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F.G. EUROPE A.E. 

 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2γ του Ν. 3556/2007) 
 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Γεώργιος Φειδάκης, Πρόεδρος Δ.Σ., Κωνσταντίνος 

Κουτσουμπέλης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Ιωάννης Παντούσης Διευθύνων Σύμβουλος, υπό την ως άνω 

ιδιότητά τους, δηλώνουν ότι, εξ όσων γνωρίζουν : 

 
Οι Εξαμηνιαίες ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/6/2010, 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 χρήσεως 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 Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 

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

 
 

Γλυφάδα 27 Ιουλίου 2010 
 
 
              -Ο-                                                           -Ο-                                                 -Ο- 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                               ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΙΔΑΚΗΣ              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΥΣΗΣ 
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F.G. EUROPE A.E. 

ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 
 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2010 

 
Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού 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 και 

7/448/11-10-2007 του Διοικητικού 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 ΔΛΠ 24. 

 

Α. Απολογισμός α΄ Εξαμήνου 
Εξέλιξη–Μεταβολές Οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας και του Ομίλου. 
 

Η οικονομική κρίση και οι εξ αυτής αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά, ανέκοψαν το β΄τρίμηνο τη θετική 

εξέλιξη των πωλήσεων και των οικονομικών μεγεθών του α΄τριμήνου του 2010 της μητρικής εταιρείας, 

επηρεάζοντας τις συνολικές πωλήσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου της  F.G. EUROPE A.E. 

Οι πωλήσεις διαρκών καταναλωτικών αγαθών από την F.G. EUROPE A.E. το α΄εξάμηνο του 2010 

ανήλθαν σε Ευρώ 47,470 εκατ. έναντι Ευρώ 59,703 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2009, 

σημειώνοντας πτώση σε ποσοστό 20%. Στον κλιματισμό η σημειωθείσα αύξηση των εξαγωγών κατά 12%, 

δεν αντιστάθμισε την κατά 47% πτώση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά, με αποτέλεσμα οι 

συνολικές πωλήσεις στον κλιματισμό να σημειώσουν πτώση κατά 22%.  

Η μείωση στις πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών συνολικά, σε συνδυασμό με την σημαντική 

στο εξάμηνο αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων, λόγω κυρίως των συναλλαγματικών διαφορών,  
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είχαν ως αποτέλεσμα τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας, παρά τη μείωση κατά 11% των γενικών εξόδων, 

να διαμορφωθούν σε Ευρώ 4,926 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 9,097 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 

2009, μειωμένα κατά 45,85%. 

Τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη της F.G. EUROPE A.E., λόγω και της επιβάρυνσης από την έκτακτη 

εισφορά ποσού Ευρώ 1,359, η οποία υπολογίσθηκε βάσει των αποτελεσμάτων της 31/12/2009, ανήλθαν 

σε Ευρώ 2,331 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 6,728 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου της προηγούμενης 

χρήσης, μειωμένα κατά 65,35%. 

 

Αναλυτικά σε εταιρικό επίπεδο έχουμε: 
 

Οι συνολικές πωλήσεις του α΄ εξαμήνου ανήλθαν σε Ευρώ 47,621 εκατ. έναντι πωλήσεων Ευρώ 63,425 

εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2009, μειωμένες κατά 24,92%. 

 

Οι πωλήσεις των κλιματιστικών ανήλθαν το α΄εξάμηνο σε Ευρώ 42,959 εκατ., έναντι Ευρώ 54,762 εκατ. 

αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 2009. Παρά τη σημαντική κατά 12% αύξηση των εξαγωγών, οι 

οποίες συνολικά ανήλθαν το α΄εξάμηνο του 2010 σε Ευρώ 26,772 εκατ. έναντι Ευρώ 23,950 εκατ. του 

αντίστοιχου διαστήματος του 2009, οι συνολικές πωλήσεις κλιματιστικών εμφανίζονται μειωμένες σε 

ποσοστό 22%, λόγω της σημαντικής μείωσης των πωλήσεων κλιματιστικών στην εσωτερική αγορά, οι 

οποίες από Ευρώ 30,813 εκατ. το α΄εξάμηνο του 2009, περιορίσθηκαν το αντίστοιχο διάστημα του 2010 

σε Ευρώ 16,187 εκατ. (-47%). 

 

Οι πωλήσεις των λευκών συσκευών ESKIMO, λόγω αλλαγών στην ακολουθούμενη πολιτική και τις 

υφιστάμενες συνεργασίες με προμηθευτές του εξωτερικού, είναι σημαντικά μειωμένες, ανερχόμενες το 

εξάμηνο σε Ευρώ 0,792 εκατ., έναντι Ευρώ 1,530 εκατ. αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 2009. 

 

Οι πωλήσεις των λευκών συσκευών και των Consumer Electronics (μαύρων συσκευών) της SHARP 

ανήλθαν το εξάμηνο σε Ευρώ 3,720 εκατ. έναντι Ευρώ 3,411 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2009, 

σημειώνοντας αύξηση 9%. 

 

Οι πωλήσεις της κινητής τηλεφωνίας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης από την εταιρεία πολιτικής 

συρρίκνωσης της καρτοκινητής, περιορίσθηκαν σε Ευρώ 0,150 εκατ. έναντι πωλήσεων Ευρώ 3,722 εκατ. 

του αντίστοιχου εξαμήνου του 2009, μειωμένες πλέον κατά 96%. 

 

Ο Σ.Μ.Κ. εμφανίζεται αυξημένος το α΄εξάμηνο του 2010, διαμορφούμενος σε  30,23% έναντι 29,95% 

αυτού του α΄εξαμήνου του 2009, λόγω της μηδενικής πλέον συμμετοχής στις πωλήσεις αυτών της 

καρτοκινητής, με τις πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών να καλύπτουν πλέον το σύνολο 

σχεδόν των εσόδων της Εταιρείας. 
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Σημαντική είναι η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου, λόγω της αύξησης των 

χρηματοοικονομικών εξόδων. Το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα του α΄εξαμήνου Ευρώ (1,057) εκατ. 

είναι αυξημένο κατά 112,68% του αντίστοιχου χρηματοοικονομικού αποτελέσματος του α΄εξαμήνου του 

2009 ποσού Ευρώ (0,497) εκατ. λόγω κυρίως της σημαντικής επιβάρυνσης των συναλλαγματικών 

διαφορών της περιόδου εξ αιτίας της διολίσθησης της τιμής του Ευρώ έναντι του Δολαρίου.  

 
Σε επίπεδο Ομίλου, τα οικονομικά μεγέθη του οποίου προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από τα 
μεγέθη της Μητρικής Εταιρείας έχουμε: 
 
Πωλήσεις : Σημαντική αύξηση κατά 43,29% σημείωσαν το α΄εξάμηνο τα έσοδα του Ομίλου στον τομέα 

της ενέργειας, ανερχόμενα σε Ευρώ 2,893 εκατ. έναντι Ευρώ 2,019 εκατ. αυτών του αντίστοιχου 

διαστήματος της προηγούμενης χρήσης. 

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν το α΄ εξάμηνο σε Ευρώ 50,576 εκατ. έναντι πωλήσεων Ευρώ 

65,608 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2009, μειωμένες κατά 22,91 %. 

 

Μικτά Κέρδη : Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν το εξάμηνο σε Ευρώ 15,746 εκατ. έναντι Ευρώ 

20,284 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, μειωμένα κατά 22,37%, λόγω κυρίως της σημειωθείσας 

μείωσης των πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών αγαθών.  

Ο Συντελεστής Μικτού Κέρδους διαμορφώθηκε σε 31,13% έναντι 30,92% αυτού του αντίστοιχου εξαμήνου 

του 2009, βελτιωμένος κατά 0,7%, λόγω κυρίως της μηδενικής πλέον συμμετοχής στις πωλήσεις της 

μητρικής εταιρείας, των πωλήσεων της καρτοκινητής.  

 

ΕBITDA :Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(ΕBITDA), μειωμένα κατά 38,41% λόγω κυρίως της μείωσης των πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών 

αγαθών, ανήλθαν σε Ευρώ 7,103 εκατ. έναντι Ευρώ 11,532 εκατ. αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 

2009. Ο δείκτης EBITDA διαμορφώθηκε σε 14,04% έναντι 17,58% αυτού του α΄εξαμήνου του 2009, 

μειωμένος κατά 20,10%. 

 

Έξοδα Διοίκησης-Διάθεσης-Λοιπά :  Τα έξοδα Διοίκησης – Διάθεσης – Λοιπά, ανήλθαν συνολικά  το 

εξάμηνο σε Ευρώ 9,676 εκατ., έναντι Ευρώ 10,847  εκατ. αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 2009, 

μειωμένα κατά 10,80%, λόγω της μείωσης τόσο των εξόδων διάθεσης όσο και των εξόδων διοίκησης της 

μητρικής εταιρείας. Παρά τη σημειωθείσα μείωση των γενικών εξόδων, η μείωση των συνολικών 

πωλήσεων διαμόρφωσε το δείκτη Γενικά Έξοδα / Πωλήσεις στο εξάμηνο του 2010, σε 19,13% έναντι 

16,53%του αντίστοιχου δείκτη του εξαμήνου του 2009.  

 
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα :Τo χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα της περιόδου για τον Όμιλο, 

ποσού Ευρώ (1,370) εκατ., είναι σημαντικά αυξημένο έναντι αυτού του αντίστοιχου εξαμήνου του 2009,  

Ευρώ (0,531) εκατ., λόγω κυρίως της επιβάρυνσης των χρηματοοικονομικών εξόδων από τις αυξημένες  
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συναλλαγματικές διαφορές που επιβάρυναν τα αποτελέσματα της μητρικής λόγω της διολίσθησης της 

ισοτιμίας του Ευρώ έναντι του Δολαρίου.  

 

Συνολικές Υποχρεώσεις : Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου μειωμένες κατά 10,52%, 

περιορίσθηκαν την 30/6/2010 σε Ευρώ 116,822 εκατ., έναντι Ευρώ 130,562 εκατ. αυτών της 31/12/2009. 

Η μείωση των συνολικών υποχρεώσεων του Ομίλου οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των 

εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου.  

 

Κέρδη προ Φόρων : Τα καθαρά κέρδη προ φόρων μειωμένα κατά 44,06% ανήλθαν το εξάμηνο σε Ευρώ 

5,205 εκατ., έναντι Ευρώ 9,304 εκατ. των αντίστοιχων κερδών του εξαμήνου του 2009, διαμορφώνοντας 

το  δείκτη Κέρδη προ Φόρων / Πωλήσεις σε 10,29% έναντι 14,18%, αυτού του αντίστοιχου διαστήματος 

του 2009. 

 

Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας : Τα καθαρά μετά από φόρους και Δικαιώματα 

Μειοψηφίας Κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν το εξάμηνο του 2010 σε Ευρώ 2,365 εκατ. έναντι Ευρώ 7,123 

εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2009, μειωμένα κατά 66,80%, λόγω και της επιβάρυνσης από την 

έκτακτη εισφορά, η οποία για τον Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 1,410 εκατ. 

 

Λοιποί Αριθμοδείκτες της Εταιρείας: 
 

• Δείκτης Γενικής Ρευστότητας  :  6Μ 2010    2,45       (Το 2009 : 2,82)  

• Δείκτης Ειδικής Ρευστότητας  :   6Μ 2010    1,25       (Το 2009 : 1,47) 

• Δείκτης Κάλυψης Αποθεμάτων : 6Μ 2010    249 ημ. (Το 2009 :  209 ημ.)  

• Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων : 6Μ 2010  7,77% (Το 2009 :19,78%) 

• Δείκτης EBITDA  :                                         6Μ 2010  11,72% (Το 2009 :16,69%) 

 

Β. Σημαντικά Γεγονότα το α΄ Εξάμηνο 
 
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την Τετάρτη, 14 Απριλίου 

2010, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας ποσού  Ευρώ 7,920 εκατ., που 

αντιστοιχεί σε μέρισμα 0,15 Ευρώ ανά μετοχή. Το καθαρό πληρωτέο στους δικαιούχους ποσό μετά την 

παρακράτηση φόρου 10% σύμφωνα με το ν. 3697/2008, ανέρχεται σε 0,135 Ευρώ. Ημερομηνία  

αποκοπής του μερίσματος, ορίσθηκε η Παρασκευή 16/4/2010.  Ημερομηνία καταβολής του μερίσματος 

στους δικαιούχους μετόχους ορίσθηκε η Δευτέρα 26/4/2010 μέσω των καταστημάτων της EFG 

EUROBANK ERGASIAS A.E.  

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

A.E., R.F. ENERGY ΓΑΡΜΠΗΣ Α.Ε. και R.F. ENERGY ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε. αποφάσισαν τη λύση των ως άνω  
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εταιρειών και τη θέση τους σε εκκαθάριση. Οι ως άνω εταιρείες σκόπευαν, μέσω σχεδιαζόμενης εξαγοράς, 

να αναλάβουν τη διαχείριση και εκμετάλλευση δύο εν λειτουργία αιολικών πάρκων εγκατεστημένης ισχύος 

18 και 24 MW αντίστοιχα στο Ν. Αρκαδίας και για το σκοπό αυτό είχαν προχωρήσει τον Ιούλιο του 2009 

σε αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων τους κατά Ευρώ 13,275 εκατ. συνολικά. Η σχεδιαζόμενη εξαγορά δεν 

υλοποιήθηκε καθώς υπήρξε αθέτηση της συμφωνίας από τη πλευρά των πωλητών. Η μητρική εταιρεία RF 

ENERGY A.E. έχει καταθέσει δικαστική αγωγή για την παραπάνω υπόθεση διεκδικώντας οικονομική 

αποζημίωση για τα έξοδα στα οποία υπεβλήθη. 

 

Γ. Προοπτικές και Αναμενόμενη Εξέλιξη, Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για το β΄ Εξάμηνο 
 
Προοπτικές – Αναμενόμενη Εξέλιξη 
 
Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας και του Ομίλου τα τελευταία χρόνια και η 

συνεχιζόμενη παρά την οικονομική κρίση ικανοποιητική κερδοφορία, καθιστούν τη Διοίκηση συγκρατημένα 

αισιόδοξη για την πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου και την τρέχουσα χρήση. 

Στόχος της Διοίκησης είναι η διατήρηση της ηγετικής θέσης της Εταιρείας στον τομέα του κλιματισμού στην 

εσωτερική αγορά, η συνεχής ενίσχυση της θέσης της στις αγορές του εξωτερικού που δραστηριοποιείται, 

η ενίσχυση της παρουσίας των προϊόντων SHARP στην εσωτερική αγορά, η αναβάθμιση της γκάμας των 

προϊόντων ESKIMO, και η περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στον τομέα της 

ενέργειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σωστή κεφαλαιακή δομή που σε συνδυασμό με την καλύτερη 

δυνατή ρευστότητα, αποτελούν τους παράγοντες που θα επιτρέψουν στις εταιρείες του Ομίλου να 

ξεπεράσουν με τις μικρότερες δυνατές απώλειες την οικονομική κρίση. 

Η Διοίκηση λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις επιπτώσεις της κρίσης στην αγορά, επανασχεδίασε την 

πιστωτική και εμπορική πολιτική της και επανεξέτασε τις συνεργασίες της, προσπαθώντας να θωρακίσει 

την εταιρεία από το ενδεχόμενο πιθανών επισφαλειών.  

Σημαντικά αναμένεται να είναι και για την τρέχουσα χρήση τα έσοδα από τον τομέα της ενέργειας μέσω 

της R.F. ENERGY και των θυγατρικών της εταιρειών. 

 

Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 
 
Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

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. 
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Η διαχείριση κινδύνων διενεργείται από το τμήμα οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με την 

πολιτική που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το τμήμα οικονομικής διαχείρισης 

εντοπίζει, αξιολογεί και αντισταθμίζει χρηματοπιστωτικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με τα υπόλοιπα 

τμήματα του Ομίλου. Το Διοικητικό 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 JPY. 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. 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 με τις αποφάσεις του Διοικητικού 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.  

Σύμφωνα με τους όρους του Απλού Ομολογιακού Δανείου που εξέδωσε η μητρική εταιρεία, σε περίπτωση 

επιδείνωσης των οικονομικών της μεγεθών της εταιρείας και  μη τήρησης των προβλεπόμενων με βάση 

τους όρους του Δανείου δεικτών, ενδέχεται το ισχύον σήμερα spread του επιτοκίου 1,15%, να αυξηθεί  
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αναλογικά επιβαρύνοντας το κόστος του τραπεζικού δανεισμού, φθάνοντας έως 1,6%. Σε περίπτωση 

περαιτέρω βελτίωσης των δεικτών, το spread μειώνεται σε 0,9%. 

 
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 την φερεγγυότητα του πελάτη λαμβάνοντας υπόψη την 

χρηματοοικονομική του κατάσταση, προηγούμενη εμπειρία συναλλαγών και λοιπούς παράγοντες και 

ορίζουν πιστωτικά όρια τα οποία παρακολουθούνται τακτικά και δεν δύναται να ξεπεραστούν από έναν 

μεμονωμένο πελάτη. Πωλήσεις σε ιδιώτες διενεργούνται τοις μετρητοίς. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

δεν έγινε υπέρβαση των ορίων πίστωσης και η Διοίκηση του Ομίλου δεν αναμένει σημαντικές απώλειες 

που μπορεί να προκύψουν από την μη ρευστοποίηση λογαριασμών εισπρακτέων. Επίσης μέρος των 

απαιτήσεων του εξωτερικού εξασφαλίζονται μέσω ασφαλιστικής εταιρείας καθώς και κάποιες απαιτήσεις 

από συναλλαγές του τομέα της κινητής τηλεφωνίας εξασφαλίζεται μέσω εγγυητικών επιστολών τραπεζών. 

 

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 Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί και 

αναπροσαρμόζει καθημερινά το ταμειακό πρόγραμμα ρευστότητας με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές 

εισροές και εκροές. 

 

Εποχικότητα των πωλήσεων κλιματιστικών : Τα προηγούμενα χρόνια οι πωλήσεις του κλάδου 

παρουσίαζαν έντονη εποχικότητα τους θερινούς κυρίως μήνες. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη 

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

σχετικά χρονικό διάστημα, με τον κίνδυνο, απώλειας πωλήσεων, β) με επιβαρύνσεις λόγω της ανάγκης 

διατήρησης υψηλών αποθεμάτων που απαιτούν μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους και γ) με κινδύνους 

για πιθανές επισφάλειες λόγω του μεγάλου ύψους σε απόλυτο νούμερο, των πιστωτικών ανοιγμάτων των 

πελατών, σε μικρό χρονικό διάστημα. Τα τελευταία χρόνια, η τάση αυτή περιορίζεται, με κατανομή της 

ζήτησης σε όλο το διάστημα του έτους, διατηρώντας μια σχετικά αυξημένη ζήτηση τους θερινούς μήνες και 

ιδιαίτερα σε περιόδους έξαρσης των καιρικών φαινομένων. Το γεγονός αυτό βοηθά στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πελατών και στον περιορισμό των προαναφερθέντων προβλημάτων. 

 

Δ. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη. 
 

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

καθεστώς ή/και Διοίκηση με την Εταιρεία, συγγενείς με αυτήν εταιρείες, καθώς επίσης  τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διοικητικά στελέχη της Εταιρείας. Η Εταιρεία προμηθεύεται από τα 

συνδεδεμένα μέρη αγαθά και υπηρεσίες, ενώ και η ίδια προμηθεύει αγαθά και παρέχει υπηρεσίες σε αυτά. 

Οι πωλήσεις της εταιρείας προς τα συνδεμένα μέρη αφορούν κυρίως πωλήσεις εμπορευμάτων. Οι  
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πωλήσεις υπηρεσιών προς την Εταιρεία, αφορούν κυρίως υπηρεσίες αποθήκευσης (logistics κ.τ.λ.) και 

υπηρεσίες service. 

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 στα μέλη του Δ.Σ. αφορούν καταβληθείσες αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου στα Ανεξάρτητα μη 

Εκτελεστικά μέλη. Οι αμοιβές των Διοικητικών στελεχών, αφορούν αμοιβές για υπηρεσίες εξηρτημένης 

εργασίας. 

 Παρατίθενται κατωτέρω σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν κατά την υπό εξέταση χρήση μεταξύ 

της εταιρείας και των συνδεδεμένων αυτήν μερών όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, για ποσά άνω 

των Ευρώ 10 χιλ.: 

Η F.G. EUROPE A.E. πραγματοποίησε πωλήσεις ανταλλακτικών στη ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E. οι 

οποίες ανήλθαν στη διάρκεια της περιόδου σε Ευρώ 0,045 εκατ., έναντι αντίστοιχων πωλήσεων το 

εξάμηνο του 2009, ποσού Ευρώ 0,051 εκατ. Οι πωλήσεις αυτές έχουν εξοφληθεί πλήρως από την 

ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E. 

 Η ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E. για την κάλυψη της εγγύησης των κλιματιστικών που διαθέτει στην Ελληνική 

αγορά η F.G. EUROPE A.E. την τιμολόγησε το εξάμηνο με το ποσό των Ευρώ 0,339 εκατ. έναντι 

αντίστοιχης χρέωσης του εξαμήνου του 2009 ποσού Ευρώ 0,646 εκατ. Από τις πωλήσεις αυτές η F.G. 

EUROPE A.E. οφείλει στην ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E. ποσό Ευρώ 0,069 εκατ. 

Η ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS A.E. τιμολόγησε την F.G. EUROPE A.E. με βάση τη μεταξύ τους σύμβαση,  για 

την παροχή υπηρεσιών logistics, με το ποσό των Ευρώ 1,684 εκατ. Η αντίστοιχη χρέωση για το εξάμηνο 

του 2009 ανήρχετο σε Ευρώ 1,546 εκατ. Οι πωλήσεις αυτές έχουν εξοφληθεί πλήρως από την F.G. 

EUROPE A.E. 

Η εμφανιζόμενη απαίτηση της F.G. EUROPE A.E. από την ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS A.E., ποσού Ευρώ 

0,350 εκατ. αφορά κατά το ποσό των 0,298 εκατ. εγγύηση καταβληθείσα από την F.G. EUROPE A.E. 

βάσει της μεταξύ τους σύμβασης και κατά το ποσό των 0,052 εκατ. υπόλοιπο από προκαταβολή έναντι 

παρεχόμενων υπηρεσιών Logistics. 

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

εξάμηνο του 2010 από τις εταιρείες του Ομίλου για μισθώσεις γραφείων και αποθηκών Ευρώ 1,463 εκατ. 

έναντι αντίστοιχου ποσού το εξάμηνο του 2009, Ευρώ 1,428 εκατ. Από το ποσό αυτό Ευρώ 0,303 εκατ. 

κατέβαλε η F.G. EUROPE A.E. ενώ το υπόλοιπο κατέβαλαν οι άλλες θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου με  

το μεγαλύτερο ποσό να καταβάλλεται από την ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS A.E. για την 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 Ευρώ 0,490 εκατ. Η αντίστοιχη απαίτηση από τη ΣΑΙΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. την 30/6/2009 ανήρχετο σε 

Ευρώ 0,486 εκατ. Από το ποσό αυτό η F.G. EUROPE A.E. έχει καταβάλλει ως εγγύηση το ποσό των 

Ευρώ 0,103 εκατ. 
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Εταιρική Διακυβέρνηση 
 
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 Διακυβέρνησης. Η πολιτική αυτή με 

βάση τον νόμο σε συνδυασμό με πρακτικές που ακολουθούνται από τις διάφορες υποεπιτροπές του 

Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για επίτευξη του εταιρικού στόχου που είναι η 

μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων.  

 
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. 

 

Πιστοποίηση Ποιότητος ΙSO 9001-2008 
 
Η F.G. EUROPE Α.Ε από 4/5/2010 εφαρμόζει το νέο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 

και είναι πιστοποιημένη από τον Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης TUV Austria Hellas.  

Η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, συμβάλει αποφασιστικά στην βελτίωση της 

αποδοτικότητας της εταιρίας, επιτρέποντας τόσο την βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών 

πόρων της, όσο και την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών, συνεργατών και μετόχων της. 

 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
 
Η Διοίκηση 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. 

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

να διαπιστωθούν από τις Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2010.  

 

Γλυφάδα, 27 Ιουλίου 2010 

- Ο - 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΙΔΑΚΗΣ 
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ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

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

Ηλεκτρονικών Συσκευών» 

 

Εισαγωγή 

 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της F.G. 

EUROPE (η Εταιρεία) και των θυγατρικών της (o Όμιλος), της 30ης Ιουνίου 2010 και τις σχετικές 

συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και 

ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες 

επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007.  Η 

Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να 

εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με 

βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της 

οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής 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 Διεθνή 

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. 
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Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο 

συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

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 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2010 

 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 23431 

 

ERNST & YOUNG (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

11ο ΧΛΜ ΕΘΝ.ΟΔ.ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 

14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ  107 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων (Ενοποιημένη) 

  Ο Όμιλος 
 Σηµ. 1/1-30/6/2010  1/1-30/6/2009    1/4-30/6/2010  1/4-30/6/2009 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 3 50.576 65.608  31.095 45.229 
Κόστος Πωλήσεων 3 (34.830) (45.324)   (22.165) (31.289) 
Μικτό Κέρδος   15.746 20.284  8.930 13.940 

Άλλα έσοδα  3 505 398  332 233 
Έξοδα διάθεσης  3 (7.489) (8.243)  (3.868) (4.911) 
Έξοδα διοίκησης 3 (1.894) (2.394)  (734) (1.169) 
Άλλα έξοδα  3 (293) (210)   (293) (196) 
Κέρδη εκμετάλλευσης  6.575 9.835  4.367 7.897 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  3,4 3.699 3.142  2.830 1.897 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  3,4 (5.069) (3.673)  (3.268) (1.454) 
Κέρδη προ φόρων   5.205 9.304  3.929 8.340 
Φόρος εισοδήµατος  5 (2.679) (2.127)   (2.327) (1.775) 
Κέρδος περιόδου  2.526 7.177   1.602 6.565 
       
Λοιπά συνολικά έσοδα       
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 1 (60) 56 

 
(86) 60 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου καθαρά 
από φόρο  (60) 56 

 
(86) 60 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2.466 7.233 

 
1.516 6.625 

       
Το κέρδος αποδίδεται σε :        
Ιδιοκτήτες μητρικής  2.365 7.123  1.681 6.590 
Δικαιώματα μειοψηφίας  161 54  (79) (25) 
Σύνολο  2.526 7.177  1.602 6.565 

       
Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
αποδίδονται σε :    

 
  

Ιδιοκτήτες μητρικής  2.305 7.179  1.595 6.650 
Δικαιώματα μειοψηφίας  161 54  (79) (25) 
Σύνολο  2.466 7.233  1.516 6.625 

       
Κέρδη περιόδου ανά μετοχή        
Βασικά  (εκφρασμένα σε €): 6 0,0448 0,1349   0,0318 0,1248 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων (Ατομική) 

  Η Εταιρεία 
 Σηµ. 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009  1/4-30/6/2010  1/4-30/6/2009 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 3 47.621 63.425  30.078 44.110 
Κόστος Πωλήσεων 3 (33.225) (44.428)  (21.400) (30.811) 
Μικτό Κέρδος   14.396 18.997  8.678 13.299 
Άλλα έσοδα  3 366 396  195 231 
Έξοδα διάθεσης  3 (7.418) (8.301)  (3.903) (5.007) 
Έξοδα διοίκησης 3 (1.361) (1.313)  (652) (593) 
Άλλα έξοδα  3 - (185)  - (185) 
Κέρδη εκμετάλλευσης  5.983 9.594  4.318 7.745 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  3,4 3.508 2.711  2.790 1.761 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  3,4 (4.565) (3.208)  (3.051) (1.261) 
Κέρδη προ φόρων   4.926 9.097  4.057 8.245 
Φόρος εισοδήµατος  5 (2.595) (2.369)  (2.362) (2.126) 
Κέρδος περιόδου  2.331 6.728  1.695 6.119 
       
Λοιπά συνολικά έσοδα       
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 1 (60) 56  (86) 60 
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου 
καθαρά από φόρο  (60) 56  (86) 60 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2.271 6.784  1.609 6.179 
       
Κέρδη περιόδου ανά μετοχή        
Βασικά  (εκφρασμένα σε €): 6 0,0441 0,1274  0,0321 0,1159 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2010 
  Όµιλος   Εταιρεία  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Σηµ. 30/6/2010 31/12/2009  30/6/2010 31/12/2009 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Ενσώµατα πάγια 7 35.881 37.026  439 409 
Επενδύσεις σε ακίνητα 7 324 326  324 326 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία   1.876 1.880  3 4 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  - -  16.481 16.481 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  579 620  487 528 
Αναβαλλόμενοι φόροι  1.590 1.533  506 624 
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία  131 214  131 214 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων  40.381 41.599  18.371 18.586 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Αποθέµατα  8 46.046 36.741  46.011 36.702 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 9 36.569 62.279  20.184 45.163 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναμα 10 44.102 45.673  27.579 15.076 
Σύνολο κυκλοφορούντων  126.717 144.693  93.774 96.941 
Σύνολο Ενεργητικού   167.098 186.292  112.145 115.527 
       
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        
Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών μητρικής       
Μετοχικό κεφάλαιο   15.840 15.840  15.840 15.840 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο   6.626 6.614  6.726 6.726 
Λοιπά αποθεματικά  5.764 5.824  4.805 4.865 
Αποτελέσματα εις νέον  (833) 4.734  2.605 8.194 
  27.397 33.012  29.976 35.625 
Δικαιώματα μειοψηφίας:   22.879 22.718  - - 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   50.276 55.730  29.976 35.625 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσμα δάνεια  11 54.439 59.948  43.639 48.713 
Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζόμενους  472 470  288 306 
Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις  10.963 11.357  5 10 
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις   746 647  - - 
Αναβαλλόµενοι φόροι  248 117  - - 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  66.868 72.539  43.932 49.029 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις        
Βραχυπρόθεσμα ∆άνεια  11 11.548 10.822  2.049 11 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων 
δανείων 11 11.130 11.165  10.261 10.301 
Οφειλόμενοι φόροι εισοδήµατος   2.304 1.185  2.004 926 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  24.972 34.851  23.923 19.635 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  49.954 58.023  38.237 30.873 
Σύνολο υποχρεώσεων  116.822 130.562  82.169 79.902 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων    167.098 186.292  112.145 115.527 
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Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων (Ενοποιημένη) 
Ο Όμιλος 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Διαθέσιμα για 
πώληση - 

Αποθεματικό  
ευλόγων αξιών 

Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων 
Αδιανέμητα κέρδη / 
(Σωρευμένες ζημιές) Σύνολο 

Δικαιώματα 
μειοψηφίας 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

          

Υπόλοιπο την 1/1/2009 15.840 6.644 2.777 (68) 2.782 4.677 32.652 21.952 54.604 

   Μεταβολή περιόδου          
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - - - 56 - 7.123 7.179 54 7.233 

Διανομή μερίσματος χρήσεως 2008 - - - - - (7.663) (7.663) - (7.663) 

Προσαρμογή δικαιωμάτων μειοψηφίας - - - - - (152) (152) 152 - 

Υπόλοιπο την 30/6/2009 15.840 6.644 2.777 (12) 2.782 3.985 32.016 22.158 54.174 

          

Υπόλοιπο την 1/1/2010 15.840 6.614 3.118 (76) 2.782 4.734 33.012 22.718 55.730 

   Μεταβολή περιόδου          
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - - - (60) - 2.365 2.305 161 2.466 

Διανομή μερίσματος χρήσεως 2009 - - - - - (7.920) (7.920) - (7.920) 

Διακοπή λειτουργίας θυγατρικής - 12 - - - (12) - - - 

Υπόλοιπο την 30/6/2010 15.840 6.626 3.118 (136) 2.782 (833) 27.397 22.879 50.276 
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Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων (Ατομική) 
Η Εταιρεία 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Διαθέσιμα 
για πώληση - 
Αποθεματικό  
ευλόγων 
αξιών 

Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων 

Αδιανέμητα κέρδη 
/ (Σωρευμένες 

ζημιές) Σύνολο 

        

Υπόλοιπο την 1/1/2009 15.840 6.726 2.770 (68) 1.856 7.763 34.887 

   Μεταβολή περιόδου        

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - - - 56 - 6.728 6.784 

Διανομή μερίσματος χρήσεως 2008 - - - - - (7.663) (7.663) 

Υπόλοιπο την 30/6/2009 15.840 6.726 2.770 (12) 1.856 6.828 34.008 

        

Υπόλοιπο την 1/1/2010 15.840 6.726 3.085 (76) 1.856 8.194 35.625 

   Μεταβολή περιόδου        

        

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - - - (60) - 2.331 2.271 

Διανομή μερίσματος χρήσεως 2009 - - - - - (7.920) (7.920) 

Υπόλοιπο την 30/6/2010 15.840 6.726 3.085 (136) 1.856 2.605 29.976 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ενοποιημένη και Ατομική) 
 Όμιλος  Εταιρεία  

 
1/1-

30/6/2010 
1/1-

30/6/2009   
1/1-

30/6/2010 
1/1-

30/6/2009  
Λειτουργικές δραστηριότητες      
Κέρδη προ φόρων 5.204 9.304  4.926  9.097 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:      
Αποσβέσεις 1.382 806  61  56 
Προβλέψεις 494 548  387  539 
Συναλλαγματικές διαφορές 460 (1.179)  460  (940) 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας (600) (1.070)  (410)  (878) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.511 2.781  1.007  2.315 
Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων επενδύσεων (394) (288)  (5)  (6) 
Προβλέψεις παροχών σε εργαζομένους 2 56  (18)  15 
Λειτουργικό αποτέλεσμα προ των μεταβολών στο 
κεφάλαιο κίνησης 8.059 10.958  6.408  10.198 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:      
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (9.314) 12.556  (9.318)  12.552 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 25.324 10.048  24.601  11.346 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (10.913) (9.909)  3.256  (9.758) 
Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπροθεσμών 
απαιτήσεων 41 1  41  3 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες 13.197 23.654  24.988  24.341 
Μείον:      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (809) (2.221)  (400)  (1.862) 
Καταβεβλημένοι φόροι (1.443) (1.896)  (1.349)  (1.891) 
Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 10.945 19.537  23.239  20.588 
Επενδυτικές δραστηριότητες      
Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 8 -  8  - 
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων (230) (1.907)  (89)  (81) 
Τόκοι εισπραχθέντες 615 1.067  426  876 
Μερίσματα εισπραχθέντα  - 2  - 2 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 393 (838)   345  797 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
Εξοφλήσεις δανείων (4.989) (55.091)  (3.161)  (53.556) 
Μερίσματα πληρωθέντα (7.920) (7.649)  (7.920)  (7.649) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (12.909) (62.740)   (11.081)  (61.205) 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (1.571) (44.041)  12.503  (39.820) 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου 45.673 67.727  15.076  44.931 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
περιόδου 44.102 23.686  27.579  5.111 
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
1.  Σύσταση της Εταιρείας και δραστηριότητες Ομίλου 
 

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

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

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

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

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

και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 

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

καλύπτουν συμπληρωματικές υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης (service), διαχείρισης 

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

δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

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

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

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

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

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

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

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

      

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

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

ανήρχετο την 30 Ιουνίου 2010 σε 137 άτομα και της Εταιρείας σε 74 άτομα. Οι μετοχές της 

Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

 
Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιελήφθησαν στις Ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις είναι οι εξής:  
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

30/6/2010 
ΧΩΡΑ 
ΕΔΡΑΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

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

 

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

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

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

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

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

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

Ολικής Ενοποίησης. 

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

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

καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ως Διαθέσιμο για πώληση χρηματοοικονομικό 

στοιχείο.    

 
Τα "Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" αφορούν ζημιά ποσού € 60 που προέκυψε μετά 

το συμψηφισμό αποθεματικού εύλογης αξίας ποσού € 16 από την πώληση χρεογράφων που 

ήταν χαρακτηρισμένα ως "Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία" και ζημιάς 

ποσού  € 76 που προέκυψε από την αποτίμηση των χρεογράφων της ίδιας κατηγορίας και 

αναγνωρίστηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση του Ομίλου και της Εταιρείας. 

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

κτήσεώς τους μείον τις ζημίες απομείωσης.  
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Στις 31/05/2010 οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών της R.F. 

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

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

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

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

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

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

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

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

οποία προέβη. 

 

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

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

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

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

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
 Οι παρούσες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί  βάσει του ΔΛΠ 34 

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

διαθέσιμες στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας.  

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

ακολουθούνται κατά τη σύνταξη αυτών των συνημμένων Ενδιάμεσων Οικονομικών 

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

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

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

2010 των οποίων η επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις αναφέρεται παρακάτω στη 

Σημείωση 2.2  

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

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

υπόλοιπα των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τις απαιτούμενες 

γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης 

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

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

πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για 
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τη διενέργεια εκτιμήσεων. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν 

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

επί των Οικονομικών Καταστάσεων.  

 
Τα λειτουργικά αποτελέσματα της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2010 δεν 

είναι ενδεικτικά των αποτελεσμάτων που αναμένουμε για την χρήση που θα λήξει την 31 

Δεκεμβρίου 2010 λόγω της εποχικότητας του σημαντικότερου ίσως τομέα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Η εποχικότητα αυτή οφείλεται στο ότι οι πωλήσεις των κλιματιστικών που 

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

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

έτους.  

 

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

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

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

διερμηνείες κατά την 1 Ιανουαρίου 2010:  

 
 
- Διερμηνεία 17 Διανομές μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες 

- Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση  

Αντικείμενα κατάλληλα προς αντιστάθμιση 

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

- Αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27 

Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις 

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

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

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες 

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

ενεργητικού και παθητικού μίας θυγατρικής κατατάσσονται ως κατεχόμενα για πώληση, 

σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5, ακόμη και στην περίπτωση που η εταιρεία, μετά από πώληση, 

διατηρήσει μη ελέγχουσα συμμετοχή στη θυγατρική. 

- Ετήσιες Αναβαθμίσεις των ΔΠΧΑ (Απρίλιος 2009) 

 

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

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

περιγράφεται παρακάτω: 
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• Αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27 

Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις 

Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό 

συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας 

υπεραξίας, τα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η συνένωση 

επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την 

εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση 

μελλοντικών μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος στα αποτελέσματα 

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

συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική 

καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Συνεπώς δεν επηρεάζουν την υπεραξία ούτε 

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

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

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

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

πραγματοποίησης ανάλογης συναλλαγής. 

 

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

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

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

κατάσταση ή απόδοση της Εταιρείας/Ομίλου έχει ως εξής: 

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

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

γνωστοποιήσεις που απαιτούνται αναφορικά με τα μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία και τις ομάδες περιουσιακών στοιχείων που έχουν ταξινομηθεί ως 

κατεχόμενα προς πώληση ή διακοπείσες δραστηριότητες είναι μόνο εκείνες που 

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

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

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή διακοπείσες δραστηριότητες. Η Εταιρεία θα 

εφαρμόσει την τροποποίηση άμεσα, αν συντρέξει περίπτωση. 

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

την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι ημερομηνίες εφαρμογής 
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είναι διαφορετικές για κάθε τροποποίηση, η νωρίτερη εκ των οποίων είναι για λογιστικές 

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

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

τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις αφορούν συνοπτικά στα παρακάτω πρότυπα και 

διερμηνείες :  

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

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

χειρισμό των αλλαγών λογιστικών πολιτικών κατά τη χρήση της πρώτης εφαρμογής 

των ΔΠΧΑ μετά τη δημοσίευση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων βάσει του 

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

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

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

ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες που υπόκεινται σε ρύθμιση τιμών. Η 

τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία. 

 
ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που 

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

τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις, ΔΛΠ 32 

Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση και ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: 

Αναγνώριση και Επιμέτρηση, οι οποίες εξαλείφουν την εξαίρεση για ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις, δεν έχουν εφαρμογή σε ενδεχόμενες υποχρεώσεις που προκύπτουν 

από συνενώσεις επιχειρήσεων των οποίων οι ημερομηνίες απόκτησης προηγούνται 

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

αναβάθμιση αυτή περιορίζει το πλαίσιο εφαρμογής για επιλογή μεθόδου επιμέτρησης 

(εύλογη αξία ή ποσοστιαία συμμετοχή στα αναγνωρίσιμα καθαρά περιουσιακά 

στοιχεία της αποκτώμενης εταιρείας βάσει της παρούσας συμμετοχής ιδιοκτησίας) 

μόνο στα συστατικά στοιχεία της μη-ελέγχουσας συμμετοχής που αποτελούν 

παρούσα συμμετοχή ιδιοκτησίας η οποία προσδίδει στους κατόχους ποσοστιαία 

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

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

συναλλαγών της αποκτώμενης εταιρείας για παροχές που εξαρτώνται από την αξία 

των μετοχών (είτε υποχρεωτικές είτε εθελοντικές), δηλ., να γίνεται διαχωρισμός 
μεταξύ του τιμήματος και των εξόδων που καταχωρούνται μετά τη συνένωση.  Το εν 

λόγω πρότυπο θα εφαρμοστεί από την Εταιρεία από την 01.07.2010 

 
ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις, εφαρμόζεται για λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή 
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παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 

7 και δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών 

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

χρηματοοικονομικά μέσα.  Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν έχουν κάποια επίπτωση 

στις οικονομικές καταστάσεις με δεδομένο ότι αφορούν γνωστοποιήσεις 

χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν χρησιμοποιούνται ευρέως  από την εταιρεία 

και το όμιλο.  

 

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, εφαρμόζεται για λογιστικές 

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

διευκρινίζει το γεγονός ότι μια εταιρεία θα παρουσιάζει ανάλυση του λοιπού 

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

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. Το 

εν λόγω πρότυπο θα εφαρμοστεί από την Εταιρεία από την 01.01.2011 

 

ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις, εφαρμόζεται για 

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

αυτή διευκρινίζει ότι οι συνεπακόλουθες τροποποιήσεις που επέφερε η τροποποίηση 

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

28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και στο ΔΛΠ 31 Συμμετοχές σε 

κοινοπραξίες έχουν μελλοντική εφαρμογή για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

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

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

 

ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, εφαρμόζεται για λογιστικές 

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

παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά την εφαρμογή των αρχών γνωστοποίησης στο 

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

εφαρμοστεί από την Εταιρεία από την 01.01.2011 

 

Διερμηνεία 13 Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών, εφαρμόζεται για λογιστικές 

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

διευκρινίζει ότι κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των προγραμμάτων 

επιβράβευσης βάσει της αξίας των προγραμμάτων επιβράβευσης την οποία οι 

πελάτες θα μπορούσαν να εξαργυρώσουν, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το 

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

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

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

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

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

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

κέρδους. 

Οι τομείς του Ομίλου είναι οι εξής: 

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

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

λευκών και μαύρων οικιακών συσκευών. 

 
- Κινητή τηλεφωνία 

Ο τομέας της κινητής τηλεφωνίας περιλαμβάνει την εμπορία καρτών προπληρωμένου χρόνου 

ομιλίας και λοιπών προϊόντων κινητής τηλεφωνίας καθώς και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 

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

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

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

 

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

projects, με επίκεντρο τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.  

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

χρησιμοποιούνται για την σύνταξη των  οικονομικών καταστάσεων.  

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

αποτελέσματος,  

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

του στοιχεία είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα. 

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

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

 

30/06/10 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά 
Κινητή 

τηλεφωνία Ενέργεια Λοιπά  Σύνολο 
Εγγραφές 
ενοποίησης Όμιλος 

Ενσώματα και άϋλα περιουσιακά στοιχεία  751  16  41.914  418  43.099 ( 5.018)  38.081 
Αποθέματα  45.957  54 -  35  46.046 -  46.046 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  20.185 -  15.917  346  36.448  121  36.569 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
αυτών  27.579 -  16.432  91  44.102 -  44.102 

  94.472  70  74.263  890 
 

169.695 ( 4.897) 
 

164.798 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού        2.300 

Σύνολο       
 

167.098 

        
Μακροπρόθεσμα δάνεια  43.639 -  10.800 -  54.439   54.439 
Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις  5 -  10.958 -  10.963 -  10.963 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια  2.049 -  9.499   11.548 -  11.548 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων 
δανείων  10.261 -  869   11.130 -  11.130 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  25.926  -  721  508  27.155  121  24.972 

  81.880 -  32.847  508 
 

115.235  121 
 

113.052 
Λοιπά στοιχεία παθητικού        3.770 
Ίδια Κεφάλαια        50.276 

Σύνολο       
 

167.098 

        

31/12/09 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά 
Κινητή 

τηλεφωνία Ενέργεια Λοιπά  Σύνολο 
Εγγραφές 
ενοποίησης Όμιλος 

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

  97.626  55  90.501  855 
 

189.037 ( 5.112) 
 

183.925 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού        2.367 

Σύνολο       
 

186.292 

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

  78.615 55  49.167  400 
 

128.237 ( 94) 
 

128.143 
Λοιπά στοιχεία παθητικού        2.419 
Ίδια Κεφάλαια        55.730 

Σύνολο       
 

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

1/1-30/6/2010 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά 
Κινητή 

τηλεφωνία Ενέργεια Λοιπά  Σύνολο 
Εγγραφές 
ενοποίησης Όμιλος 

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες  47.426  150  2.893  107  50.576 -  50.576 
Πωλήσεις διατομεακές  45 - -  2.023  2.068 ( 2.068) - 
Μείον : Κόστος Πωλήσεων ( 33.038) ( 142) ( 1.574) ( 76) ( 34.830) - ( 34.830) 
Μείον : Κόστος πωλήσεων 
διατομεακά ( 45) - - ( 1.797) ( 1.842)  1.842 - 
Μικτό Κέρδος   14.388  8  1.319  257  15.972 ( 226)  15.746 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  45  321  134  5  505 -  505 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης  ( 6.853) ( 339) - ( 297) ( 7.489) - ( 7.489) 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 
διατομεακά ( 226) - - - ( 226)  226 - 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  ( 1.357) ( 4) ( 492) ( 41) ( 1.894) - ( 1.894) 
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης - - ( 294)  1 ( 293) - ( 293) 
Λειτουργικό κέρδος προ φόρων, 
χρηματοοικονομικών εξόδων  5.997 ( 14)  667 ( 75)  6.575 -  6.575 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   3.493 -  190 -  3.683 -  3.683 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  ( 4.550) - ( 503) - ( 5.053) - ( 5.053) 
Κέρδη προ φόρων   4.940 ( 14)  354 ( 75)  5.205 -  5.205 
Φόρος εισοδήµατος  ( 2.610)  3 ( 90)  18 ( 2.679) - ( 2.679) 

Καθαρά κέρδη περιόδου μετά 
φόρων  2.330 ( 11)  264 ( 57)  2.526 -  2.526 

        

1/1-30/6/2009 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά 
Κινητή 

τηλεφωνία Ενέργεια Λοιπά  Σύνολο 
Εγγραφές 
ενοποίησης Όμιλος 

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες  59.703  3.722  2.019  223  65.667 ( 59)  65.608 
Πωλήσεις διατομεακές - - -  2.192  2.192 ( 2.192) - 
Μείον : Κόστος Πωλήσεων ( 40.715) ( 3.712) ( 889) ( 67) ( 45.383)  59 ( 45.324) 
Μείον : Κόστος πωλήσεων 
διατομεακά - -  - ( 1.849) ( 1.849)  1.849 - 
Μικτό Κέρδος   18.988  10  1.130  499  20.627 ( 343)  20.284 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  40  356  2 -  398 -  398 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης  ( 8.047) ( 152) - ( 44) ( 8.243) - ( 8.243) 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 
διατομεακά - - - ( 241) ( 241)  241 - 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  ( 1.404) ( 11) ( 979) - ( 2.394) - ( 2.394) 
Έξοδα λειτουργίας διοίκησης 
διατομεακά - - - ( 102) ( 102)  102 - 
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης - ( 186) ( 24) - ( 210) - ( 210) 
Λειτουργικό κέρδος προ φόρων, 
χρηματοοικονομικών εξόδων  9.577  17  129  112  9.835 -  9.835 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   2.712 -  430 -  3.142 -  3.142 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  ( 3.205) ( 2) ( 465) ( 1) ( 3.673) - ( 3.673) 
Κέρδη προ φόρων   9.084  15  94  111  9.304 -  9.304 
Φόρος εισοδήµατος  ( 2.047) ( 4) ( 64) ( 12) ( 2.127) - ( 2.127) 

Καθαρά κέρδη περιόδου μετά 
φόρων  7.037  11  30  99  7.177 -  7.177 
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Η γεωγραφική ανάλυση των πωλήσεων του Ομίλου έχει ως εξής :  
 

Έσοδα πωλήσεων ανά γεωγραφικό τομέα 
            

1/1-30/6/2010 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά 
Κινητή 

τηλεφωνία Ενέργεια Λοιπά  Σύνολο 
Ελλάδα  20.654  150  2.893  107  23.804 
Ιταλία  9.641 - - -  9.641 
Τουρκία  7.468 - - -  7.468 
Βαλκάνια  9.663 - - -  9.663 
Σύνολο  47.426  150  2.893  107  50.576 
      
      

1/1-30/6/2009 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά 
Κινητή 

τηλεφωνία Ενέργεια Λοιπά  Σύνολο 
Ελλάδα  35.705  3.722  2.019  223  41.669 
Ιταλία  7.793 - - -  7.793 
Τουρκία  8.904 - - -  8.904 
Βαλκάνια  7.242 - - -  7.242 
Σύνολο  59.644  3.722  2.019  223  65.608 

 

 

Τα έσοδα του Ομίλου το α΄ εξάμηνο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του  προηγούμενου 

έτους εμφανίζονται μειωμένα εξ αιτίας της κρίσης η οποία μαστίζει την εσωτερική αγορά. 

Ειδικότερα οι πωλήσεις των κλιματιστικών στην εσωτερική αγορά εμφανίζονται μειωμένες 

κατά 47% εν αντιθέσει με τις πωλήσεις στο εξωτερικό οι οποίες εμφανίζονται αυξημένες σε 

ποσοστό 12%. Σημαντική επίσης αύξηση κατά 24% σημείωσαν οι πωλήσεις των Consumer 

Electronics της SHARP, εν αντιθέσει με τις λευκές συσκευές, οι πωλήσεις των οποίων στο α΄ 

εξάμηνο είναι μειωμένες κατά 32%.Υπό τις παρούσες συνθήκες και λαμβανομένης υπόψιν 

της σημαντικά αυξημένης ποσοστιαίας μείωσης των πωλήσεων όλων των κλάδων στην 

εσωτερική αγορά, το ύψος των πωλήσεων της Μητρικής εταιρείας το α΄ εξάμηνο κρίνεται 

ικανοποιητικό. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει επίσης να γίνει στη σημαντική αύξηση κατά 43% των 

εσόδων του Ομίλου στο τομέα της ενέργειας τα οποία ανήλθαν συνολικά σε € 2.893. 
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4. Χρηματοοικονομικό κόστος 
 
Η ανάλυση του χρηματοοικονομικού κόστους έχει ως εξής : 
 

 Ο Όμιλος 

Χρηματοοικονομικά έξοδα: 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009   1/4-30/6/2010 1/4-30/6/2009 
Χρεωστικοί τόκοι  (1.372) (2.639)  (557)  (1.128) 
Λοιπά τραπεζικά έξοδα και προμήθειες  (129) (142)  (34)  (54) 
Χρημ/μικο κόστος πρόβλεψης απομάκρυνσης 
εξοπλισμού (10) -  - - 
Συναλλαγματικές διαφορές  (3.543) (893)  (2.662)  (273) 
Λοιπά (15) -  (15)  - 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (5.069) (3.674)   (3.268)  (1.455) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα:      
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 615 1.068  202  290 
Κέρδη από χρεόγραφα (Πώληση- Μερίσματα) - 2  - 2 
Συναλλαγματικές διαφορές  2.950 2.057  2.537  1.591 
Αποτίμηση παραγώγων 134 15  91  15 
Λοιπά - 1  - - 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 3.699 3.143   2.830  1.898 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά)  (1.370) (531)   (438)  443 

 
 
 

  Η Εταιρεία 

Χρηματοοικονομικά έξοδα:  1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009   1/4-30/6/2010 1/4-30/6/2009 
Χρεωστικοί τόκοι   (884) (2.186)  (296)  (939) 
Λοιπά τραπεζικά έξοδα και προμήθειες   (123) (129)  (78)  (48) 
Χρημ/μικο κόστος πρόβλεψης απομάκρυνσης 
εξοπλισμού  - -  - - 
Συναλλαγματικές διαφορές   (3.543) (893)  (2.662)  (273) 
Λοιπά  (15) -  (15)  (1) 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων  (4.565) (3.208)   (3.051)  (1.261) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα:       
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  425 876  162  287 
Κέρδη από χρεόγραφα (Πώληση- 
Μερίσματα)  - 2  - 2 
Συναλλαγματικές διαφορές   2.949 1.818  2.536  1.457 
Αποτίμηση παραγώγων  134 15  92  15 
Λοιπά  - -  - - 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων  3.508 2.711   2.790  1.761 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά)   (1.057) (497)   (261)  500 
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Συγκεντρωτικά οι ανωτέρω λογαριασμοί έχουν ως εξής : 
 
 

 Ο Όμιλος 
 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009  1/4-30/6/2010 1/4-30/6/2009 
      
Συναλλαγματικές διαφορές (459) 1.179  (34)  1.333 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και 
ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 600 1.071  187  292 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (1.511) (2.781)  (591)  (1.182) 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά)  (1.370) (531)  (438)  443 

 
 
 

 Η Εταιρεία 

 
1/1-

30/6/2010 1/1-30/6/2009   1/4-30/6/2010 1/4-30/6/2009 
      
Συναλλαγματικές διαφορές (460) 940  (34)  1.199 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας 410 878  147  288 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (1.007) (2.315)  (374)  (987) 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά)  (1.057) (497)   (261)  500 

 
 
 
5. Φόρος εισοδήματος 
 

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

τις ακόλουθες χρήσεις: 

 

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

ως εξής:  

 Ο Όμιλος 

 
1/1 - 

30/06/10 
1/1 -

30/06/09  
1/4 - 

30/6/10 
1/4 - 

30/6/09 
Φόρος Εισοδήματος (τρέχουσα χρήση) (1.179) (2.591)  (982)  (2.301)  
Έκτακτη φορολογική εισφορά (1.410) -  (1.359)  - 
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος (11) 548  58  570  
Πρόβλεψη ενδεχόμενων διαφορών 
φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων  (79) (84)  (44)  (44)  
Φόρος Εισοδήματος στα αποτελέσματα (2.679) (2.127)  (2.327)  (1.775)  
      
 Η Εταιρεία 

 
1/1 - 

30/06/10 
1/1 -

30/06/09  
1/4 - 

30/6/10 
1/4 - 

30/6/09 
Φόρος Εισοδήματος (τρέχουσα χρήση) (1.068) (2.338)  (900)  (2.130)  
Έκτακτη φορολογική εισφορά (1.359) -  (1.359)  - 
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος (118) 19  (77)  29  
Πρόβλεψη ενδεχόμενων διαφορών 
φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων  (50) (50)  (26)  (25)  
Φόρος Εισοδήματος στα αποτελέσματα (2.595) (2.369)  (2.362)  (2.126)  

 

 

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

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

υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που 

θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματίσει ο Όμιλος 

και η Εταιρεία στην τρέχουσα περίοδο σε σχέση με το θέμα αυτό ανέρχεται σε € 347 και € 267  

αντίστοιχα. 
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6. Κέρδη ανά μετοχή 
 

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

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

διάρκεια της περιόδου.  

 

 Ο Όμιλος 

 
1/1-

30/6/2010  
1/1-

30/6/2009    
1/4-

30/6/2010  
1/4-

30/6/2009 
Κέρδη / (ζημίες) της περιόδου, μετά 
από φόρους και δικαιώματα 
μειοψηφίας 2.365 7.123  1.682 6.590 
Σταθμισμένος  Μ.Ο. μετοχών  52.800.154 52.800.154  52.800.154 52.800.154 
Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή  (σε 
ΕΥΡΩ) 0,0448 0,1349   0,0318 0,1248 

 

 

 Η Εταιρεία 

 
1/1-

30/6/2010  
1/1-

30/6/2009    
1/4-

30/6/2010  
1/4-

30/6/2009 
Κέρδη / (ζημίες) της περιόδου, μετά 
από φόρους και δικαιώματα 
μειοψηφίας 2.331 6.728  1.695  6.119 
Σταθμισμένος  Μ.Ο. μετοχών  52.800.154 52.800.154  52.800.154 52.800.154 
Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή  (σε 
ΕΥΡΩ) 0,0441 0,1274  0,0321 0,1159 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου κατά την 30/6/2010 αναλύονται ως εξής: 

 

 Ενσώματα πάγια  Επενδύσεις σε ακίνητα   Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Γήπεδα-
Οικόπεδα 

Κτίρια 
και 

τεχνικά 
έργα 

Μηχανήματα-
Εγκαταστάσεις-

Λοιπός 
Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα 
και λοιπός 
εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση  

Σύνολο 
Ενσώματων 
Παγίων  Οικόπεδα Κτίρια 

Σύνολο 
Επενδύσεων 
σε ακίνητα  

Αδεία 
παραγωγής 
Αιολικής 
Ενέργειας 

Λοιπά 
δικαιώματα 
χρήσης 

Σύνολο 
Άϋλων 

περιουσιακών 
στοιχείων 

1/1/2009                
Αξία κτήσης 5 3.755  18.537 312 1.184 15.222 39.016  52 284 336  1.800 190  1.990  
Σωρευμένες αποσβέσεις - (297)  (1.071) (145) (851) - (2.364)  - (3) (3)  - (94)  (94)  
Αναπόσβεστη αξία 
01/01/09 5 3.458  17.466 167 333 15.222 36.652  52 281 333  1.800 96  1.896  
1/1-31/12/2009                
Προσθήκες - - 575 71 186 1.803 2.635  - - -  - - - 
Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση - 1.530  14.781 - - (16.311) -  - - -  - - - 
Πωλήσεις / Μεταφορές - - - - - - -  - - -  - - - 
Αποσβέσεις περιόδου - (256)  (1.831) (34) (139) - (2.260)  - (7) (7)  - (16)  (16)  
Αποσβέσεις πωληθέντων - - - - - - -  - - -  - - - 
31/12/2009                
Αξία κτήσης 5 5.285  33.893 383 1.370 714 41.650  52 284 336  1.800 190  1.990  
Σωρευμένες αποσβέσεις - (553)  (2.902) (179) (990) - (4.624)  - (10) (10)  - (110)  (110)  
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2009 5 4.732  30.991 204 380 714 37.026  52 274 326  1.800 80  1.880  
1/1-30/6/2010                
Προσθήκες - 43  29 - 127 33 232  - 1 1  - - - 
Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση - - - - - - -  - - -  - - - 
Πωλήσεις / Μεταφορές - - - - - - -  - - -  - - - 
Αποσβέσεις περιόδου - (142)  (1.135) (24) (76) - (1.377)  - (3) (3)  - (4)  (4)  
Αποσβέσεις πωληθέντων - - - - - - -  - - -  - - - 
30/6/2010                
Αξία κτήσης 5 5.328  33.922 383 1.497 747 41.882  52 285 337  1.800 190  1.990  
Σωρευμένες αποσβέσεις - (695)  (4.037) (203) (1.066) - (6.001)  - (13) (13)  - (114)  (114)  
Αναπόσβεστη αξία 
30/6/2010 5 4.633  29.885 180 431 747 35.881  52 272 324  1.800 76  1.876  
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Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατά την 30/6/2010 αναλύονται ως εξής: 

 

 Ενσώματα πάγια  Επενδύσεις σε ακίνητα   Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Γήπεδα-
Οικόπεδα 

Κτίρια 
και 

τεχνικά 
έργα 

Μηχανήματα-
Εγκαταστάσεις-

Λοιπός 
Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα 
και λοιπός 
εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση  

Σύνολο 
Ενσώματων 
Παγίων  Οικόπεδα Κτίρια 

Σύνολο 
Επενδύσεων 
σε ακίνητα  

Αδεία 
παραγωγής 
Αιολικής 
Ενέργειας 

Λοιπά 
δικαιώματα 
χρήσης 

Σύνολο 
Άϋλων 

περιουσιακών 
στοιχείων 

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

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

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

1/1-31/12/2009                
Προσθήκες - - - 71 164 - 235  - - (1)  - - - 
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση - - - - - - -  - - -  - - - 
Πωλήσεις / Μεταφορές - - - - - - -  - - -  - - - 
Αποσβέσεις περιόδου - (3)  (1) (1) (81) - (86)  - (6) (6)  - (2)  (2)  
Αποσβέσεις πωληθέντων - - - - - - -  - - -  - - - 
31/12/2009                
Αξία κτήσης 5 36  11 176 1.142 - 1.370  52 285 336  - 29  29  

Σωρευμένες αποσβέσεις - (27)  (7) (69) (857) - (961)  - (10) (10)  - (26)  (26)  

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2009 5 9  4 106 285 - 409  52 275 326  - 4  4  
                
1/1-30/6/2010                
Προσθήκες - - - - 55 33 87  - - -  - - - 
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση - - - - - - -  - - -  - - - 
Πωλήσεις / Μεταφορές - - - - - - -  - - -  - - - 
Αποσβέσεις περιόδου - (1)  (1) (8) (47) - (57)   (3) (3)   (1)  (1)  
Αποσβέσεις πωληθέντων - - - - - - -  - - -  - - - 
30/6/2010                
Αξία κτήσης 5 36  11 175 1.197 33 1.458  52 285 336  - 29  29  

Σωρευμένες αποσβέσεις - (29)  (8) (78) (904) - (1.018)  - (13) (13)  - (27)  (27)  

Αναπόσβεστη αξία 30/6/2010 5 8  3 98 292 33 439  52 272 324  - 3  3  
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Επί των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα 

βάρη.  

Οι «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» του Ομίλου κατά ποσού € 714 αφορούν τη δαπάνη 

κατασκευής Αιολικών πάρκων και Υδροηλεκτρικών Σταθμών, από θυγατρικές εταιρείες του 

Ομίλου και κατά ποσού € 33 αφορούν την προκαταβολή κτήσεως μεταφορικών μέσων της 

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

προέκυψαν ζημιές απομείωσης. 

 
8. Αποθέματα 
 
Για την περίοδο 1/1 – 30/6/2010 έγινε μείωση της αξίας των αποθεμάτων της Εταιρίας στην 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους κατά ποσού € 9. Την αντίστοιχη περίοδο 1/1 – 30/6/2009 

το ποσό της μείωσης ανερχόταν σε € 246 και επηρέασε το “Κόστος Πωλήσεων’’.   

 
9. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες της Εταιρίας την περίοδο 1/1 – 30/6/2010 ανήλθαν σε 

€ 378. Την αντίστοιχη περίοδο 1/1 – 30/6/2009 ανήλθαν σε € 293 και επηρέασε τα “Έξοδα 

Διάθεσης”. 

 
10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
 Όµιλος   Εταιρεία  
 30/6/2010 31/12/2009  30/6/2010 31/12/2009 
Ταμείο 14 10  4 2 
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 44.088 45.663  27.575 15.074 
Σύνολο 44.102 45.673  27.579 15.076 

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

τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.  

 
11. Δάνεια 
 
Τα δάνεια κατά την 30/6/2010 αναλύονται ως εξής: 

  Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
Μακροπρόθεσμα δάνεια 30/6/2010 31/12/2009  30/6/2010 31/12/2009 
Κοινό ομολογιακό δάνειο 65.569 71.113  53.900 59.014 
 65.569 71.113  53.900 59.014 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες εντός των επόμενων 12 
μηνών (11.130) (11.165)  (10.261)  (10.301) 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες μεταξύ 1 και 5 ετών (54.439) (59.948)  (43.639)  (48.713) 
 (65.569) (71.113)  (53.900)  (59.014) 
      
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 11.548 10.822  2.049 11 
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Οι καθαρές εκροές (αποπληρωμές) δανείων την περίοδο 1/1-30/6/2010 ήταν € 4.989 για τον 

Όμιλο και € 3.161 για την Εταιρεία. Για την αντίστοιχη περίοδο του 2009 οι καθαρές εκροές 

(αποπληρωμές) ήταν € 55.091 για τον Όμιλο και € 53.556 για την Εταιρεία. 

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

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

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

μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας. Η εκταμίευση 

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

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

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

την αρχική διάρκεια των πέντε ετών, θα γίνει σε 10 εξαμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων οι 4 

πρώτες δόσεις έχουν ήδη καταβληθεί έως την 28/1/2010. Τα ποσά εκάστης δόσεως από την 

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

αποτελεσματικό επιτόκιο του δανείου για το πρώτο εξάμηνο του 2010 ήταν 2,03%. 

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

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

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

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

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

εξαμηνιαίες δόσεις εκ των οποίων οι 2 πρώτες έχουν ήδη καταβληθεί έως την 31/3/2010. Το 

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

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

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έλαβε ποσό € 1.310 έναντι της πρώτης δόσης της εγκεκριμένης 

επιχορήγησης και προχώρησε αμέσως στην αποπληρωμή ισόποσου μέρους της παραπάνω 

χορήγησης. Το αποτελεσματικό επιτόκιο του δανείου ήταν 5,80%. 

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

βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση ποσού € 5.934, η οποία εντός του Δεκεμβρίου 2009 

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

πλέον σταθερού περιθωρίου 2,30%. Για τη σύναψη του ανωτέρω δανείου δόθηκαν 

εξασφαλίσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τη δέσμευση των τραπεζικών της λογαριασμών, την 

ενεχυρίαση των μετοχών του εκδότη καθώς και εκχώρηση μέρους των μελλοντικών της 

απαιτήσεων από τη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συνάψει με τη 

ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. Το δάνειο θα αποπληρωθεί σε 28 ισόποσες δόσεις, με την πρώτη καταβλητέα 

έξι μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (21/6/2010). 

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

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

χρησιμοποιήθηκε για την χρηματοδότηση της κατασκευής έργου.  Το επιτόκιο του δανείου 
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είναι κυμαινόμενο Euribor πλέον σταθερού περιθωρίου 1,50% με τριμηνιαίο εκτοκισμό. Το 

δάνειο θα εξοφληθεί σε έντεκα ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις ύψους €48, με περίοδο χάριτος 

ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Μέχρι την 31/3/2010 έχουν 

καταβληθεί 2 δόσεις. Στα πλαίσια του δανείου η Εταιρεία έχει εκχωρήσει τις μελλοντικές της 

απαιτήσεις από σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συνάψει με την 

εταιρεία ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. 

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

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

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

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

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

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

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

πωλήσεις σε τρίτους.  

Οι πωλήσεις υπηρεσιών προς την εταιρεία, αφορούν κυρίως υπηρεσίες αποθήκευσης 

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

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

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

για υπηρεσίες εξηρτημένης εργασίας. 

 
 Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 

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

 

 
Θυγατρικές :   Η Εταιρεία 
Απαιτήσεις από :    30/6/2010 31/12/2009 
ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS  A.E.    350 380 
Σύνολο    350 380 
     
Υποχρεώσεις προς :      
ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE  A.E.    69 93 
Σύνολο    69 93 
      
      
    Η Εταιρεία 

    
1/1-

30/6/2010 
1/1-

30/6/2009 
Έσοδα :      
Αποθέματα    45 51 
Λοιπά    56 8 
Σύνολο    101 59 
      
Έξοδα και αγορές αποθεμάτων :      
Εγγυήσεις    (339) (646) 
Αποθήκευτρα    (1.684) (1.546) 
Σύνολο    (2.023) (2.192) 
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Εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
Απαιτήσεις από : 30/6/2010 31/12/2009  30/6/2010 31/12/2009 
      
ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. 490 486  103 99 
      
      

 
1/1-

30/6/2010 
1/1-

30/6/2009  
1/1-

30/6/2010 
1/1-

30/6/2009 
Έξοδα      
Ενοίκια (1.463) (1.428)  (303) (294) 
      
      
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Στελέχη 
Διοίκησης : Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 30/6/2010 31/12/2009  30/6/2010 31/12/2009 
      
Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της 
διοίκησης - -  - - 
      
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη 
της διοίκησης 20 -  20 - 
      
      
 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

Αμοιβές- Λοιπές Παροχές : 
1/1-

30/6/2010 
1/1-

30/6/2009  
1/1-

30/6/2010 
1/1-

30/6/2009 
Αμοιβές (956) (908)  (889) (836) 
Πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία (10) (11)  (10) (11) 
Σύνολο (966) (919)  (899) (847) 
 
 
13. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Το έτος 2008 υποβλήθηκαν αιτήσεις από θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου προς την Ρ.Α.Ε. και 

Υπουργείο Ανάπτυξης, για έκδοση Αδειών Παραγωγής για Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί χορήγησης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

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

της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, επικαλούμενη έννομο συμφέρον (θέσεις 

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

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

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

αίτηση ακύρωσης δεν είχε ακόμη συζητηθεί. 

 

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

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

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

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

αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

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

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

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

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

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

του ποσού που θα πληρωνόταν σε περίπτωση απόλυσης. 

Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματίσει ο Όμιλος την 30/6/2010 για αποζημίωση των 

εργαζομένων λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των € 472 και της 

Εταιρείας στο ποσό € 288. Το ποσό της πρόβλεψης που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της 

περιόδου 1/1- 30/6/2010 είναι για τον Όμιλο € 45 και για την Εταιρεία € 26 και επηρέασε τα 

“Έξοδα Διοίκησης”.  
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15. Δεσμεύσεις 
 
Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 
 
Ο Όμιλος δεν έχει ανεκτέλεστα υπόλοιπα συμβάσεων με προμηθευτές του την 30/6/2010. Οι 

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

να ανέλθουν σε € 14.396. Επίσης οι μελλοντικές καταβολές από συμβάσεις για ενοικιάσεις 

αυτοκινήτων μέχρι το έτος 2013 αναμένεται να ανέλθουν σε € 253. 

 

16. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού  
 

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

έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων 

οικονομικών καταστάσεων. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

EUROPE Α.Ε. την 27 Ιουλίου 2010 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http:\\www.fgeurope.gr.  
 
 
           Γλυφάδα,  27 Ιουλίου 2010  

 

                     
 
 

Ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού 
Συμβουλίου 

 
 
 

Ο Διευθύνων 
Σύμβουλος 

 
 
 

Ο Οικονομικός 
Διευθυντής 

 
 
 

Ο Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου 

 
 
 
 

  
 
 

 

Γεώργιος Φειδάκης 
ΑΔΤ  Ν 000657 

Ιωάννης Παντούσης 
ΑΔΤ  Ξ 168490 

Μιχάλης Πουλής 
ΑΜ ΟΕΕ 016921 

Αθανάσιος Χαρμπής 
ΑΜ ΟΕΕ 0002386 

 



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

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ 30/6/2010 30/6/2009 30/6/2010 31/12/2009
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  35.881 37.026 439 409 
Επενδύσεις σε ακίνητα 324 326 324 326 
Αυλά περιουσιακά στοιχεία 1.876 1.880 3 4 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.300 2.367 17.605 17.847 
Αποθέματα 46.046 36.741 46.011 36.702 
Απαιτήσεις από πελάτες 36.569 62.279 20.184 45.163 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 44.102 45.673 27.579 15.076 −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 167.098 186.292 112.145 115.527 ========== ========== ========== ==========

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 15.840 15.840 15.840 15.840 
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 11.557 17.172 14.136 19.785 −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 27.397 33.012 29.976 35.625 
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 22.879 22.718 - - −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 50.276 55.730 29.976 35.625 −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 54.439 59.948 43.639 48.713 
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 12.429 12.591 293 316 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 22.678 21.987 12.310 10.312 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 27.276 36.036 25.927 20.561 −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 116.822 130.562 82.169 79.902 −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ε)=(γ)+(δ) 167.098 186.292 112.145 115.527========== ========== ========== ==========

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

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

30/6/2010 30/6/2009 30/6/2010 30/6/2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(1.1.2010 και 1.1.2009 αντίστοιχα) 55.730 54.604 35.625 34.887
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 2.466 7.233 2.271 6.784
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου - - - - 
Διανεμηθέντα μερίσματα (7.920) (7.663) (7.920) (7.663) −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου -
(30.6.2010 και 30.6.2009 αντίστοιχα) 50.276 54.174 29.976 34.008========== ========== ========== ==========

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

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
Εμμεση μέθοδος 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009 
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 5.205 9.304 4.926 9.097 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 987 518 56 50 
Προβλέψεις 496 604 369 554 
Συναλλαγματικές διαφορές 460 (1.179) 460 (940) 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας (600) (1.070) (410) (878) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.511 2.781 1.007 2.315 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (9.314) 12.556 (9.318) 12.552 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 25.365 10.049 24.642 11.349 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (10.913) (9.909) 3.256 (9.758) 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (809) (2.221) (400) (1.862) 
Καταβεβλημένοι φόροι (1.443) (1.896) (1.349) (1.891) −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 10.945 19.537 23.239 20.588−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 8 - 8 -
Αγορά ενσώματων και ά?λων παγίων στοιχείων (230) (1.907) (89) (81) 
Τόκοι εισπραχθέντες 615 1.067 426 876 
Μερίσματα εισπραχθέντα - 2 - 2−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 393 (838) 345 797−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων (4.989) (55.091) (3.161) (53.556) 
Μερίσματα πληρωθέντα (7.920) (7.649) (7.920) (7.649)−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (12.909) (62.740) (11.081) (61.205)−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (1.571) (44.041) 12.503 (39.820) 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 45.673 67.727 15.076 44.931−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 44.102 23.686 27.579 5.111============ ============ ============ ============

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

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
1/1- 1/1- 1/4- 1/4- 1/1- 1/1- 1/4- 1/4-

30/6/2010 30/6/2009 30/6/2010 30/6/2009 30/6/2010 30/6/2009 30/6/2010 30/6/2009
Κύκλος εργασιών 50.576 65.608 31.095 45.229 47.621 63.425 30.078 44.110
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 15.746 20.284 8.930 13.940 14.396 18.997 8.678 13.299
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων 6.115 11.014 4.333 9.229 5.523 10.534 4.284 8.943
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 5.205 9.304 3.929 8.340 4.926 9.097 4.057 8.245 −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζημιές) μετά
από φόρους (Α) 2.526 7.177 1.602 6.565 2.331 6.728 1.695 6.119 −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Κατανέμονται σε:

- Ιδιοκτήτες μητρικής 2.365 7.123 1.681 6.590 - - - -
- Δικαιώματα μειοψηφίας 161 54 (79) (25) - - - -−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά
από φόρους (Β) (60) 56 (86) 60 (60) 56 (86) 60 −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους (Α)+(Β) 2.466 7.233 1.516 6.625 2.271 6.784 1.609 6.179 =========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== ===========
Κατανέμονται σε:

- Ιδιοκτήτες μητρικής 2.305 7.179 1.595 6.650 
- Δικαιώματα μειοψηφίας 161 54 (79) (25) 

Κέρδη/(ζημίες)  μετά από φόρους
ανά μετοχή – βασικά (σε ~) 0,0448 0,1349 0,0318 0,1248 0,0441 0,1274 0,0321 0,1159
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 7.103 11.532 4.852 9.461 5.579 10.584 4.312 8.969

ÁÑ.Ì.Á.Å. 13413/06/Â/86/111
Ë. ÂïõëéáãìÝíçò 128, 166 74 ÃëõöÜäá

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ÁÐÏ 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2010 ÅÙÓ 30 ÉÏÕÍÉÏÕ 2010
(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν απο τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της F.G. EUROPE A.E. (Εκδότ-
ης) και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη,
όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή.

Διεύθυνση Διαδικτύου: http://www.fgeurope.gr  
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων: 27/7/2010
Νόμιμος Ελεγκτής: Νόμιμος Ελεγκτής : Χριστόδουλος Σεφέρης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 23431)  - Ελεγκτική εταιρία: Ernst & Young (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές A.E. 
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη.

ÃëõöÜäá ÁôôéêÞò, 27 Ιουλίου 2010
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ O ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ Ï ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÏÓ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ
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1) Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό
τους κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-
30/6/2010 παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση (1) των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

2) Τα “Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους” του Ομίλου και της Εταιρείας αφορούν (ζημιά) ~60 χιλ. που προέκυψε από
την αποτίμηση των χρεογράφων που είναι χαρακτηρισμένα ως “Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία”.

3) Δεν υπάρχουν εταιρείες που ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για πρώτη φορά την τρέχουσα
περίοδο. Δεν υπάρχουν εταιρείες που  δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την τρέχουσα
περίοδο ενώ  είχαν ενσωματωθεί την αντίστοιχη περίοδο της  προηγούμενης χρήσης . Επίσης δεν υπάρχουν εταιρείες που
δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και δεν έχει επέλθει αλλαγή στην μέθοδο ενσωμάτωσης σε σχέση με την προη-
γούμενη χρήση.

4) Την 30/6/2010 δεν κατέχονται ίδιες μετοχές της Εταιρείας ούτε από την ίδια ούτε από τις θυγατρικές της.
5) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να

έχουν σημαντική  επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.
6) Oι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της 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
σε σχέση με το θέμα αυτό ανέρχεται σε ~ 347 χιλ. και ~ 267 χιλ. αντίστοιχα. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρ-
είας και των θυγατρικών της παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση (5) ων ενδιαμέσων οικονομικών καταστάσεων της περι-
όδου 1/1-30/6/2010.

7) Στην Εταιρεία και στον Όμιλο δεν έχουν σχηματιστεί "Λοιπές προβλέψεις" έως την 30/6/2010.
8) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/6/2010  είναι: Όμιλος 137, Εταιρεία 74 άτομα . 

την 30/6/2009  ήταν: Όμιλος 143, Εταιρεία 79 άτομα . 
9) Τα ποσά σε χιλ. ~ των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου και τα υπόλοιπα των

απαιτήσεων και υποχρεώσεων των εταιριών του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από
συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α)   Έσοδα - 101
β)   Έξοδα 1.463 2.326 
γ)   Απαιτήσεις 490 453
δ)   Υποχρεώσεις - -
ε)   Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 966 899
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - -
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διεθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 20 20

10) Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 14/4/2010, αποφάσισε να ορίσει την
16/4/2010 ως ημερομηνία  αποκοπής του μερίσματος χρήσεως 2009. Το μέρισμα που εγκρίθηκε απο την Γενική Συνέλευση
ανέρχεται σε 0,15 ~ ανά μετοχή, από το οποίο παρακρατείται ο αναλογούν βάσει του ν. 3697/2008 φόρος 10%. Το καθαρό
πληρωτέο στους δικαιούχους ποσό μετά την παρακράτηση του φόρου ανέρχεται σε 0,135 ~/μετοχή. Δικαιούχοι μερίσμα-
τος "record date", ήταν οι κάτοχοι μετοχών την 20/4/2010 και ως ημερομηνία καταβολής του μερίσματος ορίσθηκε η
26/4/2010.

11) Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2010 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή
να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 10.
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