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F.G. EUROPE A.E. 
 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(σύµφωνα µε το άρθρο 5 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, δηλώνουν ότι, εξ όσων γνωρίζουν : 

 
Οι Εξαµηνιαίες ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1-

30/6/2017, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, 

απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή 

θέση και τα αποτελέσµατα περιόδου της Εταιρείας και του Οµίλου της F.G. EUROPE A.E., 

καθώς και των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/30-4-2007. 

 
Η Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/30-4-2007. 

 
 

Γλυφάδα, 27 Σεπτεµβρίου 2017 
 
 
 
 

Γεώργιος  Φειδάκης Ιωάννης  Παντούσης Κωνσταντίνος  ∆εµέναγας 
   
   
   
   

Πρόεδρος του ∆.Σ. ∆ιευθύνων Σύµβουλος  Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ. 
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F.G. EUROPE A.E. 

ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1-30/6/2017 

 
Η παρούσα Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις 

1/434/3-7-2007,7/448/11-10-2007 και 8/754/14-4-2016 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 
Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενηµέρωση των επενδυτών : 

• Για την οικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα, τη συνολική πορεία της εταιρείας 

και του Οµίλου κατά την υπό εξέταση περίοδο, καθώς και τις µεταβολές που 

επήλθαν. 

• Για τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του α΄ εξαµήνου της 

τρέχουσας οικονοµικής χρήσης και την επίδρασή τους στις εξαµηνιαίες Οικονοµικές 

Καταστάσεις Εταιρικές και Ενοποιηµένες, 

• Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία και τον Όµιλο κατά 

το δεύτερο εξάµηνο της υπό εξέταση χρήσης, 

• Για τις συναλλαγές που καταρτίσθηκαν µεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεµένων µε 

αυτήν προσώπων, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24. 

 
Α. Απολογισµός α΄ Εξαµήνου 

 
Εξέλιξη–Μεταβολές Οικονοµικών µεγεθών της Εταιρείας και του Οµίλου. 

 
Το α΄ εξάµηνο του 2017 οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας στην εσωτερική αγορά 

αυξήθηκαν κατά 19,42%, ανερχόµενες συνολικά σε € 19,06 εκατ. έναντι αντίστοιχων 

πωλήσεων € 15,96 εκατ. το α΄ εξάµηνο του 2016. Οι πωλήσεις των ∆ιαρκών Καταναλωτικών 

Αγαθών του Οµίλου σε τρίτους ανεξάρτητους πελάτες, ανήλθαν σε € 47,16 εκατ. έναντι € 

47,74 εκατ. αυτών του α΄ εξαµήνου του 2016 οριακά µειωµένες λόγω κυρίως της µείωσης των 

πωλήσεων από τις θυγατρικές εταιρείες στην Ιταλία και την Τουρκία.  

 
Η σχέση πωλήσεων εξωτερικού / εσωτερικού, λόγω της αύξησης των πωλήσεων στην 

εσωτερική αγορά, διαµορφώθηκε σε 58/42 το α΄ εξάµηνο του 2017 έναντι της σχέσης 63/37 

της αντίστοιχης περιόδου του 2016. 
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Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαµορφώθηκαν σε € 1,33 εκατ. έναντι κερδών € 1,49 

εκατ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2016, µειωµένα κατά 10,75%. Η ως άνω µείωση οφείλεται 

στη σηµαντική επιβάρυνση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων της Μητρικής Εταιρείας (λόγω 

κυρίως της ανόδου της τιµής του ευρώ), µε αποτέλεσµα την αύξηση των χρεωστικών 

συναλλαγµατικών διαφορών από 0,57 εκατ. την 30/6/2016 σε 1,01 εκατ. την 30/6/2017 και 

την ζηµία € 0,76 εκατ., που προέκυψε την 30/6/2017 από την αποτίµηση των παραγώγων. 

 
Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου, ανήλθαν σε € 2,20 εκατ., έναντι € 2,53 εκατ. αυτών του 

αντίστοιχου εξαµήνου του 2016, λόγω της µείωσης των κερδών της Μητρικής αλλά και της 

επιβάρυνσης των αποτελεσµάτων του Οµίλου από το αρνητικό αποτέλεσµα της θυγατρικής 

εταιρείας στην Τουρκία (ζηµία 0,20 εκατ.) και της νεοσυσταθείσας θυγατρικής εταιρείας στο 

Ηνωµένο Βασίλειο (ζηµία 0,19 εκατ.), η οποία δεν είχε ξεκινήσει ακόµη τη λειτουργία της.  

Σηµαντική συνεισφορά στο αποτέλεσµα του Οµίλου είχε η αύξηση των εσόδων και των 

κερδών του εξαµήνου, των δραστηριοποιούµενων στον τοµέα της ενέργειας θυγατρικών 

εταιρειών, λόγω κυρίως των ευνοϊκών ανεµολογικών συνθηκών της περιόδου.  

 
Αναλυτικά σε εταιρικό επίπεδο έχουµε: 
 
Πωλήσεις : Οι πωλήσεις κλιµατιστικών το α΄ εξάµηνο του 2017 ανήλθαν σε € 42,74 εκατ. 

από € 41,45 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, αυξηµένες κατά 3,11%. Οι πωλήσεις 

κλιµατιστικών στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν σηµαντικά κατά 17,01%, διαµορφούµενες σε 

€ 16,51 εκατ., έναντι πωλήσεων € 14,11 εκατ. το α΄ εξάµηνο του 2016.  

Οι λευκές συσκευές ESKIMO, αυξάνοντας συνεχώς το µερίδιό τους στην εσωτερική αγορά, 

αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 22,16% ανερχόµενες το α΄ εξάµηνο του 2017 σε € 2,26 εκατ. 

έναντι αντίστοιχων πωλήσεων € 1,85 εκατ. το α΄ εξάµηνο του 2016. 

 
Μικτά Κέρδη : Η αύξηση των συνολικών πωλήσεων κατά 4,62% (από € 43,29 εκατ. τον 

06/2016 σε € 45,29 εκατ. τον 06/2017) σε συνδυασµό µε την αύξηση του συντελεστή µικτού 

κέρδους (από 21,4% τον 06/2016 διαµορφώθηκε σε 22,0% τον 06/2017) είχαν ως 

αποτέλεσµα την κατά 7,68% αύξηση των µικτών κερδών, τα οποία από € 9,25 εκατ. το α΄ 

εξάµηνο του 2016 ανήλθαν σε € 9,96 εκατ. το α΄ εξάµηνο του 2017.  

 
Γενικά Έξοδα : Τα γενικά έξοδα της Μητρικής Εταιρείας (διοίκηση – διάθεση – λοιπά) 

εµφανίζονται µειωµένα κατά 4,24% ανερχόµενα το α΄ εξάµηνο του 2017 σε € 6,46 εκατ., 

έναντι € 6,75 εκατ. αυτών του α΄ εξαµήνου του 2016. 

 
EBITDA : Η µείωση των γενικών εξόδων, σε συνδυασµό µε την αύξηση των συνολικών 

πωλήσεων, οδήγησε σε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας της Εταιρείας κατά 14,93%, µε 

το EBITDA να διαµορφώνεται σε € 3,85 εκατ. από € 3,35 εκατ. αυτού του α΄ εξαµήνου του 

2016, και το ∆είκτη ΕBITDA σε 8,5% το α΄ εξάµηνο του 2017, έναντι 7,7% του αντίστοιχου 

δείκτη του 2016. 
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Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα : Σηµαντικά αυξηµένο κατά 97,35%, εµφανίζεται το 

χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα της περιόδου (έξοδο ποσού € 2,23 εκατ., έναντι αντίστοιχου 

εξόδου το α΄ εξάµηνο του 2016, ποσού € 1,13 εκατ.),  λόγω κυρίως της αύξησης των 

χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών και της ζηµίας που προέκυψε την 30/6/2017 από 

την αποτίµηση των παραγώγων. 

 
Καθαρά Κέρδη : Η αύξηση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων, επηρέασε τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα της Εταιρείας µε τα καθαρά προ φόρων και µετά από φόρους κέρδη να 

διαµορφώνονται στα € 1,33 εκατ. και € 0,93 εκατ. το α΄ εξάµηνο του 2017, έναντι αντίστοιχων 

αποτελεσµάτων € 1,49 εκατ. και € 1,06 εκατ. του α΄ εξαµήνου 2016.  

 
Αποθέµατα : Τα αποθέµατα της Εταιρείας εµφανίζονται αυξηµένα κατά 40,40%, ανερχόµενα 

σε € 48,20 εκατ. έναντι € 34,33 εκατ. αυτών της 31/12/2016. Λόγω της εποχικότητας των 

πωλήσεων στον κλιµατισµό και δεδοµένου ότι τα κλιµατιστικά αποτελούν τον κύριο όγκο των 

αποθεµάτων της Εταιρείας, εκτιµάται ότι, όπως συµβαίνει συνήθως το δεύτερο εξάµηνο του 

έτους, το ύψος των αποθεµάτων θα µειωθεί σηµαντικά µε τις πωλήσεις του επόµενου 

διαστήµατος. 

  
Εµπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις : Οι Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις εµφανίζονται 

αυξηµένες κατά 46,36%, ανερχόµενες στα € 36,37 εκατ. έναντι € 24,85 εκατ. αυτών της 

31/12/2016. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται αφενός στην αύξηση των πωλήσεων της Μητρικής 

Εταιρείας και αφετέρου στην εποχικότητα των πωλήσεων γεγονός που σηµαίνει ότι το ύψος 

των απαιτήσεων θα µειωθεί µε την ρευστοποίηση των υπολοίπων τους επόµενους µήνες του 

έτους. 

 
Συνολικές Υποχρεώσεις : Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε € 113,55 

εκατ. έναντι υποχρεώσεων € 80,66 εκατ. την 31/12/2016 λόγω αύξησης των υποχρεώσεων 

προς τον βασικό προµηθευτή της Εταιρείας. Οι εν λόγω υποχρεώσεις προβλέπεται να 

περιοριστούν σηµαντικότατα τους αµέσως προσεχείς µήνες βάσει του προγράµµατος 

πληρωµών της Εταιρείας.  

 
Σε επίπεδο Οµίλου : 

 
Πωλήσεις : Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου διαµορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα µε αυτές 

της 30/6/2016 ανερχόµενες σε € 52,13 εκατ. την 30/6/2017 έναντι € 52,16 εκατ. αυτών της 

30/6/2016.  

Τα έσοδα του Οµίλου στον τοµέα της ενέργειας ανήλθαν σε € 4,97 εκατ. έναντι εσόδων € 4,42 

εκατ., το αντίστοιχο εξάµηνο του 2016 σηµειώνοντας αύξηση κατά 12,44%, η οποία κυρίως 

οφείλεται στις ευνοϊκότερες έναντι του 2016 ανεµολογικές συνθήκες.  
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Μικτά Κέρδη : Τα µικτά κέρδη του Οµίλου διαµορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα µε αυτά του 

2016 ανερχόµενα σε € 14,41 εκατ. Ο συντελεστής µικτού κέρδους ανήλθε σε 27,6% 

διατηρούµενος στα ίδια επίπεδα µε αυτόν του εξαµήνου του 2016. 

 
Γενικά Έξοδα : Τα γενικά έξοδα του εξαµήνου στον Όµιλο µειώθηκαν κατά 12,66%, 

περιοριζόµενα στα € 9,93 εκατ. έναντι αντίστοιχων εξόδων του εξαµήνου του 2016 ποσού € 

11,37 εκατ. Η σηµειωθείσα µείωση των γενικών εξόδων οφείλεται τόσο στη συνολική µείωση 

των εξόδων της Μητρικής Εταιρείας όσο και στη µείωση των εξόδων διάθεσης και διοίκησης 

των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου.  

 
EBITDA : Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

αποσβέσεων (ΕBITDA), αυξήθηκαν κατά 3,43% και διαµορφώθηκαν σε € 6,94 εκατ. από € 

6,71 εκατ. το α΄ εξάµηνο του 2016, µε το λειτουργικό περιθώριο να διαµορφώνεται στο 

13,30% από 12,86% το αντίστοιχο διάστηµα του 2016. 

 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα : Το χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα του Οµίλου (έξοδο € 2,54 

εκατ. έναντι εξόδου € 1,42 εκατ. το α΄ εξάµηνο του 2016), εµφανίζεται σηµαντικά αυξηµένο 

κατά 78,87%, λόγω κυρίως της αύξησης των χρηµατοοικονοµικών εξόδων της Μητρικής 

Εταιρείας. 

 
Καθαρά Κέρδη : Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου διαµορφώθηκαν την 30/6/2017 σε € 2,20 

εκατ. έναντι € 2,53 εκατ. αυτών της 30/6/2016, µε τα καθαρά µετά από φόρους αποτελέσµατα 

να ανέρχονται σε € 1,32 εκατ. έναντι ποσού € 1,70 εκατ. την 30/6/2016 αντίστοιχα. 

 
Εµπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις : Οι Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου 

εµφανίζονται αυξηµένες κατά 32,78% ( € 45,85 εκατ. την 30/6/2017 από 34,53 εκατ. την 

31/12/2016) κυρίως λόγω της αύξησης των απαιτήσεων της Μητρικής Εταιρείας. 

 
Αποθέµατα : Αυξηµένα κατά 41,06% εµφανίζονται τα αποθέµατα του Οµίλου την 30/6/2017, 

ανερχόµενα σε € 53,11 εκατ. έναντι € 37,65 εκατ. την 31/12/2016, λόγω της 

προαναφερθείσας αύξησης των αποθεµάτων της Μητρικής (κυρίως λόγω εποχικότητας). Το 

ύψος των αποθεµάτων αναµένεται να µειωθεί τους επόµενους µήνες.  

 
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα : Τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου σηµαντικά αυξηµένα κατά 90,02% 

ανήλθαν την 30/6/2017 σε € 18,85 εκατ. έναντι  € 9,92 εκατ. αυτών της 31/12/2016 λόγω 

κυρίως της αύξησης των διαθεσίµων της Μητρικής Εταιρείας. 

 
Συνολικές Υποχρεώσεις : Οι συνολικές υποχρεώσεις του Οµίλου αυξήθηκαν κατά 27,24% 

(σε € 147,58 εκατ. από € 115,99 εκατ. την 31/12/2016), λόγω κυρίως της αύξησης των 

εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της Μητρικής Εταιρείας. 
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B. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ («Ε∆ΜΑ») 

 
Ο Όµιλος χρησιµοποιεί Εναλλακτικούς ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης («Ε∆ΜΑ») στα πλαίσια 

λήψης αποφάσεων σχετικά µε την αξιολόγηση των επιδόσεών του. Αυτοί οι Ε∆ΜΑ 

εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών 

αποτελεσµάτων του Οµίλου, της χρηµατοοικονοµικής του θέσης καθώς και της κατάστασης 

ταµειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (Ε∆ΜΑ) θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη πάντα σε 

συνδυασµό µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ και 

σε καµία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά. 

 
Για την αξιολόγηση των επιδόσεων του Οµίλου και της Εταιρείας χρησιµοποιούνται δείκτες 

κερδοφορίας όπως: Ebitda (Λειτουργικά Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων), 

περιθώριο Ebitda, περιθώριο κερδών προ φόρων και  αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 

Επιπλέον, χρησιµοποιούνται δείκτες ρευστότητας (γενική & ειδική ρευστότητα) και δείκτες 

δραστηριότητας (ηµέρες κάλυψης αποθεµάτων). 

 
Οι υπολογισµοί για τους Εναλλακτικούς ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης του Οµίλου αναλύονται 

ακολούθως: 

 
B.1. ∆είκτες Ρευστότητας 

 
Ο Όµιλος για να αξιολογήσει την ρευστότητα και να επιµετρήσει την ικανότητα του να 

αντιµετωπίσει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του χρησιµοποιεί τους κατωτέρω δείκτες 

ρευστότητας. 

 

 

30/06/2017 30/06/2016 Επεξήγηση 

∆είκτης Γενικής 

Ρευστότητας  Εταιρείας 
1,52 1,07 Κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία / Βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις 
∆είκτης Γενικής 

Ρευστότητας  Οµίλου 
1,68 1,19 

∆είκτης Ειδικής 

Ρευστότητας  Εταιρείας 
0,78 0,57 (Κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία - Αποθέµατα)  /  

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
∆είκτης Ειδικής 

Ρευστότητας  Οµίλου 
0,92 0,68 

 

B.2. ∆είκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας  

 
Ο Όµιλος για να επιµετρήσει την αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των αποθεµάτων 

χρησιµοποιεί τον παρακάτω δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας. Ο παρακάτω δείκτης 

απεικονίζει σε ηµέρες, την µέση διάρκεια παραµονής των αποθεµάτων στις αποθήκες του 

Οµίλου και της Εταιρίας. 
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30/06/2017 30/06/2016 Επεξήγηση 

 
∆είκτης Κάλυψης 
Αποθεµάτων σε ηµέρες 
Εταιρείας 

247 245 

Αποθέµατα / Κόστος 
πωληθέντων * 181  

∆είκτης Κάλυψης 
Αποθεµάτων σε ηµέρες 
Οµίλου 

255 244 

 

B.3. ∆είκτες Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

 
Ο Όµιλος αναφορικά µε την αξιολόγηση της αποτελεσµατικής απόδοσης των Ιδίων 

Κεφαλαίων του  χρησιµοποιεί τον παρακάτω δείκτη: 

 
Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσης µετά φόρων σαν 

ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων. 

 
Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) δείχνει πόσο αποδοτικά χρησιµοποιεί µια 

εταιρία τα κεφάλαια της για να δηµιουργήσει πρόσθετα έσοδα (κέρδη), και εκφράζεται σε 

ποσοστιαίες µονάδες. Χρησιµοποιείται ως ένδειξη αποτελεσµατικότητας µιας εταιρείας, 

δηλαδή πόσο κέρδος µπορεί να παράγει χρησιµοποιώντας τους διαθέσιµους πόρους που 

επενδύθηκαν από τους µετόχους της (µετοχικό κεφάλαιο) και τα αποθεµατικά της. 

 

 
30/06/2017 30/06/2016 Επεξήγηση 

∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων 

Κεφαλαίων Εταιρείας 
2,82% 3,25% 

 

Κέρδη µετά φόρων / Ίδια 

κεφάλαια 

 

∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων 

Κεφαλαίων Οµίλου 
3,25% 4,33% 

 

B.4. ∆είκτες Αποδοτικότητας  

 
Ο Όµιλος αναφορικά µε την αξιολόγηση της αποδοτικότητας του χρησιµοποιεί τους 

παρακάτω δείκτες: 

 
B.4.1. Το δείκτη περιθωρίου κερδών προ φόρων που απεικονίζει τα κέρδη προ φόρων 

ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. 

 

 
30/06/2017 30/06/2016 Επεξήγηση 

∆είκτης Κερδών προ 

Φόρων Εταιρείας 
2,93% 3,44% 

Κέρδη προ φόρων / Κύκλο 

εργασιών ∆είκτης Κερδών προ 

Φόρων Οµίλου 
4,22% 4,83% 
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B.4.2. Τον δείκτη EBITDA ο οποίος απεικονίζει το EBITDA ως ποσοστό επί του κύκλου 

εργασιών. 

 
30/06/2017 30/06/2016 Επεξήγηση 

∆είκτης EBITDA  

Εταιρείας 
8,49% 7,74% 

EBITDA (*) / Κύκλο εργασιών 

∆είκτης EBITDA  Οµίλου 13,30% 12,81% 

 

(*) EBITDA = Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων & εκτάκτων και ανόργανων 

αποτελεσµάτων και υπολογίζεται ως εξής: 

  Όµιλος Εταιρεία 

 
30/06/201

7 
30/06/201

6 
30/06/201

7 
30/06/201

6 

Κέρδη προ φόρων 2.202 2.528 1.337 1.489 

+ Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 4.202 3.433 3.454 2.627 

-Χρεωστικές Συναλλαγµατικές 
διαφορές 

(1.351) (835) (1.014) (575) 

-Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (1.666) (2.012) (1.224) (1.494) 

+Πιστωτικές Συναλλαγµατικές 
διαφορές 

1.659 1.725 1.224 1.230 

+Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων και 
άυλων στοιχείων 

2.741 2.721 76 75 

-Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων (852) (852) - - 

EBITDA 6.935 6.708 3.853 3.352 

 

Γ. Σηµαντικά Γεγονότα το α΄ Εξάµηνο 
 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την Τετάρτη, 28 Ιουνίου 

2017, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν νόµιµα εννέα (9) µέτοχοι 

εκπροσωπούντες το 71,11% του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας, παµψηφεί και 

οµόφωνα : 

1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 

1/1 έως 31/12/2016. 

2. Αποφάσισε οµόφωνα τη µη διανοµή µερίσµατος στους µετόχους της εταιρείας. 

3.Αποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων 30 και 31του Καταστατικού της Εταιρείας ως 

ακολούθως : 

 Άρθρον 30. 

Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον δικαιούται να µεταβιβάσει δι’ ειδικής εντολής υφ’ ους 

όρους ήθελεν εγκρίνει µέρος των εξουσιών αυτού προς εν ή πλείονα των µελών 

αυτού τους Γενικούς ∆ιευθυντάς ή προς ένα ή πλείονας υπαλλήλους της 

Εταιρείας ή τρίτους, οίτινες δύνανται να δεσµεύουν την Εταιρεία δια µόνης της 

υπογραφής των. 
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Άρθρον 31. 

Όπως η Εταιρεία αναλάβει εγκύρους υποχρεώσεις απαιτούνται δύο υπογραφαί, 

εκτός των περιπτώσεων εξουσιοδότησης του άρθρου 30. ∆ι΄ αποφάσεως του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου θέλουσιν ορισθεί οι έχοντες το δικαίωµα τούτο 

σύµβουλοι, υπάλληλοι της Εταιρείας ή τρίτοι, ειδικώς προς τούτο 

εξουσιοδοτούµενοι υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

4. Εξέλεξε νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε θητεία δύο ετών ως ακολούθως : 

Εκτελεστικά Μέλη :Φειδάκης Γεώργιος του Αθανασίου, Παντούσης Ιωάννης του ∆ηµητρίου, 

Φειδάκης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου και ∆εµέναγας Κωνσταντίνος του Ανδρέα - Φώτιου. 

Μη εκτελεστικό µέλος : Οικονοµόπουλος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου. 

Ανεξάρτητα µη Εκτελεστικά Μέλη : Λιούκας Σπύρος του Κωνσταντίνου, Πιµπλής Νικόλαος 

του Ευάρεστου και Κατσουλάκος Ιωάννης του Σωκράτη. 

5. Εξέλεξε ως νέα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, 

τους κάτωθι : 

Τον κ. Ψαλτάκη Χαράλαµπο, συνταξιούχο πρώην Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ως Πρόεδρο και 

µέλη τους κ.κ. Σπύρο Λιούκα ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του δ.σ., πρώην καθηγητή του 

Οικονοµικού Πανεπιστηµίου και Παναγιώτη Οικονοµόπουλο µη εκτελεστικό µέλος του δ.σ.  

6. Απήλαξε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από 

κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2016. 

7. Έδωσε άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και ενέκρινε τη σύναψη 

συµβάσεων µεταξύ της Εταιρείας και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή εταιριών 

συνδεδεµένων µε αυτούς. 

8. Χορήγησε άδεια στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας 

σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή 

στην διεύθυνση εταιριών συνδεδεµένων µε την Εταιρία που επιδιώκουν όµοιους ή 

παρεµφερείς σκοπούς. 

9. Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON, για την διενέργεια του τακτικού 

ελέγχου  των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας, Εταιρικών και Ενοποιηµένων, καθώς 

και του φορολογικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2017 και ενέκρινε την 

συµφωνηθείσα αµοιβή. 

 
∆. Προοπτικές και Αναµενόµενη Εξέλιξη, Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για το 

β΄ Εξάµηνο 

 
Προοπτικές – Αναµενόµενη Εξέλιξη 
 
Η διοίκηση εκτιµά ότι η σταθερή πορεία της Εταιρείας και του Οµίλου θα συνεχισθεί και στο 

2ο εξάµηνο του 2017, προσβλέποντας στην ανάπτυξη των πωλήσεων των θυγατρικών 

εταιρειών στην Ιταλία και την  Τουρκία, στο ξεκίνηµα της δραστηριότητας της θυγατρικής 
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εταιρείας στην Αγγλία, και στην περαιτέρω ενίσχυση των εσόδων των εταιρειών του Οµίλου 

που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ενέργειας.  

 
Χρηµατοοικονοµικός Κίνδυνος 

 
Παράγοντες χρηµατοπιστωτικού Κινδύνου : Οι δραστηριότητες του Οµίλου τον εκθέτουν 

σε διαφόρους κινδύνους, συναλλαγµατικούς κινδύνους, κινδύνους µεταβολής του επιπέδου 

των επιτοκίων, κινδύνους ταµειακών ροών, κινδύνους τιµών, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 

ρευστότητας. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου επικεντρώνεται στη µη 

προβλεψιµότητα των κεφαλαιαγορών µε στόχο την ελαχιστοποίηση των παραγόντων που 

µπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου. Ο Όµιλος 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 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. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει 

οδηγίες για την διαχείριση κινδύνων γενικά και ειδικά, καλύπτοντας θέµατα όπως 

συναλλαγµατικούς κινδύνους, κινδύνους µεταβολής επιτοκίων, πιστωτικούς κινδύνους, τη 

χρήση παράγωγων και µη χρηµατοπιστωτικών µέσων καθώς και την επένδυση επιπλέον 

ρευστότητας. 

 
Κίνδυνοι Αγοράς 

Συναλλαγµατικοί Κίνδυνοι : Ο Όµιλος δραστηριοποιείται διεθνώς και εκτίθεται σε κινδύνους 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών που προκύπτουν από την έκθεση σε διαφορετικά νοµίσµατα 

κυρίως του USD και της TL. Συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει από περιουσιακά στοιχεία 

και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα διαφορετικό του Ευρώ. Ο Όµιλος κατά περίπτωση 

προβαίνει σε αντιστάθµιση του συναλλαγµατικού κινδύνου µέσω σύναψης συµβάσεων 

παραγώγων αλλά δεν κάνει χρήση της λογιστικής της αντιστάθµισης. 

Κίνδυνοι Τιµών : Ο Όµιλος εκτίθεται σε κινδύνους τιµών µετοχών που προέρχονται από 

επενδύσεις σε µετοχές εισηγµένων εταιρειών στο ΧΑ και χαρακτηρίζονται για τον σκοπό 

σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων ως διαθέσιµα προς πώληση. Στα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται και εισηγµένες µετοχές αξίας 

κτήσης € 8.167 χιλ., για τις οποίες η ζηµία από την αποτίµησή τους την 30/06/2017 

υπολογίζεται σε ποσό € 3.432 χιλ. Κάθε ενδεχόµενη ζηµιά από τα εν λόγω 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία είναι διασφαλισµένη από υπογεγραµµένη συµφωνία κάλυψης, 

αντισταθµίζοντας έτσι το αποτέλεσµα από την αποτίµηση στις οικονοµικές καταστάσεις. Για τη 

διαχείριση των κινδύνων τιµών που προέρχονται από επενδύσεις σε µετοχές ο Όµιλος 

δηµιουργεί διασπορά στο χαρτοφυλάκιο του. Η διασπορά του χαρτοφυλακίου είναι σύµφωνη 
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µε τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αφορούν την επένδυση διαθεσίµων σε 

µετοχές. 

 
Κίνδυνοι Ταµειακών Ροών και Επιτοκίων : Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο ταµειακών ροών 

ο οποίος µπορεί να προέλθει : α) από ενδεχόµενη µελλοντική µεταβολή των κυµαινόµενων 

επιτοκίων, τα οποία θα  διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά τις ταµειακές εισροές ή / και 

εκροές που συνδέονται µε περιουσιακά στοιχεία ή / και  υποχρεώσεις του Οµίλου, β) από τη 

µεγάλη αύξηση των απαιτήσεων λόγω πιθανής επιµήκυνσης του χρόνου πίστωσης των 

πελατών όταν οι συνθήκες της αγοράς το επιβάλουν και γ) από την αύξηση των αποθεµάτων. 

Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει κυρίως από µακροπρόθεσµο και βραχυπρόθεσµο τραπεζικό 

δανεισµό σε Ευρώ µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Ο Όµιλος 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 υπολογίζει την επίδραση στα αποτελέσµατα µιας 

µεταβολής των επιτοκίων για τις σηµαντικές χορηγήσεις µεσοπρόθεσµης και 

µακροπρόθεσµης διάρκειας.  

 
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 συνεχώς και ιδιαίτερα στην 

παρούσα κρίσιµη οικονοµική κατάσταση την φερεγγυότητα των πελατών 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 κάποιο µεµονωµένο πελάτη. Πωλήσεις σε ιδιώτες διενεργούνται τοις 

µετρητοίς. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 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. Πέραν των ανωτέρω ενεργειών από 1/1/2017 η 

Εταιρεία, συνεργαζόµενη µε την εταιρεία ATRADIUS προέβη σε ασφάλιση των απαιτήσεών 

της από τους πελάτες; της στην Ελλάδα , ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο επισφάλειας, 

 
Κίνδυνος Ρευστότητας : Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συµπεριλαµβάνει την 

διασφάλιση ύπαρξης επαρκών διαθεσίµων και ισοδύναµων καθώς και την εξασφάλιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας µέσω των υφιστάµενων εγκεκριµένων ορίων χρηµατοδότησης. Η 

∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί και αναπροσαρµόζει καθηµερινά το ταµειακό πρόγραµµα 

ρευστότητας µε βάση τις αναµενόµενες ταµειακές εισροές και εκροές. 

 
Εποχικότητα των πωλήσεων κλιµατιστικών : Οι πωλήσεις του κλάδου παρουσιάζουν 

έντονη εποχικότητα τους θερινούς κυρίως µήνες. Το γεγονός δηµιουργεί κινδύνους για 

πιθανές επισφάλειες λόγω του µεγάλου ύψους σε απόλυτα νούµερα, των πιστωτικών 

ανοιγµάτων των πελατών, σε µικρό σχετικά χρονικό διάστηµα.  
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Τα τελευταία χρόνια, η τάση αυτή ελέγχεται περισσότερο, βοηθώντας σε αυτό και η σηµαντική 

αύξηση των εξαγωγών, µέσω των οποίων κατανέµεται η ζήτηση σε όλο το διάστηµα του 

έτους, διατηρώντας σε περιόδους έξαρσης των καιρικών φαινοµένων, µια σχετικά αυξηµένη 

ζήτηση ιδιαίτερα τους θερινούς µήνες. Το γεγονός αυτό βοηθά στην καλύτερη εξυπηρέτηση 

των πελατών και στον περιορισµό των όποιων προβληµάτων. 

 
Ε. 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 α’ εξάµηνο του 2017 πωλήσεις εµπορευµάτων 

στην θυγατρική της εταιρεία στην Τουρκία FG EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI SANAYI VE 

TICATER, οι οποίες ανήλθαν σε € 2,36 εκατ. Από τις πωλήσεις αυτές, καθώς και από 

πωλήσεις προηγούµενων χρήσεων, η FG EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI SANAYI VE 

TICATER οφείλει στην F.G. EUROPE A.E. το ποσό € 3,41 εκατ. 

Η F.G. EUROPE A.E. πραγµατοποίησε το α’ εξάµηνο του 2017 πωλήσεις εµπορευµάτων 

στην θυγατρική της εταιρεία στην Ιταλία FG EUROPE ITALIA SPA, οι οποίες ανήλθαν σε € 

10,34 εκατ. καθώς και πωλήσεις υπηρεσιών υποστήριξής λογισµικού προγράµµατος αξίας € 

0,03 εκατ. Από τις πωλήσεις αυτές η FG EUROPE ITALIA SPA οφείλει στην F.G. EUROPE 

A.E. ποσό € 8,63 εκατ. 

Η F.G. EUROPE A.E. πραγµατοποίησε το α’ εξάµηνο του 2017 αγορές εµπορευµάτων από 

την θυγατρική της εταιρεία στην Ιταλία FG EUROPE ITALIA SPA, οι οποίες ανήλθαν σε € 

0,02 εκατ.  

Η F.G. EUROPE A.E. πραγµατοποίησε το α’ εξάµηνο του 2017 πωλήσεις εµπορευµάτων 

στην θυγατρική της εταιρεία στην Μεγάλη Βρετανία FG EUROPE UK LTD, οι οποίες ανήλθαν 

σε € 0,04 εκατ. Επίσης τιµολόγησε την FG EUROPE UK για ενοίκια που είχε καταβάλει για 
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λογαριασµό της κατά το ιδρυτικό στάδιο ποσού € 0,03 εκατ. Από τις ανωτέρω πωλήσεις, 

καθώς και από προσωρινές ταµειακές διευκολύνσεις ποσού € 0,08 η FG EUROPE UK LTD 

οφείλει την 30/6/2017 στην F.G. EUROPE A.E. ποσό € 0,15 εκατ.  

Η F.G. EUROPE A.E. την 30/6/2017 έχει υπόλοιπο προς καταβολή στην θυγατρική της 

εταιρεία στην Μεγάλη Βρετανία FG EUROPE UK LTD οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο ύψους  

€ 0,34 εκατ. 

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

καταβλήθηκαν εντός του α΄ εξαµήνου του 2017 από τις εταιρείες του Οµίλου για µισθώσεις 

γραφείων και αποθηκών € 1,64 εκατ. Από το ποσό αυτό € 1,58 εκατ. κατέβαλε η F.G. 

EUROPE A.E., Οι αντίστοιχες καταβολές του Οµίλου και της Εταιρείας για το 2016 

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 2016 

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 2015.  

 Η F.G. EUROPE έως την 30/6/2017 είχε καταβάλει ως προκαταβολή έναντι µισθωµάτων 

στην ΣΑΙΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. το ποσό των € 0,14 εκατ. 

Η F.G. EUROPE έως την 30/6/2017 είχε λάβει ως προσωρινή ταµειακή διευκόλυνση από την 

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ το ποσό των € 0,30 εκατ., από την ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ ΑΕ 

το ποσό των € 0,10 εκατ., από την RF ENERGY AE το ποσό των € 0,60 εκατ. και από την 

ΑΙΟΛΙΚΗ Α∆ΕΡΕΣ ΑΕ το ποσό των € 1,75 εκατ.  

 
ΣΤ. Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 

 
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 Kώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΚΕ∆) 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 F.G. EUROPE A.E. αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία και βαρύτητα στην εξασφάλιση της 

διαφάνειας των διαδικασιών που αφορούν τις εν γένει ενέργειες και συναλλαγές της, 

στοχεύοντας στην εδραίωση της αξιοπιστίας της έναντι των µετόχων της και του ευρύτερου 

επενδυτικού κοινού. 

Πολιτική της εταιρείας αποτελεί η εφαρµογή των αρχών της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Η 

πολιτική αυτή µε βάση τον νόµο σε συνδυασµό µε πρακτικές που ακολουθούνται από τις 
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διάφορες υποεπιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αποτελεί θεµελιώδη παράγοντα για 

επίτευξη του εταιρικού στόχου που είναι η µεγιστοποίηση της αξίας των µετόχων.  

Ζ. 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. 

Η. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
 
Η ∆ιοίκηση της F.G. EUROPE A.E. είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένη σε θέµατα που 

αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Ο σεβασµός στο περιβάλλον, η προώθηση των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η συµβολή στην ανακύκλωση, είναι πάγιες κατευθύνσεις 

συνυφασµένες µε τη στρατηγική της εταιρείας και χαρακτηρίζουν την εταιρική της ταυτότητα. 

Στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Εταιρεία ενισχύει αδύναµες 

οικονοµικά οµάδες και νοικοκυριά µε τη δωρεάν χορήγηση και εγκατάσταση κλιµατιστικών 

µονάδων. Όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας, 

και του Οµίλου µπορούν να διαπιστωθούν από τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης  Ιουνίου 

2017.  

 

Γλυφάδα, 27 Σεπτεµβρίου 2017 
 

- Ο - 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΙ∆ΑΚΗΣ 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

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

Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών» 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση 

χρηµατοοικονοµικής θέσης  της Εταιρείας F.G. EUROPE Α.Ε., της 30
ης

 Ιουνίου 2017 και τις 

σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, 

µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την 

ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την 

ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για 

την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση 

Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι 

η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

Εύρος Επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 

«Επισκόπηση Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον 

Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς 

πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην 

εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι 

ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν 

περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να 

εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη 

ελέγχου. 

Συµπέρασµα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα 

µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
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Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών 

στοιχείων της προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής 

έκθεσης µε τη συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 

 

 

Αθήνα, 27 Σεπτεµβρίου 2017 

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-

30/6/2017  

1/1-

30/6/2016   
1/1-

30/6/2017  

1/1-

30/6/2016 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 4 52.131 52.159   45.289 43.293 

Κόστος Πωλήσεων   (37.719) (37.748)   (35.333) (34.046) 

Μικτό Κέρδος    14.412 14.411   9.956 9.247 

Άλλα έσοδα    283 909   63 121 

Έξοδα διάθεσης  10 (7.661) (8.379)   (5.429) (5.711) 

Έξοδα διοίκησης   (2.152) (2.830)   (988) (1.001) 

Άλλα έξοδα    (144) (162)   (43) (34) 

Κέρδη εκµετάλλευσης   4.738 3.949   3.559 2.622 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  5 1.666 2.012   1.224 1.494 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  5 (4.202) (3.433)   (3.454) (2.627) 

Κέρδη προ φόρων    2.202 2.528   1.329 1.489 

Φόρος εισοδήµατος  6 (880) (830)   (402) (430) 

Κέρδος περιόδου   1.322 1.698   927 1.059 

              

Το κέρδος αποδίδεται σε :              

Ιδιοκτήτες µητρικής   956 1.485   - - 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές    366 213   - - 

Σύνολο   1.322 1.698   927 1.059 

              

Λοιπά συνολικά έσοδα             

Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων σε µεταγενέστερες περιόδους             

Συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή 

εκµεταλλεύσεων εξωτερικού   (222) 73   - - 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου καθαρά από 

φόρο   (222) 73   - - 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο   1.100 1.771   927 1.059 

              

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αποδίδονται σε :             

Ιδιοκτήτες µητρικής   827 1.525   - - 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές    273 246   - - 

Σύνολο   1.100 1.771   - - 

              

Kέρδη περιόδου ανά µετοχή              

Βασικά  και αποµειωµένα (εκφρασµένα σε €): 7 0,0181 0,0281   0,0176 0,0201 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2017 (Ενοποιηµένη & Εταιρική) 

    Ο Όµιλος    Η Εταιρεία  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Σηµ. 30/6/2017 31/12/2016   30/6/2017 31/12/2016 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία             
Ενσώµατα πάγια 8 49.772 52.291   674 709 

Επενδύσεις σε ακίνητα 8 239 241   239 241 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  8 6.583 6.724   3 4 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 1.2 - -   33.808 33.221 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 11 5.357 7.923   5.295 7.897 

Αναβαλλόµενοι φόροι   4.994 5.387   3.803 4.205 
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία 14 3.471 875   3.471 875 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων   70.416 73.441   47.293 47.152 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία             
Αποθέµατα  9 53.107 37.648   48.203 34.330 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 10 45.854 34.532   36.369 24.846 

Ταµ ιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12 18.852 9.923   14.604 6.317 

Σύνολο κυκλοφορούντων   117.813 82.103   99.176 65.493 

Σύνολο Ενεργητικού    188.229 155.544   146.469 112.645 

              

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ             

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ              

Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής             

Μετοχικό κεφάλαιο    15.840 15.840   15.840 15.840 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο    6.731 6.731   6.731 6.731 

Λοιπά αποθεµατικά   3.929 3.972   3.915 3.904 

Αποτελέσµατα εις νέον   (7.000) (7.907)   6.429 5.513 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Ιδιοκτητών 

Μητρικής   19.500 18.636   32.915 31.988 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές    21.154 20.918   -  -  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    40.654 39.554   32.915 31.988 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ              

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις              
Μακροπρόθεσµα δάνεια  13 55.719 62.311   47.843 53.324 

Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζόµενους   758 766   619 635 

Αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις   15.292 16.144   - - 

Μακροπρόθεσµες προβλέψεις    2.043 1.979   - - 

Αναβαλλόµενοι φόροι   3.732 3.326   - - 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων   77.544 84.526   48.462 53.959 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις              
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια  13 630 2.012   - 2.012 
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων 

δανείων 13 12.192 12.000   10.471 10.200 

Οφειλόµενοι φόροι εισοδήµατος    133 27   - - 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 15 57.076 17.425   54.621 14.486 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   70.031 31.464   65.092 26.698 

Σύνολο υποχρεώσεων   147.575 115.990   113.554 80.657 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων    188.229 155.544   146.469 112.645 
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Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων (Εταιρική) 

Η Εταιρεία 

  

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 

υπέρ το 

άρτιο 

Τακτικό 

αποθεµατικό 

Αναλογιστικά 

κέρδη και 
ζηµιές 

Αδιανέµητα 

κέρδη / (Σω-

ρευµένες 

ζηµιές) Σύνολο 

              

Υπόλοιπο την 1/1/2016 15.840 6.731 3.939 (85) 5.051 31.476 

   Μεταβολή περιόδου             

Κέρδη περιόδου - - - - 1.059 1.059 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου - - - - 1.059 1.059 

Τακτικό αποθεµατικό - - 54   (54) - 

Υπόλοιπο την 30/6/2016 15.840 6.731 3.993 (85) 6.056 32.535 

              

Υπόλοιπο την 1/1/2017 15.840 6.731 3.994 (90) 5.513 31.988 

   Μεταβολή περιόδου             

Κέρδη περιόδου - - - - 927 927 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου - - - - 927 927 

Τακτικό αποθεµατικό - - 11 - (11) - 

Υπόλοιπο την 30/6/2017 15.840 6.731 4.005 (90) 6.429 32.915 

 
 

 
 
 
 
 
 

Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων (Ενοποιηµένη) 

Ο Όµιλος 

  

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 

υπέρ το 

άρτιο 

Τακτικό 

αποθεµατικό 

Αποθεµατικά 

φορολογικών 

νόµων / 

Λοιπά 

Αδιανέµητα 

κέρδη / (Σω-

ρευµένες 

ζηµιές) Σύνολο 

Μη 

ελέγχουσες 

συµµετοχές 

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων 

                  

Υπόλοιπο την 1/1/2016 15.840 6.731 4.175 (143) (9.588) 17.015 19.540 36.555 

   Μεταβολή περιόδου                 

Κέρδη περιόδου - - - - 1.485 1.485 213 1.698 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - 40 - 40 33 73 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα περιόδου - - - 40 1.485 1.525 246 1.771 

Τακτικό αποθεµατικό - - 136 - (95) 41 (41) - 

(Αύξηση)/µείωση ποσοστού 

συµµετοχής σε θυγατρικές  - - - - - - 863 863 

Υπόλοιπο την 30/6/2016 15.840 6.731 4.311 (103) (8.198) 18.581 20.608 39.189 

                  

Υπόλοιπο την 1/1/2017 15.840 6.731 4.310 (338) (7.907) 18.636 20.918 39.554 

   Μεταβολή περιόδου                 

Κέρδη περιόδου - - - - 956 956 366 1.322 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - (129)   (129) (93) (222) 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα περιόδου - - - (129) 956 827 273 1.100 

Τακτικό Αποθεµατικό - - 86 - (49) 37 (37) - 

Υπόλοιπο την 30/6/2017 15.840 6.731 4.396 (467) (7.000) 19.500 21.154 40.654 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών (Ενοποιηµένη και Εταιρική) 

  Ο Όµιλος   Η Εταιρεία  

  

1/1-

30/6/2017 

1/1-

30/6/2016   

1/1-

30/6/2017 

1/1-

30/6/2016 

Λειτουργικές δραστηριότητες      

Κέρδη προ φόρων 2.202  2.528    1.329  1.489  

Πλέον / µείον προσαρµογές για:           

Αποσβέσεις 2.741  2.721    76  75  

Προβλέψεις 791  803    186  734  

Συναλλαγµατικές διαφορές 621  (27)    625  (40)  

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας (7)  (97)    (1)  (74)  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.023  2.430    1.682  1.969  

Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων επενδύσεων (852)  (852)    - - 

Προβλέψεις παροχών σε εργαζοµένους 27  40    17  35  

Λειτουργικό αποτέλεσµα προ των µεταβολών στο 

κεφάλαιο κίνησης 7.546  7.546    3.914  4.188  

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 

λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:           

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (16.018)  (15.903)    (13.966)  (15.222)  

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (14.297)  (10.319)    (14.431)  (6.158)  

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 39.517  28.224    39.993  25.424  

Μείωση / (αύξηση) λοιπών µακροπροθεσµών 

απαιτήσεων 2.565  -   2.602  - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες 19.313  9.548    18.112  8.232  

Μείον:           

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (2.511)  (2.249)    (2.238)  (1.846)  

Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 16.802  7.299    15.874  6.386  

Επενδυτικές δραστηριότητες           

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων - -   (234)  (1.053)  

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων (81)  (33)    (40)  (14)  

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 2  16    2  16  

Τόκοι εισπραχθέντες 12  34    6  13  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) (67)  17    (266)  (1.038)  

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες           

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου (από µη 

ελέγχουσες συµµετοχές) - 863   - - 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - 19.994    - 19.994  

Εξοφλήσεις δανείων (7.761)  (28.714)    (7.291)  (28.010)  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) (7.761)  (7.857)    (7.291)  (8.016)  

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 8.974  (541)    8.317  (2.668)  

Συναλλαγµατικές διαφορές (45)  301    (30)  301  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 9.923  20.615    6.317  15.380  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 18.852  20.375    14.604  13.013  
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Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων 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, καθώς και 

στην εισαγωγή και εµπορία  λευκών  ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. 

 
Οι θυγατρικές εταιρείες F.G. EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET AS,  

F.G. EUROPE ITALIA SPA και F.G EUROPE UK LTD,  δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή 

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

παρακάτω θυγατρικές της   δραστηριοποιούνται στον τοµέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιµες πηγές. 

 - Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.  - ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.                                      
 - CITY ELECTRIC A.E.  - R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ A.E.                                                  

 - ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ Α.Ε.                       - ΑΙΟΛΙΚΗ Α∆ΕΡΕΣ Α.Ε. 
 

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

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

ανήρχετο την 30 Ιουνίου 2017 σε 135 άτοµα και της Εταιρείας σε 92 άτοµα. Οι µετοχές της 

Εταιρείας είναι εισηγµένες στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  

 
Τα "Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους" αφορούν ζηµία του Οµίλου € 222 το  οποίο 

προέκυψε από συναλλαγµατικές διαφορές κατά την µετατροπή εκµεταλλεύσεων εξωτερικού. 

 
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 

30/6/2017 

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 UK LTD 100% (α) 
Μεγάλη 
Βρετανία 

Ολική ενοποίηση 

4 

F.G. EUROPE KLIMA 

TEKNOLOJILERI SANAYI VE 

TICARET A.S. 
55% (α) Τουρκία Ολική ενοποίηση 

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

6 Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
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7 CITY ELECTRIC A.E. 50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 

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

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

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

11 R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ A.E.                  50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 

 

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

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

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. 

 
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 30/06/2017 αναλύεται ως εξής : 

Συµµετοχές 30/6/2017 

Α/Α Επωνυµία Θυγατρικών 

    Υπόλοιπο             

έως          

31.12.16 

    Προσθήκες     

01/01-30/06/17 

Μειώσεις   

01/01 -

30/06/17 

Υπόλοιπο 

30/06/17 

1 R.F. ENERGY AE 29.287 - - 29.287 

2 

F.G. EUROPE KLIMA 

TEKNOLOJILERI SANAYI VE 

TICARET AS 
2.532 - - 2.532 

3 F.G. EUROPE ITALIA SPA 1.402 - - 1.402 

4 F.G. EUROPE UK LTD - 587 - 587 

  ΣΥΝΟΛΟ 33.221 587 - 33.808 

            

Συµµετοχές 31/12/2016 

Α/Α Επωνυµία Θυγατρικών 

    Υπόλοιπο             

έως          

31.12.15 

    Προσθήκες     

01/01-31/12/16 

Μειώσεις   

01/01 -

31/12/16 

Υπόλοιπο 

31/12/16 

1 R.F. ENERGY AE 29.287 - - 29.287 

2 

F.G. EUROPE KLIMA 

TEKNOLOJILERI SANAYI VE 

TICARET AS 
1.479 1.053 - 2.532 

3 F.G. EUROPE ITALIA SPA 252 1.150 - 1.402 

  ΣΥΝΟΛΟ 31.018 2.203 - 33.221 

 

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

Βρετανίας και Ιρλανδίας ιδρύθηκε την 14/2/2017 µε έδρα το Λονδίνο θυγατρική εταιρεία µε 

αντικείµενο την πώληση όλων των τύπων κλιµατιστικών στην επικράτεια της Μεγάλης 
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Βρετανίας. Η επωνυµία της εταιρείας είναι FG EUROPE UK LIMITED, το αρχικό της κεφάλαιο  

ανέρχεται σε € 587 και η F.G. EUROPE A.E. συµµετέχει µε ποσοστό 100%.  

 
2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

 
Οι απλές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (εφεξής «Οικονοµικές Καταστάσεις») 

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

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

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

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

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

«Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση» και συνεπώς πρέπει να εξετάζονται σε 

συνδυασµό µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2016, που είναι 

διαθέσιµες στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας.  

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

αυτές µε αυτές των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου για την χρήση που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 2016 εκτός από τις νέες τροποποιήσεις προτύπων και των νέων διερµηνειών  

που έχουν τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έχουν υιοθετηθεί από την  

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
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 στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες 

γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης 

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

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

πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για 

τη διενέργεια εκτιµήσεων. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να 

διαφοροποιούνται από τους λογιστικούς υπολογισµούς.  

 
Κατά τη σύνταξη των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών αυτών καταστάσεων, οι 

σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις, που υιοθετήθηκαν από τη ∆ιοίκηση για την 

εφαρµογή των λογιστικών αρχών του Οµίλου, είναι συνεπείς µε αυτές που εφαρµόστηκαν στις 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2016. 

 
Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει ο Όµιλος στην επιχειρηµατική του δραστηριότητα παραµένουν 

οι ίδιοι όπως αυτοί που υπήρχαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 

της 31ης ∆εκεµβρίου 2016. 
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Τα λειτουργικά αποτελέσµατα της εξαµηνιαίας περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2017 δεν 

είναι ενδεικτικά των αποτελεσµάτων που αναµένονται για τη χρήση που θα λήξει την 31 

∆εκεµβρίου 2017 λόγω της εποχικότητας του σηµαντικότερου ίσως τοµέα της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας. Η προαναφερθείσα εποχικότητα οφείλεται στο ότι οι πωλήσεις των 

κλιµατιστικών που αποτελούν την κατ΄ εξοχήν δραστηριότητα της Εταιρείας και του Οµίλου, 

βοηθούντων και των κλιµατολογικών συνθηκών, αυξάνονται σηµαντικά στο β’ και γ’  τρίµηνο 

του έτους. 

 
Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις 

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

αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

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 

∆εν υπάρχουν νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις ή Τροποποιήσεις υφιστάµενων 

Προτύπων τα οποία έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από 

την 01/01/2017 ή µεταγενέστερα. 

2.2.2 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων 

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

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το 

Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ 

είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

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

που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 15. Το εν 

λόγω Πρότυπο είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις που αφορούν στην 

αναγνώριση των εσόδων σύµφωνα µε τις αρχές τόσο των ∆ΠΧΑ όσο και των Αµερικανικών 

Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP).  Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται 

το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς µε σηµαντικό µέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο 

Πρότυπο αναµένεται να βελτιώσει τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα 

πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεµάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη 

συγκρισιµότητα µεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις 

και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισµό του κόστους των συµβάσεων. Το νέο Πρότυπο 
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έρχεται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 18  «Έσοδα», το ∆ΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συµβάσεις», 

καθώς και ορισµένες ∆ιερµηνείες που σχετίζονται µε τα έσοδα. Ο Όµιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

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

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που 

επέφερε το νέο Πρότυπο περιλαµβάνουν τη δηµιουργία ενός λογικού µοντέλου για την 

ταξινόµηση και την επιµέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό µοντέλο για «αναµενόµενες ζηµιές» 

αποµείωσης, και επίσης, µία ουσιαστικά αναµορφωµένη προσέγγιση για την λογιστική 

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

του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. (να προσαρµοστεί στον κάθε 

Όµιλο/Εταιρία). Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

• ∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 16. 

Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για µισθώσεις που 

καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρµόζουν και τα δύο µέρη σε µία σύµβαση - δηλαδή και ο 

πελάτης («ο µισθωτής») και ο προµηθευτής («ο εκµισθωτής») - για την παροχή σχετικών 

πληροφοριών για τις µισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για 

την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο µισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά 

στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µίσθωση. Ο Όµιλος θα εξετάσει την 

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

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

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόµενης Φορολογικής 

Απαίτησης για µη Πραγµατοποιηθείσες Ζηµιές» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

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

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου 

σκοπού στο ∆ΛΠ 12. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο 

λογιστικός χειρισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για τις µη 

πραγµατοποιηθείσες ζηµιές από χρεωστικούς τίτλους που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Ο 

Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν 

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

Ένωση. 
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• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται για 

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

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου 

σκοπού στο ∆ΛΠ 7. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις 

οικονοµικές οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους 

επενδυτές να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 

χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών που 

προκύπτουν από ταµειακές ροές, καθώς και των µη ταµειακών µεταβολών. Ο Όµιλος θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις Τα ανωτέρω 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ∆ΠΧΑ 15. Οι 

τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 15 δεν µεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά 

παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρµογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις 

διευκρινίζουν τον τρόπο µε τον οποίο αναγνωρίζεται µία δέσµευση εκτέλεσης σε µία 

σύµβαση, πώς προσδιορίζεται αν µία οικονοµική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον 

εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση µίας άδειας θα πρέπει να 

αναγνωριστεί σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή µε την πάροδο του χρόνου. Ο Όµιλος θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2: «Ταξινόµηση και Επιµέτρηση Συναλλαγών Πληρωµής 

βασιζόµενων σε Συµµετοχικούς Τίτλους» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού 

στο ∆ΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά µε 

τον λογιστικό χειρισµό συγκεκριµένων τύπων συναλλαγών πληρωµής βασιζόµενων σε 

συµµετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριµένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά µε 

τον λογιστικό χειρισµό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και µη κατοχύρωσης 

στην επιµέτρηση των πληρωµών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται 

µε µετρητά, τον λογιστικό χειρισµό των συναλλαγών πληρωµών βασιζόµενων σε 

συµµετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισµού σε συµψηφιστική 

βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και µία τροποποίηση στους όρους και 

προϋποθέσεις µίας πληρωµής βασιζόµενης σε συµµετοχικούς τίτλους, η οποία µεταβάλλει 
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την ταξινόµηση της συναλλαγής από διακανονιζόµενη µε µετρητά σε διακανονιζόµενη µε 

συµµετοχικούς τίτλους. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

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

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 4: «Εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 

σε συνδυασµό µε το ∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συµβάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 

Τον Σεπτέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 4. 

Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισµός των προσωρινών 

λογιστικών επιδράσεων λόγω της διαφορετικής ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του ∆ΠΧΑ 9 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συµβάσεις. Οι 

τροποποιήσεις στις υφιστάµενες απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονοµικές 

οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται µε ασφάλιση να αναβάλλουν την 

εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους 

εκδότες ασφαλιστικών συµβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα 

κέρδη ή στις ζηµιές, τη µεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρµογή του 

∆ΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συµβάσεις («προσέγγιση 

επικάλυψης»). Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές 

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

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017 και 01/01/2018) 

Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – 

Κύκλος 2014-2016», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε ορισµένα 

Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι 

τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 12: 

Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής του Προτύπου, ∆ΠΧΑ 1: ∆ιαγραφή των 

βραχυπρόθεσµων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ, ∆ΛΠ 28: 

Επιµέτρηση µίας συγγενούς ή µίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις 

εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017 όσον 

αφορά στο ∆ΠΧΑ 12, και την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά στα ∆ΠΧΑ 1 και 

∆ΛΠ 28. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του 

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

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόµισµα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγµα» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 
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Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση µίας νέας ∆ιερµηνείας, της Ε∆∆ΠΧΑ 

22. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία περιλαµβάνει τις απαιτήσεις σχετικά µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία 

που θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόµισµα (π.χ. 

συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωµή προκαταβολικά. Ο Όµιλος θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες 

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

01/01/2018) 

Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου 

σκοπού στο ∆ΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις 

µεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) µία µεταβίβαση από, 

ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο εφόσον υπάρχει µεταβολή 

στη χρήση του ακινήτου, και (β) µία τέτοια µεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα 

περιελάµβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια 

ταξινόµησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω µεταβολή στη χρήση θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από σχετική τεκµηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Ο Όµιλος θα εξετάσει την 

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

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

• ∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συµβάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2021) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 17, το 

οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάµεσο Πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η 

ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισµένου στις αρχές (principle-based standard) για τον 

λογιστικό χειρισµό όλων των τύπων ασφαλιστικών συµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων και 

των συµβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο 

βασισµένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιµότητα της χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 

µεταξύ οικονοµικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ∆ΠΧΑ 17 καθορίζει τις 

απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρµόζει µία οικονοµική οντότητα στη χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση που σχετίζεται µε ασφαλιστικές συµβάσεις που εκδίδει και συµβάσεις 

αντασφάλισης που κατέχει. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

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

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά µε Χειρισµούς Φόρου Εισοδήµατος» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2019) 



                                    Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων                               
                                              περιόδου από 1

η
 Ιανουαρίου έως 30

η
 Ιουνίου 2017 

                                           (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 

 32

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση µίας νέας ∆ιερµηνείας, της Ε∆∆ΠΧΑ 23. 

Το ∆ΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήµατος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισµό του τρέχοντος και 

αναβαλλόµενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η Ε∆∆ΠΧΑ 23 περιλαµβάνει τις 

επιπρόσθετες του ∆ΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισµό των φόρων 

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

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

 
3. Λειτουργικοί τοµείς  

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

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

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

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 τοµέων επιµετράται στην βάση του καθαρού µετά και από φόρους  

αποτελέσµατος. 

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

του στοιχεία είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, εκτός των επενδύσεων στις τρεις θυγατρικές 

εταιρίες σε Τουρκία, Ιταλία και Μεγάλη Βρετανία.    

 
Η ανάλυση των αποτελεσµάτων του Οµίλου ανά τοµέα έχουν ως εξής : 
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01/01- 30/6/2017 

∆ιαρκή 

Καταναλωτικά 

Αγαθά 

Ενέργεια Σύνολο 

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 59.958 4.970 64.928 

∆ιατοµεακά έσοδα (12.797) -  (12.797) 

Κύκλος εργασιών 47.161 4.970 52.131 

Απόσβεση ενσώµατων/ άυλων περιουσιακών στοιχείων (148) (2.617) (2.765) 

Κέρδη/ ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 3.459 3.476 6.935 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 1.660 6 1.666 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (3.889) (313) (4.202) 

Κέρδη προ φόρων 855 1.347 2.202 

Φόρος εισοδήµατος (423) (457) (880) 

Κέρδη µετά φόρων 432 890 1.322 

        

∆απάνες για ενσώµατα/άυλα στοιχεία ενεργητικού κατά 

τοµέα 77 4 81 

Παρουσιαζόµενα στοιχεία του ενεργητικού κατά τοµέα 113.238 74.991 188.229 

Παρουσιαζόµενες υποχρεώσεις κατά τοµέα 114.656 32.919 147.575 

        

        

01/01- 30/6/2016 

∆ιαρκή 

Καταναλωτικά 

Αγαθά 

Ενέργεια Σύνολο 

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 62.755 4.422 67.177 

∆ιατοµεακά έσοδα (15.018) -  (15.018) 

Κύκλος εργασιών 47.737 4.422 52.159 

Απόσβεση ενσώµατων/ άυλων περιουσιακών στοιχείων (155) (2.566) (2.721) 

Κέρδη/ ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 3.781 2.927 6.708 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 1.992 20 2.012 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (3.000) (433) (3.433) 

Κέρδη προ φόρων 1.836 692 2.528 

Φόρος εισοδήµατος (524) (306) (830) 

Κέρδη µετά φόρων 1.312 386 1.698 

        

∆απάνες για ενσώµατα/άυλα στοιχεία ενεργητικού κατά 

τοµέα 31 2 33 

Παρουσιαζόµενα στοιχεία του ενεργητικού κατά τοµέα 115.032 79.807 194.839 

Παρουσιαζόµενες υποχρεώσεις κατά τοµέα 60.363 39.628 99.991 

 

Η συµφωνία των κερδών ή ζηµιών µετά φόρων κάθε λειτουργικού τοµέα µε τα αντίστοιχα 

ποσά των Οικονοµικών Καταστάσεων έχει ως εξής: 

Κέρδη µετά φόρων 30/6/2017 30/6/2016 

Κέρδη παρουσιαζόµενων τοµέων 1.267 1.494 

Απαλοιφές διατοµεακών κερδών 17 172 

Αποσβέσεις 55 55 

Φόρος εισοδήµατος (17) (23) 

Σύνολο κερδών µετά φόρων Οµίλου 1.322 1.698 
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Η γεωγραφική ανάλυση των πωλήσεων του Οµίλου έχει ως εξής :  

Έσοδα πωλήσεων ανά γεωγραφικό τοµέα 

        

1/1-30/6/2017 

∆ιαρκή 

καταναλωτικά αγαθά Ενέργεια Σύνολο 

Μητρική (Πωλήσεις εσωτερικού)  19.063 -  19.063 

Θυγατρικές (Πωλήσεις εσωτερικού)  -  4.970  4.970 

Μητρική (Πωλήσεις εξωτερικού)  26.226 -  26.226 

Θυγατρικές (Πωλήσεις εξωτερικού)   14.668 -  14.668 

∆ιατοµεακά έσοδα ( 12.797) - ( 12.797) 

Σύνολο  47.161  4.970  52.131 

        

1/1-30/6/2016 

∆ιαρκή 

καταναλωτικά αγαθά Ενέργεια Σύνολο 

Μητρική (Πωλήσεις εσωτερικού)  15.957 -  15.957 

Θυγατρικές (Πωλήσεις εσωτερικού)  -  4.422  4.422 

Μητρική (Πωλήσεις εξωτερικού)  27.336 -  27.336 

Θυγατρικές (Πωλήσεις εξωτερικού)   19.462 -  19.462 

∆ιατοµεακά έσοδα ( 15.018) - ( 15.018) 

Σύνολο  47.737  4.422  52.159 

 

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

  Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  1/1-

30/6/2017  

1/1-

30/6/2016 

  1/1-

30/6/2017  

1/1-

30/6/2016 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 47.067 47.600   45.195 43.156 

Πωλήσεις προϊόντων (ηλεκτρική 

ενέργεια) 

4.970 4.422    - -  

Πωλήσεις υπηρεσιών 94 137   94 137 

Κύκλος εργασιών 52.131 52.159   45.289 43.293 

            

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 283 909   63 121 

Γενικό σύνολο 52.414 53.068   45.352 43.414 

 
Οι συνολικός κύκλος εργασιών της F.G. EUROPE A.E. το α’ εξάµηνο  του  2017 ανήλθε σε € 

45.289 έναντι € 43.293 του αντίστοιχου εξαµήνου της προηγούµενης χρήσης  σηµειώνοντας 

αύξηση κατά 4,6%. Η αύξηση των συνολικών πωλήσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

αύξηση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά καθώς και στις αγορές των Βαλκανίων και της 

Τουρκίας.  

 
Σε επίπεδο Οµίλου τα έσοδα εµφανίζονται στο ίδιο επίπεδο περίπου, σε σχέση µε την 

αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης, γεγονός που οφείλεται στην µείωση των 

πωλήσεων σε πελάτες της Ιταλίας µέσω της εκεί δραστηριοποιούµενης κατά 100% 

θυγατρικής εταιρείας, παρά την αύξηση των πωλήσεων της µητρικής Εταιρείας και των 

θυγατρικών της RF ENERGY που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ενέργειας.  
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5. Χρηµατοοικονοµικό κόστος 
 
Η ανάλυση του χρηµατοοικονοµικού κόστους έχει ως εξής : 
 

  Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα: 

1/1-

30/6/2017  

1/1-

30/6/2016     

1/1-

30/6/2017  

1/1-

30/6/2016 

Χρεωστικοί τόκοι  (1.691)  (2.083)      (1.579)  (1.730)  

Συναφή µε τους χρεωστικούς τόκους έξοδα (215)  (204)      (91)  (201)  

Λοιπά τραπεζικά έξοδα και προµήθειες  (12)  (38)      (12)  (38)  

Χρηµ/µικο κόστος πρόβλεψης 
αποµάκρυνσης εξοπλισµού (105)  (105)      - - 

Συναλλαγµατικές διαφορές  (1.351)  (835)      (1.014)  (575)  

Αποτίµηση παραγώγων (828)  (85)      (758)  - 

Προεξόφληση τόκων αναλογιστικής 
µελέτης - (7)      - (7)  

Ζηµιές από πώληση χρεογράφων - (76)      - (76)  

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων (4.202)  (3.433)      (3.454)  (2.627)  

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα:             

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 6  24      - 3  

Κέρδη από χρεογράφα 1  25      - 23  

Συναλλαγµατικές διαφορές  1.659  1.725      1.224  1.230  

Αποτίµηση παραγώγων για κάλυψη 

συναλλαγµατικών κινδύνου - 107      - 107  

Αποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων  - 131      - 131  

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 1.666  2.012      1.224  1.494  

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (καθαρά)  (2.536)  (1.421)      (2.230)  (1.133)  

 
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 1/1-30/6/2017 είχαν ως συνέπεια τη δηµιουργία  

χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών ύψους € 1.351 και € 1.014 οι οποίες όµως 

υπερκαλύφθηκαν κατά ποσό € 1.659 και € 1.224 από τη χρήση των παράγωγων 

χρηµατοπιστωτικών προϊόντων για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Για την αντίστοιχη 

περίοδο του 2016 οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ανερχόταν σε € 835 και € 575 και 

καλύφθηκαν κατά € 1.659 και € 1.230 από τα χρήση των παράγωγων χρηµατοπιστωτικών 

προϊόντων για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 

 
Στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα περιλαµβάνεται ζηµία αποτίµησης εισηγµένων 

µετοχών που έχουν ταξινοµηθεί στα «∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία» 

ποσού € 4.735, καθώς και ισόποσο κέρδος µακροπρόθεσµης απαίτησης κάλυψης της εν 

λόγω ζηµίας. (Σηµ. 11) 
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6. Φόρος εισοδήµατος 
 
Η µητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις 

ακόλουθες χρήσεις: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 

F.G. EUROPE A.E. 2008 -2016 

R.F. ENERGY A.E. 2010-2016 

Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 2010-2016 

CITY ELECTRIC A.E. 2010-2016 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ A.E. 2009-2016 

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 2009-2016 

R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ A.E.                   2010-2016 

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

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

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

F.G. EUROPE UK L.T.D Ανέλεγκτη από την σύσταση της (2017) 

 

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 χρήσεις 2011 έως και 2013, οι εταιρείες του Οµίλου που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα και υπόκειται σε φορολογικό έλεγχο από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύµφωνα µε 

την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, έλαβαν Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης 

χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. 

 
Για τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2014 και 2015, οι εταιρείες του Οµίλου που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και πληρούν τα σχετικά κριτήρια υπαγωγής στον 

φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013 έλαβαν Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς να 

προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. 

 
Για την χρήση 2016 ο ειδικός έλεγχος για την λήψη έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης 

βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αναµένεται κατά την ολοκλήρωση του να προκύψουν διαφορές µε 

ουσιώδη διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που αποτυπώνονται στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις. Σύµφωνα µε την πρόσφατη σχετική νοµοθεσία, ο έλεγχος και η 

έκδοση των φορολογικών πιστοποιητικών ισχύει για τις χρήσεις 2016 και εφεξής, σε 

προαιρετική βάση. 
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Για την χρήση 2017 οι Εταιρείες του Οµίλου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια υπαγωγής στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013 θα 

λάβουν έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 
Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε εν εξελίξει φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 2008 

έως 2010 και οι φορολογικές υποχρεώσεις 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 31/12/2016 σε σχέση µε το θέµα αυτό ανέρχεται σε € 345 και € 292 αντίστοιχα.  

 
Ο φόρος εισοδήµατος, που εµφανίζεται στις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύεται  

ως εξής: 

  Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  

1/1-

30/6/2017  

1/1-

30/6/2016   

1/1-

30/6/2017  

1/1-

30/6/2016   

Φόρος Εισοδήµατος (τρέχουσα 

χρήση) (584)  (927)    (478)  (850)    

Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος (296)  (418)    76  420    

Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων 

λόγω αλλαγής του φορολογικού 

συντελεστή  - 515    - -   

Φόρος Εισοδήµατος στα 

αποτελέσµατα (880)  (830)    (402)  (430)    

 

7. Κέρδη /(Ζηµιές) ανά µετοχή 
 
Τα κέρδη /(ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίζονται µε τη διαίρεση του αναλογούντος στους 

µετόχους της Εταιρείας κέρδους µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των σε κυκλοφορία µετοχών 

κατά την διάρκεια της περιόδου.  

  Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  

1/1-

30/6/2017  

1/1-

30/6/2016   

1/1-

30/6/2017  

1/1-

30/6/2016 

Κέρδη / (ζηµίες) της περιόδου, µετά από 

φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 956  1.485    927  1.059  

Σταθµισµένος  Μ.Ο. µετοχών  52.800.154 52.800.154   52.800.154 52.800.154 

Κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή  (σε ΕΥΡΩ) 0,0181  0,0281    0,0176  0,0201  
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8. Ενσώµατα πάγια, επενδύσεις σε ακίνητα  και άϋλα περιουσιακά στοιχεία.  
 
Τα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου κατά την 30/6/2017 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 

1/1/2016                               

Αξία κτήσης 1.087  10.440  70.659  536  1.177  3.182  87.081    48  241  289    7.113  1.297  8.410  

Σωρευµένες αποσβέσεις - (3.478)  (24.898)  (341)  (790)  -  (29.507)    -  (43)  (43)    (982)  (421)  (1.403)  

Αναπόσβεστη αξία 01/01/16 1.087  6.962  45.761  195  387  3.182  57.574    48  198  246    6.131  876  7.007  

1/1-31/12/2016                               

Προσθήκες - - 1  - 123  13  137    - - -   - - - 

∆ιαγραφή ακινητοποιήσεων 
υπό εκτέλεση - - - - 129  (148)      - - -   - - - 

Πωλήσεις  - - - (73) - (140)  (213)    - - -   - - - 

Αποσβέσεις περιόδου - (603)  (4.428)  (43)  (144)  - (5.218)    - (5)  -   (202)  (81)  (283)  

Αποσβέσεις πωληθέντων - - - 30  - - 30    -  -  -    -  -  -  

31/12/2016                               

Αξία κτήσης 1.087  10.440  70.660  463  1.429  2.907  86.986    48  241  289    7.113  1.297  8.410  

Σωρευµένες αποσβέσεις - (4.081)  (29.326)  (354)  (934)  - (34.695)    - (48)  (48)    (1.184)  (502)  (1.686)  

Αναπόσβεστη αξία 

31/12/2016 1.087  6.359  41.334  109  495  2.907  52.291    48  193  241    5.929  795  6.724  

                                

1/1-30/6/2017                               

Προσθήκες - 1  - - 49  31  81    - - -   - - - 

Πωλήσεις  - - - - (2)  - (2)    - - -   - - - 

Αποσβέσεις περιόδου - (296)  (2.205)  (13)  (84)  - (2.598)    - (2)  (2)    (100)  (41)  (141)  

30/6/2017                               

Αξία κτήσης 1.087  10.441  70.660  463  1.476  2.938  87.065    48  241  289    7.113  1.297  8.410  

Σωρευµένες αποσβέσεις - (4.377)  (31.531)  (367)  (1.018)  - (37.293)    - (50)  (50)    (1.284)  (543)  (1.827)  

Αναπόσβεστη αξία 

30/6/2017 1.087  6.064  39.129  96  458  2.938  49.772    48  191  239    5.829  754  6.583  
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Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατά την 30/6/2017 αναλύονται ως εξής: 

  Ενσώµατα πάγια   Επενδύσεις σε ακίνητα    Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

  

Γήπεδα-

Οικόπεδα 

Κτίρια 

και 
τεχνικά 

έργα 

Μηχανήµατα-

Εγκαταστάσεις-

Λοιπός 
Μηχανολογικός 

Εξοπλισµός 
Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα 

και λοιπός 

εξοπλισµός 
Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση  

Σύνολο 

Ενσώµατων 

Παγίων   Οικόπεδα Κτίρια 

Σύνολο 

Επενδύσεων 

σε ακίνητα   

Λοιπά 

δικαιώµατα 

χρήσης 

Σύνολο 

Άϋλων 

περιουσιακών 

στοιχείων 

1/1/2016                             

Αξία κτήσης 5  320  261  523  798  302  2.209    48  241  289    5  5  

Σωρευµένες αποσβέσεις - (183)  (7)  (331)  (610)  - (1.131)    - (43)  (43)    (1)  (1)  

Αναπόσβεστη αξία 01/01/16 5  137  254  192  188  302  1.078    48  198  246    4  4  

1/1-31/12/2016                             

Προσθήκες - - - - 15  3  18    - - -   - - 

Μεταφορές - - - - 129  (148)  (19)    - - -   - - 

Πωλήσεις - - - (63)  - (140)  (203)    - - -   - - 

Αποσβέσεις περιόδου - (12)  (43)  (43)  (89)  - (187)    - (5)  (5)    - - 

Αποσβέσεις πωληθέντων - - - 22  - - 22    - - -   - - 

31/12/2016                             

Αξία κτήσης 5  320  261  460  942  17  2.005    48  241  289    5  5  

Σωρευµένες αποσβέσεις - (195)  (50)  (352)  (699)  - (1.296)    - (48)  (48)    (1)  (1)  

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2016 5  125  211  108  243  17  709    48  193  241    4  4  

                              

1/1-30/6/2017                             

Προσθήκες - - - - 12  28  40    - - -   - - 

Πωλήσεις - - - - (2)  - (2)    - - -   - - 

Αποσβέσεις περιόδου - (7)  (13)  (12)  (41)  - (73)    - (2)  (2)    (1)  (1)  

30/6/2017                             

Αξία κτήσης 5  320  261  460  952  45  2.043    48  241  289    5  5  

Σωρευµένες αποσβέσεις - (202)  (63)  (364)  (740)  - (1.369)    - (50)  (50)    (2)  (2)  

Αναπόσβεστη αξία 30/6/2017 5  118  198  96  212  45  674    48  191  239    3  3  
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Επί των περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. 

Οι «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» ποσού € 28 αφορούν τη δαπάνη εγκατάστασης 

καινούργιου λογιστικού προγράµµατος στην µητρική Εταιρεία και ποσού € 2.910 αφορούν 

δαπάνες κατασκευής αιολικών πάρκων για τις εταιρείες του Οµίλου RF ENERGY AE.  

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

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  30/6/2017 31/12/2016   30/6/2017 31/12/2016 

Εµπορεύµατα 54.126 38.255   48.800 34.834 

Πρόβλεψη απαξίωσης 
αποθεµάτων (1.019)  (607)    (597)  (504)  

Σύνολο 53.107 37.648   48.203 34.330 

 
Η αύξηση των αποθεµάτων, κυρίως κλιµατιστικών, οφείλεται στην εποχικότητα των 

πωλήσεων. Εκτιµάται ότι, όπως συµβαίνει συνήθως το δεύτερο εξάµηνο του έτους, το ύψος 

των αποθεµάτων θα µειωθεί σηµαντικά µε τις πωλήσεις του επόµενου διαστήµατος. 

 
Η κίνηση της πρόβλεψης των απαξιωµένων αποθεµάτων έχει ως εξής:      
 

  Ο Όµιλος Η Εταιρία 

Υπόλοιπο πρόβλεψης απαξιωµένων αποθεµάτων 01/01/2016 (466)  (453)  

∆απάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01/01-31/12/2016 (140)  (50)  

Υπόλοιπο πρόβλεψης απαξιωµένων αποθεµάτων 31/12/2016 (607)  (504)  

∆απάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01/01-30/6/2017 (413)  (93)  

Υπόλοιπο πρόβλεψης απαξιωµένων αποθεµάτων 30/6/2017 (1.019)  (597)  

 
Η µείωση της αξίας των αποθεµάτων του Οµίλου και της Εταιρίας στην καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία τους επηρεάζει το “Κόστος Πωλήσεων’’.  

 
Σηµειώνεται ότι η µεταβολή του κόστους πωληθέντων στον Όµιλο και την Εταιρεία οφείλεται 

αποκλειστικά στην µείωση/αύξηση αντίστοιχα των πωλήσεων καθώς το ποσοστό περιθωρίου 

µικτού κέρδους παρέµεινε περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση µε αυτό της αντίστοιχης 

περιόδου του 2016 (Όµιλος 27,6% το α’ εξάµηνο του 2017 και του 2016 και η Εταιρεία 22,0% 

το α’ εξάµηνο του 2017 έναντι 21,4% το α’ εξάµηνο του 2016).  
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10. Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι λογαριασµοί εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής: 
 

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  30/6/2017 31/12/2016   30/6/2017 31/12/2016 

Πελάτες  36.978  26.052    34.911  21.790  

Μεταχρονολογηµένες επιταγές πελατών 4.835  5.092    4.835  5.092  

Γραµµάτια πελατών 3.652  2.021    143  93  

Προβλέψεις επισφαλών πελατών (6.028)  (5.889)    (5.840)  (5.747)  

  39.437  27.276    34.049  21.228  

Λοιποί χρεώστες 6.417  7.256    2.320  3.618  

Σύνολο 45.854  34.532    36.369  24.846  

 
Η κίνηση της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων έχει ως εξής: 
 

  
Ο Όµιλος Η Εταιρία 

Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 01/01/2016 (5.079)  (5.062)  

∆ιαγραφές επισφαλών πελατών 01/01 - 31/12/2016 6  - 

∆απάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01/01-31/12/2016 (815)  (684)  

Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 31.12.2016 (5.889)  (5.747)  

∆απάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01/01-30/6/2017 (139)  (93)  

Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 30/6/2017 (6.028)  (5.840)  

 
Η πρόβλεψη αφορά εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως 

επισφαλείς, δεδοµένης της αδυναµίας είσπραξης τους. Ο Όµιλος παρακολουθεί συστηµατικά 

την εισπραξιµότητα των απαιτήσεών του αξιολογώντας παράλληλα τις σχετικές εκτιµήσεις 

των αρµοδίων νοµικών γραφείων στα οποία έχει αναθέσει την διεκδίκηση των εν λόγω 

απαιτήσεων. 

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

∆ιάθεσης”. 

 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις» του Οµίλου και της 

Εταιρείας την 30/06/2017 εµφανίζεται ως προς το συνολικό υπόλοιπο των πελατών, 

επιταγών, γραµµατίων και προβλέψεων, αυξηµένο κατά  45,7% και 27,5% αντίστοιχα σε 

σχέση µε το υπόλοιπο της 31/12/2016. Η σηµειωθείσα αύξηση οφείλεται αφενός στην αύξηση 

του κύκλου εργασιών της Εταιρείας (καθώς σε επίπεδο Οµίλου ο κύκλος εργασιών παρέµεινε 

στα ίδια επίπεδα) και αφετέρου στην φύση των δραστηριοτήτων του Οµίλου και της Εταιρείας, 

η οποία διέπεται από εποχικότητα πωλήσεων, η οποία συντελεί σε µεγαλύτερα ανοιχτά 

υπόλοιπα κατά την ενδιάµεση περίοδο αναφοράς. Τους αµέσως επόµενους µήνες, µε την 

ρευστοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων, το υπόλοιπο των πελατών αναµένεται να µειωθεί 

σηµαντικά, επανερχόµενο σε κανονικά επίπεδα. 
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Ο λογαριασµός «Λοιποί Χρεώστες» αναλύεται ως εξής :  

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  30/6/2017 31/12/2016   30/6/2017 31/12/2016 

∆ηµόσιο - απαίτηση φόρων (ΦΠΑ, 

Παρακρατούµενοι φόροι, κ.λ.π.) 1.704  1.736    201  355  

∆εσµευµένες καταθέσεις τραπεζών 2.212  1.807    - - 

Απαίτηση επιχορηγήσεων 5  19    - - 

Προπληρωθέντα έξοδα 672  446    226  50  

Προκαταβολές για αγορά εµπορευµάτων 125  -    125  - 

Απαιτήσεις από εκχωρηθέντα αξιόγραφα 1.638  3.174    1.638  3.174  

Λοιπά 61  74    130  39  

Σύνολο 6.417  7.256    2.320  3.618  

 

11. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
 
Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  30/6/2017 31/12/2016   30/6/2017 31/12/2016 

Απαιτήσεις εγγυήσεων χρηµατοοικονοµικών 

µέσων  4.735  7.331    4.735  7.331  

∆οσµένες εγγυήσεις ενοικίων 617  583    560  562  

Λοιπές δοσµένες εγγυήσεις 5  9    - 4  

  5.357  7.923    5.295  7.897  

 

Οι απαιτήσεις εγγυήσεων χρηµατοοικονοµικών µέσων αφορούν υπογεγραµµένη συµφωνία 

κάλυψης κάθε ενδεχόµενης ζηµίας από την αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων έως το 

κόστους κτήσης τους, ήτοι € 8.167. 

 
12. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 

  Όµιλος    Εταιρεία  

  30/6/2017 31/12/2016   30/6/2017 31/12/2016 

Ταµείο 587 666   206 205 

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 18.265 9.257   14.398  6.112 

Σύνολο 18.852 9.923   14.604  6.317 

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

τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση.  
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13. ∆άνεια 
 
Τα δάνεια κατά την 30/6/2017 αναλύονται ως εξής: 

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

Μακροπρόθεσµα δάνεια 30/6/2017 31/12/2016   30/6/2017 31/12/2016 

Κοινό οµολογιακό δάνειο 67.911 74.311   58.314 63.524 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
πληρωτέες εντός των επόµενων 12 

µηνών (12.192)  (12.000)    (10.471)  (10.200)  

  55.719 62.311   47.843 53.324 

            

Βραχυπρόθεσµα δάνεια           

Βραχυπρόθεσµο µέρος 
µακροπρόθεσµων δανείων 12.192  12.000    10.471  10.200  

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 630  2.012    - 2.012  

  12.822  14.012    10.471  12.212  

 

Κατά την περίοδο 1/1-30/6/2017 ο Όµιλος και η Εταιρεία σύναψαν Συµβάσεις Πιστώσεων µε 

ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασµούς και µε µέσο επιτόκιο περίπου 5,20% και έλαβαν 

βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση από τις τράπεζες µε εκχώρηση απαιτήσεων ύψους € 2.591. 

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

Οµολογιακό ∆άνειο (ΚΟ∆) Ύψους € 65.000. Την 19/12/2013 υπεγράφη το Πρόγραµµα και η 

Σύµβαση Κάλυψης ∆ανείου, µε τις Τράπεζες EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA BANK και 

ΕΘΝΙΚΗ, µε ποσοστά συµµετοχής 33,31%, 29,80%, 23,82% και 13,08% αντίστοιχα (η 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ανέλαβε και το 3,08% της πρώην ΓΕΝΙΚΗΣ). 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 6 πρώτες δόσεις  του 

δανείου, πλέον των τόκων έχουν εξοφληθεί µέχρι την 30/6/2017. Το επιτόκιο του ∆ανείου 

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

δείκτες, κυµαίνεται από 4-7%. 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 

ΚΟ∆ η Εταιρεία υποχρεούται στην τήρηση δεικτών οι οποίοι υπολογίζονται στις ετήσιες και τις 

εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις. Κατά την 30/6/2017 η Εταιρεία έχει λάβει από τους 

Οµολογιούχους δανειστές συναίνεση για την µη µέτρηση χρηµατοοικονοµικών δεικτών του 

Οµολογιακού δανείου. Η Εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις µε τους Οµολογιούχους δανειστές 

για την αναδιάρθρωση των χρηµατοοικονοµικών όρων του Οµολογιακού δανείου οι οποίες 

αναµένεται να οριστικοποιηθούν εντός των επόµενων µηνών. 

 
Εντος του 2016, υπεγράφη η Σύµβαση και το Πρόγραµµα Εκδόσεως Κοινού Οµολογιακού 

∆ανείου (ΚΟ∆), ύψους € 20.000, µε την Τράπεζα Αττικής, η οποία ανέλαβε την κάλυψη του 
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δανείου σε ποσοστό 100%, ορίζοντας την ως τον µοναδικό οµολογιούχο και πληρεξούσιο 

καταβολών. Σκοπός του δανείου ήταν η αποπληρωµή βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων από 

χορηγήσεις κεφαλαίου κίνησης. Η διάρκεια του ΚΟ∆ είναι δεκαετής µε δυνατότητα παράτασης 

ως και τρία έτη από τη λήξη του. Η εξόφληση του κεφαλαίου του δανείου θα πραγµατοποιηθεί 

σε δέκα ετήσιες δόσεις ή δεκατρείς ανάλογα µε το αν θα ασκηθεί το δικαίωµα παράτασης, µε 

έναρξη των καταβολών την 31/03/2017, η οποία και κατεβλήθη. Οι τόκοι του δανείου 

καταβάλλονται σε τριµηνιαία βάση και το επιτόκιο ορίστηκε ως Euribor πλέον περιθωρίου 

3,6%. Το ∆άνειο καλύπτεται µε προσωπική εγγύηση του κ. Γ. Φειδάκη. 

 
Την 05/08/2016, υπεγράφη νέα Σύµβαση και Πρόγραµµα Εκδόσεως Κοινού Οµολογιακού 

∆ανείου (ΚΟ∆), ύψους € 5.000, µε την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία ανέλαβε την κάλυψη του 

δανείου σε ποσοστό 100%, ορίζοντας την ως τον µοναδικό οµολογιούχο και πληρεξούσιο 

καταβολών. Σκοπός του δανείου ήταν η κάλυψη αναγκών µονιµότερου χαρακτήρα και 

ειδικότερα η αγορά αποθεµάτων ποσού € 5.000. Η διάρκεια του ΚΟ∆ είναι τριετής και η 

εξόφληση του κεφαλαίου του δανείου θα πραγµατοποιηθεί σε πέντε εξαµηνιαίες δόσεις µε 

έναρξη των καταβολών την 08/08/2017, η οποία και κατεβλήθη. Οι τόκοι του δανείου 

καταβάλλονται σε τριµηνιαία βάση και το επιτόκιο ορίστηκε ως Euribor πλέον περιθωρίου 

6,0%. Το ∆άνειο καλύπτεται µε ενέχυρο επί αποθεµάτων ποσού € 5.000. 

 
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 16 πρώτες έχουν ήδη 

καταβληθεί έως την 30/6/2017. 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 δόσεις.  

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 θυγατρική 

εταιρεία σε προηγούµενες χρήσεις προέβει σε εθελοντική πληρωµή οµολογιών ποσού € 

3.194 χρησιµοποιώντας ίδια διαθέσιµα. Το υπόλοιπο του δανείου µετά την εθελοντική 

προπληρωµή, επιµερίζεται αναλογικά στις εναποµείναντες δόσεις του εν λόγω δανείου. 
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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 ΛΑΓΗΕ (πρώην ∆ΕΣΜΗΕ) Α.Ε. Το δάνειο θα αποπληρωθεί σε 28 εξαµηνιαίες 

επετειακές δόσεις, µε τις 15 πρώτες να έχουν καταβληθεί έως τις 30/06/2017. 

 
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 

30/06/2017 έχουν καταβληθεί 13. Το ∆εκέµβριο του 2016 η θυγατρική εταιρεία προέβη σε 

εθελοντική προπληρωµή κεφαλαίο των Σειρών Α1, Α2, Α3 του από 16/5/2011 Οµολογιακού 

∆ανείου συνολικού ποσού € 2.178, χρησιµοποιώντας ίδια διαθέσιµα. Βάσει των όρων του 

δανείου, το ποσό αυτό που προπληρώθηκε εξοφλεί τις απώτερες οµολογίες. Ως εκ τούτου το 

δάνειο θα εξοφληθεί κατά περίπου ενάµιση χρόνο νωρίτερα. Στο εν λόγω Οµολογιακό δάνειο 

έχει παράσχει πλήρη και ανεπιφύλακτη εγγύηση η µοναδική µέτοχος της εταιρείας, R.F. 

ΕΝΕRGY Α.Ε., έχοντας 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.  

 
Η εύλογη αξία των ανωτέρω δανείων προσεγγίζει την ονοµαστική τους αξία και τα 

αποτελεσµατικά επιτόκια για τα υπόλοιπα βραχυπρόθεσµα δάνεια ήταν περίπου 5,20%. 

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

Χρηµατιστήριο Αθηνών, οι οποίες αποτιµήθηκαν µε τις τρέχουσες τιµές κλεισίµατος της 

συνεδριάσεως των εν λόγω Χρηµατιστηρίων στις 30/6/2017 (επίπεδο 1) καθώς και µετοχές 

µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών οι οποίες αποτιµώνται στην τιµή κτήσης τους και 
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ελέγχονται για αποµείωση µέσω των αποτελεσµάτων λόγω του ότι η εύλογη αξία τους δεν 

µπορεί να προσδιορισθεί. Στη διάρκεια της περιόδου 1/1-30/6/2017 δεν υπήρξε αλλαγή στην 

ταξινόµηση των διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων.  

 
Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 

 
Ο Όµιλος χρησιµοποιεί την παρακάτω κατηγοριοποίηση για τον καθορισµό και τη 

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 30/6/2017 για τον Όµιλο και την 

Εταιρεία: 

 

Όµιλος 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Σύνολο 

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - 

µετοχές εισηγµένες 3.436 - 3.436 

Σύνολο 3.436 - 3.436 

        

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Σύνολο 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (Σηµ. 15) - 1.151 1.151 

Σύνολο - 1.151 1.151 
 
 
 

 
Εταιρεία 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Σύνολο 

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - 

µετοχές εισηγµένες 3.436 - 3.436 

Σύνολο 3.436 - 3.436 

      

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Σύνολο 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (Σηµ. 15) - 1.026 1.026 

Σύνολο - 1.026 1.026 

 
 
 
 
 
Εντός της περιόδου 1/1-30/6/2017, δεν υπήρχαν µεταφορές µεταξύ των Επιπέδων. 
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  Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

  30/6/2017 31/12/2016  30/6/2017 31/12/2016 

Μετοχές εισηγµένες στο ΧΑ 3.436  840  3436 840 

Μη εισηγµένες µετοχές εσωτερικού 32 32  32 32 

Μη εισηγµένες µετοχές εξωτερικού 3 3  3 3 

Σύνολα χρηµ/κών στοιχείων επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου  3.471 875  3.471 875 

           

  Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

  30/6/2017 31/12/2016  30/6/2017 31/12/2016 

Υπόλοιπο ανοίγµατος 875 104   875 104 

Προσθήκες   9.284    - 9.284  

Πωλήσεις   (1.182)    - (1.182)  

Μεταβολή εύλογης αξίας µέσω 

αποτελεσµάτων 2.596  (7.331)    2.596  (7.331)  

Υπόλοιπο κλεισίµατος 3.471  875    3.471  875  

 
 
15. Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Οι Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : 
 
   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  30/6/2017 31/12/2016   30/6/2017 31/12/2016 

Προµηθευτές 49.315 9.633   48.115 8.782 

Επιταγές προµηθευτών πληρωτέες 444 578   444 412 

∆εδουλευµένα έξοδα  733 166   501 124 

∆εδουλευµένοι τόκοι 786 1.412   740 1.366 

Παράγωγα (Σηµ. 14) 1.151 233   1.026 268 

Προκαταβολές πελατών 1.913 1.958   272 1.923 

Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 262 345   209 292 

Μερίσµατα πληρωτέα 27 27   27 27 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη - 1.000   3.103 1.000 

Επιστρεπτεα επιχορήγηση 1.042 1.042   - - 

Φόροι - τέλη  973 629   95 112 

Λοιποί λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων 430 402   89 180 

Σύνολο 57.076 17.425   54.621 14.486 

 
Η σηµειωθείσα αύξηση των υποχρεώσεων την 30/6/2017 συγκριτικά µε τις υποχρεώσεις της 

31/12/2016, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των υποχρεώσεων προς τους βασικούς 

προµηθευτές της Εταιρείας, FUJITSU GENERAL LTD κατά € 28.869 και MIDEA ELECTRIC 

TRADING (SINGAPORE) CO PTE LTD κατά € 10.792, λόγω αυξηµένων παραλαβών 

εµπορευµάτων στο α’ εξάµηνο του 2017. 

 
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. 
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16. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

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

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

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 εµπορεύµατα. Οι τιµές πώλησης ορίζονται στη βάση 

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

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

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

αφορούν αµοιβές για υπηρεσίες εξηρτηµένης εργασίας. ∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη 

του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου (και τις οικογένειες τους).  

 
 Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 

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

 

Θυγατρικές :     Η Εταιρεία 

Απαιτήσεις από :       30/6/2017 31/12/2016 

FG EUROPE KLIMA 

TEKNOLOJILERI SANAYI VE 

TICATER       3.405 2.369 

FG EUROPE ITALIA SPA       8.632 5.142 

FG EUROPE UK LTD       149 - 

RG ENERGY AE    - 12 

Σύνολο       12.186 7.523 

          

Υποχρεώσεις προς :           

FG EUROPE KLIMA 

TEKNOLOJILERI SANAYI VE 

TICATER       3 71 

FG EUROPE UK LTD    341 - 

Σύνολο    344 71 

          

        Η Εταιρεία 

        1/1-30/6/2017 

1/1-

30/6/2016 

Έσοδα :           

Αποθέµατα       12.737 14.806 

∆ιοικητικής υποστήριξης    25 - 

Λοιπά    24 - 

Σύνολο    12.785 14.806 

            

Έξοδα και αγορές αποθεµάτων :           

Αποθέµατα       18 - 

Λοιπά       3 - 

Σύνολο       21 - 
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Εταιρείες µε κοινό ιδιοκτησιακό 

καθεστώς Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

Απαιτήσεις από : 30/6/2017 31/12/2016   30/6/2017 31/12/2016 

ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. 719 576   698 555 

            

      

Υποχρεώσεις προς :      

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ - -  300 - 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ ΑΕ - -  100 - 

RF ENERGY AE - -  600 - 

ΑΙΟΛΙΚΗ Α∆ΕΡΕΣ ΑΕ - -  1.750 - 

 - -  2.750 - 

      

  
1/1-

30/6/2017 

1/1-

30/6/2016 1/1-30/6/2017 

1/1-

30/6/2016 

Έξοδα           

Ενοίκια (1.637) (1.637)   (1.581) (1.581) 

  
           

Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
Στελέχη ∆ιοίκησης : Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  30/6/2017 31/12/2016   30/6/2017 31/12/2016 

Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη 

και µέλη της διοίκησης 4.758 7.354   4.758 7.354 

            

  Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

Αµοιβές- Λοιπές Παροχές : 
1/1-

30/6/2017 

1/1-

30/6/2016 1/1-30/6/2017 

1/1-

30/6/2016 

Αµοιβές (832) (940)  (540) (635) 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία (3) (20)  (3) (13) 

Σύνολο (835) (960)  (543) (648) 

 

17. 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 
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απολύονται ή αποχωρούν πριν τη λήξη της για να συνταξιοδοτηθούν. Σηµειώνεται ότι ο 

εργοδότης δεν µπορεί να απολύσει εργατοτεχνίτη που έχει συµπληρώσει τις προϋποθέσεις 

πλήρους 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 2016 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. 

 
Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηµατίσει ο Όµιλος την 30/6/2017 για αποζηµίωση των 

εργαζοµένων λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των € 750 και της 

Εταιρείας στο ποσό € 610 (31/12/2016 : € 765 και 636 για τον Όµιλο και την Εταιρεία 

αντίστοιχα). Το ποσό της πρόβλεψης που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της περιόδου 1/1- 

30/6/2017 είναι για τον Όµιλο € 52 και για την Εταιρεία € 18. Για την αντίστοιχη περίοδο του 

2016 ήταν για τον Όµιλο € 40 και για την Εταιρεία € 28 και επηρέασαν τα έξοδα ∆ιοίκησης. 

 
18. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

 
Εντός του 2011 κατατέθηκαν από ανταγωνίστριες εταιρείες ενώπιον του Συµβουλίου της 

Επικρατείας αιτήσεις ακύρωσης εναντίον αδειών παραγωγής που χορηγήθηκαν από την ΡΑΕ 

στην 100% θυγατρική εταιρεία R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. η οποία έχει ασκήσει 

παρεµβάσεις προς απόρριψη αυτών των αιτήσεων ακύρωσης. Έχει οριστεί δικάσιµος, 

µετ’αναβολής για τον Νοέµβριο του 2017. 

 
19. ∆εσµεύσεις 

19.1 Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις 

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

2017. Οι µελλοντικές καταβολές από συµβάσεις για ενοικιάσεις κτιρίων µέχρι το έτος 2030 

αναµένεται να ανέλθουν σε € 29.795 και € 29.314 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 σε € 269και την Εταιρεία σε € 239. 
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Οι µελλοντικές καταβολές από συµβάσεις για ενοικιάσεις χώρων για εγκατάσταση Αιολικών 

πάρκων µέχρι το έτος 2041 αναµένεται να ανέλθουν για τον Όµιλο και την Εταιρεία σε € 3.221 

και € 2.871 αντίστοιχα. 

 
19.2 ∆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. 

 

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας ΚΑΛΛΙΣΤΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. υφίστανται εµπράγµατα βάρη που απορρέουν από τη σύσταση ενεχύρου 

επί των ανεµογεννητριών της θυγατρικής, αναπόσβεστης αξίας την 30/06/2017 ποσού € 

5.499. 

 
Την 30/6/2017, η Εταιρεία έχει εγγυηθεί δάνεια θυγατρικών της συνολικού υπολοίπου € 8.565 

(31/12/2016: € 9.503), τα οποία αποπληρώνονται σταδιακά µέχρι το 2023 καθώς και 

εγγυητικές επιστολές που παραχωρήθηκαν υπέρ θυγατρικής εταιρείας ποσού €2.062. Ως 

εξασφάλιση για την έκδοση των εγγυητικών επιστολών έχει δεσµευτεί από την τράπεζα 

κατάθεση της εταιρείας ποσού € 515 και έχει συσταθεί ενέχυρο επί του συνόλου των µετοχών 

της θυγατρικής εταιρείας RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΑΕ. 

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

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

αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. Το 

ύψος των εκδοθέντων εγγυητικών επιστολών σε τράπεζες την 30/06/2017 

 ανερχόταν σε  €  41.128 (31/12/2016 : € 8.909). 

 
20. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης  

 
∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2017 τα οποία θα 

έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων 

οικονοµικών καταστάσεων όπως απαιτείται από το ∆ΛΠ 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών  Οικονοµικών Καταστάσεων                               
                                                      περιόδου από 1

η
 Ιανουαρίου έως 30

η
 Ιουνίου 2017 

                                                   (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 52

 

 

 

 

 

 

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

EUROPE Α.Ε. την 27 Σεπτεµβρίου 2017 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http:\\www.fgeurope.gr.  

 

 

 

Γλυφάδα,  27 Σεπτεµβρίου 2017 
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