρείας θα 

είχαν διαµορφωθεί κατά € 150 (€ 78 το 2013) (χαµηλότερα) / υψηλότερα, αν το € ήταν ασθενέστερο / 

ισχυρότερο του USD κατά 7% µε τις λοιπές µεταβλητές να παραµένουν σταθερές κυρίως ως αποτέλεσµα 

των ζηµιών / κερδών από συναλλαγµατικές διαφορές κατά την εξόφληση εµπορικών υποχρεώσεων 

αντισταθµιζόµενων από πιστωτικές / χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές κατά τη µετατροπή των 

ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων. 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση του Οµίλου και της Εταιρείας θα 

είχαν διαµορφωθεί κατά € 7 (€ 5 το 2013) (χαµηλότερα) / υψηλότερα, αν το € ήταν ασθενέστερο / 

ισχυρότερο του JPY κατά 10% µε τις λοιπές µεταβλητές να παραµένουν σταθερές κυρίως ως αποτέλεσµα 

των κερδών / ζηµιών από συναλλαγµατικές διαφορές κατά την είσπραξη εµπορικών απαιτήσεων και την 
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µετατροπή των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων αντισταθµιζόµενων από ζηµιών / κερδών κατά την 

εξόφληση εµπορικών υποχρεώσεων. 

Κίνδυνοι Αγοράς 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους τιµών µετοχών που προέρχονται από επενδύσεις σε 

µετοχές εισηγµένων εταιρειών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και χαρακτηρίζονται για τον σκοπό 

σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων ως διαθέσιµα προς πώληση. Για την διαχείριση των κινδύνων 

τιµών που προέρχονται από επενδύσεις σε µετοχές ο Όµιλος και η Εταιρεία δηµιουργεί διασπορά στο 

χαρτοφυλάκιο του. Η διασπορά του χαρτοφυλακίου είναι σύµφωνη µε τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου που αφορούν την επένδυση διαθεσίµων σε µετοχές. 

Οι µετοχές του χαρτοφυλακίου περιλαµβάνονται στον Γενικό ∆είκτη του ΧΑΑ. Ο παρακάτω πίνακας 

παρουσιάζει την επίδραση που µια αύξηση/ µείωση του Γενικού ∆είκτη του ΧΑΑ θα είχε στα Ίδια Κεφάλαια 

του Οµίλου για τη χρήση. Η ανάλυση βασίζεται στην παραδοχή αύξησης / µείωσης του Γενικού ∆είκτη του 

ΧΑ κατά 29,15 και του Γενικού ∆είκτη του NASDAQ κατά 12,02%, µε όλες τις λοιπές µεταβλητές να 

παραµένουν σταθερές και οι κατεχόµενες από τον Όµιλο και την Εταιρεία µετοχές να ακολουθούν αυτήν 

ακριβώς την µεταβολή. 

 

Τα Ίδια Κεφάλαια θα είχαν αυξηθεί / µειωθεί κατά € 92 (€ 151 το 2013) ως αποτέλεσµα των κερδών / 

(ζηµιών) που θα προέκυπταν από την αποτίµηση των διαθεσίµων για πώληση χρηµατοοικονοµικών 

µέσων. 

Κίνδυνοι Ταµειακών Ροών και Επιτοκίων 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς τα έσοδα και οι 

λειτουργικές ταµειακές ροές δεν επηρεάζονται ουσιαστικά από την µεταβολή των επιτοκίων. Ο κίνδυνος 

επιτοκίων προκύπτει κυρίως από µακροπρόθεσµο και βραχυπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό σε € µε 

κυµαινόµενο επιτόκιο. 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία αναλύει την έκθεση του στην µεταβολή των επιτοκίων σε συνεχή βάση 

λαµβάνοντας υπόψη την δυνατότητα της αναχρηµατοδότησης µε διαφορετικούς όρους και τρόπους καθώς 

και την ανανέωση υφιστάµενων χορηγήσεων. Με βάση αυτές τις δυνατότητες ο Όµιλος και η Εταιρεία 

υπολογίζει την επίδραση στα αποτελέσµατα µιας µεταβολής των επιτοκίων για τις σηµαντικές χορηγήσεις 

µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης διάρκειας. 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση του Οµίλου θα είχαν διαµορφωθεί 

κατά € 623 (€ 580 το 2013) (χαµηλότερα) / υψηλότερα ενώ για την Εταιρεία θα είχαν διαµορφωθεί κατά € 

530 (€ 424 το 2013) (χαµηλότερα) / υψηλότερα αν τα επιτόκια του € ήταν κατά 60 µονάδες βάσης 

  Επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια 

  2014 2013 

Γ∆ ΧΑ 7 8 

Γ∆ NASDAQ 85 143 

ΣΥΝΟΛΟ 92 151 
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υψηλότερα / (χαµηλότερα) για τον Όµιλο της θυγατρικής R.F. ENERGY A.E. και 115 µονάδες βάσης 

υψηλότερα / (χαµηλότερα) για την Εταιρεία µε τις λοιπές µεταβλητές να παραµένουν σταθερές. Αυτό θα 

συνέβαινε κυρίως λόγω του υψηλότερου / (χαµηλότερου) χρηµατοοικονοµικού κόστους για τραπεζικό 

δανεισµό µε κυµαινόµενο επιτόκιο σε €. 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε επίπεδο Οµίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από 

πιστώσεις σε πελάτες συµπεριλαµβανοµένων των λογαριασµών εισπρακτέων. Τα εµπορικά τµήµατα 

αξιολογούν την φερεγγυότητα του πελάτη λαµβάνοντας υπόψη την χρηµατοοικονοµική του κατάσταση, 

προηγούµενη εµπειρία συναλλαγών και λοιπούς παράγοντες και ορίζουν πιστωτικά όρια τα οποία 

παρακολουθούνται τακτικά και δεν δύναται να ξεπεραστούν από έναν µεµονωµένο πελάτη. Οι πωλήσεις 

σε ιδιώτες αποτελούν περίπου το 1% του συνολικού κύκλου εργασιών του Οµίλου και διενεργούνται 

κυρίως τοις µετρητοίς. Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν έγινε υπέρβαση των ορίων πίστωσης και η 

∆ιοίκηση του Οµίλου δεν αναµένει σηµαντικές απώλειες που µπορεί να προκύψουν από την µη 

ρευστοποίηση λογαριασµών εισπρακτέων. Επίσης οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατανέµονται σε έναν ευρύ 

αριθµό πελατών, συνεπώς δεν υφίσταται συγκέντρωσή τους και κατά συνέπεια περιορίζεται σηµαντικά ο 

πιστωτικός κίνδυνος. 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συµπεριλαµβάνει την διασφάλιση ύπαρξης επαρκών διαθεσίµων 

και ισοδύναµων καθώς και την εξασφάλιση της πιστοληπτικής ικανότητας µέσω εγκεκριµένων ορίων 

χρηµατοδότησης για κεφάλαιο κίνησης και έκδοση εγγυητικών σε προµηθευτές, που την 31/12/2014 

ανερχόταν σε € 107.696 για τον Όµιλο και 86.950 για την Εταιρεία. 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας παρακολουθεί και αναπροσαρµόζει καθηµερινά το ταµειακό 

πρόγραµµα ρευστότητας µε βάση τις αναµενόµενες ταµειακές εισροές και εκροές. 

Εποχικότητα των πωλήσεων κλιµατιστικών : Στατιστικά οι πωλήσεις του κλάδου παρουσιάζουν 

έντονη εποχικότητα τους θερινούς κυρίως µήνες. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία 

προβληµάτων, σχετικών: α) µε την εξυπηρέτηση της αυξηµένης ζήτησης σε πολύ µικρό σχετικά χρονικό 

διάστηµα, µε τον κίνδυνο, απώλειας πωλήσεων, β) την ανάγκη διατήρησης υψηλών αποθεµάτων που 

απαιτούν µεγάλους αποθηκευτικούς χώρους και γ) µε κινδύνους για πιθανές επισφάλειες λόγω του 

µεγάλου ύψους σε απόλυτα νούµερα, των πιστωτικών ανοιγµάτων των πελατών, σε µικρό χρονικό 

διάστηµα.  

Τα τελευταία χρόνια η τάση αυτή περιορίσθηκε µε κατανοµή της ζήτησης σε όλο το διάστηµα του έτους, 

διατηρώντας όµως µια σχετικά αυξηµένη ζήτηση τους θερινούς µήνες και ιδιαίτερα σε περιόδους έξαρσης 

των καιρικών φαινοµένων. Η κατανοµή των πωλήσεων σε µεγαλύτερο διάστηµα του έτους βοηθά στην 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και στον περιορισµό των προαναφερθέντων προβληµάτων. 
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∆. Προοπτικές – Αναµενόµενη Εξέλιξη 

 
Η πρόσκαιρη πτώση των οικονοµικών επιδόσεων του Οµίλου εκτιµάται ότι θα αντιστραφεί εντός του 2015. 

Ήδη, µε βάσει τα µέχρι σήµερα διαθέσιµα στοιχεία, το α΄ 3µηνο του 2015 οι πωλήσεις τόσο στην Ελλάδα 

όσο και το εξωτερικό εµφανίζονται αυξηµένες σε σχέση µε το αντίστοιχο 3µηνο του 2014 και  η Εταιρεία 

επανέρχεται στην κερδοφορία. 

 
Παράλληλα, µε την  θυγατρική της Εταιρείας στην Τουρκία σε πλήρη πλέον δραστηριότητα, την 

ενεργοποίηση από 1/4/2015 της θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία (η οποία αναµένεται να συµβάλλει 

σηµαντικά στην αύξηση των πωλήσεων στην εν λόγω αγορά), και τις  πωλήσεις στον τοµέα της ενέργειας 

το πρώτο 3µηνο του έτους σηµαντικά αυξηµένες κατά 38%, και ο Όµιλος επανέρχεται στην κερδοφορία. 

 
Στρατηγικοί στόχοι της ∆ιοίκησης για το  τρέχον οικονοµικό  έτος αποτελούν, η ανάκτηση των πωλήσεων 

της χρήσης 2013 στην ελληνική αγορά, η στήριξη της FG EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI SAN.VE, 

προκειµένου να εδραιωθεί στην αγορά της Τουρκίας και η  δραστηριοποίηση από 1/4/2015 της  FG 

EUROPE ITALIA SPA στην Ιταλία. Παράλληλα, θεωρείται δεδοµένη η διατήρηση και η πρόσθετη τόνωση 

της παρουσίας της στις λοιπές χώρες των Βαλκανίων. 

 
Η ανανεωµένη γκάµα των προϊόντων ESKIMO και η σαφέστατη ποιοτική τους αναβάθµιση βρίσκει 

σταδιακά µεγαλύτερη ανταπόκριση από το καταναλωτικό κοινό µε τις  πωλήσεις των εν λόγω προϊόντων 

να εµφανίζονται συνεχώς αυξηµένες.  

 
Εντός των επόµενων µηνών αναµένεται η ολοκλήρωση της εγκατάστασης και η έναρξη της λειτουργίας 

του νέου µηχανογραφικού συστήµατος, το οποίο εκτιµάται ότι θα συµβάλει σηµαντικά στην βελτίωση της 

ενδοοµιλικής επικοινωνίας, στον αρτιότερο έλεγχο του εµπορικού κυκλώµατος και στην περεταίρω 

ενίσχυση της αποδοτικότητας της Εταιρείας. 

Σηµειώνεται ότι από 1/4/2015 ξεκινά η λειτουργία του νέου συστήµατος στην θυγατρική της Εταιρείας στην 

Ιταλία. 

 
Πέραν των ανωτέρω, πρωταρχικό µέληµα της ∆ιοίκησης εξακολουθεί να παραµένει η θωράκιση της 

Εταιρείας έναντι πιθανών επισφαλειών, µε τη διατήρηση της εφαρµοζόµενης σφιχτής πιστωτικής 

πολιτικής. Η ∆ιοίκηση λαµβάνει πάντα σοβαρά υπόψη τις επιπτώσεις της κρίσης στην αγορά, αλλά και 

τους περιορισµούς στη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων, που δυσχεραίνουν ακόµη περισσότερο το 

επιχειρηµατικό περιβάλλον.  

 
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται πάντα στη σωστή κεφαλαιακή δοµή που σε συνδυασµό µε τη διαθέσιµη 

ρευστότητα. Η αναχρηµατοδότηση του τραπεζικού δανεισµού (µακροπρόθεσµου και βραχυπρόθεσµου) 

και η εξασφάλιση του απαιτούµενου κεφαλαίου κίνησης µέσω του νέου Οµολογιακού ∆ανείου που 

εξέδωσε η Εταιρεία ύψους € 65 εκατ. βοηθά στη µείωση του κόστους χρηµατοδότησης και την 

απρόσκοπτη συνέχιση της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 
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E. Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη. 

 
Ως συνδεδεµένα µέρη κατά το ∆.Λ.Π. 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες µε κοινό ιδιοκτησιακό 

καθεστώς ή/και ∆ιοίκηση µε την Εταιρεία, συγγενείς µε αυτήν εταιρείες, καθώς 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 προµηθεύει αγαθά και παρέχει υπηρεσίες σε αυτά.  

Οι πωλήσεις της εταιρείας προς τα συνδεµένα µέρη αφορούν κυρίως πωλήσεις εµπορευµάτων. Οι 

ενδοοµιλικές συναλλαγές διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3728/18-12-2008, µε όρους οι 

οποίοι δεν αποκλίνουν από παρόµοιες συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου και ανεξάρτητων 

εταιρειών. 

Οι αµοιβές των ∆ιοικητικών στελεχών, αφορούν αµοιβές για υπηρεσίες εξηρτηµένης εργασίας. 

 Παρατίθενται κατωτέρω σηµαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν κατά την υπό εξέταση περίοδο 

µεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεµένων αυτήν µερών όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24, για 

ποσά άνω των Ευρώ 10 χιλ.: 

Η F.G. EUROPE A.E. πραγµατοποίησε το 2014 πωλήσεις εµπορευµάτων στην νεοϊδρυθείσα θυγατρική 

της εταιρεία στην Τουρκία FG EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICATER, οι οποίες 

ανήλθαν σε € 2,36 εκατ. Από τις πωλήσεις αυτές η FG EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI SANAYI VE 

TICATER οφείλει στην F.G. EUROPE A.E. ποσό € 1,13 εκατ. 

Επίσης την 31.12.2014 η F.G. EUROPE A.E. οφείλει για καταβολή µετοχικού κεφαλαίου στην θυγατρική 

της στην Τουρκία FG EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICATER το ποσό των € 0,15 εκατ. 

Οι πωλήσεις της F.G. EUROPE A.E. στην εταιρεία R.F. ENERGY A.E., ποσού € 10 χιλ. αφορούν την 

τιµολόγηση υπηρεσιών που παρείχε η F.G. EUROPE A.E. στη θυγατρική της. Από τις πωλήσεις αυτές η 

R.F. ENERGY A.E. οφείλει στην F.G. EUROPE A.E. ποσό € 12 χιλ. 

Στην εταιρεία ΣΑΙΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. µε την οποία υπάρχει κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς, καταβλήθηκαν 

για το 2014 από τις εταιρείες του Οµίλου για µισθώσεις γραφείων και αποθηκών € 3,27 εκατ. Από το ποσό 

αυτό € 3,16 εκατ. κατέβαλε η F.G. EUROPE A.E., Οι  αντίστοιχες καταβολές του Οµίλου και της Εταιρείας 

για το 2013 ανέρχονταν στο ίδιο ποσό. Το µεγαλύτερο ποσό των µισθωµάτων αφορά τη µίσθωση 

αποθηκευτικών χώρων στον Ασπρόπυργο και τη Γλυφάδα, συνολικής επιφάνειας 25.000 τ.µ.  

Οι εταιρείες του Οµίλου έχουν καταβάλλει ως εγγυήσεις µισθωµάτων στη ΣΑΙΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. το ποσό 

των € 0,58 εκατ. Η αντίστοιχη απαίτηση από τη ΣΑΙΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. το 2013 ανήρχετο στο ίδιο ποσό. 

Από το ποσό αυτό η F.G. EUROPE A.E. έχει καταβάλλει ως εγγύηση το ποσό των € 0,56 εκατ., το οποίο 

παραµένει σταθερό από το 2013.  
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ΣΤ.  Ίδιες µετοχές 

 
Την 31 ∆εκεµβρίου 2014 δεν κατέχονται ίδιες µετοχές από την F.G. EUROPE A.E.  

 
Ζ. Πληροφορίες του άρθρου 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 

 
α. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 15.840.046,20 και διαιρείται σε 52.800.154 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι εισηγµένες 

προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Από κάθε µετοχή απορρέουν όλα 

τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας. Κάθε 

µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των 

µετοχών που κατέχουν. 

 
β. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρίας 

Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ο Νόµος ορίζει και δεν υφίστανται από το 

Καταστατικό της περιορισµοί στη µεταβίβαση τους, πλην της Σύµβασης του Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου 

που έχει συνάψει η Εταιρεία το ∆εκέµβριο του 2013, βάσει της οποίας προβλέπεται ότι ο βασικός µέτοχος 

της Εταιρείας, δεσµεύεται να διατηρήσει καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης του ∆ανείου άµεσα ή 

έµµεσα, ποσοστό τουλάχιστον 35% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

 
γ. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του ν.3556/2007 
 
Την 31.12.2014 οι κατωτέρω µέτοχοι κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνόλου των 

δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας:  

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΙ∆ΑΚΗΣ,  έµµεση συµµετοχή µε ποσοστό 55,78%, µέσω των : 

1.1. SILANER INVESTMENTS LIMITED, άµεση συµµετοχή,  ποσοστό 34,14% 

1.2. MAKMORAL TRADING LIMITED, άµεση συµµετοχή, ποσοστό 21,64% 

2. FIRST EUROPEAN RETAIL CORP., έµµεση συµµετοχή, ποσοστό 11,08% 

3. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ, άµεση συµµετοχή, ποσοστό 5,09%  

4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΕΙ∆ΑΚΗΣ, άµεση συµµετοχή, ποσοστό 5,13% 

 
δ. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας που να παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

 
ε. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 

∆εν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρίας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 

 
στ. Συµφωνίες µετόχων της Εταιρίας 

∆εν είναι γνωστές στην Εταιρία ούτε προβλέπεται από το Καταστατικό της δυνατότητα συµφωνιών 

µετόχων που συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση 

δικαιωµάτων ψήφου. 
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ζ. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του ∆.Σ. και τροποποίησης καταστατικού που 

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/20 

Οι ρυθµίσεις του Καταστατικού της Εταιρίας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από 

τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20. 

 
η. Αρµοδιότητα του ∆.Σ. ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων 

µετοχών της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/6/2013 παρείχε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, πενταετή εξουσιοδότηση, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 1.β και 4.α του Κ.Ν. 2190/1920, προκειµένου το  ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο να αποφασίσει, σε χρόνο που θα κρίνει κατάλληλο, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 

εταιρείας, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους, αναφορικά µε το ύψος της αύξησης, κατά τα 

αναφερόµενα στην παρ. 1.β του ως άνω άρθρου 13, τον αριθµό και την τιµή διάθεσης των νέων µετοχών, 

την προθεσµία κάλυψης κ.λ.π. 

∆εν έχει δοθεί εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αγορά ιδίων 

µετοχών.  

 
θ. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής 

στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης 

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

 
ι. Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του ∆.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρίας 

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι 

οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς 

βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξ αιτίας δηµόσιας πρότασης. 

 
Η. Επεξηγηµατική Έκθεση του άρθρου 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 

 
Παρατίθενται διευκρινήσεις επί των πληροφοριών της ενότητος Ζ.: 

 
1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/6/2013 παρείχε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, πενταετή εξουσιοδότηση, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 1.β και 4.α του Κ.Ν. 2190/1920, προκειµένου το  ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο να αποφασίσει, σε χρόνο που θα κρίνει κατάλληλο, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 

εταιρείας, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους, αναφορικά µε το ύψος της αύξησης, κατά τα 

αναφερόµενα στην παρ. 1.β του ως άνω άρθρου 13, τον αριθµό και την τιµή διάθεσης των νέων µετοχών, 

την προθεσµία κάλυψης κ.λ.π. 

 
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26/3/2008, αποφάσισε, την ακύρωση 1.780.220 ιδίων µετοχών που 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,26% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου και αποκτήθηκαν σε συνέχεια της 
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από 8/2/2005 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, µε µείωση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου κατά το ποσό των 534.066 Ευρώ. 

Μετά τη µείωση το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 15.840.046,20 και διαιρείται σε 

52.800.154 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη. 

 
3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/6/2014 εξέλεξε ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε θητεία δύο ετών. 

 
4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτήθηκε σε σώµα στη συνεδρίασή του της 2/7/2014, ως ακολούθως: 

Φειδάκης Γεώργιος του Αθανασίου                         Πρόεδρος ∆. Σ.  

Λιούκας Σπύρος του Κωνσταντίνου                        Ανεξάρτητος µη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 

Παντούσης Ιωάννης του ∆ηµητρίου                        ∆ιευθύνων Σύµβουλος  

Αθανάσιος Φειδάκης του Γεωργίου                        Εκτελεστικό Μέλος 

Αθανάσιος Φειδάκης του Κωνσταντίνου                   Εκτελεστικό Μέλος 

Κωνσταντίνος  ∆εµέναγας του Ανδρέα-Φώτιου        Εκτελεστικό Μέλος 

∆εµέναγας Ανδρέας-Φώτιος του Κωνσταντίνου      Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Κατσουλάκος Ιωάννης του Σωκράτη                      Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος 

Πιµπλής Νικόλαος του Ευάρεστου                        Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος 

 
5. Τα ποσοστά των µετόχων που συµµετέχουν στο Μετοχικό Κεφάλαιο µε ποσοστό άνω του 5% και 

µετεβλήθησαν το 2014 έχουν ως ακολούθως : 

 
� Ο κ. Γεώργιος Φειδάκης έχει πλέον  έµµεση συµµετοχή ποσοστό 55,78%, µέσω των : 

1.1. SILANER INVESTMENTS LIMITED, άµεση συµµετοχή,  ποσοστό 34,14% 

1.2. MAKMORAL TRADING LIMITED, άµεση συµµετοχή, ποσοστό 21,64% 

� Ο κ. Παναγιώτης Φειδάκης απέκτησε άµεση συµµετοχή, ποσοστό 5,13% 

 
Θ. Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας 

 
Η Εταιρεία διαθέτει εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας ο οποίος αναθεωρείται και εκσυγχρονίζεται συνεχώς 

ώστε να καλύπτει αλλαγές που άπτονται θεµάτων εταιρικής διακυβέρνησης και τις εκάστοτε οργανωτικές 

αλλαγές της εταιρείας. 

 
Ι. Πιστοποίηση Ποιότητος ΙSO 9001-2000 

 
Η F.G. EUROPE Α.Ε εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και είναι 

πιστοποιηµένη από τον ∆ιεθνή Φορέα Πιστοποίησης TÜV Austria. Η εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας, συµβάλει στην βελτίωση της αποδοτικότητας της Εταιρείας, επιτρέποντας τόσο την βέλτιστη 

αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων της, όσο και την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών, 

συνεργατών και µετόχων της. 
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ΙΑ. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 

Η ∆ιοίκηση της F.G. EUROPE A.E. είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένη σε θέµατα εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης που αφορούν, την προστασία του περιβάλλοντος, την ευθύνη απέναντι στον άνθρωπο και την 

προσφορά στην κοινωνία µέσω χορηγιών και δράσεων που αναλαµβάνει. Η κοινωνική ευθύνη 

αναπτύσσεται και εφαρµόζεται µέσα από ένα σύστηµα αξιών, στόχων και δράσεων που διέπουν τη 

διακυβέρνηση της εταιρείας. Ο σεβασµός στο περιβάλλον, µε την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας, µε τη συµβολή στην ανακύκλωση, είναι κατευθύνσεις συνυφασµένες µε τη στρατηγική της 

εταιρείας. Οι εταιρείες του Οµίλου ακολουθώντας µία πορεία βιώσιµης ανάπτυξης, ασκούν τις 

δραστηριότητές τους µε τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος. 

Στο πλαίσιο των δράσεων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας  για την 

ανακούφιση συµπολιτών µας που αποδεδειγµένα ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες, διέθεσε 

δωρεάν, διένειµε και εγκατέστησε δωρεάν 1.000 κλιµατιστικών µηχανηµάτων από 9.000 έως 24.000 BTU, 

σε δικαιούχους οι οποίοι το ∆εκέµβριο του 2013 όταν εξαγγέλθηκε η εν λόγω δράση, είχαν ενταχθεί στο 

κοινωνικό τιµολόγιο της ∆ΕΗ, στο οποίο εντάσσονται κατηγορίες πολιτών µε οικονοµικά προβλήµατα 

όπως, µακροχρόνια άνεργοι, άτοµα µε αναπηρία, άτοµα που χρήζουν µηχανικής υποστήριξης, γονείς µε 

τρία προστατευόµενα τέκνα και άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα.  

∆έσµευση της ∆ιοίκησης είναι η συνέχιση και στο µέλλον δράσεων και ενεργειών που στοχεύουν στην 

ανακούφιση των συνανθρώπων µας, χωρίς να φείδεται υλικών και ηθικών επιβαρύνσεων.  

 
ΙΒ. Μερισµατική πολιτική 

 
Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία η Εταιρεία υποχρεούται να διανείµει στους µετόχους της τουλάχιστον το 

35% των κερδών µετά από φόρους και µετά την κράτηση για τακτικό αποθεµατικό, εκτός εάν αποφασίσει 

διαφορετικά η Γενική Συνέλευση εφόσον εκπροσωπείται σε αυτήν ποσοστό τουλάχιστο 70% του 

Μετοχικού Κεφαλαίου.  

 
ΙΓ. ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης ν. 3873/2010 

 
Η F.G. EUROPE A.E. έχει δεσµευτεί να τηρεί υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο της 

εφαρµογής των αρχών της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, η Εταιρεία έχει εφαρµόσει τις αρχές που ορίζονται 

από τον Ελληνικό Kώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που θεσπίστηκε αρχικά από τον Σύνδεσµο 

Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) και τροποποιήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης αναθεώρησής του από 

το Ελληνικό Συµβούλιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΕΣΕ∆) στις 28 Ιουνίου 2013. Η δήλωση Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο η Εταιρία εφαρµόζει τον Kώδικα και  παρέχει εξηγήσεις 

για οποιαδήποτε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις αυτού κατά τη διάρκεια του έτους 2014. 

Ο Κώδικας στοχεύει στη διαρκή βελτίωση του ελληνικού εταιρικού θεσµικού πλαισίου και ευρύτερου 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, καθώς και στην αύξηση της εµπιστοσύνης των επενδυτών τόσο προς το 

σύνολο των εισηγµένων εταιρειών όσο και κάθε µίας από αυτές και διευρύνει τους ορίζοντες προσέλκυσης 

επενδυτικών κεφαλαίων. Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο οι εταιρείες 
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διοικούνται και ελέγχονται. Η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστηµα σχέσεων ανάµεσα στη 

∆ιοίκηση της Εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τους µετόχους και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, συνιστά τη 

δοµή µέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της Εταιρείας, προσδιορίζονται τα µέσα 

επίτευξης των στόχων αυτών και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της ∆ιοίκησης κατά 

την διαδικασία εφαρµογής των ανωτέρω. Η αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνηση διαδραµατίζει 

ουσιαστικό και πρωτεύοντα ρόλο στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ενώ η 

αυξηµένη διαφάνεια που προάγει έχει ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της διαφάνειας στο σύνολο της 

οικονοµικής δραστηριότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά και των δηµοσίων οργανισµών και 

θεσµών. 

 
Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως µέσω της υιοθέτησης 

υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόµος 3016/2002, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του Νόµου 

3091/2002, που επιβάλλει τη συµµετοχή µη εκτελεστικών και ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών στα 

∆.Σ των ελληνικών εισηγµένων εταιρειών, τη θέσπιση και τη λειτουργία µονάδας εσωτερικού ελέγχου και 

την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας. Πέραν αυτού, ένα πλήθος άλλων νοµοθετικών 

πράξεων ενσωµάτωσαν στο ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, 

δηµιουργώντας νέους κανόνες όπως ο Νόµος 3693/2008, που επιβάλλει τη σύσταση επιτροπών ελέγχου, 

καθώς και σηµαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης, όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη 

διακυβέρνηση µιας εταιρείας, και ο Νόµος 3884/2010, που αφορά σε δικαιώµατα των µετόχων και 

πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους µετόχους στο πλαίσιο της προετοιµασίας 

της Γενικής τους Συνέλευσης. Ο πρόσφατος Νόµος 3873/2010, ενσωµάτωσε στην ελληνική έννοµη τάξη 

την Οδηγία 2006/46/EC4 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργεί ως υπενθύµιση της ανάγκης θέσπισης του 

Κώδικα και αποτελεί «θεµέλιο λίθο» του. Τέλος, στην Ελλάδα, όπως εξάλλου και στις περισσότερες άλλες 

χώρες, ο Νόµος περί ανωνύµων εταιρειών (Ν. 2190/1920, τον οποίον τροποποιούν πολλές από τις 

παραπάνω διατάξεις νόµων κοινοτικής έµπνευσης) περιλαµβάνει τους βασικούς κανόνες διακυβέρνησής 

τους. 

 
1. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

 
1.1 Γνωστοποίηση οικιοθελούς συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τον Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης 

Η Εταιρεία µας συµµορφώνεται πλήρως µε τις επιταγές και τις ρυθµίσεις των ως άνω αναφεροµένων 

νόµων και ιδίως του κ.ν. 2190/1920, του ν. 3016/2002 και του ν.  3693/2008, οι οποίοι αποτελούν και το 

ελάχιστο περιεχόµενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Παράλληλα συµµορφούµενη 

πλήρως µε τις επιταγές του ν. 3873/2010, δηλώνει ότι  υιοθετεί ως Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

(ΚΕ∆) τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που διαµορφώθηκε από τον Σύνδεσµο 

Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) και τροποποιήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης αναθεώρησής του 

από το Ελληνικό Συµβούλιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΕΣΕ∆) στις 28 Ιουνίου 2013. 

 



Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων  
                                         για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2014  

                                   (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

                                                                                 19 
 

1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές 

διατάξεις του Κώδικα που δεν εφαρµόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της µη εφαρµογής 

Η Εταιρεία βεβαιώνει µε την παρούσα δήλωση ότι εφαρµόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της 

ελληνικής νοµοθεσίας (κ.ν.2190/1920, ν.3016/2002 και ν.3693/2008) οι οποίες διαµορφώνουν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί οιοσδήποτε Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, 

εφαρµοζόµενος από Εταιρεία οι µετοχές της οποίας διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά. 

Σηµαντική προσθήκη στο νέο Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης αποτελεί η υιοθέτηση του προτύπου της 

εξήγησης της µη συµµόρφωσης της Εταιρείας µε συγκεκριµένες ειδικές πρακτικές του Κώδικα. Αυτό 

σηµαίνει ότι ο νέος Κώδικας ακολουθεί την προσέγγιση «συµµόρφωση ή εξήγηση» και απαιτεί από τις 

εισηγµένες εταιρείες που επιλέγουν να τον εφαρµόζουν να δηµοσιοποιούν την πρόθεσή τους αυτή και είτε 

να συµµορφώνονται µε το σύνολο των ειδικών πρακτικών του Κώδικα, είτε να εξηγούν τους λόγους µη 

συµµόρφωσής τους µε συγκεκριµένες ειδικές πρακτικές. 

Σε σχέση µε τις εν λόγω πρόσθετες πρακτικές και αρχές που καθιερώνει ο νέος κώδικας υφίστανται 

ορισµένες αποκλίσεις (συµπεριλαµβανοµένης της περιπτώσεως της µη εφαρµογής τους), για τις οποίες 

αποκλίσεις ακολουθεί σύντοµη ανάλυση καθώς και επεξήγηση των λόγων που δικαιολογούν αυτές.  

 
Μέρος Α΄- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του 

 
Ι. Ρόλος και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
Το ∆Σ θα πρέπει να ασκεί αποτελεσµατικά τον ηγετικό του ρόλο και να διευθύνει τις εταιρικές υποθέσεις 

προς όφελος της εταιρείας και όλων των µετόχων, διασφαλίζοντας ότι η ∆ιοίκηση ακολουθεί την εταιρική 

στρατηγική. Θα πρέπει ακόµα να διασφαλίζει τη δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση όλων των µετόχων, 

συµπεριλαµβανοµένων των µετόχων µειοψηφίας και των αλλοδαπών µετόχων.  

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το ∆Σ θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τα µέρη, των οποίων τα 

συµφέροντα συνδέονται µε εκείνα της εταιρείας, όπως είναι οι πελάτες, οι πιστωτές, οι εργαζόµενοι και οι 

κοινωνικές οµάδες που επηρεάζονται άµεσα από τη λειτουργία της εταιρείας. Οι κύριες, µη εκχωρητέες 

αρµοδιότητες του ∆Σ θα πρέπει να περιλαµβάνουν:  

-  την έγκριση της µακροπρόθεσµης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της εταιρείας,  

- την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού και του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και τη λήψη 

αποφάσεων για τις µείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και εκποιήσεις,  

- την επιλογή και, όποτε χρειάζεται, την αντικατάσταση της εκτελεστικής ηγεσίας της εταιρείας, όπως και 

την εποπτεία του σχεδιασµού της διαδοχής, 

- τον έλεγχο απόδοσης της ανώτατης ∆ιοίκησης και την εναρµόνιση των αµοιβών των ανώτατων στελεχών 

µε τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα της εταιρείας και των µετόχων της, 

- τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων και στοιχείων της εταιρείας, των 

συστηµάτων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και των στοιχείων και πληροφοριών που λαµβάνουν 

δηµοσιότητα, καθώς και τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου 

και διαχείρισης κινδύνων, 
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- την επαγρύπνηση, όσον αφορά υπάρχουσες και ενδεχόµενες συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ αφενός 

της εταιρείας και αφετέρου της ∆ιοίκησής της, των µελών του ∆Σ ή των κύριων µετόχων 

(συµπεριλαµβανοµένων των µετόχων µε άµεση ή έµµεση εξουσία να διαµορφώνουν ή να επηρεάζουν τη 

σύνθεση και τη συµπεριφορά του ∆Σ), καθώς και την κατάλληλη αντιµετώπιση τέτοιων συγκρούσεων· για 

το σκοπό αυτό, το ∆Σ θα πρέπει να υιοθετήσει διαδικασία εποπτείας των συναλλαγών όλων των 

εµπλεκόµενων µερών (συµπεριλαµβανοµένων και των συναλλαγών που πρέπει να υποβάλλονται στους 

µετόχους προς έγκριση), µε γνώµονα τη διαφάνεια και την προστασία των εταιρικών συµφερόντων,  

- τη διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσµατικής διαδικασίας συµµόρφωσης της εταιρείας µε τους σχετικούς 

νόµους και κανονισµούς,  

- την ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας του 

συστήµατος διοίκησης της εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και 

ανάθεσης εξουσιών και καθηκόντων σε άλλα στελέχη, και  

- τη διατύπωση, διάδοση και εφαρµογή των βασικών αξιών και αρχών της εταιρείας, που διέπουν τις 

σχέσεις της µε όλα τα µέρη, των οποίων τα συµφέροντα συνδέονται µε αυτά της εταιρείας. 

 
ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του ∆Σ  

 
Το µέγεθος και η σύνθεση του ∆Σ θα πρέπει να επιτρέπουν την αποτελεσµατική άσκηση των 

αρµοδιοτήτων του και να αντικατοπτρίζουν το µέγεθος, τη δραστηριότητα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

της επιχείρησης. Το ∆Σ θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και να διαθέτει 

ποικιλοµορφία γνώσεων, προσόντων και εµπειρίας, που να ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους. 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Καταστατικού της, η Εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο 

αποτελείται κατ’ ελάχιστον από επτά (7) και κατ’ ανώτατο όριο από εννέα (9) µέλη. 

Το τελευταίο ∆.Σ. της Εταιρείας, είναι 9µελές και απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από τέσσερα (3) 

ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη και από τρία (6) εκτελεστικά µέλη. Η σύνθεσή του αυτή διασφαλίζει την 

ανεξάρτητη και αποτελεσµατική λειτουργία του. 

 
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας είναι 

διετής. 

Η σύνθεση του τελευταίου ∆ιοικητικού Συµβουλίου που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 

30/6/2014 έχει ως ακολούθως : 

1. Φειδάκης Γεώργιος του Αθανασίου                       Πρόεδρος ∆. Σ.  

2. Λιούκας Σπύρος του Κωνσταντίνου                       Ανεξάρτητος µη Εκτελ. Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 

3. Παντούσης Ιωάννης του ∆ηµητρίου                       ∆ιευθύνων Σύµβουλος  

4. Αθανάσιος Φειδάκης του Γεωργίου                        Εκτελεστικό Μέλος 

5. Αθανάσιος Φειδάκης του Κωνσταντίνου                Εκτελεστικό Μέλος 

6. Κωνσταντίνος  ∆εµέναγας του Ανδρέα-Φώτιου     Εκτελεστικό Μέλος 

7. ∆εµέναγας Ανδρέας-Φώτιος του Κωνσταντίνου    Μη Εκτελεστικό Μέλος 

8. Κατσουλάκος Ιωάννης του Σωκράτη                     Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος 
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9. Πιµπλής Νικόλαος του Ευάρεστου                        Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος 

 

Τα βιογραφικά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

στην διεύθυνση http://www.fgeurope.gr. 

• ∆εν έχει ορισθεί επίσηµα εταιρικός Γραµµατέας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δεδοµένου ότι 

µέχρι σήµερα χρέη εταιρικού Γραµµατέα εκτελούσε κάποιος εκ των Εκτελεστικών µελών του 

∆.Σ. Πρόθεση της ∆ιοίκησης της εταιρείας είναι µε την εκλογή του επόµενου ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, ο ορισµός εταιρικού Γραµµατέα ο οποίος να διαθέτει τα απαιτούµενα από τον 

κώδικα προσόντα για την κάλυψη των αναγκών της συγκεκριµένης θέσης.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που το απαιτεί ο νόµος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της 

Εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του είτε στην έδρα της 

Εταιρείας είτε στην περιφέρεια άλλου ∆ήµου εντός του νοµού της έδρας αυτής. Στην πρόσκληση πρέπει 

απαραίτητα να αναγράφονται µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη 

αποφάσεων επιτρέπεται µόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί εγκύρως να 

συνεδριάσει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ηµεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη 

συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην 

πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να 

συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συµµετοχή αυτών στην τηλεδιάσκεψη. Στις 

συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρός του ή ο νόµιµος αναπληρωτής του. 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει συγκροτήσει τις κάτωθι επιτροπές οι οποίες στελεχώνονται αποκλειστικά 

από Ανεξάρτητα µη Εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ.: 

 
1. Επιτροπή Ελέγχου : Σπύρος Λιούκας (υπεύθυνος), Ιωάννης Κατσουλάκος και Ανδρέας-Φώτιος 

∆εµέναγας.  

2. Την Επιτροπή Αµοιβών : Σπύρος Λιούκας (υπεύθυνος), και Νίκος Πιµπλής. 

3. Επιτροπή περιβαλλοντικών θεµάτων : Σπύρος Λιούκας (υπεύθυνος) και Ανδρέας-Φώτιος 

∆εµέναγας. 

4. Προτάσεων υποψηφιοτήτων για το ∆.Σ. : Ιωάννης Κατσουλάκος (υπεύθυνος), Νίκος Πιµπλής 

και Σπύρος Λιούκας. 

 
• Θα πρέπει να αναφερθεί ο ουσιαστικός ρόλος που διαδραµάτισαν µε τη λειτουργία τους, η  

Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Προτάσεων υποψηφιοτήτων για το ∆.Σ. Οι λοιπές επιτροπές 

του ∆.Σ., ελάχιστα λειτούργησαν µέχρι σήµερα. Προτεραιότητα της ∆ιοίκησης είναι η 

ενεργοποίηση σταδιακά και των υπολοίπων επιτροπών του ∆.Σ.  

 
Η πολιτική ποικιλοµορφίας συµπεριλαµβανόµενης της ισορροπίας µεταξύ των φύλων για τα µέλη του ∆Σ, 

όπως αυτή έχει υιοθετηθεί από το ∆Σ, θα αναρτάται στον εταιρικό ιστότοπο. Στη δήλωση της εταιρικής 
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διακυβέρνησης θα πρέπει να περιλαµβάνεται ειδική αναφορά α) στην πολιτική ποικιλοµορφίας που 

εφαρµόζεται από την εταιρεία, ως προς τη σύνθεση τόσο του ∆Σ της όσο και των ανωτάτων διευθυντικών 

στελεχών της και β) στο ποσοστό εκπροσώπησης κάθε φύλου αντίστοιχα.  

 
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας σήµερα απαρτίζεται αποκλειστικά από άνδρες. Μέχρι 

σήµερα δεν εφαρµοζόταν από την εταιρεία πολιτική ποικιλοµορφίας ως προς τη σύνθεση τόσο 

του ∆.Σ. της όσο και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της. Στις προτεραιότητες της εταιρείας 

συγκαταλέγεται η εύρεση και προσθήκη ικανών εκπροσώπων του γυναικείου φύλου µεταξύ των 

µελών του ∆Σ. , χωρίς να δεσµεύεται χρονικά για τη συµµόρφωση της εταιρείας µε την ως άνω 

πρακτική, δεδοµένου ότι προϋπόθεση της ικανοποίησής της αποτελεί η εξεύρεση των 

κατάλληλων ατόµων για να στελεχώσουν θέσεις στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τη ∆ιοίκηση της 

εταιρείας.  

 
ΙΙΙ. Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του προέδρου του ∆Σ  

 
Γενική Αρχή 
 
Ο Πρόεδρος προΐσταται του ∆Σ. Θα πρέπει να έχει τις αρµοδιότητες του καθορισµού της ηµερήσιας 

διάταξης, της διασφάλισης της καλής οργάνωσης των εργασιών του ∆Σ, αλλά και της αποτελεσµατικής 

διεξαγωγής των συνεδριάσεών του. Ευθύνη επίσης του Προέδρου θα πρέπει να αποτελεί η διασφάλιση 

της έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης των µελών του ∆Σ, καθώς και της αποτελεσµατικής επικοινωνίας 

του µε όλους τους µετόχους, µε γνώµονα τη δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση των συµφερόντων όλων των 

µετόχων.  

• To ∆.Σ. δεν έχει θεσπίσει ρητά τις αρµοδιότητες του Προέδρου σε σχέση µε αυτές του  ∆ιευθύνοντος 

Συµβούλου, εις τρόπον ώστε αυτές να αποτυπώνονται εγγράφως και να γνωστοποιούνται στους 

µετόχους. 

• Το τελευταίο ∆.Σ σε που εξελέγη από την Γενική Συνέλευση της 28/6/2013, σε εφαρµογή της ειδικής 

πρακτικής που προβλέπεται από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία, 

εξέλεξε  ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόµενο από τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του, 

δεδοµένου ότι ο Πρόεδρος του ∆.Σ προέρχεται από τα Εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ. 

 
ΙV. Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του ∆Σ  

 
Κάθε µέλος του ∆Σ θα πρέπει να έχει υποχρέωση πίστης στην εταιρεία. Τα µέλη του ∆Σ θα πρέπει να 

ενεργούν µε ακεραιότητα και προς το συµφέρον της εταιρείας και να διαφυλάσσουν την εµπιστευτικότητα 

των µη δηµοσίως διαθέσιµων πληροφοριών. ∆εν θα πρέπει να έχουν σχέση ανταγωνισµού µε την εταιρεία 

και θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε θέση ή δραστηριότητα που δηµιουργεί ή φαίνεται να δηµιουργεί 

σύγκρουση ανάµεσα στα προσωπικά τους συµφέροντα και εκείνα της εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένης 

της κατοχής θέσεων στο ∆Σ ή τη ∆ιοίκηση ανταγωνιστικών εταιρειών, χωρίς την άδεια της Γενικής 

Συνέλευσης. Τα µέλη του ∆Σ θα πρέπει να συνεισφέρουν την εµπειρία τους και να αφιερώνουν στα 

καθήκοντά τους τον αναγκαίο χρόνο και την απαραίτητη προσοχή. Θα πρέπει επίσης να περιορίζουν το 
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πλήθος άλλων επαγγελµατικών δεσµεύσεων (ιδιαίτερα συµµετοχές σε ∆Σ άλλων εταιρειών) µόνο στο 

βαθµό που αυτό απαιτείται για την ικανοποιητική απόδοσή τους ως µελών του ∆Σ. Τέλος, τα µέλη του ∆Σ 

θα πρέπει να επιδιώκουν να συµµετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του ∆Σ, καθώς και των επιτροπών, 

στις οποίες τοποθετούνται.  

 
• Το ∆.Σ δεν έχει υιοθετήσει ως µέρος των εσωτερικών κανονισµών της Εταιρείας, συγκεκριµένη 

πολιτική η οποία διαµορφώνει το πλαίσιο απόκτησης επαρκούς πληροφόρησης εκ µέρους του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, ώστε να βασίζει τις αποφάσεις του για τις συναλλαγές µεταξύ των 

συνδεδεµένων µερών στο πρότυπο του συνετού επιχειρηµατία. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την 

διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εποµένως και στις συναλλαγές µεταξύ Εταιρείας και 

συνδεδεµένων µε αυτήν µερών, καταβάλλει την επιµέλεια του συνετού επιχειρηµατία, ώστε οι εν λόγω 

συναλλαγές να είναι απολύτως διαφανείς και σύµφωνες µε τους όρους και συνθήκες της αγοράς και 

σε απόλυτη συµβατότητα µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις 

σχετικές διατάξεις τόσο της εταιρικής όσο και της φορολογικής νοµοθεσίας. Η ίδια επιµέλεια 

ακολουθείται και αναφορικά µε τις συναλλαγές των θυγατρικών της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα 

µέρη. Πρόθεση της Εταιρείας είναι, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, ο καθορισµός των απαιτούµενων 

διαδικασιών για την εξασφάλιση και την απόκτηση εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επαρκούς 

πληροφόρησης, ώστε να βασίζει τις αποφάσεις του για τις συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων 

µερών στο πρότυπο του συνετού επιχειρηµατία.  

• Το ∆.Σ δεν έχει υιοθετήσει ως µέρος των εσωτερικών κανονισµών της Εταιρείας, πολιτικές διαχείρισης 

συγκρούσεων συµφερόντων ανάµεσα στα µέλη του ή σε πρόσωπα στα οποία το ∆.Σ. έχει αναθέσει 

κάποιες από τις εξουσίες του και στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της, όπως και τις διαδικασίες 

σύµφωνα µε τις οποίες τα µέλη του ∆.Σ. θα πρέπει να γνωστοποιούν έγκαιρα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

τυχόν συµφέροντα τους σε εταιρικές συναλλαγές ή τη σύγκρουση συµφερόντων τους µε την Εταιρεία ή 

τις θυγατρικές της. 

 
V.Ανάδειξη υποψήφιων µελών του ∆Σ  

 
Η ανάδειξη υποψηφίων για το ∆Σ θα πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά και µε αντικειµενικά κριτήρια. Το ∆Σ θα 

πρέπει να διασφαλίζει την οµαλή διαδοχή των µελών του, καθώς και των ανώτατων διοικητικών στελεχών, 

µε σκοπό τη µακροπρόθεσµη επιτυχία της επιχείρησης.  

 
• Η επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων µελών για το ∆.Σ, δεν προβαίνει σε περιοδική αξιολόγηση του 

µεγέθους και της σύνθεσης του ∆.Σ. καθώς και στην υποβολή προτάσεων για εξέταση σχετικά µε το 

προφίλ του, θεωρώντας ότι η αξιοπιστία και το κύρος των µελών του ∆.Σ. δεν καθιστά την εν λόγω 

αξιολόγηση απαραίτητη. 

• Η επιτροπή συνεδριάζει όταν πρόκειται να υποδειχθούν οι υποψηφιότητες και τα προσόντα των 

υποψηφίων για την εκλογή τους στο ∆.Σ. 

• ∆εν έχει συνταχθεί και δεν έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας κανονισµός λειτουργίας στον 

οποίο θα εξηγούνται ο ρόλος και οι αρµοδιότητες της επιτροπής. 
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• Η επιτροπή δεν χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συµβούλων και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η 

παροχή κονδυλίων στην επιτροπή για το σκοπό αυτό.  

• Η επιτροπή δεν έχει υποβάλλει προτάσεις για πολιτική ποικιλοµορφίας που θα πρέπει να εφαρµοσθεί 

από την Εταιρεία, περιλαµβανοµένης της ισορροπίας µεταξύ των φύλων, πρόθεση όµως της 

επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων ποικιλοµορφίας στην επόµενη εκλογή µελών του ∆.Σ. 

 
VI.Λειτουργία του ∆Σ  

 
Το ∆Σ θα πρέπει να συνέρχεται µε την απαραίτητη συχνότητα, ώστε να εκτελεί αποτελεσµατικά τα 

καθήκοντά του. Η πληροφόρηση που του παρέχεται από τη ∆ιοίκηση θα πρέπει να είναι έγκαιρη, ώστε να 

του δίνεται η δυνατότητα να αντεπεξέρχεται αποτελεσµατικά στα καθήκοντα που απορρέουν από τις 

αρµοδιότητές του. 

• ∆εν υφίσταται συγκεκριµένος κανονισµός λειτουργίας ειδικά για το ∆.Σ., καθώς οι διατάξεις του 

Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας και του Καταστατικού της εταιρείας αξιολογούνται ως επαρκείς 

για την οργάνωση και λειτουργία του ∆.Σ. 

• ∆εν υιοθετείται από το ∆.Σ. στην αρχή του κάθε έτους ηµερολόγιο συνεδριάσεων και 12µηνο 

πρόγραµµα δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα µε τις ανάγκες της Εταιρείας, 

δεδοµένου ότι όλα τα µέλη του είναι κάτοικοι της Πρωτεύουσας και ως εκ τούτου είναι ευχερής η 

σύγκληση και συνεδρίαση του ∆.Σ , όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της εταιρείας ή ο νόµος, χωρίς 

απαραίτητα να υπάρχει προκαθορισµένο πρόγραµµα δράσης 

• ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για υποστήριξη του ∆.Σ κατά την άσκηση του έργου του από  εξειδικευµένο και 

έµπειρο εταιρικό γραµµατέα, καθώς η συµµόρφωσή των µελών του συλλογικά και ατοµικά µε τους 

εσωτερικούς κανόνες, τους σχετικούς νόµους και κανονισµούς, κατοχυρώνεται µέσω της 

επαγγελµατικής και επιστηµονικής γνώσης και εµπειρίας των µελών του. 

• ∆εν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραµµάτων εισαγωγικής ενηµέρωσης για τα νέα µέλη του ∆.Σ 

αλλά και την διαρκή επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση για τα υπόλοιπα µέλη, δεδοµένου ότι τα 

προτεινόµενα προς εκλογή ως µέλη του ∆.Σ πρόσωπα, διαθέτουν εµπειρία, επιστηµονική κατάρτιση 

και οργανωτικές – διοικητικές ικανότητες. 

• ∆εν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή πόρων προς τις επιτροπές του ∆.Σ για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων στο βαθµό που αυτοί χρειάζονται, 

καθώς οι αναγκαίοι σε αυτές τις περιπτώσεις πόροι εγκρίνονται ανά περίπτωση από την διοίκηση της 

Εταιρείας, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες της Εταιρείας. 

  
VII.Αξιολόγηση του ∆Σ  

 
Το ∆Σ θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά την αποτελεσµατικότητά του στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, 

καθώς και εκείνη των επιτροπών του. 
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• ∆εν έχει καθιερωθεί θεσµοθετηµένη διαδικασία για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ∆.Σ. 

και των επιτροπών του, δεδοµένου ότι η αξιοπιστία και το κύρος των µελών του ∆.Σ. δεν καθιστά την 

εν λόγω αξιολόγηση απαραίτητη. 

• ∆εν έχει επίσης θεσµοθετηθεί διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του Προέδρου του ∆.Σ στην οποία 

να προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος, παρά την ύπαρξη στο τελευταίο ∆.Σ. ανεξάρτητου 

Αντιπροέδρου. Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία µε βάσει την υπάρχουσα σήµερα 

οργανωτική δοµή της Εταιρείας. 

• ∆εν έχει θεσµοθετηθεί διαδικασία σύγκλισης των ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. χωρίς 

την παρουσία των εκτελεστικών µελών για την αξιολόγηση της απόδοσής τους και τον καθορισµό 

αµοιβών, δεδοµένου ότι τα εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ. δεν εισπράττουν αµοιβές για τη συµµετοχή τους 

στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. 

 
Μέρος Β΄- Εσωτερικός έλεγχος 

 
Ι. Εσωτερικός έλεγχος-Επιτροπή Ελέγχου 

 
Γενική Αρχή 1 

 
Το ∆Σ θα πρέπει να παρουσιάζει στους µετόχους και το κοινό µια σαφή αξιολόγηση της πραγµατικής 

θέσης και των προοπτικών της εταιρείας, και να διασφαλίζει την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων 

και την ορθότητα των ανακοινώσεων, όπου αυτές επιβάλλονται.  

 
Γενική Αρχή 2 

 
Το ∆Σ θα πρέπει να διατηρεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, µε σκοπό την 

περιφρούρηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, καθώς και τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση 

των σηµαντικότερων κινδύνων. Θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρµογή της εταιρικής στρατηγικής και 

να την επανεξετάζει τακτικά. Θα πρέπει να ανασκοπεί τακτικά τους κύριους κινδύνους που αντιµετωπίζει η 

επιχείρηση και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά στη διαχείριση 

των εν λόγω κινδύνων. Η ανασκόπηση θα πρέπει να καλύπτει όλους τους ουσιώδεις ελέγχους, 

συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών ελέγχων, του ελέγχου συµµόρφωσης, 

καθώς και τους ελέγχους των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων. Το ∆Σ µέσω της επιτροπής ελέγχου, θα 

πρέπει επίσης να αναπτύσσει άµεση και τακτική επαφή µε τους τακτικούς ελεγκτές, προκειµένου να 

λαµβάνει τακτική ενηµέρωση από τους τελευταίους σε σχέση µε την ορθή λειτουργία του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου. 

 
Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνων 

 
Κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου: 
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Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από τον Υπεύθυνο εσωτερικού ελέγχου και 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το πρόγραµµα ελέγχου που ορίζεται από την ελεγκτική επιτροπή. 

Σηµειώνεται ότι ο έλεγχος στην βάση του οποίου συντάσσεται και η σχετική Έκθεση διενεργείται εντός του 

ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Κατά την άσκηση του ελέγχου ο Υπεύθυνος του τµήµατος εσωτερικού 

ελέγχου λαµβάνει γνώση όλων των αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασµών και 

χαρτοφυλακίων της Εταιρείας, έχοντας την διαρκή συνεργασία της ∆ιοίκησης προκειµένου να του 

παρασχεθούν όλες οι πληροφορίες και στοιχεία που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη υλοποίηση των 

προγραµµατισµένων και έκτακτων ελέγχων και την σύνταξη των προβλεπόµενων εκθέσεων µε τη 

µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια ως προς τις πληροφορίες και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτήν. Ο 

έλεγχος δεν περιλαµβάνει οιαδήποτε αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 

εφαρµόσθηκαν καθώς επίσης και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς αυτά 

αποτελούν αντικείµενο του ελέγχου εκ µέρους του νοµίµου ελεγκτή της Εταιρείας. 

Αντικείµενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των διαδικασιών λειτουργίας του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Σε κάθε ελεγχόµενη περίοδο επιλέγονται ορισµένες περιοχές-πεδία 

ελέγχου, ενώ σε σταθερή και µόνιµη βάση ελέγχονται και εξετάζονται η λειτουργία του Τµήµατος 

Εξυπηρέτησης Μετόχων και της Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων. 

 
Η Εταιρεία συµµορφούµενη πλήρως µε τις προβλέψεις και τις επιταγές του ν. 3693/2008 εξέλεξε κατά την 

ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που έλαβε χώρα την 28/6/2013 Επιτροπή Ελέγχου (Audit 

Committee) αποτελούµενη από τρία ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ.  

 
Οι αρµοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου συνίστανται: 

 
1.) Όσον αφορά στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και τα συστήµατα πληροφόρησης, η επιτροπή ελέγχου:  

α ) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και την αξιοπιστία των οικονοµικών 

καταστάσεων της εταιρείας. Επίσης, θα πρέπει να επιβλέπει κάθε επίσηµη ανακοίνωση που αφορά στη 

χρηµατοοικονοµική απόδοση της εταιρείας, και να εξετάζει τα βασικά σηµεία των οικονοµικών 

καταστάσεων που εµπεριέχουν σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις από πλευράς ∆ιοίκησης, στην 

παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης,  

β )εποπτεύει τους εσωτερικούς χρηµατοοικονοµικούς ελέγχους της εταιρείας και παρακολουθεί την 

αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας, εκτός 

εάν αυτή η ευθύνη ανήκει ρητά στο ίδιο το ∆Σ ή σε κάποια άλλη επιτροπή του. Για το σκοπό αυτό, η 

επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να εξετάζει σε περιοδική βάση το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και 

διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας, ώστε να διασφαλίζει ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι προσδιορίζονται, 

αντιµετωπίζονται και δηµοσιοποιούνται µε ορθό τρόπο,  

γ )θα πρέπει να εξετάζει συγκρούσεις συµφερόντων κατά τις συναλλαγές της εταιρείας και των θυγατρικών 

της µε συνδεδεµένα µέρη και να υποβάλλει στο ∆Σ σχετικές αναφορές,  
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δ ) στο βαθµό που απαιτείται από την πολιτική της εταιρείας, θα υποστηρίζει το ∆Σ ως προς την 

απόκτηση επαρκούς πληροφόρησης για τη λήψη αποφάσεων σε θέµατα συναλλαγών µεταξύ 

συνδεδεµένων µερών,  

ε ) θα πρέπει να εξετάζει την ύπαρξη και το περιεχόµενο των διαδικασιών εκείνων, σύµφωνα µε τις οποίες 

το προσωπικό της εταιρείας θα µπορεί, υπό εχεµύθεια, να εκφράσει τις ανησυχίες του για ενδεχόµενες 

παρανοµίες και παρατυπίες σε θέµατα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης ή για άλλα ζητήµατα που 

άπτονται της λειτουργίας της επιχείρησης. Η επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζει την ύπαρξη 

διαδικασιών για την αποτελεσµατική και ανεξάρτητη διερεύνηση τέτοιων ζητηµάτων, καθώς και για την 

κατάλληλη αντιµετώπισή τους. 

  
2. ) Όσον αφορά στην εποπτεία της µονάδας εσωτερικού ελέγχου, η επιτροπή ελέγχου:  

 
α ) θα πρέπει να εξασφαλίζει τη λειτουργία της µονάδας εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε τα διεθνή 

πρότυπα για την επαγγελµατική εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου,  

 προσδιορίζει και εξετάζει τον κανονισµό λειτουργίας της µονάδας εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας,  

β ) παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της µονάδας εσωτερικού ελέγχου, και εξετάζει τις 

τριµηνιαίες εκθέσεις ελέγχου της µονάδας,  

γ ) διασφαλίζει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου, προτείνοντας στο ∆Σ το διορισµό και την 

ανάκληση του επικεφαλής της µονάδας εσωτερικού ελέγχου,  

δ ) αξιολογεί τον επικεφαλής της µονάδας εσωτερικού ελέγχου.  

Όσον αφορά στην εποπτεία του τακτικού ελέγχου, η επιτροπή ελέγχου:  

α ) θα πρέπει, µέσω του ∆Σ, να κάνει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση σχετικά µε το διορισµό, τον 

επαναδιορισµό και την ανάκληση του τακτικού ελεγκτή, καθώς και για την έγκριση της αµοιβής και τους 

όρους πρόσληψης του τακτικού ελεγκτή,  

β ) εξετάζει και παρακολουθεί την ανεξαρτησία του τακτικού ελεγκτή και την αντικειµενικότητα και την 

αποτελεσµατικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές επαγγελµατικές και 

κανονιστικές  

απαιτήσεις στην Ελλάδα,  

γ ) εξετάζει και παρακολουθεί την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών στην εταιρεία από την ελεγκτική 

εταιρεία στην οποία ανήκει ο/οι τακτικός/οί ελεγκτής/ές. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να αναπτύξει και να 

εφαρµόζει  

πολιτική για την πρόσληψη τακτικών ελεγκτών σχετικά µε την παροχή µη ελεγκτικών υπηρεσιών, και να 

επιβλέπει την εφαρµογή της,  

δ ) θα πρέπει να συζητά µε τον τακτικό ελεγκτή τις ουσιώδεις ελεγκτικές διαφορές που προέκυψαν κατά τη 

διάρκεια του ελέγχου του ανεξάρτητα εάν αυτές επιλύθηκαν στη συνέχεια ή έµειναν ανεπίλυτες,  
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ε ) θα πρέπει να συζητά µε τον τακτικό ελεγκτή την έκθεσή του που αναφέρεται στις αδυναµίες του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως δε αυτές που αφορούν στις διαδικασίες της παροχής 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων.  

 
Η επιτροπή ελέγχου συνεδριάζει τέσσερις φορές ετησίως. ∆εν έχει προβλεφθεί ιδιαίτερος κανονισµός 

λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου, καθώς τα  καθήκοντα και οι αρµοδιότητές της, προδιαγράφονται 

επαρκώς στις κείµενες διατάξεις. 

 
∆εν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην επιτροπή ελέγχου, για την εκ µέρους της χρήση υπηρεσιών 

εξωτερικών συµβούλων, καθώς η σύνθεση της Επιτροπής, οι εξειδικευµένες γνώσεις και η εµπειρία των 

µελών αυτής διασφαλίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία της. 

 
∆εν απαιτείται από την ισχύουσα πολιτική της Εταιρείας η υποστήριξη από την Επιτροπή Ελέγχου στο 

∆.Σ. ως προς την απόκτηση επαρκούς πληροφόρησης για τη λήψη αποφάσεων σε θέµατα που άπτονται 

συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών. 

 
Μέρος Γ΄- Αµοιβές 

 
Ι. Επίπεδο και διάρθρωση των αµοιβών 

 
Γενική Αρχή  

 
Το επίπεδο και η διάρθρωση των αµοιβών θα πρέπει να στοχεύουν στην προσέλκυση και την παραµονή 

των µελών του ∆Σ, των διοικητικών στελεχών και των εργαζοµένων στην εταιρεία, που προσθέτουν αξία 

στην εταιρεία µε τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εµπειρία τους. Το ύψος των αµοιβών θα πρέπει να 

βρίσκεται σε αντιστοιχία µε τα προσόντα και τη συνεισφορά τους στην εταιρεία. Το ∆Σ θα πρέπει να έχει 

σαφή εικόνα του τρόπου µε τον οποίο η εταιρεία αµείβει τα στελέχη της, και κυρίως εκείνα που διαθέτουν 

τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσµατική διοίκηση της εταιρείας.  

 
∆εν χορηγούνται δικαιώµατα προαίρεσης στα εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ., τα µέλη της ∆ιοίκησης και το 

προσωπικό της Εταιρείας. 

 
∆εν έχει προβλεφθεί στις συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του ∆.Σ ότι το ∆.Σ µπορεί να απαιτήσει την 

επιστροφή όλου ή µέρους του bonus που έχει απονεµηθεί λόγω αναθεωρηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων προηγούµενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, που 

χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του bonus αυτού, καθώς τα τυχόν δικαιώµατα bonus ωριµάζουν 

µόνο µετά την οριστική έγκριση και έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
∆εν ακολουθείται διαδικασία έγκρισης των αµοιβών των εκτελεστικών µελών του ∆.Σ µετά από πρόταση 

της επιτροπής αµοιβών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών του.  Το ∆.Σ. έχει συγκροτήσει την 

επιτροπή αµοιβών, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ. και η 

οποία µέχρι σήµερα, ενώ έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό των αµοιβών των εκτελεστικών και µη 
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εκτελεστικών µελών του ∆.Σ καθώς και των στελεχών της ∆ιοίκησης, δεν έχει λειτουργήσει. Ως εκ τούτου 

δεν έχουν προβλεφθεί τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, η  συχνότητα συνεδριάσεών της και άλλα 

θέµατα που αφορούν την λειτουργία της. Με την πλήρη ενεργοποίηση της επιτροπής θα δηµοσιοποιηθεί 

στον ιστότοπο της Εταιρείας ο κανονισµός λειτουργίας της, στον οποίο θα εξηγούνται επακριβώς ο ρόλος 

και οι αρµοδιότητές της.  

 
Μέρος ∆΄ - Σχέσεις µε τους µετόχους. 

 
Ι. Επικοινωνία µε τους µετόχους 

 
Το ∆Σ θα πρέπει να µεριµνά για την ύπαρξη συνεχούς και εποικοδοµητικού διαλόγου µε τους µετόχους 

της εταιρείας, ιδιαίτερα δε µε εκείνους που έχουν σηµαντικές συµµετοχές και µακροπρόθεσµη προοπτική. 

 
Στον ιστότοπο της εταιρείας, δεν υπάρχει αναλυτική δηµοσίευση θεµάτων σχετικών µε την ενηµέρωση των 

επενδυτών σε θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης, πρόθεση της Εταιρείας είναι η δηµιουργία ενότητας η 

οποία θα αναφέρεται  σε θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης. 

 
Η Εταιρεία δεν έχει και προτίθεται να υιοθετήσει ειδική πρακτική επικοινωνίας µε τους µετόχους της 

σχετικά µε την υποβολή ερωτήσεων προς το ∆.Σ.  

 
ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων 

 
Το ∆Σ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η προετοιµασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 

διευκολύνουν την αποτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων των µετόχων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι 

πλήρως ενηµερωµένοι για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, 

συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης, και των δικαιωµάτων τους κατά τη Γενική 

Συνέλευση. Το ∆Σ θα πρέπει να διευκολύνει, εντός του πλαισίου των σχετικών καταστατικών 

προβλέψεων, τη συµµετοχή των µετόχων στη Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα των µετόχων µειοψηφίας, 

των αλλοδαπών µετόχων και όσων διαµένουν σε αποµονωµένες περιοχές. Το ∆Σ θα πρέπει να αξιοποιεί 

τη Γενική Συνέλευση των µετόχων για να διευκολύνει τον ουσιαστικό και ανοιχτό διάλογό τους µε την 

εταιρεία. 

Στη Γενική Συνέλευση των µετόχων, παρίστανται τα µέλη του ∆.Σ. ο Εσωτερικός Ελεγκτής και ο Τακτικός 

Ελεγκτής, προκειµένου να παρέχουν οιαδήποτε πληροφόρηση και ενηµέρωση προς τους µετόχους επί 

θεµάτων  της αρµοδιότητάς τους. 

Στα θέµατα που αφορούν την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, τη διαδικασία της ψηφοφορίας, και της 

ενηµέρωσης των µετόχων επί των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τηρούνται από την Εταιρεία όλες 

οι προβλέψεις του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 

 
1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του      

νόµου. 

 
Η Εταιρεία µέχρι σήµερα δεν εφαρµόζει πρακτικές επιπλέον των ως άνω προβλέψεων του νόµου. 
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Η παρούσα ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τµήµα της ετήσιας 

Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 

 
Όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας, και του Οµίλου µπορούν 

να διαπιστωθούν από τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2014.  

 

 

Γλυφάδα, 27 Μαρτίου 2015 

- Ο - 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΙ∆ΑΚΗΣ 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους µετόχους της Εταιρείας F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία 

Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών 

 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και 

Ηλεκτρονικών Συσκευών, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη 

κατάσταση οικονοµικής θέσης  της 31ης ∆εκεµβρίου 2014, τις εταιρικές και ενοποιηµένες 

καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και 

περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές 

πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών 

και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε 

να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα 

µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε 

κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την 

απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, 

σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά 

τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 

που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
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αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει 

επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που 

χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων. 

 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα 

για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

 
Γνώµη 
 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας F.G. 

EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών 

και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 και τη χρηµατοοικονοµική τους 

επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα 

µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
 

α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 

3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 

 
β)  Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του 

Κ.Ν. 2190/1920. 

 

                                                Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 

                                           O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

        Μανόλης Μιχαλιός 

                                                          Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων (Ενοποιηµένη & Εταιρική) 

    Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

  
Σηµ. 

1/1-

31/12/2014  

1/1-

31/12/2013    

1/1-

31/12/2014  

1/1-

31/12/2013  

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  6 72.717 99.103   67.353 87.736 

Κόστος Πωλήσεων  7 (57.459) (72.686)   (52.730) (66.228) 

Μικτό Κέρδος    15.258 26.417   14.623 21.508 

Άλλα έσοδα   6 459 650   154 179 

Έξοδα διάθεσης   7 (12.393) (12.612)   (12.396) (12.617) 

Έξοδα διοίκησης  7 (3.611) (3.196)   (2.372) (2.439) 

Άλλα έξοδα   7 (968) (1.754)   (20) (67) 

Κέρδη / (Ζηµιές) εκµετάλλευσης   (1.255) 9.505   (11) 6.564 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  7.2 2.220 4.204   2.109 2.929 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  7.2 (9.167) (7.427)   (7.797) (5.530) 

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων    (8.202) 6.282   (5.699) 3.963 

Φόρος εισοδήµατος  8 3.402 (2.039)   3.552 (1.037) 

Κέρδος / (Ζηµιές) χρήσεως   (4.800) 4.243   (2.147) 2.926 

              

Το κέρδος αποδίδεται σε :              

Ιδιοκτήτες µητρικής   (3.602) 3.640   - - 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές    (1.198) 603   - - 

Σύνολο   (4.800) 4.243   - - 

              

Λοιπά συνολικά έσοδα             
Ποσά που δεν αναταξινοµούνται στην 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων σε 
µεταγενέστερες περιόδους       

  

    
Επανεκτίµηση υποχρεώσεων παροχών 

προσωπικού  23 (75) (37) 

  

(66) (22) 

Φόρος εισοδήµατος    19 8   17 6 

    (56) (29)   (49) (16) 

Ποσά που αναταξινοµούνται στην 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων σε 
µεταγενέστερες περιόδους       

  

    

Συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή 

εκµεταλλεύσεων εξωτερικού   22 - 

  

- - 
∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία  12 (433) 778 
  

(433) 778 

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία - Αναταξινόµηση στα αποτελέσµατα  12 1.707 202 

  

1.707 202 

    1.296 980   1.274 980 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου καθαρά από 
φόρο   1.240 951 

  

1.225 964 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο   (3.560) 5.194 

  

(922) 3.890 

              

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

αποδίδονται σε :       

  

    
Ιδιοκτήτες µητρικής   (2.369) 4.591   - - 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές    (1.191) 603   - - 
Σύνολο   (3.560) 5.194   - - 

              

Kέρδη / (Ζηµιές) χρήσεως ανά µετοχή              

Βασικά  και αποµειωµένα (εκφρασµένα σε €): 9 (0,0682) 0,0689   (0,0407) 0,0554 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2014 (Ενοποιηµένη & Εταιρική) 
    Ο Όµιλος    Η Εταιρεία  

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

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία             
Ενσώµατα πάγια 10 61.746 66.721   591 484 

Επενδύσεις σε ακίνητα 10 256 260   256 260 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  10 7.290 7.571   5 3 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  1 - -   29.952 29.287 

              

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις   691 684   658 660 

Αναβαλλόµενοι φόροι  22 4.935 1.367   4.341 770 
∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία 12 1.019 1.467   1.019 1.467 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων   75.937 78.070   36.822 32.931 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία             
Αποθέµατα  13 45.217 40.433   43.432 40.433 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 14 35.089 37.263   25.132 26.509 

Ταµ ιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 15 5.475 12.144   3.242 10.711 

Σύνολο κυκλοφορούντων   85.781 89.840   71.806 77.653 

Σύνολο Ενεργητικού    161.718 167.910   108.628 110.584 

              

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ             

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ              

Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής             

Μετοχικό κεφάλαιο   16 15.840 15.840   15.840 15.840 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο   17 6.731 6.731   6.731 6.731 

Λοιπά αποθεµατικά  18 4.082 4.349   3.860 4.346 

Αποτελέσµατα εις νέον   (9.544) 3.925   3.856 14.854 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Ιδιοκτητών 
Μητρικής   17.109 30.845   30.287 41.771 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές    18.480 18.525       

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    35.589 49.370   30.287 41.771 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ              

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις              
Μακροπρόθεσµα δάνεια  20 16.939 20.539   - - 

Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζόµενους  23 618 539   567 502 

Αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις  21 20.403 22.180   - - 

Μακροπρόθεσµες προβλέψεις    1.703 1.604   - - 

Αναβαλλόµενοι φόροι  22 1.291 1.162   - - 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων   40.954 46.024   567 502 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις              
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια  20 4.379 35.969   2.967 35.969 

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων δανείων 20 57.424 24.215   55.028 21.364 

Οφειλόµενοι φόροι εισοδήµατος    165 557   - 437 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 19 23.207 11.775   19.779 10.541 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   85.175 72.516   77.774 68.311 

Σύνολο υποχρεώσεων   126.129 118.540   78.341 68.813 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων    161.718 167.910   108.628 110.584 
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Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων (Ενοποιηµένη) 

Ο Όµιλος 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 
υπέρ το 
άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

∆ιαθέσιµα 

για πώληση - 

Αποθεµατικό  
ευλόγων 
αξιών 

Αποθεµατικά 

φορολογικών 
νόµων / 
Λοιπά 

Αδιανέµητα 

κέρδη / 

(Σωρευµένες 
ζηµιές) Σύνολο 

Μη 

ελέγχουσες 
συµµετοχές 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

                    

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 - - - - - 3.640 3.640 603 4.243 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - 980 (29) - 951 - 951 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα περιόδου - - - 980 (29) 3.640 4.591 603 5.194 

∆ιαφορές αναπροσαρµογής 
από συγχώνευση 

θυγατρικών - - - - (960) 960 - - - 

(Αύξηση)/µείωση ποσοστού 

συµµετοχής σε θυγατρικές  - - - - - (8.652) (8.652) (1.921) (10.573) 
Λοιπά - 108 - - - (422) (314) (328) (642) 

Υπόλοιπο την 31/12/2013 15.840 6.731 3.961 (1.273) 1.661 3.925 30.845 18.525 49.370 

                    

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 - - - - - (3.602) ( 3.602) (1.198) ( 4.800) 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - -  1.273 ( 41) -  1.232 8  1.240 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα περιόδου - - -  1.273 ( 41) (3.602) (2.370) (1.190) (3.560) 

Τακτικό Αποθεµατικό - - 201 - - ( 171)  30 ( 30) - 

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

Σύσταση θυγατρικών - - - - - - -  339  339 

Μεταφορά αποθεµατικών σε 
κέρδη εις νέον - - - - ( 1.700) 864 ( 836)  836 - 

Υπόλοιπο την 31/12/2014 15.840 6.731 4.162 - (80) (9.544) 17.109 18.480 35.589 
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Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων (Εταιρική) 

Η Εταιρεία 

  
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 - - - - - - 2.926 2.926 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - 980 (16) -   964 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

περιόδου - - - 980 (16) - 2.926 3.890 

∆ιαφορές αναπροσαρµογής από 

συγχώνευση θυγατρικών - - - - - - (169) (169) 

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

Υπόλοιπο την 31/12/2013 15.840 6.731 3.792 (1.273) (24) 1.851 14.854 41.771 

                  

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

   Μεταβολή περιόδου                 

Κέρδη περιόδου - - - - - (2.147) ( 2.147) 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - -  1.273 (48) -    1.225 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

περιόδου - - - 1.273 (48) - (2.147) (922) 

Τακτικό αποθεµατικό - - 147 - - - (147) - 

∆ιανοµή µερίσµατος χρήσεως 2013 - - - - - - ( 10.562) ( 10.562) 

Μεταφορά αποθεµατικών σε κέρδη εις 
νέον - - - - - ( 1.858)  1.858 - 

Υπόλοιπο την 31/12/2014 15.840 6.731 3.939 - ( 72) ( 7) 3.856 30.287 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών (Ενοποιηµένη και Εταιρική) 

  Ο Όµιλος   Η Εταιρεία  

  

1/1-

31/12/2014 

1/1-

31/12/2013   1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 

Λειτουργικές δραστηριότητες      

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (8.203)  6.282    (5.698)  3.963  

Πλέον / µείον προσαρµογές για:           

Αποσβέσεις 5.359  5.357    109  82  

Προβλέψεις 467  170    467  136  

Συναλλαγµατικές διαφορές (43)  492    (43)  492  

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 1.333  (1.211)    1.386  63  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.534  5.147    4.434  3.251  

Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων επενδύσεων (1.777)  (1.775)    - - 

Προβλέψεις παροχών σε εργαζοµένους 181  70    174  76  

Έξοδα αποµείωσης / διαγραφής 664  549    - - 

Λειτουργικό αποτέλεσµα προ των µεταβολών στο κεφάλαιο 
κίνησης 3.515  15.081    829  8.063  

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:           

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (4.855)  (5.464)    (3.070)  (5.464)  

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.156  8.946    915  7.666  

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 9.515  (17.994)    7.949  (17.992)  

Μείωση / (αύξηση) λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων (7)  6    2  4  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 10.324  575    6.625  (7.723)  

Μείον:           

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (4.159)  (5.278)    (3.216)  (3.425)  

Καταβεβληµένοι φόροι (1.577)  (978)    (1.277)  (785)  

Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 4.588  (5.681)    2.132  (11.933)  

Επενδυτικές δραστηριότητες           

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 

επενδύσεων (1.505)  (12.619)    (2.325)  (12.619)  

Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών 

και λοιπών επενδύσεων 1.920  2.744    1.920  94  

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (417)  (232)    (215)  (106)  

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 1  4    1  4  

Πρόσοδοι επιχορηγήσεων - 15.463    - - 

Τόκοι εισπραχθέντες 309  317    259  229  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 308  5.677    (360)  (12.398)  

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες           

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 65.000  23.818    65.000  23.018  

Εξοφλήσεις δανείων (66.072)  (30.331)    (63.751)  (5.400)  

Μερίσµατα πληρωθέντα (10.538)  -   (10.535)  - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

(γ) (11.610)  (6.513)    (9.286)  17.618  

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (6.714)  (6.517)    (7.514)  (6.713)  

Συναλλαγµατικές διαφορές 45  (132)    45  (132)  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 12.144  18.793    10.711  17.428  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 
απορροφούµενων εταιρειών - -   - 128  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 5.475  12.144    3.242  10.711  
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Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
1.  Σύσταση της Εταιρείας και δραστηριότητες Οµίλου 
 
1.1. Γενικές πληροφορίες 
 

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 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 31 ∆εκεµβρίου 2014 σε 111 άτοµα και της Εταιρείας σε 87 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 

Καταστάσεις είναι οι εξής:  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

31/12/2014 

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) Ιταλία Ολική ενοποίηση 

3 F.G. EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI 

SANAYI VE TICARET A.S. 
55% (α) Τουρκία 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 

καταστάσεις του Οµίλου µε την µέθοδο της Ολικής Ενοποίησης. 

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

ιδρύθηκε 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 της 

κεφάλαιο  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 

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

100%. Οι ανωτέρω νεοϊδρυθείσες θυγατρικές εταιρείες ενσωµατώθηκαν για πρώτη φορά στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές 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 

στοιχείο.    

 
Το υπόλοιπο των συµµετοχών της Εταιρείας κατά την 31/12/2014 αναλύεται ως εξής : 

Συµµετοχές 31/12/2014 

Α/Α Επωνυµία Θυγατρικών 

    

Υπόλοιπο             
έως          

31/12/13 

    

Προσθήκες     
01/01-

31/12/14 

Μειώσεις   
01/01 -

31/12/14 

Υπόλοιπο 
31/12/14 

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  

 
 

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  
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Θυγατρικές µε σηµαντικές µη ελέγχουσες συµµετοχές 
 

  

 

Αναλογία δικαιωµάτων 
ιδιοκτησίας και ψήφου από 
µη ελέγχουσες συµµετοχές 

 

Κέρδη που κατανέµονται 
στις µη ελέγχουσες 

συµµετοχές 

 

Σωρευµένες µη 

ελέγχουσες συµµετοχές 

Επωνυµία 

θυγατρικής 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 

RF ENERGY 

GROUP 50% 50% (1.021) 603 18.309 18.525 

FG EUROPE KLIMA 

TEKNOLOGILERI 

SANAYI VE 

TIKARET A.S. 45% - (167) - 171 - 

 

Συνοπτικές οικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε τη θυγατρική RF ENERGY GROUP πριν την 

απαλοιφή των ενδοεταιρικών συναλλαγών και υπολοίπων 

  31/12/2014 31/12/2013 

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού 72.793 78.545 

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού 9.555 12.173 

Σύνολο Ενεργητικού 82.348 90.718 

      
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 41.032 46.191 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 44.061 4.191 

Σύνολο Υποχρεώσεων 85.093 50.382 

      

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της Μητρικής 19.979 21.810 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 18.309 18.525 

      

  31/12/2014 31/12/2013 

Πωλήσεις 7.003 11.378 

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους κατανεµηµένα σε ιδιοκτήτες της 
µητρικής  

(1.021) 603 

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους κατανεµηµένα σε µη ελέγχουσες 
συµµετοχές 

(1.021) 603 

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους  (2.042) 1.206 

      
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων  7 13 

      
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων κατανεµηµένα σε 
ιδιοκτήτες της µητρικής 

(1.018) 610 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων κατανεµηµένα σε 
µη ελέγχουσες συµµετοχές 

(1.018) 610 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων (2.035) 1.219 

      

  31/12/2014 31/12/2013 

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 4.348 6.254 

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (18) 18.074 

Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (3.738) (24.132) 

Συνολικές καθαρές ταµειακές ροές 592 196 
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Συνοπτικές οικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε τη θυγατρική FG EUROPE KLIMA 

TEKNOLOGILERI SANAYI VE TIKARET A.S. πριν την απαλοιφή των ενδοεταιρικών 

συναλλαγών και υπολοίπων. 

 
31/12/2014 31/12/2013 

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού 189 - 

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού 5.591 - 

Σύνολο Ενεργητικού 5.780 - 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 2 - 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 5.398 - 

Σύνολο Υποχρεώσεων 5.400 - 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της Μητρικής 208 - 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 171 - 

 
31/12/2014 31/12/2013 

Πωλήσεις 734 - 

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους κατανεµηµένα σε ιδιοκτήτες της µητρικής  (216) - 

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους κατανεµηµένα σε µη ελέγχουσες 
συµµετοχές (177) - 

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους  (393) - 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων  22 - 

- 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων κατανεµηµένα σε 
ιδιοκτήτες της µητρικής (204) - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων κατανεµηµένα σε µη 

ελέγχουσες συµµετοχές (167) - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων (371) - 

 
31/12/2014 31/12/2013 

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (1.877) - 

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (95) - 

Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 1.995 - 

Συνολικές καθαρές ταµειακές ροές 23 - 

 

Τα "Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους" αφορούν συνολικό κέρδος του Οµίλου και της 

Εταιρείας ποσού € 1.240 και € 1.225 αντίστοιχα. Το εν λόγω κέρδος προέκυψε από : α) την 

αναταξινόµηση στα αποτελέσµατα  διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

ποσού € 1.274, β) , από συναλλαγµατικές διαφορές κατά την µετατροπή εκµεταλλεύσεων 

εξωτερικού οι οποίες απέφεραν κέρδος για τον Όµιλο ποσού € 22, και γ)  από την 

επανεκτίµηση «Υποχρεώσεων παροχών προσωπικού» προέκυψε ζηµία ποσού € 56 και € 49 

για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 

 
2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις (εφεξής «Οικονοµικές Καταστάσεις») 

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

που έχουν εκδοθεί από τη Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των 
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∆ιερµηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (IFRIC) 

και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2014. Επίσης, οι 

εν λόγω Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί βάσει της αρχής της συνέχισης της 

δραστηριότητας (going concern). 

Ο Όµιλος εφαρµόζει όλα τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις ∆ιερµηνείες τους που έχουν εφαρµογή στις 

εργασίες του. Οι σχετικές λογιστικές πολιτικές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται 

παρακάτω στη σηµείωση 2, έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλες τις παρουσιαζόµενες 

περιόδους. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους, όπως αυτή τροποποιείται για την αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία των παρακάτω 

στοιχείων: 

• χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις σε εύλογη αξία µέσω 

των αποτελεσµάτων (περιλαµβάνονται και τα παράγωγα) και 

• χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση. 

Το νόµισµα παρουσίασης είναι το Ευρώ (νόµισµα της χώρας της έδρας της µητρικής του 

Οµίλου) και όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται 

διαφορετικά. 

 
2.2. Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές 

2.2.1 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων 

Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

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

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η 

εφαρµογή 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 

µοντέλο 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 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των µελών που συµµετέχουν σε έναν Κοινό ∆ιακανονισµό 
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(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 

Οντότητες» συνενώνει, εµπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις 

θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόµενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις µη 

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

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

το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 28 µε τίτλο ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα 

πρότυπα δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις µε 

εξαίρεση τις 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 

µειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρµοσµένων συγκριτικών πληροφοριών µόνο κατά 

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

ενοποιούµενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης 

συγκριτικής πληροφόρησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και 

εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις µε εξαίρεση τις 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 

δραστηριοποιούνται 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 κατηγορία µπορούν να συµπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, 

οργανισµοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταµεία, κρατικά 

επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις 

του ∆ΠΧΑ 10 σχετικά µε την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιµετρούν 

συγκεκριµένες θυγατρικές στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και δεν θα τις ενοποιούν, 
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παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

ενοποιηµένες και εταιρικές 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 

«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειµένου να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά µε 

τις απαιτήσεις του Προτύπου για τις περιπτώσεις συµψηφισµού χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων του ενεργητικού και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων στην Κατάσταση 

Οικονοµικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές 

Οικονοµικές Καταστάσεις .  

• 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 

βασίζεται 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 

προτεινόµενων τροποποιήσεων είναι η εισαγωγή µίας εξαίρεσης περιορισµένου σκοπού, 

αναφορικά µε την αναστολή της λογιστικής αντιστάθµισης, σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΛΠ 

39. Συγκεκριµένα, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις, προτείνεται µία 

εξαίρεση όταν ο αντισυµβαλλόµενος ενός παραγώγου που έχει προσδιοριστεί ως µέσο 

αντιστάθµισης, αντικαθίσταται από έναν κύριο αντισυµβαλλόµενο, ως αποτέλεσµα αλλαγών 

σε νόµους ή κανονισµούς. Σχετική εξαίρεση θα περιλαµβάνεται και στο ∆ΠΧΑ 9 

«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και 

εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.  
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• 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 

αποσαφηνίζει 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, γνωστό 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 σχετική 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 

Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή 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 

επέφερε 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 ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή 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 

αυτού 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 

οντότητας. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις ενοποιηµένες και 
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εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις, 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 

τόσο 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 ενοποιηµένες και εταιρικές 

Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• 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 

λειτουργικών τοµέων, ∆ΠΧΑ 8: Συµφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των 

προς παρουσίαση τοµέων µε τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ∆ΠΧΑ 13: 

Βραχυπρόθεσµες 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, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2014.  

• 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 
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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 

ακίνητα κατά την ταξινόµηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως 

ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 

στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. 

Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2014. 

• 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 

∆ιεθνών 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 περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι 

οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται 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 οικονοµική αναφορά. Ο Όµιλος θα εξετάσει 

την επίπτωση όλων των παραπάνω στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 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: 

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

εφαρµογή σε εισφορές εργαζοµένων ή τρίτων µερών αναφορικά µε προγράµµατα 

καθορισµένων παροχών. 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 παράδειγµα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό 

ποσοστό επί της µισθοδοσίας. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα 

ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2014. 
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• 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 

τροποποίηση, µία εταιρεία έχει την επιλογή να επιµετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, 

κοινοπραξίες 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 ενοποιηµένες και 

εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις, 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) 

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 

Κοινοπραξίας» (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. 

Προγενέστερη εφαρµογή επιτρέπεται, µε απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις 

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

ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα 

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 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, 

αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρες φυτείες που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση 

της παραγωγής, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται µε το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώµατα πάγια 

(∆ΛΠ 16). Συνεπώς οι τροποποιήσεις συµπεριλαµβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο 

εφαρµογής του ∆ΛΠ 16 αντί του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες 

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

όλων των παραπάνω στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν 

αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38: «∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε 

Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

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 

µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB 

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

απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που 

δηµιουργούνται από µια δραστηριότητα που περιλαµβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού 

στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλους παράγοντες και όχι την ανάλωση των µελλοντικών 

οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Ο Όµιλος θα εξετάσει 

την επίπτωση όλων των παραπάνω στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11:  «Λογιστικός χειρισµός των αποκτήσεων 

συµµετοχών σε από κοινού λειτουργίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

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 

απόκτησης συµµετοχής σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία οικονοµική 

οντότητα και διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για τέτοιες αποκτήσεις. Ο Όµιλος 

θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται για 

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

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 1. Οι εν 

λόγω τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεµάτων που αφορούν στις υφιστάµενες 

απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης 

κρίσης από τις οικονοµικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ο 

Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις ενοποιηµένες και εταιρικές 

Οικονοµικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: 

Εφαρµόζοντας την εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 
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Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου 

σκοπού στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν 

επεξηγήσεις αναφορικά µε τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ 

παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι οποίες θα µειώσουν τα κόστη που 

σχετίζονται µε την εφαρµογή των προτύπων Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται 

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

 
2.3 Ενοποίηση 

2.3.1 Θυγατρικές επιχειρήσεις  
 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 

µητρικής  Εταιρείας και των οικονοµικών µονάδων που ελέγχονται από την Εταιρεία (οι 

θυγατρικές της) την 31 ∆εκεµβρίου 2014.  

 
Οι θυγατρικές ενοποιούνται ολικά από την ηµεροµηνία απόκτησής τους και η οποία είναι η 

ηµεροµηνία κατά την οποία ο Όµιλος αποκτά τον έλεγχο των εταιρειών αυτών και 

ενοποιούνται έως την ηµεροµηνία όπου ο έλεγχος παύει να υφίσταται. Η περίοδος στην οποία 

αναφέρονται οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών είναι ίδια µε της µητρικής και είναι 

συνεπής µε τις λογιστικές πολιτικές των οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής. Όλα τα 

ενδοοµιλικά υπόλοιπα και συναλλαγές, µη πραγµατοποιηµένα κέρδη και ζηµιές προερχόµενα 

από ενδοοµιλικές  συναλλαγές και µερίσµατα απαλείφονται πλήρως.      

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα των  θυγατρικών αποδίδονται στη µη ελέγχουσα 

συµµετοχή ακόµη κι αν αυτό δηµιουργεί έλλειµµα. Μία µεταβολή σε ποσοστό συµµετοχής σε 

θυγατρική, χωρίς απώλεια ελέγχου, αποτελεί συναλλαγή µεταξύ των µετόχων. Σε περίπτωση 

που ο  Όµιλος χάσει  τον έλεγχο µιας θυγατρικής τότε  αποαναγνωρίζονται τα εξής:  

 
• Τα περιουσιακά στοιχεία (συµπεριλαµβανοµένης και της υπεραξίας) και τις υποχρεώσεις 

της θυγατρικής  

•  Η λογιστική αξία της µη ελέγχουσας συµµετοχής  

• Οι σωρευµένες συναλλαγµατικές διαφορές, που έχουν καταχωρηθεί στην Καθαρή    Θέση 

και αναγνωρίζονται τα εξής:  

• H εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε  

• H εύλογη αξία της εναποµένουσας συµµετοχής  

• Οποιοδήποτε πλεόνασµα ή έλλειµµα στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως 

• Αναταξινοµεί τα µερίδια των στοιχείων της µητρικής που προηγούµενα αναγνωρίζονταν 

στα  λοιπά συνολικά έσοδα ως κέρδος ή ζηµιά ή αποτελέσµατα εις νέο, όπου αυτό 

κρίνεται απαραίτητο.  
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• Οι συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις 

αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. 

 
2.3.2 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 
 

Συγγενής είναι η οικονοµική µονάδα στην οποία ο Όµιλος έχει την δυνατότητα να ασκεί 

ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Η ουσιώδης επιρροή ασκείται 

συνήθως µέσω της συµµετοχής στις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αποφάσεις της 

οικονοµικής µονάδας. Τα αποτελέσµατα και τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και 

παθητικού µιας συγγενούς, ενσωµατώνονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της 

καθαρής θέσεως. Οι επενδύσεις σε συγγενείς απεικονίζονται στον ισολογισµό στο κόστος, 

προσαρµοζόµενο στις µεταγενέστερες µεταβολές του µεριδίου του οµίλου στο καθαρό 

ενεργητικό της συγγενούς και λαµβάνοντας υπόψη τις τυχόν αποµειώσεις της αξίας 

µεµονωµένων επενδύσεων. Ζηµίες συγγενών επιχειρήσεων επιπλέον των δικαιωµάτων του 

οµίλου σε αυτές, δεν καταχωρούνται. Το κόστος της απόκτησης µιας συγγενούς, κατά το 

ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία της αναλογίας του αποκτώµενου καθαρού ενεργητικού 

(ενεργητικό – παθητικό – ενδεχόµενες υποχρεώσεις), καταχωρείται ως υπεραξία στη χρήση 

στην οποία έγινε η απόκτηση, περιλαµβανόµενο στο λογαριασµό των επενδύσεων σε 

συγγενείς επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που το κόστος απόκτησης είναι µικρότερο της 

ανωτέρω εύλογης αξίας αυτή η διαφορά καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσης εντός 

της οποίας έγινε η απόκτηση. Στις περιπτώσεις που ο Όµιλος διενεργεί συναλλαγές µε µια 

συγγενή επιχείρηση, τα σχετικά κέρδη και οι ζηµίες απαλείφονται  κατά το ποσοστό 

συµµετοχής του οµίλου στη συγκεκριµένη συγγενή. Μετά την εφαρµογή της µεθόδου καθαρής 

θέσεως, ο Όµιλος επιµετρά εάν είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί ζηµία αποµείωσης και 

εξετάζει σε κάθε ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης εάν υπάρχουν αντικειµενικές 

ενδείξεις ότι η συµµετοχή στη συγγενή εταιρεία έχει αποµειωθεί.  

 
2.4 Συνενώσεις επιχειρήσεων και υπεραξία  

Κάθε συνένωση επιχειρήσεων λογιστικοποιείται µε την εφαρµογή της µεθόδου απόκτησης. Το 

κόστος της απόκτησης υπολογίζεται ως το σύνολο του  ανταλλάγµατος που µεταβιβάστηκε 

υπολογιζόµενο κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης στην εύλογη αξία και του ποσού των 

τυχόν µη ελεγχουσών συµµετοχών στον αποκτώµενο. Για κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο 

αποκτών υπολογίζει τις µη ελέγχουσες συµµετοχές επί του αποκτώµενου είτε στην εύλογη 

αξία ή σε αναλογία επί των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων του 

αποκτώµενου. Τα έξοδα κατά την απόκτηση καταχωρούνται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων. Κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης, ο Όµιλος εκτιµά τα αποκτώµενα 

περιουσιακά στοιχεία και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις προκειµένου για τη κατάλληλη 

ταξινόµησή τους και τον προσδιορισµό τους σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, τις 

οικονοµικές περιστάσεις και τις σχετικές συνθήκες κατά την ηµεροµηνία απόκτησης. Σε 

περίπτωση συνένωσης επιχειρήσεων που πραγµατοποιείται σταδιακά, ο Όµιλος επιµετρά εκ 
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νέου τα συµµετοχικά δικαιώµατα που κατείχε προηγουµένως στον αποκτώµενο στην εύλογη 

αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης µε τη διαφορά να µεταφέρεται στα αποτελέσµατα.  

Τυχόν ενδεχόµενο αντάλλαγµα που µεταβιβάζεται από τον αποκτών θα αναγνωρίζεται στην 

εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης. Οποιεσδήποτε µεταγενέστερες µεταβολές στην 

εύλογη αξία του ενδεχόµενου ανταλλάγµατος, που τεκµαίρεται ότι αποτελούν στοιχείο του 

ενεργητικού ή παθητικού, θα αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 είτε στα αποτελέσµατα 

είτε ως µεταβολή στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Εάν το ενδεχόµενο αντάλλαγµα 

κατατάσσεται ως στοιχείο της καθαρής θέσης, δεν θα επιµετράται έως την τελική τακτοποίησή 

του µέσω της καθαρής θέσης.  

Η υπεραξία αρχικά αποτιµάται στο κόστος και αποτελεί το υπερβάλλον του αθροίσµατος του 

ανταλλάγµατος που µεταβιβάζεται συν το ποσό που αναγνωρίζεται ως µη ελέγχουσα 

συµµετοχή επί των καθαρών αναγνωρισµένων περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται και 

των αναληφθεισών υποχρεώσεων. Εάν το αντάλλαγµα είναι χαµηλότερο από την εύλογη αξία 

των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται, η διαφορά αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα. Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία επιµετράται στο κόστος µείον 

σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. Για σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης, η υπεραξία η οποία 

έχει αποκτηθεί σε µία συνένωση επιχειρήσεων, κατανέµεται, από την ηµεροµηνία απόκτησης, 

στις Μονάδες ∆ηµιουργίας Ταµιακών Ροών του Οµίλου οι οποίες αναµένεται να 

επωφεληθούν από τη συνένωση, ανεξαρτήτως εάν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή 

υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρείας έχουν κατανεµηθεί στις συγκεκριµένες µονάδες 

δηµιουργίας ταµιακών ροών.  

Όπου η υπεραξία αποτελεί µέρος της Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµιακών Ροών και τµήµα της 

δραστηριότητας της   µονάδας αυτής διατεθεί, η υπεραξία που αναλογεί στην δραστηριότητα 

που διατίθεται συµπεριλαµβάνεται στην λογιστική αξία της δραστηριότητας κατά τον 

υπολογισµό του κέρδους ή της ζηµιάς από την πώληση της δραστηριότητας. Σε αυτή την 

περίπτωση η υπεραξία που έχει διατεθεί επιµετρείται αναλογικά µε τη σχετική αξία της 

δραστηριότητας που έχει πουληθεί και της σχετικής αξίας του τµήµατος της εναποµένουσας 

µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών. 

2.5 Λειτουργικοί τοµείς 

 
Οι τοµείς ορίζονται µε βάση τη διάρθρωση των εταιριών του Οµίλου, εφόσον οι υπεύθυνοι για 

τη λήψη οικονοµικών αποφάσεων παρακολουθούν τις οικονοµικές πληροφορίες ξεχωριστά, 

όπως παρουσιάζονται από την Εταιρεία και από καθεµία από τις θυγατρικές εταιρίες που 

περιλαµβάνονται στην ενοποίηση.  

Οι τοµείς που πρέπει να αναφερθούν ξεχωριστά προσδιορίζονται µε βάση τα ποσοτικά 

κριτήρια που θέτει το Πρότυπο. Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών 
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στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία 

υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών 

τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται 

προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 

άλλες περιοχές. 

2.6 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

 
Ο Όµιλος παρουσιάζει τις οικονοµικές του καταστάσεις σε ευρώ το οποίο είναι και το 

λειτουργικό νόµισµα της µητρικής εταιρείας αλλά και των θυγατρικών. Συναλλαγές που 

γίνονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου 

νοµίσµατος που ίσχυε την ηµέρα της συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης 

οικονοµικής θέσης, οι νοµισµατικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα 

µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την 

αντίστοιχη ηµεροµηνία. Τα µη-νοµισµατικά στοιχεία τα οποία επιµετρώνται στα πλαίσια του 

ιστορικού κόστους σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται χρησιµοποιώντας τη συναλλαγµατική 

ισοτιµία κατά την ηµεροµηνία της αρχικής συναλλαγής. Τα κέρδη ή οι ζηµίες από 

συναλλαγµατικές διαφορές περιλαµβάνονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 

2.7 Ενσώµατα πάγια 

 
Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και 

τις τυχόν ζηµίες αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες 

δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  

 
Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε µεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία 

των ενσώµατων παγίων µόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στον όµιλο και στην 

εταιρεία µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι 

επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. 

Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται 

και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.  

 
Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις Ενσώµατων Περιουσιακών Στοιχείων λογίζονται µε τη µέθοδο 

της σταθερής απόσβεσης, βάσει συντελεστών που προσεγγίζουν τη µέση ωφέλιµη ζωή των 

Στοιχείων η οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Τα εκτιµώµενα έτη µέσης ωφέλιµης ζωής 

και συντελεστές απόσβεσης ανά κατηγορία παγίων είναι τα ακόλουθα : 
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∆ικαιώµατα Χρήσης         10 – 15                        6% - 10% 

  
Η αξία των βελτιώσεων, σε ακίνητα τρίτων, αποσβένεται κατά τη διάρκεια της µισθωτικής 

περιόδου. 

 
2.8 Επενδύσεις σε ακίνητα 

 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, το οποίο είναι 

προσαυξηµένο µε όλα εκείνα τα έξοδα που σχετίζονται µε την συναλλαγή για την απόκτησή 

τους. Επίσης κατά την µεταγενέστερη επιµέτρησή τους ακολουθείται η µέθοδός του κόστους. 

µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζηµίες αποµείωσης. 

Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις των επενδύσεων σε ακίνητα λογίζονται µε τη µέθοδο της 

σταθερής απόσβεσης, βάσει συντελεστών που προσεγγίζουν τη µέση ωφέλιµη ζωή των 

ακινήτων η οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Τα εκτιµώµενα έτη µέσης ωφέλιµης ζωής 

και οι συντελεστές απόσβεσης έχουν ως ακολούθως: 

                  
Έτη ωφέλιµης 

ζωής 
Συντελεστές 
Απόσβεσης 

50 2% 
 
                                           
2.9 Κόστος δανεισµού 

 

Τα κόστη αναδοχής, τα νοµικά και τα λοιπά άµεσα κόστη που πραγµατοποιούνται, σχετικά µε 

την έκδοση δανείων, αναµορφώνουν το ποσό των δανείων και καταχωρούνται στα 

Αποτελέσµατα µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου κατά τη διάρκεια της σύµβασης 

του δανείου. Τα κόστη δανεισµού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε την πραγµατοποίησή 

τους εκτός από τα κόστη δανεισµού που συνδέονται άµεσα µε την κατασκευαστική περίοδο  

ενσωµάτων παγίων οπότε και αναγνωρίζονται  σε επαύξηση της αξίας των παγίων αυτών. 

 
2.10  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  

     
Άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

 Έτη ωφέλιµης 
ζωής 

Συντελεστές 
Απόσβεσης 

 

Υδροηλεκτρικά έργα 

 

50 

 

    2% 

Κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 7 – 25         4% - 14% 

Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός 4 – 20          5% - 24% 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 3 – 10         10% - 30% 

Μεταφορικά µέσα 6 – 10          10% - 16% 

Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 4 –  10           10% - 25% 

Άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας        35 – 45          1,5% - 2,5%  
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Οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις 

αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυµαίνεται από 35-45 έτη. 

 
 ∆ικαιώµατα Χρήσης: ∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης ενσώµατων στοιχείων που 

παραχωρούνται στα πλαίσια συµβάσεων αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και 

αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις αποσβέσεις και κάθε τυχόν ζηµία αποµείωσης. 

 
2.11 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται 

υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους τουλάχιστον ετησίως. Τα περιουσιακά 

στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για αποµείωση της αξίας τους, όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η 

µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση 

κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου ή της µονάδας δηµιουργίας 

ταµειακών ροών (Μ∆ΤΡ). Η ανακτήσιµη αξία καθορίζεται για ένα περιουσιακό στοιχείο εκτός 

εάν αυτό το περιουσιακό στοιχείο δεν δηµιουργεί ταµειακές εισροές οι οποίες είναι κατά 

µεγάλο βαθµό ανεξάρτητες εκείνων που δηµιουργούνται από άλλα περιουσιακά στοιχεία ή 

οµάδες περιουσιακών στοιχείων. Εάν η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας 

Μ∆ΤΡ είναι µικρότερη της λογιστικής αξίας, τότε η λογιστική αξία µειώνεται έως το ύψος της 

ανακτήσιµης. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται µε προεξόφληση των µελλοντικών ροών µε το 

κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο.  

 
Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την 

οποία προκύπτουν. Όταν σε µεταγενέστερη χρήση η ζηµία αποµείωσης πρέπει να 

αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της 

αναθεωρηµένης εκτίµησης της ανακτήσιµης αξίας, στο βαθµό που η νέα αναπόσβεστη αξία 

δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η 

ζηµία αποµείωσης σε προηγούµενες χρήσεις. 

 
Η αναστροφή της ζηµίας αναγνωρίζεται στα έσοδα. 

 
2.12 Χρηµατοοικονοµικά µέσα  

 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  

 
Αρχική αναγνώριση και µεταγενέστερη επιµέτρηση 

 
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της 

συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που ο Όµιλος και η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει 

ή να πουλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, 
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πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση  τα στοιχεία εκείνα που 

αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα.  

 
Η επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου µεταγενέστερα 

της αρχικής αναγνώρισής τους εξαρτάται από την ταξινόµησή τους στις παρακάτω 

κατηγορίες:  

 
α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε 

µεταβολές αναγνωριζόµενες  στα αποτελέσµατα.  

 
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς 

(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και 

αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης), είναι  αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε 

σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός 

χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα που διαχειρίζονται µε σκοπό 

την κερδοσκοπία. 

 
Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην 

εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 

 
Στον Ισολογισµό του Οµίλου και της Εταιρείας τα Παράγωγα απεικονίζονται στα κονδύλια των 

λοιπών βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων / υποχρεώσεων. Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των 

παραγώγων καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 

 
β) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 

προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 

ανωτέρω. Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε 

αποθεµατικό των λοιπόν συνολικών εσόδων, µέχρι τα στοιχεία αυτά να πωληθούν ή 

χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως 

αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ο τόκος που κερδίζεται 

κατά τη διακράτηση του διαθέσιµου προς πώληση περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται ως 

έσοδο από τόκο χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Η εύλογη αξία των 

διαθέσιµων για πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων συµπεριλαµβάνει και 

την εύλογη αξία τυχόν εγγυήσεων   
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γ) Απαιτήσεις από πελάτες 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 

αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων 

και των τυχόν ζηµιών αποµείωσης.  

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα 

σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη 

διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών 

αποτίµησης, όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που 

διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό 

αγορά συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία ∆ιαθέσιµα προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους. 

 
Αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχειών 

 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά περίπτωση το µέρος ενός 

χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού ή το µέρος µίας οµάδας χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων ενεργητικού) από-αναγνωρίζονται όταν: 

 
• Τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών πόρων έχουν εκπνεύσει. 

• Ο Όµιλος και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα στην εισροή ταµειακών πόρων από το 

συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα µία υποχρέωση 

προς τρίτους να τα εξοφλήσει πλήρως χωρίς σηµαντική καθυστέρηση, υπό την 

µορφή µίας σύµβασης µεταβίβασης. Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει το 

δικαίωµα εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού ενώ 

παράλληλα είτε (α) έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή 

(β) δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει 

µεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου. Όπου ο Όµιλος και η Εταιρεία 

έχει µεταβιβάσει τα δικαιώµατα εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο 

στοιχείο ενεργητικού αλλά παράλληλα δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου, τότε το στοιχείο 

του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθµό της συνεχιζόµενης συµµετοχής της 

Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόµενη συµµετοχή η οποία έχει τη 

µορφή εγγύησης επί του µεταβιβαζόµενου στοιχείου αποτιµάται στην χαµηλότερη 

αξία µεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του µέγιστου 

ποσού που µπορεί ο Όµιλος και η Εταιρεία να κληθεί να καταβάλλει. 

 
Όταν η συνεχιζόµενη συµµετοχή είναι υπό την µορφή δικαιωµάτων αγοράς και/ή πώλησης 

επί του στοιχείου ενεργητικού (συµπεριλαµβανοµένου και δικαιωµάτων που διακανονίζονται 

ταµειακά), ο βαθµός συνεχιζόµενης εµπλοκής του Οµίλου και της Εταιρείας είναι η αξία του 
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µεταβιβαζόµενου στοιχείου που δύναται ο Όµιλος και η Εταιρεία να επαναγοράσουν, µε 

εξαίρεση την περίπτωση ενός δικαιώµατος πώλησης του στοιχείου το οποίο αποτιµάται σε 

εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόµενη συµµετοχή του Οµίλου και της Εταιρείας περιορίζεται 

στην χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του µεταβιβαζόµενου στοιχείου και την τιµή 

άσκησης του δικαιώµατος. 

 
Αποµείωση αξίας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

 
Σε κάθε ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης ο Όµιλος και η Εταιρεία εκτιµά αν 

υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές 

εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, 

τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το 

κόστος κτήσης και σε σταθερό χρηµατιστηριακό περιβάλλον. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, 

η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσης και 

εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 

 
Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 

αντικειµενική απόδειξη ότι ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά 

που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η 

διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων 

µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό 

της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. Απαιτήσεις που εκτιµώνται 

ως ανεπίδεκτες εισπράξεως διαγράφονται. 

 
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

Αρχική αναγνώριση και επιµέτρηση 

 
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτελούνται από χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις σε 

εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων χρήσης, δάνεια και υποχρεώσεις ή παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως αποτελεσµατικά µέσα λογιστικής 

αντιστάθµισης.  

 
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία συν, στην περίπτωση 

δανείων, το κόστος συναλλαγών που αποδίδεται άµεσα στην απόκτηση ή την έκδοση της 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Οµίλου και της 

Εταιρείας περιλαµβάνουν εµπορικές υποχρεώσεις, λοιπές µακροπρόθεσµες και 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια και παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

 
Η µεταγενέστερη της αρχικής αναγνώρισης επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία έχουν ταξινοµηθεί: 
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α) ∆ανεισµός και εµπορικές υποχρεώσεις 

 
Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν χρηµατοδότηση των λειτουργιών του Οµίλου και της 

Εταιρείας. Ο διαχωρισµός σε βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα γίνεται ανάλογα µε τις 

ισχύουσες συµβάσεις, εάν προβλέπεται αποπληρωµή τους στους επόµενους δώδεκα µήνες ή 

αργότερα, αντίστοιχα. 

 
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

χρησιµοποιώντας την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κέρδη και ζηµίες αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσµατα χρήσης όταν οι υποχρεώσεις αποαναγνωρίζονται καθώς επίσης και κατά 

τη διάρκεια απόσβεσης µέσω της εφαρµογής της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Το 

αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη τυχόν έκπτωση ή πριµ κατά την 

απόκτηση καθώς και τυχόν κόστη ή δαπάνες που αποτελούν τµήµα του πραγµατικού 

επιτοκίου. Η απόσβεση αυτή περιλαµβάνεται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα των 

αποτελεσµάτων χρήσης. 

 

β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων χρήσης 

περιλαµβάνουν τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που διακρατώνται για εµπορικούς 

σκοπούς και έχουν χαρακτηριστεί ως χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις σε εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων από την αρχική τους αναγνώριση. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

ταξινοµούνται ως διακρατούµενες για εµπορικό σκοπό εάν έχουν αποκτηθεί µε σκοπό την 

σύντοµη πώλησή τους. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

τα οποία δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αποτελεσµατικά µέσα λογιστικής αντιστάθµισης. Οι 

ζηµίες ή κέρδη των υποχρεώσεων που διακρατώνται για εµπορικούς σκοπούς 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης. 

 
Αποαναγνώριση 

 

Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση παύει να αναγνωρίζεται όταν η υποχρέωση εξοφλείται, 

δηλαδή, όταν η δέσµευση που καθορίζεται στο συµβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή 

εκπνέει. Όταν µια υπάρχουσα χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ανταλλάσσεται µε µια άλλη 

υποχρέωση προς τον ίδιο δανειστή η οποία εµπεριέχει σηµαντικά διαφορετικούς όρους, ή οι 

όροι µίας υφιστάµενης υποχρέωσης τροποποιούνται σηµαντικά, αυτή η ανταλλαγή ή 

µετατροπή αντιµετωπίζεται ως αποαναγνώριση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση 

µίας νέας υποχρέωσης. Η διαφορά των αντίστοιχων λογιστικών αξιών αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα. 

 
2.13 Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στον Ισολογισµό µόνο εάν ο Όµιλος και η 
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Εταιρεία έχει νοµικά το δικαίωµα αυτό και προτίθεται να τα συµψηφίσει σε καθαρή βάση 

µεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την υποχρέωση 

ταυτόχρονα. 

 
Παράγωγα 
 
Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία όπως είναι τα προθεσµιακά συµβόλαια και οι 

συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου, τα οποία χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση του 

οικονοµικού κινδύνου από τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας. 

 
Όλα τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αρχικά αναγνωρίζονται στην 

εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού και ακολούθως αποτιµώνται στην εύλογη 

αξία. Τα παράγωγα απεικονίζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν η εύλογη αξία τους είναι 

θετική και ως υποχρεώσεις όταν η εύλογη αξία τους είναι αρνητική.  

 
Η εύλογη αξία τους προσδιορίζεται από την τιµή που έχουν σε µια ενεργό αγορά, ή µε τη 

χρησιµοποίηση τεχνικών αποτίµησης σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ενεργός αγορά για τα 

µέσα αυτά. Κέρδη ή ζηµίες από τη µεταβολή της εύλογης αξίας των παραγώγων 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση των αποτελεσµάτων χρήσης εκτός από το αποτελεσµατικό 

τµήµα λογιστικής αντιστάθµισης των παραγώγων που έχουν χαρακτηριστεί ως µέσα 

αντιστάθµισης ταµειακών ροών το οποίο αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα. 

  

2.14 Αποθέµατα 

 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου ετήσιου σταθµικού 

κόστους. Το κόστος των εµπορευµάτων περιλαµβάνει τα κόστη και τις δαπάνες απόκτησης των 

εµπορευµάτων. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσης των αποθεµάτων. Η 

καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων 

στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας µετά την αφαίρεση των άµεσων εξόδων πώλησης. 

 
2.15 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις 

όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας και χαµηλού 

ρίσκου. 

 
2.16 Μετοχικό κεφάλαιο  

 
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Τα έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, 

αφαιρουµένου του σχετικού φορολογικού οφέλους, καταχωρούνται στα «Αποθεµατικά 

φορολογικών νόµων / Λοιπά). Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την 

απόκτηση επιχειρήσεων, περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 
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αποκτάται. Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν 

συντρέχει περίπτωση) εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου και της 

Εταιρείας, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από 

πώληση ιδίων µετοχών, καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο 

εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα Ίδια Κεφάλαια.  

 
2.17 Φόρος Εισοδήµατος - Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  

 
Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και 

τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους που προκύπτουν από τις προσωρινές 

διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, 

εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια 

Κεφάλαια, ο οποίος στην περίπτωση αυτή καταχωρείται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. Ο 

τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων 

των οικονοµικών καταστάσεων, κάθε µιας εκ των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην 

ενοποίηση σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων 

φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών των εταιρειών του Οµίλου, 

όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και υπολογίστηκε 

µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, αφορούν 

περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού 

και Παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων και 

υπολογίζονται µε χρήση των φορολογικών συντελεστών που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις που 

αναµένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του Ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. 

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability 

method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές, κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης 

οικονοµικής θέσης, µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων. 

 
Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές 

υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. 

 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές, κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα 

υπάρξει επαρκές µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα έναντι του οποίου οι αχρησιµοποίητες 

φορολογικές ζηµιές και οι πιστωτικοί φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν. Η αξία των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία κατάστασης 

οικονοµικής θέσης και µειώνεται κατά την έκταση που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές 

φορολογητέο εισόδηµα που θα καλύψει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
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Ο Όµιλος και η Εταιρεία συµψηφίζουν τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και τις 

αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αν και µόνο αν: 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχει ένα νόµιµα εκτελεστό δικαίωµα να συµψηφίσει τρέχουσες 

φορολογικές  απαιτήσεις έναντι τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και οι αναβαλλόµενες 

φορολογικές απαιτήσεις και οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν σε φόρο 

εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή είτε: 

-   στην ίδια φορολογητέα οικονοµική µονάδα, είτε  

- σε διαφορετικές φορολογητέες οικονοµικές µονάδες, οι οποίες προτίθενται να    

συµψηφίσουν τις τρέχουσες φορολογητέες υποχρεώσεις και απαιτήσεις ή να εισπράξουν 

τις απαιτήσεις και να τακτοποιήσουν / εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις συγχρόνως, σε κάθε 

µελλοντική περίοδο στην οποία σηµαντικά ποσά αναβαλλόµενων φορολογικών 

υποχρεώσεων ή απαιτήσεων αναµένονται να τακτοποιηθούν ή να ανακτηθούν.  

 
2.18 Παροχές σε εργαζόµενους 

 
Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές 

  

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως 

έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. 

 

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα 

καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δουλευµένο 

κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που 

αφορά.  

 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης για τα προγράµµατα 

καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή. Η 

δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη 

χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method).  

 
Οι µεταβολές στις υποχρεώσεις του προγράµµατος καθορισµένων παροχών που σχετίζονται µε 

το κόστος τρέχουσας απασχόλησης και το χρηµατοοικονοµικό κόστος από τόκους 

αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, ενώ τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που 

προκύπτουν από επανεκτιµήσεις λόγω µεταβολών των παραδοχών, καταχωρούνται στην 

Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων. 

 
Για την προεξόφληση της χρήσης 2014 το επιλεγµένο επιτόκιο ακολουθεί την τάση του iBoxx 

AA Corporate Overall 10+ EUR indices, το οποίο και θεωρείται συνεπές προς τις αρχές του 

∆ΛΠ 19, δηλαδή είναι βασισµένο σε οµόλογα αντίστοιχα ως προς το νόµισµα και την 
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εκτιµώµενη διάρκεια σε σχέση µε τις παροχές προς τους εργαζόµενους, όπως και ενδεδειγµένο 

για µακροχρόνιες προβλέψεις. 

 
(γ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

 

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν 

την ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όµιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, 

είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές 

πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις 

παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που 

οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης προεξοφλούνται 

στην παρούσα αξία τους. 

 
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των 

εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά 

γνωστοποίηση ως ενδεχόµενη υποχρέωση.  

 

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε 

Εργαζόµενους». Αυτή η αναθεώρηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και 

επιµέτρηση του κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών 

εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις 

γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν στην 

κατάργηση της αναβολής  αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στον τρόπο 

αναγνώρισης του κόστους προϋπηρεσίας/περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, 

στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις και στον χειρισµό των εξόδων και των φόρων που 

σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Κατά την προηγούµενη χρήση η 

Εταιρεία και ο Όµιλος προέβη σε πρόωρη αλλαγή λογιστικής πολιτικής, η οποία αναφέρεται 

στην αναγνώριση της αναλογιστικής (ζηµιάς) /κέρδους έξω από τον λογαριασµό 

αποτελεσµάτων χρήσης και αναγνώρισή τους απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα. Η πρόωρη 

εφαρµογή δεν επέφερε σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου και της 

Εταιρείαςι. Περαιτέρω ανάλυση παρατίθεται στις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις  31.12.2012. 

 
2.19 Προβλέψεις 

 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος και η Εταιρεία έχει παρούσα δέσµευση (νοµική ή 

τεκµαιρόµενη) ως αποτέλεσµα ενός γεγονότος του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει 

εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για τον διακανονισµό της δέσµευσης και το 

ποσό αυτής µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος 

είναι σηµαντική, οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφληµένη βάση, µε την χρήση ενός 

προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την διαχρονική 

αξία του χρήµατος και για τους κινδύνους που σχετίζονται µε την υποχρέωση. Όταν γίνεται 
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προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασµα του 

χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισµού. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε 

ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή 

πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για τον διακανονισµό της δέσµευσης, οι 

προβλέψεις αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον οποίο 

αρχικά δηµιουργήθηκαν. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν 

αναγνωρίζονται. 

 
2.20 Αναγνώριση εσόδων 

 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 

καθαρά από τις εκπτώσεις και τις επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 
• Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών µειωµένες µε τις χορηγούµενες εκπτώσεις, 

αναγνωρίζονται όταν οι ουσιώδεις κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών έχουν 

µεταφερθεί στον αγοραστή συνήθως κατά την παράδοσή τους  στους πελάτες, όταν τα 

αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισµένη.  

• Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της.  

• Έσοδα από τόκους: Έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν ο τόκος καθίσταται 

δεδουλευµένος (µε βάση τη µέθοδο πραγµατικού επιτοκίου). 

• Έσοδα από µερίσµατα: Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία 

έγκρισης της διανοµής τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 
2.21 Μισθώσεις 

Όµιλος ως µισθωτής 

 
Μίσθωση, η οποία µεταφέρει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν 

από την κυριότητα ενός παγίου στον µισθωτή, θεωρείται ως χρηµατοδοτική και λογίζεται ως 

απόκτηση παγίου και ανάληψη µιας υποχρέωσης. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, 

καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία µε ποσό ίσο κατά την έναρξη της µίσθωσης µε την 

εύλογη αξία της µισθωµένης ιδιοκτησίας ή, αν είναι χαµηλότερη, την παρούσα αξία των 

ελάχιστων µισθωµάτων. Τα µισθώµατα επιµερίζονται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και σε 

µείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι που να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο 

πάνω στο εναποµένον υπόλοιπο της υποχρέωσης.  

 
Τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του παγίου, 

εκτός εάν δεν είναι εύλογα σίγουρο ότι ο Όµιλος και η Εταιρεία θα αποκτήσει την κυριότητά του 

κατά τη λήξη της µίσθωσης οπότε και αποσβένεται στο συντοµότερο χρόνο µεταξύ της 

ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου και της διάρκειας της µίσθωσης. 
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Aν από τη συµφωνία µίσθωσης προκύπτει ότι ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη 

και τους κινδύνους που απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου, τότε η 

µίσθωση ταξινοµείται ως λειτουργική µίσθωση. Οι πληρωµές µισθωµάτων για λειτουργικές 

µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσµατα σε συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια 

της µίσθωσης. 

 
2.22 ∆ιανοµή µερισµάτων 

 
Τα µερίσµατα που διανέµονται στους Μετόχους, παρουσιάζονται ως υποχρέωση την χρονική 

στιγµή κατά την οποία εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 
2.23 Κρατικές επιχορηγήσεις 

 
Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται αρχικά ως έσοδα επόµενων χρήσεων όταν η 

είσπραξη της επιχορήγησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη και ο Όµιλος και η Εταιρεία θα 

εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται. Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα του 

Οµίλου και της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης σε συστηµατική 

βάση στις χρήσεις που αναγνωρίζονται τα αντίστοιχα έξοδα. Επιχορηγήσεις που αφορούν το 

κόστος απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου αναγνωρίζονται ως λοιπά έσοδα 

εκµετάλλευσης σε συστηµατική βάση σύµφωνα µε την ωφέλιµη ζωή του περιουσιακού 

στοιχείου. 

 
2.24 Κέρδη ανά µετοχή 

 
Τα βασικά κέρδη, ανά µετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους 

που αναλογούν στους µετόχους της πλειοψηφίας, µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών κάθε 

χρήσης. 

 
2.25 Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις 
 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι οποίες είναι άτοκες ή φέρουν επιτόκιο 

χαµηλότερο από τα εκάστοτε τρέχοντα επιτόκια της αγοράς, εµφανίζονται στην καθαρή 

παρούσα αξία τους. Οι διαφορές προεξόφλησης, απεικονίζονται σαν χρηµατοοικονοµικά 

έσοδα / έξοδα στα Αποτελέσµατα της εκάστοτε χρήσεως στην οποία προκύπτουν. 

 
2.26 Συνδεδεµένα Μέρη 

 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη παρουσιάζονται ξεχωριστά στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις. Αυτά τα συνδεδεµένα µέρη αφορούν βασικά τους κύριους µετόχους 

και τη ∆ιοίκηση µίας επιχείρησης ή/και των θυγατρικών της εταιρειών, εταιρείες µε κοινό 

ιδιοκτησιακό καθεστώς και/ή ∆ιοίκηση µε την επιχείρηση και τις ενοποιούµενες θυγατρικές ή 

θυγατρικές αυτών των εταιριών. 
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2.27 ∆ιαχείριση κεφαλαίου 

 
Πολιτική του Οµίλου είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει 

εµπιστοσύνη εκ µέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η µελλοντική 

της ανάπτυξη. Η διοίκηση παρακολουθεί τα ίδια κεφάλαια τα οποία και εκλαµβάνει στο 

σύνολό τους, µε εξαίρεση τα δικαιώµατα µειοψηφίας, ώστε η σχέση των ξένων 

(αφαιρουµένων των καταθέσεων της Εταιρείας) µε τα ίδια κεφάλαια, να ανέρχεται περίπου 

έως 3 προς 1.  

 
Με βάση τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων, η σχέση ξένα προς ίδια κεφάλαια για τις 

χρήσεις 2014 και 2013, διαµορφώθηκε αντίστοιχα σε 7,01  και 3,45  για τον Όµιλο και σε 2,48 

και 1,39 για την Εταιρεία. 

 
Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των ανωνύµων εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται 

περιορισµοί σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 

 
Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης µε σκοπό την 

διανοµή τους στους εργαζοµένους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου και δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων 

σε ποσό κατώτερο από το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά 

για τα οποία η διανοµή τους απαγορεύεται από τον νόµο. 

 
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ 

του µετοχικού κεφαλαίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική 

Συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την 

λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου. 

 
Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του 

µετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η Εταιρεία 

µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο 

συµφέρον. 

 
Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του 

τακτικού αποθεµατικού, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης 

διανοµής µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού αποτελέσµατα εις 

νέον. Ο σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του 

φθάσει το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. 

 
Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε ποσοστό 35% 

τουλάχιστον των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του 

καθαρού αποτελέσµατος από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασισθεί από 
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την Γενική Συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το µη διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον 

ποσοστού 35% επί ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό 

αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών που 

παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους. Τέλος, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% 

του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να 

αποφασίζει την µη διανοµή µερίσµατος. 

 
H Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την 

νοµοθεσία σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια. 

 
3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοπιστωτικού κινδύνου 

 
Οι δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας τον εκθέτουν σε διαφόρους 

χρηµατοπιστωτικούς κινδύνους (συµπεριλαµβανοµένων των συναλλαγµατικών κινδύνων, 

κινδύνων µεταβολής του επιπέδου των επιτοκίων, κινδύνων ταµειακών ροών και κινδύνων 

τιµών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων του 

Οµίλου και της Εταιρείας επικεντρώνεται στη µη προβλεψιµότητα των κεφαλαιαγορών µε 

στόχο την ελαχιστοποίηση των παραγόντων που µπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην 

χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου και της Εταιρείας. Ο Όµιλος και η Εταιρεία σε 

ορισµένες περιπτώσεις χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα προκειµένου να 

αντισταθµίσει την έκθεσή του σε ορισµένους κινδύνους. 

Η διαχείριση κινδύνων διενεργείται από το τµήµα οικονοµικής διαχείρισης του Οµίλου και της 

Εταιρείας σύµφωνα µε την πολιτική που έχει εγκρίνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 

Το τµήµα οικονοµικής διαχείρισης εντοπίζει, αξιολογεί και αντισταθµίζει χρηµατοπιστωτικούς 

κινδύνους σε στενή συνεργασία µε τα υπόλοιπα τµήµατα του Οµίλου και της Εταιρείας. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες για την διαχείριση κινδύνων γενικά και ειδικά 

καλύπτοντας θέµατα όπως συναλλαγµατικούς κινδύνους, κινδύνους µεταβολής επιτοκίων, 

πιστωτικούς κινδύνους, τη χρήση παραγώγων και µη χρηµατοπιστωτικών µέσων καθώς και 

την επένδυση επιπλέον ρευστότητας. 

Στην συνέχεια αναλύεται η ευαισθησία των αποτελεσµάτων και της καθαρής θέσης του 

Οµίλου και της Εταιρείας µετά από φόρους 26% για το 2013 και το 2014. 

 
3.1.1 Κίνδυνοι  

3.1.1.1 Συναλλαγµατικοί Κίνδυνοι 

 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία δραστηριοποιούνται διεθνώς και εκτίθενται σε κινδύνους 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών που προκύπτουν από την έκθεση σε διαφορετικά νοµίσµατα 

κυρίως του USD και JPY. Συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει από περιουσιακά στοιχεία και 
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υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα διαφορετικό του €. Ο Όµιλος και η Εταιρεία κατά περίπτωση 

προβαίνει σε αντιστάθµιση του συναλλαγµατικού κινδύνου µέσω σύναψης συµβάσεων 

παραγώγων αλλά δεν κάνει χρήση της λογιστικής της αντιστάθµισης. 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση του Οµίλου και της 

Εταιρείας θα είχαν διαµορφωθεί κατά € 150 (€ 78 το 2013) (χαµηλότερα) / υψηλότερα, αν το € 

ήταν ασθενέστερο / ισχυρότερο του USD κατά 7% µε τις λοιπές µεταβλητές να παραµένουν 

σταθερές κυρίως ως αποτέλεσµα των ζηµιών / κερδών από συναλλαγµατικές διαφορές κατά 

την εξόφληση εµπορικών υποχρεώσεων αντισταθµιζόµενων από πιστωτικές / χρεωστικές 

συναλλαγµατικές διαφορές κατά τη µετατροπή των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων. 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση του Οµίλου και της 

Εταιρείας θα είχαν διαµορφωθεί κατά € 7 (€ 5 το 2013) (χαµηλότερα) / υψηλότερα, αν το € 

ήταν ασθενέστερο / ισχυρότερο του JPY κατά 10% µε τις λοιπές µεταβλητές να παραµένουν 

σταθερές κυρίως ως αποτέλεσµα των κερδών / ζηµιών από συναλλαγµατικές διαφορές κατά 

την είσπραξη εµπορικών απαιτήσεων και την µετατροπή των ταµειακών διαθεσίµων και 

ισοδυνάµων αντισταθµιζόµενων από ζηµιών / κερδών κατά την εξόφληση εµπορικών 

υποχρεώσεων. 

3.1.1.2. Κίνδυνοι Αγοράς 

 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους τιµών µετοχών που προέρχονται από 

επενδύσεις σε µετοχές εισηγµένων εταιρειών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και 

χαρακτηρίζονται για τον σκοπό σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων ως διαθέσιµα προς 

πώληση. Για την διαχείριση των κινδύνων τιµών που προέρχονται από επενδύσεις σε µετοχές 

ο Όµιλος και η Εταιρεία δηµιουργεί διασπορά στο χαρτοφυλάκιο του. Η διασπορά του 

χαρτοφυλακίου είναι σύµφωνη µε τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αφορούν 

την επένδυση διαθεσίµων σε µετοχές. 

Οι µετοχές του χαρτοφυλακίου περιλαµβάνονται στον Γενικό ∆είκτη του ΧΑΑ. Ο παρακάτω 

πίνακας παρουσιάζει την επίδραση που µια αύξηση/ µείωση του Γενικού ∆είκτη του ΧΑΑ θα 

είχε στα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου για τη χρήση. Η ανάλυση βασίζεται στην παραδοχή 

αύξησης / µείωσης του Γενικού ∆είκτη του ΧΑ κατά 29,15% και του Γενικού ∆είκτη του 

NASDAQ κατά 12,02%, µε όλες τις λοιπές µεταβλητές να παραµένουν σταθερές και οι 

κατεχόµενες από τον Όµιλο και την Εταιρεία µετοχές να ακολουθούν αυτήν ακριβώς την 

µεταβολή. 

 

  Επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια 

  2014 2013 

Γ∆ ΧΑ 7 8 

Γ∆ NASDAQ 85 143 

ΣΥΝΟΛΟ 92 151 



                                    Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων  
                                          για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2014 
                                       (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 

                                                                                 70 
 

Τα Ίδια Κεφάλαια θα είχαν αυξηθεί / µειωθεί κατά € 92 (€ 151 το 2013) ως αποτέλεσµα των 

κερδών / (ζηµιών) που θα προέκυπταν από την αποτίµηση των διαθεσίµων για πώληση 

χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

3.1.1.3 Κίνδυνοι Ταµειακών Ροών και Επιτοκίων 

 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς τα 

έσοδα και οι λειτουργικές ταµειακές ροές δεν επηρεάζονται ουσιαστικά από την µεταβολή των 

επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει κυρίως από µακροπρόθεσµο και 

βραχυπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό σε € µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία αναλύει την έκθεση του στην µεταβολή των επιτοκίων σε συνεχή 

βάση λαµβάνοντας υπόψη την δυνατότητα της αναχρηµατοδότησης µε διαφορετικούς όρους 

και τρόπους καθώς και την ανανέωση υφιστάµενων χορηγήσεων. Με βάση αυτές τις 

δυνατότητες ο Όµιλος και η Εταιρεία υπολογίζει την επίδραση στα αποτελέσµατα µιας 

µεταβολής των επιτοκίων για τις σηµαντικές χορηγήσεις µεσοπρόθεσµης και 

µακροπρόθεσµης διάρκειας. 

Εάν την 31 ∆εκεµβρίου 2014 τα επιτόκια του Ευρώ ήταν υψηλότερα  κατά 60 µονάδες βάσης 

για τον Όµιλο της θυγατρικής R.F. ENERGY A.E. και 115 µονάδες βάσης για την Εταιρεία µε 

τις λοιπές µεταβλητές να παραµένουν σταθερές τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή 

θέση θα είχαν διαµορφωθεί χαµηλότερα για τον Όµιλο κατά € 623 (€ 580 το 2013) και για την 

Εταιρεία κατά € 530 (€ 424 το 2013). Αυτό θα συνέβαινε κυρίως λόγω του υψηλότερου 

χρηµατοοικονοµικού κόστους για τραπεζικό δανεισµό µε κυµαινόµενο επιτόκιο σε €. 

Εάν την 31 ∆εκεµβρίου 2014 τα επιτόκια του Ευρώ ήταν χαµηλότερα κατά 60 µονάδες βάσης 

για τον Όµιλο της θυγατρικής R.F. ENERGY A.E. και 115 µονάδες βάσης για την Εταιρεία µε 

τις λοιπές µεταβλητές να παραµένουν σταθερές τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή 

θέση θα είχαν διαµορφωθεί υψηλότερα για τον Όµιλο κατά € 623 (€ 580 το 2013) και  για την 

Εταιρεία κατά € 530 (€ 424 το 2013). Αυτό θα συνέβαινε κυρίως λόγω του χαµηλότερου 

χρηµατοοικονοµικού κόστους για τραπεζικό δανεισµό µε κυµαινόµενο επιτόκιο σε €. 

3.2. Πιστωτικός Κίνδυνος 

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε επίπεδο Οµίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει 

κυρίως από πιστώσεις σε πελάτες συµπεριλαµβανοµένων των λογαριασµών εισπρακτέων. 

Τα εµπορικά τµήµατα αξιολογούν την φερεγγυότητα του πελάτη λαµβάνοντας υπόψη την 

χρηµατοοικονοµική του κατάσταση, προηγούµενη εµπειρία συναλλαγών και λοιπούς 

παράγοντες και ορίζουν πιστωτικά όρια τα οποία παρακολουθούνται τακτικά και δεν δύναται 

να ξεπεραστούν από έναν µεµονωµένο πελάτη. Οι πωλήσεις σε ιδιώτες αποτελούν περίπου 

το 1% του συνολικού κύκλου εργασιών του Οµίλου και διενεργούνται κυρίως τοις µετρητοίς. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν έγινε υπέρβαση των ορίων πίστωσης και η ∆ιοίκηση του 

Οµίλου δεν αναµένει σηµαντικές απώλειες που µπορεί να προκύψουν από την µη 
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ρευστοποίηση λογαριασµών εισπρακτέων. Επίσης οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατανέµονται 

σε έναν ευρύ αριθµό πελατών, συνεπώς δεν υφίσταται συγκέντρωσή τους και κατά συνέπεια 

περιορίζεται σηµαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος. 

Η µέγιστη έκθεση του Οµίλου και της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο για εµπορικές 

απαιτήσεις κατά την 31/12/2014 αναλύεται στην Σηµείωση 13.  

3.3. Κίνδυνος Ρευστότητας 

 
Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συµπεριλαµβάνει την διασφάλιση ύπαρξης επαρκών 

διαθεσίµων και ισοδύναµων καθώς και την εξασφάλιση της πιστοληπτικής ικανότητας µέσω 

εγκεκριµένων ορίων χρηµατοδότησης για κεφάλαιο κίνησης και έκδοση εγγυητικών σε 

προµηθευτές, που την 31/12/2014 ανερχόταν σε € 107.696 για τον Όµιλο και 86.950 για την 

Εταιρεία. 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας παρακολουθεί και αναπροσαρµόζει καθηµερινά το 

ταµειακό πρόγραµµα ρευστότητας µε βάση τις αναµενόµενες ταµειακές εισροές και εκροές. 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις του Οµίλου κατά λήξη µε βάση την 

υπολειπόµενη συµβατική διάρκεια κατά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης. 

Τα ποσά του πίνακα αναφέρονται στην ονοµαστική αξία της υποχρέωσης πλέον τόκων και ως 

εκ τούτου δύναται να µη συµφωνούν µε τα ποσά που αναφέρονται στην κατάσταση 

οικονοµικής θέσης. 

 Όµιλος                                 
31 ∆εκεµβρίου 2014 < 1 έτος 

Από 1 έτος µέχρι 
2 έτη 

από 2 έτη µέχρι 
5 έτη > 5 έτη 

∆άνεια 16.835 13.449 44.722 7.378 

Υποχρεώσεις 23.207 - - - 

Σύνολο 40.042 13.449 44.722 7.378 

 

Ο Όµιλος                                        
31 ∆εκεµβρίου 2013 

< 1 έτος 
Από 1 έτος 
µέχρι 2 έτη 

από 2 έτη 

µέχρι 5 έτη 
> 5 έτη 

∆άνεια 60.184 2.901 8.096 9.542 

Υποχρεώσεις 11.775 - - - 

Σύνολο 71.959 2.901 8.096 9.542 

 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την λήξη µε βάση την 

υπολειπόµενη συµβατική διάρκεια κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα ποσά του πίνακα 

αναφέρονται στην ονοµαστική αξία της υποχρέωσης πλέον τόκων και ως εκ τούτου δύναται 

να µη συµφωνούν µε τα ποσά που αναφέρονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης.  
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Η Εταιρεία 
         < 1 έτος 

από 1 έτος 
µέχρι 2 έτη 

από 2 έτη 

µέχρι 5 έτη 
> 5 έτη 

31 ∆εκεµβρίου 2014 

∆άνεια 13.917 10.727 36.985 - 

Υποχρεώσεις 19.779 - - - 

Σύνολο 33.696 10.727 36.985 - 

 

Η Εταιρεία 

31 ∆εκεµβρίου 2013 
< 1 έτος 

από 1 έτος 
µέχρι 2 έτη 

από 2 έτη 

µέχρι 5 έτη 
> 5 έτη 

∆άνεια 57.333 - - - 

Υποχρεώσεις 10.541 - - - 

Σύνολο 67.874 - - - 

 

Τον Ιανουάριο του 2014 κατόπιν της από 19/12/2013 υπογραφής νέας σύµβασης Κοινού 

Οµολογιακού ∆ανείου η Εταιρεία εισέπραξε το ποσό των € 65.000 και αποπλήρωσε πλήρως 

το προηγούµενο Οµολογιακό ∆άνειο ποσού € 21.364 καθώς τα υπόλοιπα των 

βραχυπροθέσµων δανείων της, της 31/12/2013, ποσού € 35.969 (Σηµ. 19). 

 
4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 
 

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

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

υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις 

για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των 

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

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

πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για 

τη διενέργεια εκτιµήσεων. Οι παραδοχές και οι εκτιµήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και 

σύµφωνα µε την ιστορική εµπειρία και άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων 

προσδοκιών για την έκβαση µελλοντικών γεγονότων που θεωρούνται λογικά κάτω από τις 

υφιστάµενες συνθήκες. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αυτές αφορούν στο µέλλον και ως 

συνέπεια, τα πραγµατικά αποτελέσµατα είναι πιθανό να διαφοροποιούνται από τους 

λογιστικούς υπολογισµούς.  

Οι βασικές εκτιµήσεις και κρίσεις που αναφέρονται σε δεδοµένα η εξέλιξη των οποίων θα 

µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των Οικονοµικών Καταστάσεων τους επόµενους 12 

µήνες και έχουν ως εξής: 

 
α) Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων  

Η ∆ιοίκηση εξετάζει την ωφέλιµη ζωη των αποσβέσιµων στοιχείων του ενεργητικού σε κάθε 

ετήσια περίοδο αναφοράς. Την 31/12/2014 η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η ωφέλιµη ζωη 

αντιπροσωπεύει την αναµενόµενη χρησιµότητα των παγίων στοιχείων του ενεργητικού. 
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β) Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Ο Όµιλος ακολουθεί τις οδηγίες του ∆ΛΠ 39 για τον έλεγχο αποµείωσης της αξίας των 

επενδύσεών του. Κατά τον προσδιορισµό του πότε µια επένδυση έχει υποστεί αποµείωση της 

αξίας της ο Όµιλος εκτιµά, µαζί µε άλλους παράγοντες, τη διάρκεια ή την έκταση που η 

εύλογη αξία µιας επένδυσης είναι χαµηλότερη του κόστους, γεγονός το οποίο µπορεί να 

αποτελέσει µία αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης, την χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα και τις 

βραχυπρόθεσµες προοπτικές, καθώς και τις επιχειρηµατικές πολιτικές και το µέλλον της 

επένδυσης. 

 
γ) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων 

που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο 

εισοδήµατος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να 

προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Για τον συνολικό προσδιορισµό της πρόβλεψης για 

φόρο εισοδήµατος όπως παρουσιάζεται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης απαιτούνται 

σηµαντικές εκτιµήσεις. Για συγκεκριµένες συναλλαγές και υπολογισµούς, ο προσδιορισµός 

της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Ο Όµιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 

προβλεπόµενα φορολογικά ζητήµατα µε βάση υπολογισµούς για το κατά πόσο θα προκύψει 

επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσµα αυτών των ζητηµάτων 

διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη 

για φόρο εισοδήµατος και για αναβαλλόµενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο 

προσδιορισµός. 

 
δ) Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες θεωρούνται ότι προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους λόγω της 

βραχυπρόθεσµης φύσης των απαιτήσεων. Σε περιπτώσεις υπερήµερων απαιτήσεων 

αναγνωρίζεται η εκτιµώµενη ζηµία αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης που αφορούν 

απαιτήσεις από πελάτες υπολογίζονται από το εµπορικό τµήµα της Εταιρείας µε βάση την 

φερεγγυότητα του πελάτη και λαµβάνοντας υπόψιν την χρηµατοοικονοµική του κατάσταση. Η 

∆ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της επάρκειας της πρόβλεψης 

σχετικά µε τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση µε την πιστωτική της πολιτική και 

λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νοµικής Υπηρεσίας του Οµίλου, τα οποία προκύπτουν 

βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που 

διαχειρίζεται. 

 
στ) Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 

Το ύψος της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική µελέτη. Η 

αναλογιστική µελέτη περιλαµβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών µε το 

προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αµοιβών των εργαζοµένων, την αύξηση 

του δείκτη τιµών καταναλωτή και την αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή. Οι 
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παραδοχές που χρησιµοποιούνται εµπεριέχουν σηµαντική αβεβαιότητα και η ∆ιοίκηση του 

Οµίλου προβαίνει σε συνεχή επανεκτίµησή τους. 

 
η) Ενδεχόµενα Στοιχεία του Ενεργητικού και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

Ο Όµιλος εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών του. Η ∆ιοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δεν θα επηρέαζαν σηµαντικά 

την οικονοµική θέση του Οµίλου την 31/12/2014. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των 

ενδεχόµενων υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις 

είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες 

και τις διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και τους κανονισµούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή 

στις διερµηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µια αύξηση ή µια µείωση των ενδεχόµενων 

υποχρεώσεων του Οµίλου στο µέλλον. 

 
θ) Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζηµιών 

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιµοποίητες 

φορολογικές ζηµιές στον βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογητέα 

κέρδη που θα συµψηφιστούν µε αυτές τις φορολογικές ζηµίες. Για τον καθορισµό του ύψους 

της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης που µπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται 

σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης του Οµίλου, οι οποίες βασίζονται στα 

µελλοντικά φορολογητέα κέρδη σε συνδυασµό µε τις µελλοντικές φορολογικές στρατηγικές 

που θα ακολουθηθούν. 

 
5. 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 διαφορετικής φύσεως, ζήτησης στην αγορά και µικτού περιθωρίου κέρδους. 

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. Επίσης περιλαµβάνει την εµπορία προϊόντων 

κινητής τηλεφωνίας καθώς και τις δραστηριότητες οι οποίες αφορούν αποκλειστικά υπηρεσίες 

αποθήκευσης και επισκευής των διαρκών καταναλωτικών αγαθών. 

 
- Ενέργεια  

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

projects, µε επίκεντρο τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.  

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

χρησιµοποιούνται για την σύνταξη των  οικονοµικών καταστάσεων. Η αποδοτικότητα των 
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τοµέων επιµετράται στην βάση του καθαρού µετά και από φόρους αποτελέσµατος. Οι 

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

στοιχεία είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα.  

 
Η διάρθρωση των αποτελεσµάτων και των περιουσιακών στοιχείων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 

2014 και 2013 στους ανωτέρω τοµείς αναλύεται ως εξής :  

 

01/01- 31/12/2014 

 

∆ιαρκή 

Καταναλωτικά 

Αγαθά 

Ενέργεια Λοιπά Σύνολο 

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 64.306 7.003 1.408 72.717 

∆ιατοµεακά έσοδα 2.372 -  -  2.372 

Απόσβεση ενσώµατων/ άυλων περιουσιακών στοιχείων 121 5.340 - 5.461 

Κέρδη/ ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (590) 2.882 71 2.363 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 2.167 53 -  2.220 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (8.067) (1.100) -  (9.167) 

Κέρδη προ φόρων (6.647) (1.624) 69 (8.202) 

Φόρος εισοδήµατος 3.757 (337) (18) 3.402 

Κέρδη µετά φόρων (2.890) (1.961) 51 (4.800) 

          

∆απάνες για ενσώµατα/άυλα στοιχεία ενεργητικού κατά 

τοµέα 316 99 - 415 

Παρουσιαζόµενα στοιχεία του ενεργητικού κατά τοµέα 76.105 81.915 -  158.020 

Παρουσιαζόµενες υποχρεώσεις κατά τοµέα 80.918 40.372 -  121.290 

          

          

01/01- 31/12/2013 

 

∆ιαρκή 

Καταναλωτικά 

Αγαθά 

Ενέργεια Λοιπά  Σύνολο 

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 87.725 11.378 -  99.103 

∆ιατοµεακά έσοδα 11 - -  11 

Απόσβεση ενσώµατων/ άυλων περιουσιακών στοιχείων 82 5.357 -  5.439 

Κέρδη/ ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 7.376 6.441 -  13.817 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 2.929 1.275 -  4.204 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (5.530) (1.897) -  (7.427) 

Κέρδη προ φόρων 4.096 2.186 -  6.282 

Φόρος εισοδήµατος (1.060) (979) -  (2.039) 

Κέρδη µετά φόρων 3.036 1.207 -  4.243 

          

∆απάνες για ενσώµατα/άυλα στοιχεία ενεργητικού κατά 

τοµέα 107 125 -  232 

Παρουσιαζόµενα στοιχεία του ενεργητικού κατά τοµέα 78.397 90.098 -  168.495 

Παρουσιαζόµενες υποχρεώσεις κατά τοµέα 67.874 46.790 -  114.664 

 

Η συµφωνία των εσόδων, των λειτουργικών κερδών ή ζηµιών, των στοιχείων ενεργητικού και 

των υποχρεώσεων κάθε λειτουργικού τοµέα µε τα αντίστοιχα ποσά των Οικονοµικών 

Καταστάσεων έχει ως εξής: 
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Στοιχεία Ενεργητικού 31/12/2014 31/12/2013 

Στοιχεία ενεργητικού παρουσιαζόµενων τοµέων 158.020 168.495 

∆ιατοµεακά στοιχεία ενεργητικού (2.947) (4.103) 

Μη κατανεµηµένα στοιχεία ενεργητικού 6.645 3.518 

Σύνολο ενεργητικού Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 
Οµίλου 161.718 167.910 

      

Υποχρεώσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Υποχρεώσεις παρουσιαζόµενων τοµέων 121.290 114.664 

∆ιατοµεακές υποχρεώσεις 1.062 14 

Μη κατανεµηµένες υποχρεώσεις 3.777 3.862 

Σύνολο υποχρεώσεων Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 
Οµίλου 126.129 118.540 

      

Κέρδη µετά φόρων 31/12/2014 31/12/2013 

Κέρδη παρουσιαζόµενων τοµέων (4.643) 4.133 

Απαλοιφές διατοµεακών κερδών (306)  - 

Αποσβέσεις 111 110 

Λοιπά µη κατανεµηµένα - 22 

Φόρος εισοδήµατος 38 (22) 

Σύνολο κερδών µετά φόρων Οµίλου (4.800) 4.243 

 

Η γεωγραφική ανάλυση των πωλήσεων του Οµίλου κατά τις χρήσεις που έληξαν την 31 

∆εκεµβρίου 2014 και 2013 έχουν ως εξής:  

Έσοδα πωλήσεων ανά γεωγραφικό τοµέα 

          

1/1-31/12/2014 

∆ιαρκή 

καταναλωτικά 

αγαθά Ενέργεια Λοιπά Σύνολο 

Ελλάδα  22.293  7.003  1.418  30.714 

Εξωτερικό   42.003 - -  42.003 

Σύνολο  64.296  7.003  1.418  72.717 

          

1/1-31/12/2013 

∆ιαρκή 

καταναλωτικά 

αγαθά Ενέργεια Λοιπά Σύνολο 

Ελλάδα  32.228  11.378 -  43.606 

Εξωτερικό   55.497 - -  55.497 

Σύνολο  87.725  11.378 -  99.103 

 

Ο ανωτέρω πίνακας αναφέρεται σε πωλήσεις οι οποίες πραγµατοποιούνται από την Ελλάδα 

στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται και µέσω θυγατρικών της 

εγκατεστηµένες στο εξωτερικό. 

Τα έσοδα από τον τοµέα της ενέργειας τόσο για την ετήσια περίοδο 2014 όσο και για την 

αντίστοιχη συγκριτική περίοδο προέρχονται στο σύνολο τους από έναν πελάτη. Στον τοµέα 

των διαρκών καταναλωτικών αγαθών για την ετήσια περίοδο 2014, περιλαµβάνεται ένας 

πελάτης από το εξωτερικό µε έσοδα ποσού € 6.759 (για την συγκριτική ετήσια περίοδο 2013 

το ποσό ήταν € 12.494). 
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6. Έσοδα 
 

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

  Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  31/12/2014 31/12/2013   31/12/2014 31/12/2013 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 65.583 87.629   67.222 87.590 

Πωλήσεις προϊόντων (ηλεκτρική 

ενέργεια) 

7.003 11.378   - - 

Πωλήσεις υπηρεσιών 131 96   131 146 

Κύκλος εργασιών 72.717 99.103   67.353 87.736 

            

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 459 650   154 179 

            

Γενικό σύνολο 73.176 99.753   67.507 87.915 

 
Οι συνολικές πωλήσεις της F.G. EUROPE A.E. της χρήσης 2014 ανήλθαν σε € 67.353 έναντι 

πωλήσεων € 87.736 της χρήσης 2013, σηµειώνοντας µείωση 23%. Η µείωση των συνολικών 

πωλήσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στις όχι ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες που 

επικράτησαν στην Νότια Ευρώπη και την Τουρκία και είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση των 

πωλήσεων των κλιµατιστικών στην εσωτερική αγορά κατά 26% και κατά 21% στις αγορές του 

εξωτερικού που δραστηριοποιείται η Εταιρία. Η κατά 10% αύξηση των πωλήσεων των  

Λευκών Συσκευών δεν ήταν αρκετή να αντισταθµίσει τις απώλειες από τη µείωση των 

πωλήσεων του Κλιµατισµού.   

 
Σε επίπεδο Οµίλου τα έσοδα στον τοµέα της Ενέργειας  εµφανίζονται µειωµένα κατά 28% σε 

σχέση µε την προηγούµενη χρήση, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα οι πωλήσεις της 

παραχθείσας ενέργειας το εν λόγω διάστηµα να εµφανίζονται µειωµένες κατά € 3.237,  λόγω 

α) της υποχρέωσης που προέκυψε από  τον Ν.4254/2014 που ψηφίστηκε στις 07 Απριλίου 

2014, βάσει του οποίου οι παραγωγοί ενέργειας από  Α.Π.Ε.  (αιολικούς σταθµούς και 

ΜΥΗΣ), υποχρεώθηκαν να εκδώσουν πιστωτικό τιµολόγιο σε ποσοστό  10% επί των 

πωλήσεων του έτους 2013. Οι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου εξέδωσαν προς το ΛΑΓΗΕ 

πιστωτικά τιµολόγια έκπτωσης σε ποσοστό 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 ανεµολογικών συνθηκών.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων  
                                          για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2014 
                                       (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 

                                                                                 78 
 

7. ∆απάνες 
 

Οι βασικότερες κατηγορίες δαπανών αναλύονται ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 

Πίνακας κατανοµής εξόδων 1/1-31/12/14 

Λογαριασµός 
Κόστος 
πωλήσεων 

Έξοδα 

διοίκησης 
Έξοδα 

διάθεσης 
Άλλα έξοδα   Σύνολο 

Αµοιβές &έξοδα προσωπικού (Σηµ. 7.1) 
(345)  (1.861)  (2.382)  - (4.588)  

Aµοιβές &έξοδα τρίτων 
(168)  (554)  (2.448)  - (3.170)  

Παροχές τρίτων 
(2.048)  (688)  (5.369)  - (8.105)  

Φόροι τέλη 
(214)  (106)  (346)  - (666)  

∆ιάφορα έξοδα 
(26)  (185)  (1.382)  (968)  (2.561)  

Αποσβέσεις ενσωµατωµένες (Σηµ. 10)    
(5.234)  (55)  (70)  - (5.359)  

Αναλογούσες επιχορηγήσεις παγίων (Σηµ. 21) 
1.777  - - - 1.777  

Προβλέψεις εκµετάλλευσης (Σηµ. 7.3) 
(71)  (162)  (396)    (629)  

Αναλώσεις αποθεµάτων 
(51.130)  - - - (51.130)  

Σύνολο (57.459)  (3.611)  (12.393)  (968)  (74.431)  

 
 

Ο Όµιλος 

Πίνακας κατανοµής εξόδων 1/1-31/12/13 

Λογαριασµός 
Κόστος 
πωλήσεων 

Έξοδα 

διοίκησης 
Έξοδα 

διάθεσης 
Άλλα έξοδα    Σύνολο 

Αµοιβές &έξοδα προσωπικού (Σηµ. 7.1) (401)  (1.931)  (2.043)  - (4.375)  

Aµοιβές &έξοδα τρίτων (444)  (273)  (3.438)  - (4.155)  

Παροχές τρίτων (2.017)  (586)  (4.480)  - (7.083)  

Φόροι τέλη (356)  (144)  (265)  - (765)  

∆ιάφορα έξοδα (84)  (169)  (2.276)  (1.754)  (4.283)  

Αποσβέσεις ενσωµατωµένες (Σηµ. 10)    (5.271)  (22)  (64)  - (5.357)  

Αναλογούσες επιχορηγήσεις παγίων (Σηµ. 21) 1.775  -  - - 1.775  

Προβλέψεις εκµετάλλευσης (Σηµ. 7.3) (53)  (71)  (46)  - (170)  

Αναλώσεις αποθεµάτων (65.835)  -  -  - (65.835)  

Σύνολο (72.686)  (3.196)  (12.612)  (1.754)  (90.248   
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Η Εταιρεία 

Πίνακας κατανοµής εξόδων 1/1-31/12/14 

Λογαριασµός 
Κόστος 
πωλήσεων 

Έξοδα 

διοίκησης 
Έξοδα 

διάθεσης 
Άλλα 

έξοδα    
Σύνολο 

Αµοιβές &έξοδα προσωπικού (Σηµ 7.1) 
(128)  (1.260)  (2.382)  - (3.770)  

Αµοιβές &έξοδα τρίτων 
- (290)  (2.448)  - (2.738)  

Παροχές τρίτων 
- (370)  (5.372)  - (5.742)  

Φόροι τέλη 
- (74)  (346)  - (420)  

∆ιάφορα έξοδα 
- (180)  (1.384)  (20)  (1.584)  

Αποσβέσεις ενσωµατωµένες (Σηµ. 10) 
- (41)  (68)  - (109)  

Προβλέψεις εκµετάλλευσης (Σηµ. 7.3) 
(71)  (157)  (396)  - (624)  

Αναλώσεις αποθεµάτων 
(52.531)  - - - (52.531)  

Σύνολο (52.730)  (2.372)  (12.396)  (20)  (67.518)  

 
 

Η Εταιρεία 

Πίνακας κατανοµής εξόδων 1/1-31/12/13 

    
   
Τα διάφορα έξοδα αφορούν κυρίως  µεταφορικά και έξοδα προβολής και διαφήµισης. 

 
7.1 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 
 
Οι αµοιβές και έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής: 
 
  Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013   1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 

Μισθοί και Ηµεροµίσθια (3.551)  (3.287)    (2.902)  (2.904)  

Εργοδοτικές Εισφορές (856)  (846)    (694)  (765)  

Λοιπές Παροχές - (172)    - (102)  

Παροχή σε εργαζοµένους λόγω 

συνταξιοδότησης 
          

(181)  (70)    (174)  (76)  

Σύνολο (4.588)  (4.375)    (3.770)  (3.847)  

 
 

Λογαριασµός 
Κόστος 
πωλήσεων 

Έξοδα 

διοίκησης 
Έξοδα 

διάθεσης 
Άλλα 

έξοδα  
Σύνολο 

Αµοιβές &έξοδα προσωπικού (Σηµ. 7.1) (180)  (1.618)  (2.049)  - (3.847)  

Αµοιβές &έξοδα τρίτων (57)  (225)  (3.438)  - (3.720)  

Παροχές τρίτων (45)  (332)  (4.480)  - (4.857)  

Φόροι τέλη (3)  (66)  (265)  - (334)  

∆ιάφορα έξοδα (55)  (134)  (2.274)  (67)  (2.530)  

Αποσβέσεις ενσωµατωµένες (Σηµ. 10) -  (17)  (65)  - (82)  

Προβλέψεις εκµετάλλευσης (Σηµ. 7.3) (43)  (47)  (46)  - (136)  

Αναλώσεις αποθεµάτων (65.845)    -  -  - (65.845)  

Σύνολο (66.228)  (2.439)  (12.617)  (67)  (81.351 )  
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7.2 Χρηµατοοικονοµικό κόστος  
 
Η ανάλυση του χρηµατοοικονοµικού κόστους έχει ως εξής:  

  Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα: 

1/1-

31/12/2014 

1/1-

31/12/2013   

1/1-

31/12/2014 

1/1-

31/12/2013   

Χρεωστικοί τόκοι  (5.107)  (4.692)    (4.108)  (2.844)    

Συναφή µε τους χρεωστικούς 
τόκους έξοδα (191)  (198)    (189)  (196)    

Λοιπά τραπεζικά έξοδα και 
προµήθειες  (137)  (211)    (137)  (212)    

Χρηµ/µικο κόστος πρόβλεψης 
αποµάκρυνσης εξοπλισµού (99)  (46)    - -   

Συναλλαγµατικές διαφορές  (1.776)  (2.008)    (1.506)  (2.008)    

Αποτίµηση παραγώγων (116)  (17)    (116)  (17)    

Yποτίµηση συµµετοχών και 
χρεογράφων  (1.723)  (234)    (1.723)  (234)    

Προεξόφληση τόκων 

αναλογιστικής µελέτης (18)  (19)    (18)  (19)    

Λοιπά - (2)    - -   

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων (9.167)  (7.427)    (7.797)  (5.530)    

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα:             

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή 

έσοδα 247  816    195  190    

Κέρδη από πώληση χρεογράφων 161  650    160  -   

Συναλλαγµατικές διαφορές  1.812  2.738    1.754  2.739    

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών 
εσόδων 2.220  4.204    2.109  2.929    

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

(καθαρά)  (6.947)  (3.223)    (5.688)  (2.601)    

 

Η Εταιρεία σε ορισµένες περιπτώσεις χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα 

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

µεταβολές συναλλαγµατικών ισοτιµιών για τις αγορές αποθεµάτων. Οι µεταβολές στις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες κατά την περίοδο 1/1-31/12/2014 είχαν ως συνέπεια τη δηµιουργία  

χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών ύψους € 1.507 οι οποίες όµως υπερκαλύφθηκαν 

κατά ποσό € 1.755 από τη χρήση των παράγωγων χρηµατοπιστωτικών προϊόντων. Για την 

αντίστοιχη περίοδο του 2013 οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ανερχόταν σε € 2.008 

και καλύφθηκαν κατά € 2.739 από τα χρήση των παράγωγων χρηµατοπιστωτικών 

προϊόντων. Οι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου δεν πραγµατοποιούν συναλλαγές σε ξένα 

νοµίσµατα και ως εκ τούτου δεν παρουσιάζουν συναλλαγµατικές διαφορές. 
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7.3 Προβλέψεις εκµετάλλευσης 

Η ανάλυση των προβλέψεων εκµετάλλευσης έχει ως εξής:  

Ο Όµιλός 

Πίνακας ανάλυσης προβλέψεων εκµετάλλευσης 1/1-31/12/14 1/1-31/12/13 

     

Επισφαλείς απαιτήσεις (Σηµ. 14) (396)  (46)  

Απαξίωση αποθεµάτων (Σηµ. 13) (71)  (43)  

Αποµείωση παγίων - (47)  

Λοιπά - (34)  

Σύνολο (467)  (170)  

      

H Εταιρεία 

Πίνακας ανάλυσης προβλέψεων εκµετάλλευσης 1/1-31/12/14 1/1-31/12/13 

      

Επισφαλείς απαιτήσεις (Σηµ. 14) (396)  (46)  

Απαξίωση αποθεµάτων (Σηµ. 13) (71)  (43)  

Αποµείωση παγίων - (47)  

Σύνολο (467)  (136)  

 

8. 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) 

 

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, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Το 

πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται µετά από έλεγχο που διενεργείται, ως προς την εφαρµογή των 

φορολογικών διατάξεων σε συγκεκριµένα φορολογικά αντικείµενα. Φορολογικές παραβάσεις, 

καθώς και µη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούµενα 

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

πιστοποιητικό αυτό. Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε., υπάγονται σε φορολογικό έλεγχο από Νόµιµους 

Ελεγκτές, 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) 

διενεργείται από την Grant Thornton. Η διοίκηση του Οµίλου, εκτιµά πως όταν αυτός 
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οριστικοποιηθεί, δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, πέραν 

από αυτές που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.  

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

Ελλάδα 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 

Συµµόρφωσης 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.  

 
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 

υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που 

θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηµατίσει ο Όµιλος 

και η Εταιρεία µέχρι την 31/12/2014 σε σχέση µε το θέµα αυτό ανέρχεται σε € 340 και € 292 

αντίστοιχα.  

 
Ο φόρος εισοδήµατος, που εµφανίζεται στις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύεται 

ως εξής:  

  Ο Όµιλος 

  1/1 - 31/12/14 1/1 - 31/12/13   

Φόρος Εισοδήµατος (τρέχουσα χρήση) (14)  (1.417)    

Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος 3.416  (654)    

Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων λόγω αλλαγής του 

φορολογικού συντελεστή  - 32    

Φόρος Εισοδήµατος στα αποτελέσµατα 3.402  (2.039)    

        
  Η Εταιρεία 

  1/1 - 31/12/14 1/1 - 31/12/13   

Φόρος Εισοδήµατος (τρέχουσα χρήση) - (1.184)    

Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος 3.552  (24)    

Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων λόγω αλλαγής του 

φορολογικού συντελεστή  - 171    

Φόρος Εισοδήµατος στα αποτελέσµατα 3.552  (1.037)    

 

Ο φόρος εισοδήµατος που αναλογεί στα κέρδη του Οµίλου και της Εταιρείας, διαφέρει από το 

ποσό που θα προέκυπτε µε βάση τον φορολογικό συντελεστή της χρήσεως ως ακολούθως: 
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  Όµιλος   Εταιρεία 

  31.12.14 31.12.13   31.12.14 31.12.13 

            

Κέρδος προ φόρων (8.202)  6.282   (5.699)  3.963 

Φορολογικός συντελεστής    26% 26%   26% 26% 

Φόρος υπολογιζόµενος βάσει του 

θεσπισµένου φορολογικού συντελεστή   2.133  (1.633)    1.482  (1.030)  

            

Αναµορφώσεις φόρου από :           

∆απάνες µη εκπιπτώµενες για τον 

υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος (293)  (149)    (68)  (66)  

Μη αναγνωρισµένες φορολογικές ζηµιές (791)  (12)    (448)  (74)  

Μη αναγνωρισµένα φορολογικά κέρδη -  -   -  2  

Λοιπά (Αναγνώριση αναβαλλόµενου 

φορού)  2.586  (40)    2.586  (40)  

Αποαναγνώριση αναβαλλόµενης 
απαίτησης (204)  (237)    - - 

Σύνολο  3.431  (2.071)    3.552  (1.208)  

            

Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων 

λόγω αλλαγής του φορολογικού 

συντελεστή στις θυγατρικές εταιρείες (29)  32    - 171  

            

Πραγµατική φορολογική επιβάρυνση 3.402  (2.039)    3.552  (1.037)  

 

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

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

διάρκεια της χρήσεως.  

            
  Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

  

1/1-

31/12/2014  

1/1-

31/12/2013    

1/1-

31/12/2014  

1/1-

31/12/2013  

Κέρδη / (ζηµίες) της περιόδου, µετά από 

φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας (3.602)  3.640    (2.147)  2.926  

Σταθµισµένος  Μ.Ο. µετοχών  52.800.154 52.800.154   52.800.154 52.800.154 

Κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή  (σε ΕΥΡΩ) (0,0682)  0,0689   (0,0407)  0,0554 
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10. Ενσώµατα πάγια, επενδύσεις σε ακίνητα  και άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
Τα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου κατά την 31/12/2014 αναλύονται ως εξής: 

  Ενσώµατα πάγια   Επενδύσεις σε ακίνητα    Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

  

Γήπεδα-

Οικόπεδα 

Κτίρια 

και 
τεχνικά 

έργα 

Μηχανήµατα-

Εγκαταστάσεις-
Λοιπός 

Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός 

Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα 

και λοιπός 
εξοπλισµός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση  

Σύνολο 

Ενσώµατων 
Παγίων   Οικόπεδα Κτίρια 

Σύνολο 

Επενδύσεων 
σε ακίνητα   

Άδεια 

παραγωγής 
Αιολικής 
Ενέργειας 

Λοιπά 

δικαιώµατα 

χρήσης 

Σύνολο 

Άϋλων 
περιουσιακών 
στοιχείων 

1/1/2013                               

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  

1/1-31/12/2014                               

Προσθήκες 10  38  8  84  113  162  415     - -  -    - 2  2  

Αποµειώσεις -  -  -  -  -  (324)  (324)     - -  -    - -  - 

Μεταφορές -  -  -  (15)  (4)  -  (19)     - -  -    - -  - 

Πωλήσεις  -  -  -  (2)  -  -  (2)     - -  -    - -  - 

Αποσβέσεις περιόδου -  (586)  (4.383)  (27)  (77)  -  (5.073)     - (4)  (4)    (199)  (84)  (283)  

Μεταφορές -  -  -  15  12  -  27     - -  -    - -  - 

Αποσβέσεις πωληθέντων -  -  -  1  -  -  1     - -  -    - -  - 

31/12/20141                               

Αξία κτήσης 1.087  10.405  70.405  460  1.716  2.852  86.925     42  247  289    7.113  1.326  8.439  

Σωρευµένες αποσβέσεις - (2.913)  (20.531)  (337)  (1.398)  - (25.179)    - (33)  (33)    (774)  (375)  (1.149)  

Αναπόσβεστη αξία 

31/12/2014 1.087  7.492  49.874  123  318  2.852  61.746    42  214  256    6.339  951  7.290  
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Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατά την 31/12/2014 αναλύονται ως εξής: 

 

  Ενσώµατα πάγια   Επενδύσεις σε ακίνητα     

  

Γήπεδα-

Οικόπεδα 

Κτίρια 

και 
τεχνικά 

έργα 

Μηχανήµατα-

Εγκαταστάσεις-
Λοιπός 

Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός 

Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα 

και λοιπός 
εξοπλισµός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση  

Σύνολο 

Ενσώµατων 
Παγίων   Οικόπεδα Κτίρια 

Σύνολο 

Επενδύσεων 
σε ακίνητα   

Λοιπά 

δικαιώµατα 

χρήσης 

Σύνολο 

Άϋλων 
περιουσιακών 
στοιχείων 

1/1/2013                             

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  

1/1-31/12/2014                             

Προσθήκες -     - 84  52  77  213    -  -  -   2  2  

Μεταφορές -     - 10  (4)  -  6    -  -  -    - - 
Πωλήσεις -     - (2)  -  -  (2)    -  -  -     - - 

Αποσβέσεις περιόδου -  (12)  (1)  (27)  (65)  -  (105)    -  (4)  (4)     - - 

Μεταφορές -     - (10)  4  -  (6)    -  -  -    - - 
Αποσβέσεις πωληθέντων -     - 1  -  -  1    -  -  -    - - 

31/12/2014                             

Αξία κτήσης 5  359  23  445  1.494  77  2.403     42  247  289    34  34  
Σωρευµένες αποσβέσεις - (209)  (23)  (327)  (1.253)  - (1.812)    - (33)  (33)    (29)  (29)  

Αναπόσβεστη αξία 

31/12/2014 5  150  -  118  241  77  591    42  214  256    5  5  
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Επί των περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου δεν υπάρχουν άλλα εµπράγµατα βάρη πέραν 

της ενεχυρίασης παραγωγικού εξοπλισµού της θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου ΚΑΛΛΙΣΤΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ αξίας € 17.091 (βάσει της από 6/4/2009 δανειακής σύµβασης). 

Οι «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» αφορούν δαπάνες κατασκευής Αιολικών πάρκων των 

θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου.  

 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία 
 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από Άδειες Παραγωγής της RF Energy και λοιπά 

δικαιώµατα χρήσης λογισµικών προγραµµάτων.  

 
Περιβαλλοντική αποκατάσταση 
 
Οι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ενέργειας βάσει 

της υφιστάµενης νοµοθεσίας έχουν την υποχρέωση κατά τη λήξη της άδειας παραγωγής, και 

εφόσον εκείνη δεν ανανεωθεί, να αποξηλώσουν τον τεχνικό εξοπλισµό των αιολικών  πάρκων 

και να αποκαταστήσουν τον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασής τους 

Περιβαλλοντική αποκατάσταση 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 1.604 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 99 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 1.703 

 

Το ποσό των € 99 της ανωτέρω ετήσιας µεταβολής της περιβαλλοντικής αποκατάστασης των 

αιολικών πάρκων συµπεριλαµβάνεται στην αξία κτήσεως του µηχανολογικού εξοπλισµού του 

Οµίλου. 

 
11. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
 
Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

 

  Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 31/12/2014 31/12/2013  31/12/2014 31/12/2013 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις πελατών 

(ρύθµιση άρθ. 44)  82  82   82  82  

∆οσµένες εγγυήσεις ενοικίων 582  578   555  557  

Λοιπές δοσµένες εγγυήσεις 27  24   21  21  

 691  684   658  660  
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12. ∆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 

τρέχουσες τιµές κλεισίµατος της συνεδριάσεως των εν λόγω Χρηµατιστηρίων στις 31/12/2014 

(επίπεδο 1) καθώς και µετοχές µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών οι οποίες 

αποτιµώνται 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 χρήσεως 

2014 δεν υπήρξε αλλαγή στην ταξινόµηση των διαθεσίµων προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Τα "Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους" αφορούν 

συνολικό κέρδος του Οµίλου και της Εταιρείας ποσού € 1.240 και € 1.225 αντίστοιχα. Το εν 

λόγω κέρδος προέκυψε συµψηφιστικά: α) από ζηµία από την αποτίµηση € 433 και από 

κέρδος από την αναταξινόµηση στα αποτελέσµατα  διαθεσίµων προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων € 1.707,  β) κέρδος του Οµίλου ποσού € 22, από 

συναλλαγµατικές διαφορές κατά την µετατροπή εκµεταλλεύσεων εξωτερικού και γ) ζηµιάς 

από την επανεκτίµηση «Υποχρεώσεων παροχών προσωπικού» ποσά € 56 και € 49 για τον 

Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 

 
Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 

 
Ο Όµιλος χρησιµοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισµό και τη γνωστοποίηση 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 

άµεσα 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 

παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς 

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

παθητικού που αποτιµώνται σε εύλογες αξίες  κατά την 31/12/2014 για τον Όµιλο και την 

Εταιρεία: 
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Όµιλος 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Σύνολο 

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - µετοχές 
εισηγµένες 984 - 984 

Σύνολο 984 - 984 

        

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Σύνολο 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - 116 116 

Σύνολο - 116 116 

 

 

Εταιρεία 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Σύνολο 

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - µετοχές 
εισηγµένες 984 - 984 

Σύνολο 984 - 984 

        

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Σύνολο 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - 116 116 

Σύνολο - 116 116 

 
Εντός του 2014, δεν υπήρχαν µεταφορές µεταξύ των Επιπέδων 1 και 2. 
 

  Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  31/12/2014 31/12/2013   31/12/2014 31/12/2013 

Μετοχές εισηγµένες στο ΧΑ 35 50   35 50 

Μετοχές εισηγµένες σε Χρηµατιστήρια 

εξωτερικού 
949 1.382   949 1.382 

Μη εισηγµένες µετοχές εσωτερικού 32 32   32 32 

Μη εισηγµένες µετοχές εξωτερικού 3 3   3 3 

Σύνολα χρηµ/κών στοιχείων επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου  
1.019 1.467   1.019 1.467 

            

  Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  31/12/2014 31/12/2013   31/12/2014 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 1.274  980    1.274  980  

Μεταβολή εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων (448)  (15)    (448)  (15)  

Αναταξινόµηση στα αποτελέσµατα (1.274)  (203)    (1.274)  (203)  

Υπόλοιπο κλεισίµατος 1.019  1.467   1.019  1.467 
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13. Αποθέµατα 

 
Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  31/12/2014 31/12/2013   31/12/2014 31/12/2013 

Εµπορεύµατα 45.575 40.720   43.790 40.720 

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεµάτων (358)  (287)    (358)  (287)  

Σύνολο 45.217 40.433   43.432 40.433 

 

Η σηµειωθείσα το 2014 αύξηση των αποθεµάτων,  οφείλεται  στη µείωση των πωλήσεων, 

δεδοµένου ότι ο προγραµµατισµός των παραγγελιών για την τρέχουσα χρήση έγινε µε βάσει 

τα δεδοµένα και τις πωλήσεις του 2013. Αναµένεται ότι µε τις πωλήσεις της χρήσης 2015 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.-31.12.2014 (71)  (71)  

Υπόλοιπο πρόβλεψης απαξιωµένων αποθεµάτων 31.12.2014 (358)  (358)  

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

επηρεάζει το “Κόστος Πωλήσεων’’. Η µείωση του κόστους πωληθέντων οφείλεται στη µείωση 

των πωλήσεων.  

 
14. Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 

Οι λογαριασµοί εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής: 

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  31/12/2014 31/12/2013   31/12/2014 31/12/2013 

Πελάτες  20.554  27.638    17.083  20.327  

Μεταχρονολογηµένες επιταγές πελατών 6.096  5.236    6.096  5.236  

Γραµµάτια πελατών 3.216  151    108  151  

Προβλέψεις επισφαλών πελατών (3.122)  (2.726)    (3.122)  (2.726)  

  26.744  30.299    20.165  22.988  

Λοιποί χρεώστες 8.345  6.964    4.967  3.521  

Σύνολο 35.089  37.263    25.132  26.509  

            

Η ρευστοποίηση του µεγαλύτερου µέρους των εµπορικών απαιτήσεων όπως αυτές 

διαµορφώθηκαν έως την 31/12/2014, αναµένεται να ολοκληρωθεί τους αµέσως επόµενους 

µήνες βάσει της εφαρµοζόµενης από την Εταιρεία εµπορικής πολιτικής. 
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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 λόγο συγχώνευσης - (12)  

Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 31.12.2013 (2.726)  (2.726)  

∆απάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-31.12.2014 (396)  (396)  

Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 31.12.2014 (3.122)  (3.122)  

 

Η πρόβλεψη αφορά το σύνολο της απαίτησης από  πελάτες-χρεώστες που έχουν 

χαρακτηριστεί ως επισφαλείς δεδοµένης της αδυναµίας είσπραξης των εν λόγω απαιτήσεων 

και η διεκδίκησή τους έχει ανατεθεί  στη νοµική υπηρεσία.  

 
Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται  σε κατηγορίες ανάλογα µε 

τις ηµέρες βάσει των οποίων καθίστανται απαιτητές  ως εξής:  

 
  Όµιλος   Εταιρεία 

Ενηλικιωµένα υπόλοιπα πελατών 31/12/2014 31/12/2013   31/12/2014 31/12/2013 

Έως 30 ηµέρες 7.611 5.581   6.272 4.841 

Από 31 έως 60 ηµέρες 3.891 6.508   3.190 5.723 

Από 61 έως 90 ηµέρες 2.549 3.627   1.931 2.675 

Από 91 έως 120 ηµέρες 2.926 3.230   1.831 1.914 

Από 121 έως 150 ηµέρες 1.432 952   731 447 

Από 151 έως 180 ηµέρες 2.017 1.267   1.000 589 

Από 181 έως 360 ηµέρες 2.921 5.796   1.813 3.461 

            

Μη ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις 23.347 26.961   16.768 19.650 

            

Πάνω από 361 ηµέρες 6.519 6.064   6.519 6.064 

Πρόβλεψη αποµείωσης  (3.122)  (2.726)    (3.122)  (2.726)  

            

Ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις 3.397 3.338   3.397 3.338 

            

Σύνολο απαιτήσεων 26.744 30.299   20.165 22.988 

 

Οι άνω του έτους ληξιπρόθεσµες, µη αποµειωµένες απαιτήσεις από πελάτες του Οµίλου, 

ποσού € 3.397, αφορούν απαιτήσεις από πελάτες για τους οποίους έχουν δροµολογηθεί 

διαδικασίες δικαστικής διεκδίκησης και αναλύονται χρονικά από ένα έως και τέσσερα έτη. 

Σηµειώνεται ότι το εν λόγω ποσό δεν εµφανίζεται προεξοφληµένο, καθώς δεν υπάρχει 

ακριβής εκτίµηση του χρόνου είσπραξής του. ∆εδοµένου ότι οι παραπάνω υποθέσεις 

σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των αρµόδιων νοµικών γραφείων, δεν έχουν καταστεί οριστικές, 

ενώ παράλληλα σε ορισµένες εξ αυτών εισπράττεται µέρος της απαίτησης, ο Όµιλος δεν 

έκρινε σκόπιµη τη δηµιουργία πρόσθετης πρόβλεψης αποµείωσης των εν λόγω απαιτήσεων. 
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Ο λογαριασµός «Λοιποί Χρεώστες» αναλύεται ως εξής :  

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  31/12/2014 31/12/2013   31/12/2014 31/12/2013 

Ελληνικό δηµόσιο - απαίτηση φόρων 

(ΦΠΑ, Παρακρατούµενοι φόροι, κ.λ.π.) 4.195  2.619    2.519  1.442  

∆εσµευµένες καταθέσεις τραπεζών 1.142  1.472    - - 

Απαίτηση επιχορηγήσεων 12  -   - - 

Προπληρωθέντα έξοδα 504  1.275    72  500  

Απαιτήσεις από εκχωρηθέντα 

αξιόγραφα 2.356  1.391    2.356  1.391  

Λοιπά 136  207    20  188  

Σύνολο 8.345  6.964    4.967  3.521  

 

Οι λογιστικές αξίες των πελατών και των λοιπών απαιτήσεων δεν διαφέρουν ουσιωδώς από 

τις εύλογες αξίες τους. 

 
15. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  
 

Όµιλος  
  

Εταιρεία  

  31/12/2014 31/12/2013   31/12/2014 31/12/2013 

Ταµείο 451 6   447 5 

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 5.024 12.138   2.795 10.706 

Σύνολο 5.475 12.144   3.242 10.711 

 

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

τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. Η αύξηση των ταµειακών διαθεσίµων 

την 31/12/2014 είναι συγκυριακή.  

 
16. Μετοχικό κεφάλαιο 
 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €15.840 διαιρούµενο σε 52.800.154 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας µετοχής  0,30 λεπτών του € η κάθε µία.  

 
Σηµειώνεται ότι ο σταθµισµένος µέσος όρος των σε κυκλοφορία µετοχών κατά τη διάρκεια της 

χρήσεως 1/1- 31/12/2014 ανέρχεται σε 52.800.154 µετοχές. 

 
17. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 
 
Η διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο σχηµατίζεται βάσει του ν.2190/1920  (άρθρα 

12,14) όταν διατίθενται στους µετόχους µετοχές σε τιµή µεγαλύτερη της ονοµαστικής τους 

αξίας. Η διαφορά αυτή δεν αντιπροσωπεύει  αποθεµατικό εφόσον δεν δηµιουργείται  από µη 

διανεµηθέντα κέρδη, αλλά από καταβολές των µετόχων. Στις 31 ∆εκεµβρίου η διαφορά από 

έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ανήρχετο για τον Όµιλο και την Εταιρεία σε Ευρώ 6.731.  
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18. Αποθεµατικά 
 

Οι κινήσεις των αποθεµατικών του Οµίλου και της Εταιρείας παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Όµιλος 

    Προσθήκες   Προσθήκες   

Αποθεµατικό 1/1/2013 (µειώσεις) 31/12/2013 (µειώσεις) 31/12/2014 

Τακτικό 3.961  - 3.961  201  4.162  

Αποτίµησης διαθεσίµων προς 
πώληση (2.253)  981  (1.272)  1.272  - 

Αναλογιστικές κέρδη και ζηµιές 16  (56)  (40)  (51)  (91)  

Έκτακτα  1.566  (156)  1.410  (1.410)  - 

Αφορολόγητα Αποθεµατικά 290  - 290  (290)  - 

Συναλλαγµατικές διαφορές από 

µετατροπή εκµεταλλεύσεων - - - 11  11  

Ειδικό αρθ. 44 (Ν 1892/90) 926  (926)  - - - 

Λοιπά (148)  148  - - - 

Σύνολο 4.358  (9)  4.349  (267)  4.082  

 

Εταιρεία 

    Προσθήκες   Προσθήκες   

Αποθεµατικό 1/1/2013 (µειώσεις) 31/12/2013 (µειώσεις) 31/12/2014 

Τακτικό 3.792  - 3.792  147  3.939  

Αποτίµησης διαθεσίµων προς 
πώληση (2.253)  980  (1.273)  1.273  - 

Αναλογιστικές κέρδη και ζηµιές (8)  (16)  (24)  (50)  (74)  

Έκτακτα  1.566  - 1.566  (1.566)  - 

Αφορολόγητα Αποθεµατικά 290  - 290  (290)  - 

Λοιπά - (5)  (5)  - (5)  

Σύνολο 3.387  959  4.346  (486)  3.860  

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία εφαρµόζοντας τις διατάξεις του ν.4172/2013 µετέφεραν στα 

αποτελέσµατά τους τα κάτωθι αποθεµατικά «Αποτίµησης διαθεσίµων προς πώληση», 

«Έκτακτα» και «Αφορολόγητα Αποθεµατικά».  

 
18.1 Τακτικό Αποθεµατικό 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία τακτικού 

αποθεµατικού, µε την κατ’ έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5% των ετήσιων, µετά από 

φόρους κερδών, είναι υποχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το ⅓ του 

µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας 

µπορεί όµως να συµψηφισθεί µε συσσωρευµένες ζηµιές. 
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19. Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Οι Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  31/12/2014 31/12/2013   31/12/2014 31/12/2013 

Προµηθευτές 10.317 8.420   10.149 7.758 

Επιταγές προµηθευτών πληρωτέες 391 456   227 443 

∆εδουλευµένα έξοδα  786 779   721 637 

∆εδουλευµένα τόκοι 1.909 451   1.821 270 

Προκαταβολές πελατών 3.642 668   863 668 

Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 340 340   292 292 

Ποσό προορισµένο για αγορά συµµετοχών - 133   100 133 

Μερίσµατα πληρωτέα 49 -   49 - 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 5.238 -   5.238 - 

Λοιποί λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων 535 528   319 340 

Σύνολο 23.207 11.775   19.779 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 

συναλλαγµατικές 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 (Σηµ. 11). 

 
Η σηµειωθείσα αύξηση των υποχρεώσεων την 31/12/2014 συγκριτικά µε τις υποχρεώσεις της 

31/12/2013, οφείλεται στην αύξηση των Εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων κατά € 5.238 

λόγω υποχρέωσης προς τον βασικό µέτοχο της Εταιρείας κ. Γ. Φειδάκη για ταµειακή 

διευκόλυνση που παρείχε στην Εταιρεία.     

 
20. ∆άνεια 
 
Τα δάνεια αναλύονται ως εξής: 

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

Μακροπρόθεσµα δάνεια 31/12/2014 31/12/2013   31/12/2014 31/12/2013 

Κοινό οµολογιακό δάνειο 74.363 44.754   55.028 21.364 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
πληρωτέες εντός των επόµενων 12 

µηνών (57.424)  (24.215)    (55.028)  (21.364)  

  16.939 20.539   - - 

            
Βραχυπρόθεσµα δάνεια           
Βραχυπρόθεσµο µέρος 
µακροπρόθεσµων δανείων 57.424  24.215    55.028  21.364  

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 4.379  35.969    2.967  35.969  

  61.803  60.184    57.995  57.333  

 

Κατά την περίοδο 1/1-31/12/2014 ο Όµιλος και η Εταιρεία σύναψαν Συµβάσεις Πιστώσεων µε 

ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασµούς και µε µέσο επιτόκιο περίπου 6,00% και έλαβαν 
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βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση από τις τράπεζες µε εκχώρηση απαιτήσεων ύψους Ευρώ 

3.195. 

 
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 

Οµολογιακό ∆άνειο Ύψους €65.000. Την 19/12/2013 υπεγράφη το Πρόγραµµα και η 

Σύµβαση Κάλυψης ∆ανείου, µε τις Τράπεζες EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΓΕΝΙΚΗ, ALPHA 

BANK και ΕΘΝΙΚΗ, µε ποσοστά συµµετοχής 33,31%, 26,72%, 3,08%, 23,82% και  13,08% 

αντίστοιχα. Σκοπός του ∆ανείου  ήταν η αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου τραπεζικού 

δανεισµού, µακροπρόθεσµου και βραχυπρόθεσµου και η κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας 

σε Κεφάλαιο κίνησης. Το ∆άνειο εκταµιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2014 και είναι 5ετούς 

διάρκειας, µε δυνατότητα παράτασης για δύο επιπλέον έτη. Η εξόφληση του ∆ανείου θα γίνει 

σε 10 συνολικά εξαµηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων οι εννέα ποσού €5.050,5 και η δέκατη 

€19.545,5. Οι δύο πρώτες δόσεις  του δανείου, πλέον των τόκων εξοφλήθηκαν εµπρόθεσµα 

την 10/7/2014 και 10/1/2015 αντίστοιχα.. 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 ή χρεόγραφα του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας σε ποσοστό 10% του εκάστοτε 

υπολοίπου του ∆ανείου.. Με βάση την σύµβαση κάλυψης του Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου η 

Εταιρεία υποχρεούται στην τήρηση δεικτών οι οποίοι υπολογίζονται στις ετήσιες και τις 

εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις. Λόγω µη επίτευξης κάποιων εκ των  δεικτών κατά την 

31/12/2014 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 λόγω δάνειο 

αναταξινοµήθηκε από τα «Μακροπρόθεσµα δάνεια» στα «Βραχυπρόθεσµα δάνεια».    

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

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

Απλό Οµολογιακό ∆άνειο του Ν.3156/2003 µέχρι ποσού €12.800. Σκοπός της Α Σειράς 

Οµολογιών του δανείου, ήταν η χρηµατοδότηση του επενδυτικού προγράµµατος της και η 

διάρκεια του δάνειου για το ποσό των €6.065 (που αφορά στο την µακροπρόθεσµη 

χρηµατοδότηση του κόστους κατασκευής του επενδυτικού σχεδίου) είναι δωδεκαετής µε 24 

εξαµηνιαίες δόσεις (µε σταθερό επιτόκιο 5,80%) εκ των οποίων οι 11 πρώτες έχουν ήδη 

καταβληθεί έως την 31/12/2014. Ποσό €6.735 αφορούσε βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση 

έναντι της προς είσπραξη επιχορήγησης και εξοφλήθηκε εν µέρει από είσπραξη 

επιχορήγησης, από ίδια διαθέσιµα και από αναχρηµατοδότηση. Εντός του Σεπτεµβρίου 2010 

η θυγατρική εταιρεία αναχρηµατοδότησε βραχυπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό µε την έκδοση 

της Β σειράς οµολογιών ποσού €2.935 µε ενδεκαετή διάρκεια και εξόφληση σε 22 εξαµηνιαίες 
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δόσεις. Τον Νοέµβριο του 2013 η θυγατρική εταιρεία προέβη σε εθελοντική προπληρωµή 

Οµολογιών Β Σειράς ποσού €1.000, χρησιµοποιώντας ίδια διαθέσιµα. Βάσει των όρων του 

δανείου, το ποσό αυτό που προπληρώθηκε εξοφλεί τις απώτερες οµολογίες. Τον Μάιο του 

2014 η θυγατρική εταιρεία προέβη σε εθελοντική προπληρωµή του συνόλου των 

ανεξόφλητων Οµολογιών Β Σειράς ποσού €1.192, χρησιµοποιώντας ίδια διαθέσιµα. Για τη 

σύναψη των ανωτέρω δανείων η θυγατρική εταιρεία προχώρησε στην παροχή εξασφαλίσεων 

οι οποίες περιλαµβάνουν τον παραγωγικό της εξοπλισµό, τους τραπεζικούς της 

λογαριασµούς και τις µελλοντικές της απαιτήσεις από τη σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής 

ενέργειας που έχει συνάψει µε τη ΛΑΓΗΕ (πρώην ∆ΕΣΜΗΕ) Α.Ε. Επίσης, η δανειακή 

σύµβαση περιλαµβάνει και χρηµατοοικονοµικό όρο για την εξυπηρέτηση του δανείου τον 

οποίο οφείλει να τηρεί η θυγατρική σε εξαµηνιαία βάση επί ποινή καταγγελίας. 

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

Κοινό Οµολογιακό ∆άνειο διάρκειας 14 ετών αρχικού ποσού €5.934  µε κυµαινόµενο επιτόκιο 

Euribor πλέον σταθερού περιθωρίου 2,30% Για τη σύναψη του ανωτέρω οµολογιακού 

δανείου δόθηκαν εξασφαλίσεις οι οποίες περιλαµβάνουν τη δέσµευση των τραπεζικών της 

λογαριασµών, την ενεχυρίαση των µετοχών του εκδότη καθώς και εκχώρηση µέρους των 

µελλοντικών της απαιτήσεων από τη σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που έχει 

συνάψει µε τη ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Το δάνειο θα αποπληρωθεί σε 28 εξαµηνιαίες επετειακές 

δόσεις, µε τις δέκα πρώτες να έχουν καταβληθεί έως τις 31/12/2014. 

 
Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου,  ΑΙΟΛΙΚΗ Α∆ΕΡΕΣ Α.Ε., προχώρησε στη σύναψη 

Οµολογιακού ∆ανείου µέχρι ποσού € 35.246, διάρκειας 11,5 ετών µε περίοδο χάριτος 12 και 

24 µηνών κατά περίπτωση, κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor 6Μ πλέον σταθερού περιθωρίου 

3,80% και 4,00% κατά περίπτωση, µε αντικείµενο χρηµατοδότησης α) την µακροπρόθεσµη 

χρηµατοδότηση του επενδυτικού κόστους για την κατασκευή των τριών Αιολικών σταθµών 

της, β) την βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση έναντι των εγκεκριµένων επιχορηγήσεων και γ) 

την µεσοπρόθεσµη χρηµατοδότηση για την κάλυψη του Φ.Π.Α. των επενδυτικών δαπανών 

των τριών Αιολικών Σταθµών. Η σειρά Οµολογιών που αφορούν την µακροπρόθεσµη 

χρηµατοδότηση του επενδυτικού κόστους για την κατασκευή των τριών Αιολικών Σταθµών 

της Εταιρείας θα αποπληρωθεί σε είκοσι µία ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων µέχρι τις 

31/12/2014 έχουν καταβληθεί πέντε. Κατά την προηγούµενη χρήση η θυγατρική εταιρεία 

εισέπραξε τις εγκεκριµένες επιχορηγήσεις για τους Αιολικούς Σταθµούς που έχει ανεγείρει και 

προχώρησε σε άµεση αποπληρωµή αντίστοιχων χρηµατοδοτήσεων που είχε λάβει έναντι των 

ως άνω επιχορηγήσεων, συνολικού ποσού €15.866. Επιπλέον αιτήθηκε και εισέπραξε 

επιστροφή του ΦΠΑ των επενδυτικών δαπανών των ετών 2010 και 2011 συνολικού ποσού 

€1.545, και προχώρησε άµεσα σε αποπληρωµή του υπολοίπου της σχετικής 

χρηµατοδότησης που είχε λάβει έναντι του επιστρεπτέου ΦΠΑ των επενδυτικών δαπανών, 

συνολικού ποσού €840. Στο εν λόγω Οµολογιακό δάνειο έχει παράσχει πλήρη και 

ανεπιφύλακτη εγγύηση η µοναδική µέτοχος της εταιρείας, R.F. ΕΝΕRGY Α.Ε., έχοντας 
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συστήσει ενέχυρο επί του συνόλου των µετοχών της ΑΙΟΛΙΚΗΣ Α∆ΕΡΕΣ που κατέχει. 

Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δάνειο, έχει συσταθεί ενέχυρο επί των 

απαιτήσεων της Εταιρείας από τις συµβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας που έχει 

συνάψει µε την ΛΑΓΗΕ( πρώην ∆ΕΣΜΗΕ) ΑΕ, επί των τραπεζικών λογαριασµών της και επί 

των ασφαλιστήριων συµβολαίων και συµβάσεων που υποχρεούται να διατηρεί, καθώς και επί 

των εγκεκριµένων επιχορηγήσεων για τα επενδυτικά σχέδια. Οι χρεωστικοί τόκοι επί όλων 

των ανωτέρω δανείων ανήλθαν για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2014 και 2013 σε 

€955 και €1.719, αντίστοιχα. Εντός του 2014 πραγµατοποιήθηκαν συνολικές αποπληρωµές 

€3.738 έναντι των ανωτέρω υφιστάµενων µακροπρόθεσµων δανείων που έχει συνάψει ο 

Όµιλος. 

 
Στις 04/07/2013 η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου, Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ,  έλαβε κατά 

την προηγούµενη χρήση δύο µεσοπρόθεσµα χρεολυτικά δάνεια από την Εθνική Τράπεζα, 

διάρκειας  δυόµισι και τριών ετών από την ηµεροµηνία εκταµίευσής τους, ύψους €400 έκαστο, 

για την χρηµατοδότηση του κεφαλαίου κίνησης της, λόγω των συνεχιζόµενων καθυστερήσεων 

από τον ΛΑΓΗΕ ΑΕ στην εξόφληση των τιµολογίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Για τη σύναψη των ανωτέρω δανείων η Εταιρεία προχώρησε στην παροχή εξασφαλίσεων οι 

οποίες περιλαµβάνουν τις µελλοντικές της απαιτήσεις από τη σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής 

ενέργειας που έχει συνάψει µε τον ΛΑΓΗΕ (πρώην ∆ΕΣΜΗΕ) Α.Ε. Επιπλέον, για τα εν λόγω 

δάνεια έχει δοθεί εταιρική εγγύηση από την µητρική εταιρεία RF ENERGY AE 

 
Η εύλογη αξία των ανωτέρω δανείων προσεγγίζει την ονοµαστική τους αξία και τα 

αποτελεσµατικά επιτόκια για τα υπόλοιπα βραχυπρόθεσµα δάνεια ήταν περίπου 6,20%. 

 
21. Κρατικές Επιχορηγήσεις 

 Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 
1/1/2013       

Αξία κτήσης 28.686    45  

Σωρευµένες αποσβέσεις (4.274)    (45)  

Αναπόσβεστη αξία 1/1/2013 24.412    - 

 

1/1-31/12/2013       
Μειώσεις (501)    (45)  

Αποσβέσεις περιόδου (1.731)    45  

 

31/12/2013       
Αξία κτήσης 28.185    - 

Σωρευµένες αποσβέσεις (6.005)    - 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2013 22.180    - 

        

1/1-31/12/2014       

Αποσβέσεις περιόδου (1.777)    - 

        

31/12/2014       
Αξία κτήσης 28.185    - 

Σωρευµένες αποσβέσεις (7.782)    - 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014 20.403    - 
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Η θυγατρική εταιρεία ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. αποσβένει εισπραγµένες επιχορηγήσεις 

από το Αιολικό Πάρκο στην θέση ‘’Τσούκα’’ των ∆ήµων Σκυρίτιδας και Βαλτετσίου του Ν. 

Αρκαδίας οι οποίες στην τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε €478. 

 
Η θυγατρική εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ Α.Ε. αποσβένει εισπραγµένες επιχορηγήσεις 

από το Αιολικό Πάρκο στη θέση “ Λόφοι Κυλινδρίας ” ∆.∆. ∆ροσάτου του ∆ήµου ∆οϊράνης του 

Νοµού Κιλκίς οι οποίες στην τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε €201. 

 
Η θυγατρική εταιρεία Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. αποσβένει εισπραγµένες επιχορηγήσεις από 

τον Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθµό στη θέση “ Μπουφούσκια ” Αιγίου , οι οποίες στην τρέχουσα 

χρήση ανήλθαν σε € 41, και από τον Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθµό στη θέση ‘’Άγιος Ανδρέας’’ 

οι οποίες στην τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε € 24. 

.  
Η θυγατρική εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ Α∆ΕΡΕΣ Α.Ε. αποσβένει  εισπραγµένες επιχορηγήσεις, οι 

οποίες στην τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε €1.041. 

 
22. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόµιµα ασκητό δικαίωµα για συµψηφισµό και υπόκεινται και 

τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή. 

 
Τα συµψηφισµένα ποσά έχουν ως εξής: 

 

Όµιλος 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) µέσω των αποτελεσµάτων :  

Ποσά σε € 01.01.13 

Μεταβολές 
1.1 -

31.12.20123   31.12.13 

Μεταβολές 
1.1 -

31.12.2014 31.12.14 

              

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 31 (9)   22 (10) 12 

Ενσώµατα πάγια (90) (499)   (589) (484) (1.073) 

Αποθέµατα 49 26   75 80 155 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 536 55   591 103 694 

Μακροπρόθεσµα δάνεια (109) (2)   (111) (162) (273) 

Παροχές σε εργαζοµένους 85 41   126 13 139 

Αναβαλλόµενες κρατικές 
επιχορηγήσεις (38) (1.130)   (1.168) (265) (1.433) 

Προµηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις (53) 62   9 2 11 

Αποθεµατικό αναλογιστικής ζηµίας   6   6   6 

Επιστρεπτέος φόρος 
αναγνωρισθέντων ζηµιών 896 (135)   761 4.171 4.932 

Πρόβλεψη για αποµάκρυνση 

εξοπλισµού 80 68   148 47 195 

Έκτακτη εισφορά ΛΑΓΗΕ 83 234   317 (58) 259 

Λοιπά 7 11   18 2 20 

Σύνολο 1.477 (1.272)   205 3.439 3.644 



                                    Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων  
                                          για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2014 
                                       (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 

                                                                                 98 
 

Εταιρεία 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις): 

Ποσά σε € 01.01.13 

Μεταβολές 
1.1 -

31.12.2013     31.12.13 

Μεταβολές 
1.1 -

31.12.2014 31.12.14 

            

Ενσώµατα πάγια (12) (6) (18) (2) (20) 

Αποθέµατα 49 26 75 19 94 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 533 56 589 103 692 

Μακροπρόθεσµα δάνεια (15) 16 1 (153) (152) 

Παροχές σε εργαζοµένους 68 39 107 17 124 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (52) 61 9 2 11 

Επιστρεπτέος φόρος εισοδήµατος - - - 3.586 3.586 

Λοιπά - 7 7 (1) 6 

Σύνολο 571 199 770 3.571 4.341 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις ως προς την λήξη τους αναλύονται 

ως εξής :  

 
  Όµιλος   Εταιρεία 

  31.12.14 31.12.13   31.12.14 31.12.13 

Βραχυπρόθεσµες 2.246 (1.151)   13 12 

Μακροπρόθεσµες 1.398 1.356   4.328 757 

            

Σύνολο αναβαλλόµενου φόρου 3.644 205   4.341 769 

 
23. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 

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

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

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

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

αποζηµίωσης. Ειδικότερα η οφειλόµενη αποζηµίωση σε περίπτωση καταγγελίας σύµβασης 

λόγω συνταξιοδότησης 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 

εργατοτεχνίτες µπορούν να αποχωρούν, εάν δε είναι υπάλληλοι µπορούν να αποχωρούν ή 

να απολύονται από τον εργοδότη. Στις περιπτώσεις αυτές δικαιούνται το 50% της νόµιµης 

αποζηµίωσης απόλυσης αν δεν έχουν επικουρική ασφάλιση ή το 40% αν έχουν. Τη µειωµένη 

αυτή αποζηµίωση δικαιούνται και οι µισθωτοί, µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, που 

απολύονται ή αποχωρούν πριν τη λήξη της για να συνταξιοδοτηθούν. Σηµειώνεται ότι ο 
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εργοδότης δεν µπορεί να απολύσει εργατοτεχνίτη που έχει συµπληρώσει τις προϋποθέσεις 

πλήρους συνταξιοδότησης 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 

Οργανισµός 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 

αναλογιστική µελέτη η οποία έγινε µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2014 µε την µέθοδο 

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

Επιπλέον, κατά την σύνταξη της µελέτης λήφθηκε υπόψη η πιθανότητα οικιοθελούς 

αποχώρησης των εν ενεργεία υπαλλήλων. 

 
Η κίνηση του λογαριασµού από 01.01.2014 έως 31.12.2014 είχε ως εξής: 
 
Λογιστικές απεικονίσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 Όµιλος   Εταιρεία 

  2014 2013   2014 2013 

Ποσά αναγνωρισµένα στον Ισολογισµό           

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 618 539   567 502 

Καθαρή υποχρέωση αναγνωριζόµενη στον ισολογισµό 618 539   567 502 

            

Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων           

Κόστος Τρέχουσας απασχόλησης 27 37   22 34 

Τόκος στην υποχρέωση 19 23   17 19 

Κανονικό έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 46 60   39 53 

Κόστος διακανονισµών 135 31   135 23 

Συνολικό έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 181 91   174 76 

            

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης           

Ποσά τρέχουσας και προηγούµενης Χρήσης           
Παρούσα αξία υποχρέωσης (618) (537)   (567) (502) 

Πλεόνασµα / (Έλλειµµα) (618) (537)   (567) (502) 

Εµπορικές προσαρµογές στις υποχρεώσεις (74) 9   (66) (22) 

            

Αναλογιστικές παραδοχές           

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,50% 3,50%   2,50% 3,50% 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 2,20% 2,20%   2,20% 2,20% 

Πληθωρισµός 2,00% 2,00%   2,00% 2,00% 

            
Λοιπά συνολικά έσοδα / (Έξοδα) (74) 9   (66) (22) 

Συσσωρευµένη Κατάσταση Αναγνωρισµένων Κερδών και 
(Ζηµιών) (52) (22)   (44) (22) 
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Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον 
Ισολογισµό           

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 538 505   502 441 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (175) (50)   (175) (37) 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίσθηκε στο λογαριασµό 

αποτελεσµάτων 181 91   174 76 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 544 546   501 480 

Κατάσταση αναγνωρισµένων (κερδών) και ζηµιών 74 (9)   66 22 

Προσαρµογή - 1   - - 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 618 539   567 502 

 
Τα παραπάνω αποτελέσµατα εξαρτώνται από τις υποθέσεις (οικονοµικές και δηµογραφικές) 

εκπόνησης της αναλογιστικής µελέτης. Έτσι, κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης 31/12/2014 : 

• Εάν είχε χρησιµοποιηθεί επιτόκιο υψηλότερο κατά 0,5% (δηλ. 3%) τότε η Παρούσα 

Αξία Υποχρέωσης θα ήταν χαµηλότερη κατά 7% ενώ εάν ήταν µικρότερο κατά 0,5% 

θα είχε ως αποτέλεσµα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν µεγαλύτερη  κατά 8%.  

Εάν είχε χρησιµοποιηθεί υπόθεση αύξησης αποδοχών υψηλότερο κατά 0,5% (δηλ. 2,7%) 

τότε η Παρούσα Αξία Υποχρέωσης θα ήταν υψηλότερη  κατά 8% ενώ εάν ήταν µικρότερη 

κατά 0,5% θα είχε ως αποτέλεσµα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν µικρότερη  κατά 7%.  

 
24. Μερίσµατα 

 
Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία η Εταιρεία υποχρεούται να διανείµει στους µετόχους της 

τουλάχιστον το 35% των κερδών µετά από φόρους και µετά την κράτηση για τακτικό 

αποθεµατικό, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση εφόσον εκπροσωπείται 

σε αυτήν ποσοστό τουλάχιστον 70% του Μετοχικού Κεφαλαίου. 

 
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 

δικαιώµατος 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 προηγουµένων 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. 

 
25. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 
Ως συνδεδεµένα µέρη θεωρούνται θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες που έχουν κοινό 

ιδιοκτησιακό καθεστώς ή/και ∆ιοίκηση µε την εταιρεία, συγγενείς µε αυτήν εταιρείες, καθώς 

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 

προµηθεύει αγαθά και παρέχει υπηρεσίες σε αυτά.  
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Οι πωλήσεις της Εταιρείας προς τα συνδεµένα µέρη αφορούν κυρίως εµπορεύµατα. Οι τιµές 

πώλησης ορίζονται στη βάση κόστους πλέον ενός µικρού περιθωρίου κέρδους, σε σχέση µε 

αυτό που ισχύει για τις πωλήσεις σε τρίτους. Οι πωλήσεις υπηρεσιών προς την Εταιρεία, 

αφορούσαν κυρίως υπηρεσίες αποθήκευσης (logistics κ.τ.λ.) και υπηρεσίες service. Μετά την 

συγχώνευση της ΦΕ∆ΑΚΗΣ SERVICE A.E. και ΦΕΙ∆ΑΚΗΣ LOGISTICS A.E. οι εν λόγω 

παρεχόµενες υπηρεσίες καλύπτονται από την ίδια την Εταιρεία. 

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

Ανεξάρτητα µη Εκτελεστικά µέλη. Οι αµοιβές των ∆ιοικητικών στελεχών, αφορούν αµοιβές για 

υπηρεσίες εξηρτηµένης εργασίας. 

 
Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 

Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη. 

 

Θυγατρικές :     Η Εταιρεία 

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

FG EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI 

SANAYI VE TICATER       1.126 - 

R.F. ENERGY A.E.       12 13 

Σύνολο       1.138 13 

          

Υποχρεώσεις προς :           

FG EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI 

SANAYI VE TICATER       152 - 

Σύνολο           
        Η Εταιρεία 

Έσοδα :       

1/1-

31/12/2014 

1/1-

31/12/2013 

Αποθέµατα       2.362 - 

Λοιπά       10 11 

Σύνολο       2.372 11 

            

Έξοδα και αγορές αποθεµάτων :           

Λοιπά       1 - 

 
Εταιρείες µε κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

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

ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. 576 1.054   555 1.035 

            

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

ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. 2 -       

MAKMORAL TRADING LTD - 133   - 133 

  2 133   - 133 

            

  
1/1-

31/12/2014 

1/1-

31/12/2013 

1/1-

31/12/2014 

1/1-

31/12/2013 

Έξοδα           

Ενοίκια (3.274) (3.269)   (3.164) (3.155) 
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∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία Ο Όµιλος   Η Εταιρεία   

  31/12/2014 31/12/2013   31/12/2014 31/12/2013 

GLOBUS MARITIME LTD  949 1.382   949 1.382 

  949 1.382   949 1.382 

            
Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Στελέχη 

∆ιοίκησης : Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  31/12/2014 31/12/2013   31/12/2014 31/12/2013 

            

Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη 

της διοίκησης 12 -   12 - 

            

 Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη και µέλη 

της διοίκησης (Σηµ. 18) 5.238 -   5.238 - 

            
  Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

Αµοιβές- Λοιπές Παροχές : 
1/1-

31/12/2014 

1/1-

31/12/2013 

1/1-

31/12/2014 

1/1-

31/12/2013 

Αµοιβές (1.948) (1.844)   (1.618) (1.702) 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία (72) (36)   (67) (31) 

Σύνολο (2.020) (1.880)   (1.685) (1.733) 

 
 
26. 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 

Νότια Εύβοια, συνολικής ισχύος 387MW. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν ανεµολογικοί ιστοί, 

προκειµένου να αξιολογηθεί το αιολικό δυναµικό στις θέσεις αυτές ενώ παράλληλα, η µητρική 

εταιρεία 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 

λήψη θετικών γνωµοδοτήσεων από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Εντός του 2010, θυγατρικές 

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

Αλλαγής (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 144MW. Ως εκ τούτου το συγκρότηµα των αιολικών 

πάρκων που αναπτύσσεται από θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου στην περιοχή της Νότιας 

Εύβοιας είναι συνολικής ισχύος 531MW. Εντός του 2011, θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου 

υπέβαλαν στη ΡΑΕ και στο Υπουργείο Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (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 
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57MW ενώ αποσύρθηκε µια εκ των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ισχύος 9MW. 

Ως εκ τούτου το συγκρότηµα των αιολικών πάρκων που αναπτύσσεται από θυγατρικές 

εταιρείες του Οµίλου στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας είναι συνολικής ισχύος 579MW.  Το 

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. Το ∆εκέµβριο του 2011 

υποβλήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για αιολικά πάρκα ισχύος 282 MW 

προκειµένου να χορηγηθεί η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. 

 
 Το 2009 εκδόθηκαν άδειες παραγωγής σε τρίτους, για θέσεις επικαλυπτόµενες µε αυτές για 

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

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

αιτήσεις ακύρωσης κατά των Αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής περί χορήγησης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 

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

Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, επικαλούµενη έννοµο συµφέρον (θέσεις εγκατάστασης για 

τις οποίες εκκρεµεί η εξέταση των ανωτέρω υποβληθεισών αιτήσεων για χορήγηση αδειών 

παραγωγής), παράβαση κατ’ ουσία διάταξης νόµου και παράβαση ουσιώδους τύπουΟι ως 

άνω αιτήσεις  συζητήθηκαν το 2011 στο ΣτΕ ωστόσο δεν έχει εκδοθεί η τελική απόφαση. 

 
27. ∆εσµεύσεις 

 
27.1 Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις 

 
Ο Όµιλος δεν έχει ανεκτέλεστα υπόλοιπα συµβάσεων µε προµηθευτές του την 31 ∆εκεµβρίου 

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

αναµένεται να ανέλθουν σε € 20.285 και 20.135 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 και την Εταιρεία σε € 145. 

 
Αναλυτικά οι µελλοντικές καταβολές για ενοικιάσεις κτιρίων και αυτοκινήτων έχει ως εξής :  

  

1/1-

31/12/2014 

< 1 

έτος 

από 1 

έτος 
µέχρι 2 

έτη 

από 2 

έτος 
µέχρι 5 

έτη > 5 έτη 

Σύνολο 
2015 και 
µετά Όµιλος 

Μελλοντικές συµβάσεις 
για 

            

 - ενοικιάσεις κτιρίων 3.278 3.234 2.682 7.275 7.110 20.302 

 - ενοικιάσεις 
αυτοκινήτων 133 82 74 27 - 145 

 - ενοικιάσεις χώρων για 

εγκατάσταση Αιολικών 

πάρκων 7 - - - 2.871 2.871 

Σύνολο 3.418 3.316 2.756 7.302 9.981 23.318 
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1/1-

31/12/2014 

< 1 

έτος 

από 1 

έτος 
µέχρι 2 

έτη 

από 2 

έτος 
µέχρι 5 

έτη > 5 έτη 

Σύνολο 
2015 και 
µετά Εταιρεία                                                   

Μελλοντικές συµβάσεις 
για 

            

 - ενοικιάσεις κτιρίων 3.171 3.128 2.650 7.264 7.134 20.176 

 - ενοικιάσεις 
αυτοκινήτων 

133 82 74 27 - 183 

Σύνολο 3.304 3.210 2.724 7.291 7.134 20.359 

 

27.2 ∆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 

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 31/12/2014, η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου, R.F. ENERGY A.E. έχει εγγυηθεί δάνεια 

θυγατρικών της συνολικού υπολοίπου € 16.053 (31/12/2013: € 18.156), τα οποία 

αποπληρώνονται σταδιακά µέχρι το 2023 (Σηµ. 20).  

 
Επίσης, για την εξασφάλιση δανείων, 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 31/12/2014 ανερχόταν σε €  

10.850 (31/12/2013 : € 6.051). 

 
28. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης  

 
• Μέχρι και σήµερα δεν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης 

∆εκεµβρίου 2014, τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα 

κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Οι ανωτέρω Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της            

F.G. EUROPE Α.Ε. την 27 Μαρτίου 2015 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http:\\www.fgeurope.gr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Γλυφάδα,  27 Μαρτίου 2015  

 
 

 
                                           
 
 

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 
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Πληροφορίες άρθρου 10 ν. 3401/2005 

 
Οι παρακάτω Ανακοινώσεις/Γνωστοποιήσεις έχουν σταλεί στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών και 

βρίσκονται αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Χ.Α. όπως επίσης και στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας µας http:\\www.fgeurope.gr 

 

Ηµεροµηνία Πληροφορία 

29/12/2014 
Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για 
µεταβολή ποσοστού µετόχων σε επίπεδο δικαιωµάτων ψήφου 

23/12/2014 
Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για 
µεταβολή ποσοστού µετόχων σε επίπεδο δικαιωµάτων ψήφου 

23/12/2014 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση 
συναλλαγών 

23/12/2014 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση 
συναλλαγών 

23/12/2014 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση 
συναλλαγών 

28/11/2014 Ανακοίνωση περί Σχολιασµού Οικονοµικών Καταστάσεων / Εκθέσεων 

5/11/2014 
Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για 
µεταβολή ποσοστού µετόχων σε επίπεδο δικαιωµάτων ψήφου 

4/9/2014 Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων ∆ιευθυντικών Στελεχών 

29/8/2014 Ανακοίνωση περί Σχολιασµού Οικονοµικών Καταστάσεων / Εκθέσεων 

29/8/2014 Ανακοίνωση περί Σχολιασµού Οικονοµικών Καταστάσεων / Εκθέσεων 

29/8/2014 Ανακοίνωση περί Σχολιασµού Οικονοµικών Καταστάσεων / Εκθέσεων 

13/8/2014 
Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για 
µεταβολή ποσοστού µετόχων σε επίπεδο δικαιωµάτων ψήφου 

13/8/2014 
Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 13 
του Ν. 3340/2005 

13/8/2014 
Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 13 
του Ν. 3340/2005 

8/7/2014 Απαντήσεις σε επιστολές – ερωτήµατα του Χ. Α. / της Ε.Κ. 

4/7/2014 Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων ∆ιευθυντικών Στελεχών 

4/7/2014 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

30/6/2014 Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώµατος µερίσµατος / πληρωµής µερίσµατος / 
προµερίσµατος 

30/6/2014 Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 

30/6/2014 Ανακοίνωση Οικονοµικού Ηµερολογίου 

6/6/2014 Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης 

30/5/2014 Ανακοίνωση περί Σχολιασµού Οικονοµικών Καταστάσεων / Εκθέσεων 

7/5/2014 Ανακοίνωση άλλων σηµαντικών γεγονότων 

6/5/2014 Ανακοίνωση άλλων σηµαντικών γεγονότων 

23/4/2014 Ανακοίνωση άλλων σηµαντικών γεγονότων 
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∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης  

 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Απόφαση 7/448/2007 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

η Εταιρείας γνωστοποιεί ότι οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, οι Εκθέσεις Ελέγχου του 

Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και οι Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της F.G. EUROPE Α.Ε. 

έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http:\\www.fgeurope.gr. 

 
Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα αναρτηθούν και οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, οι 

Εκθέσεις Ελέγχων των Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και οι Εκθέσεις των ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου. 

 

 
 



ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ

Αρµόδια Εποπτική Αρχή: Υπουργείο Περιφερειακή̋ Αναπτύξη̋ και Ανταγωνιστικότητα̋,
∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρείων & Πίστεω̋ 

Äéåýèõíóç Äéáäéêôýïõ Åôáéñåßáò: http://www.fgeurope.gr
Óýíèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ: Γεώργιο  ̋Φειδάκη̋(Πρόεδρο ,̋ εκτελεστικό µέλο̋), Σπύρο  ̋ Λιούκα  ̋ (Αντιπρόεδρο ,̋

ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλο̋), Ιωάννη̋ Παντούση̋ (∆ιευθύνων Σύµβουλο̋,
εκτελεστικό µέλο̋), Αθανάσιο̋ Γ. Φειδάκη̋ (Εκτελεστικό Μέλο̋), Αθανάσιο̋ Κ.
Φειδάκη̋ (Εκτελεστικό Μέλο̋),  Κωνσταντίνο  ̋ ∆εµέναγα  ̋(Εκτελεστικό Μέλο̋), Ιωάννη̋
Κατσουλάκο  ̋(Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλο̋),  Νικόλαο  ̋Πιµπλή  ̋(Ανεξάρτητο µη
Εκτελεστικό Μέλο̋)

Ηµεροµηνία έγκριση̋ από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων: 27/3/2015
Νόµιµο̋ Ελεγκτή̋: Μανόλη̋ Μιχαλιό̋ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131) 
ÅëåãêôéêÞ Εôáéñåßá: Grant Thornton A.E. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127)
Τύπο̋ Εκθεση̋ Ελέγχου Ελεγκτών: Ìå óýìöùíç ãíþìç

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδε̋ ~ 

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 61.746 66.721 591 484
Επενδύσει̋ σε ακίνητα 256 260 256 260
Ά̔λα περιουσιακά στοιχεία 7.290 7.571 5 3
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.645 3.518 35.970 32.184
Αποθέµατα 45.217 40.433 43.432 40.433
Απαιτήσει̋ από πελάτε̋ 35.089 37.263 25.132 26.509
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.475 12.144 3.242 10.711

−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 161.718 167.910 108.628 110.584

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

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 15.840 15.840 15.840 15.840
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 1.269 15.005 14.447 25.931

−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρική̋ (α) 17.109 30.845 30.287 41.771
∆ικαιώµατα Μειοψηφία̋ (β) 18.480 18.525 ---- ----

−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 35.589 49.370 30.287 41.771

−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσµε̋ δανειακέ̋ υποχρεώσει̋ 16.939 20.539 ----
Προβλέψει̋ / Λοιπέ̋ µακροπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋ 24.015 25.485 567 502
Βραχυπρόθεσµε̋ δανειακέ̋ υποχρεώσει̋ 61.803 60.184 57.995 57.333
Λοιπέ̋ βραχυπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋ 23.372 12.332 19.779 10.978

−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 126.129 118.540 78.341 68.813

−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ε)=(γ)+(δ) 161.718 167.910 108.628 110.584

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδε̋ ~ 

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξη̋ χρήσεω̋
(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) (3.560) 5.194 (922) 3.890
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (10.560) ---- (10.560) (169)
Αύξηση/(µείωση) ποσοστού συµµετοχή̋ σε θυγατρικέ̋ ---- (10.574) ---- ----
Σύσταση θυγατρικών 337 ---- ---- ----
Λοιπά 2 (641) (2) ----

−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξη̋ χρήσεω̋
(31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα) 35.589 49.370 30.287 41.771

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδε̋ ~ 

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013
Κύκλο̋ εργασιών 72.717 99.103 67.353 87.736
Μικτά κέρδη / (ζηµιέ̋) 15.258 26.417 14.623 21.508
Κέρδη / (ζηµιέ̋) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων (1.219) 10.235 237 7.294
Κέρδη / (ζηµιέ̋) προ φόρων (8.202) 6.282 (5.699) 3.963
Κέρδη / (ζηµιέ̋) µετά από φόρου̋ (Α) (4.800) 4.243 (2.147) 2.926
Κατανέµονται σε:

- Ιδιοκτήτε̋ µητρική̋ (3.602) 3.640 ---- ----
- ∆ικαιώµατα µειοψηφία̋ (1.198) 603 ---- ----

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρου̋ (Β) 1.240 951  1.225 964 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρου̋ (Α)+(Β) (3.560) 5.194 (922) 3.890
Κατανέµονται σε:

- Ιδιοκτήτε̋ µητρική̋ (2.369) 4.591 ---- ----
- ∆ικαιώµατα µειοψηφία̋ (1.191) 603 ---- ----

Κέρδη/(ζηµίε̋) µετά από φόρου̋ ανά µετοχή – βασικά (σε ~) (0,0682) 0,0689 (0,0407) 0,0554
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε ~) ---- 0,0200 ---- 0,0200
Κέρδη / (ζηµιέ̋) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 2.363 13.817 346 7.375

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ΧΡΗΣΗΣ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδε̋ ~

Εµµεση µέθοδο̋ ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
Κέρδη / Ζηµιέ̋ προ φόρων (συνεχιζόµενε̋ δραστηριότητε̋) (8.203) 6.282 (5.698) 3.963
Πλέον / µείον προσαρµογέ̋ για:
Αποσβέσει̋ 3.582 3.582 109 82
Προβλέψει̋ 1.312 790 641 212
Συναλλαγµατικέ̋ διαφορέ̋ (43) 492 (43) 492
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιέ̋) 
επενδυτική̋ δραστηριότητα̋ 1.333 (1.211) 1.386 63 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.534 5.147 4.434 3.251 
Πλέον/ µείον προσαρµογέ  ̋για µεταβολέ  ̋λογαριασµών κεφαλαίου κίνηση  ̋
ή που σχετίζονται µε τι̋ λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (4.855) (5.464) (3.070)  (5.464) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.149 8.952 917 7.670 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 9.515 (17.995) 7.949 (17.992)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (4.159) (5.278) (3.216) (3.425)
Καταβεβληµένοι φόροι (1.577) (978) (1.277) (785)

−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋ (α) 4.588 (5.681) 2.132 (11.933) 

−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών 
και λοιπών επενδύσεων (1.505) (12.619) (2.325) (12.619) 
Εισπράξει̋ από πωλήσει̋ θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 1.920 2.744 1.920 94
Αγορά ενσώµατων και ά̔λων παγίων στοιχείων (417) (232) (215) (106)  
Εισπράξει̋ από πωλήσει̋ ενσώµατων και ά̔λων παγίων στοιχείων 1 4 1 4
Πρόσοδοι επιχορηγήσεων ---- 15.463 ---- ----
Τόκοι εισπραχθέντε̋ 309 317 259 229

−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋ (β) 308 5.677 (360) (12.398) 

−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Χρηµατοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋
Εισπράξει̋ από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 65.000 23.818 65.000 23.018
Εξοφλήσει̋ δανείων (66.072) (30.331) (63.751) (5.400)
Μερίσµατα πληρωθέντα (10.538) ---- (10.535) ----

−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικέ  ̋δραστηριότητε  ̋(γ) (11.610) (6.513) (9.286) 17.618

−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα χρήσεω̋ (α) + (β) + (γ) (6.714) (6.517) (7.514) (6.713) 
Συναλλαγµατικέ̋ διαφορέ̋ 45 (132) 45 (132)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξη̋ χρήσεω̋ 12.144 18.793 10.711 17.428
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξη̋ χρήσεω̋ 
απορροφούµενων εταιρειών ---- ---- ---- 128

−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξη̋ χρήσεω̋ 5.475 12.144 3.242 10.711

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

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-
31/12/2014 παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση (1) των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.

2) Εντό̋ του α' εξαµήνου 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 και δεν έχει επέλθει αλλαγή στην µέθοδο ενσωµάτωση̋ σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.

4) Τα "Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρου̋" αφορούν συνολικό κέρδο̋ του Οµίλου και τη̋ Εταιρεία̋ ποσού € 1.240 χιλ. και €
1.225 χιλ. αντίστοιχα. Το εν λόγω κέρδο̋ προέκυψε συµψηφιστικά: α) από ζηµία απο την αποτίµηση € 433 χιλ. και από κέρδο̋
από την αναταξινόµηση στα αποτελέσµατα  διαθεσίµων προ̋ πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων  € 1.707χιλ. ,  β) κέρδο̋
του Οµίλου ποσού € 22 χιλ., από συναλλαγµατικέ̋ διαφορέ̋ κατά την µετατροπή εκµεταλλεύσεων εξωτερικού και γ) ζηµιά̋ από
την επανεκτίµηση «Υποχρεώσεων παροχών προσωπικού» ποσά € 56 χιλ. και € 49 χιλ. για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 

5) Την 31/12/2014 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 (8) των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων τη̋ περιόδου 1/1-
31/12/2014.

8) Στην Εταιρεία και στον Όµιλο δεν έχουν σχηµατιστεί "Λοιπέ̋ προβλέψει̋" έω̋ την 31/12/2014.
9) Ο αριθµό̋ του απασχολούµενου προσωπικού  την 31/12/2014 είναι : Όµιλο̋ 111, Εταιρεία 87 άτοµα.

την 31/12/2013 ήταν : Όµιλο̋ 100, Εταιρεία 88 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Έσοδα ---- 2.372
β) Έξοδα 3.274 3.163
γ) Απαιτήσει̋ 576 1.693
δ) Υποχρεώσει̋ 2 152
ε) Συναλλαγέ̋ και αµοιβέ̋ διευθυντικών στελεχών και µελών τη̋ διοίκηση̋ 2.020 1.685
στ) Απαιτήσει̋ από διευθυντικά στελέχη και µέλη τη̋ διοίκηση̋ 12 12
ζ) Υποχρεώσει̋ προ̋ τα διεθυντικά στελέχη και µέλη τη̋ διοίκηση̋ 5.238 5.238

11) ∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα τη  ̋ 31η  ̋ ∆εκεµβρίου 2014 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να
διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων όπω  ̋απαιτείται από το ∆ΛΠ 10.

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

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 125776001000 ( ΑΡ.Μ.Α.Ε.  13413/06/Β/86/111)

∆ήµο̋ Γλυφάδα̋, Λ. Βουλιαγµένη̋ 128, Τ.Κ. 166 74
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2014 έω̋ 31 ∆εκεµβρίου 2014

(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσει̋ που συντάσσουν ετήσιε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ ενοποιηµένε̋ και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
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 ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή.

ΓΛΥΦΑ∆Α ΑΤΤΙΚΗΣ, 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. 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.


