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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., Ιωάννης Παντούσης 

Διευθύνων Σύμβουλος και Ανδρέας-Φώτιος Δεμέναγας εκτελεστικό μέλος του Δ/Σ, υπό την ως άνω 

ιδιότητά τους, δηλώνουν ότι, εξ όσων γνωρίζουν : 

 
Οι Εξαμηνιαίες ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/6/2012, οι 

οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 

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

Εταιρείας και του Ομίλου της F.G. EUROPE A.E., καθώς και των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 έως 5 του άρθρου 5 του 

Ν. 3556/30-4-2007. 

 
Η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 

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

 
 

Γλυφάδα 30 Ιουλίου 2012 
 
 
 
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΙΔΑΚΗΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΥΣΗΣ                 ΑΝΔΡΕΑΣ-ΦΩΤΙΟΣ ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ 
 
  
  
  
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ               ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ  
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F.G. EUROPE A.E. 

ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 
 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2012 

 
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. 

 
Αύξηση κατά 32,67% σημείωσαν τα μετά από φόρους κέρδη τα F.G. EUROPE A.E. το α΄ εξάμηνο, 

ανερχόμενα σε Ευρώ 4,31 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 3,25 εκατ. του α΄ εξαμήνου του 2011. 

 

Σημαντικά αυξημένα κατά 126,52% εμφανίζονται τα έσοδα στον τομέα της ενέργειας ανερχόμενα το α΄ 

εξάμηνο σε Ευρώ 6,50 εκατ., έναντι Ευρώ 2,87 εκατ. αυτών του α΄ εξαμήνου του 2011. 

 

Η αύξηση των εσόδων στον τομέα της ενέργειας είχε ως αποτέλεσμα τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη 

του Ομίλου να αυξηθούν κατά 44,50%, ανερχόμενα σε Ευρώ 5,42 εκατ. έναντι Ευρώ 3,75 εκατ. των 

αντίστοιχων κερδών του α΄ εξαμήνου του 2011.  

 
Αναλυτικά σε εταιρικό επίπεδο έχουμε: 
 
Οι συνολικές πωλήσεις του α΄ εξαμήνου ανήλθαν σε Ευρώ 51,53 εκατ. έναντι πωλήσεων Ευρώ 53,58 

εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2011, μειωμένες κατά 3,82%. 
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Οι πωλήσεις των κλιματιστικών συνολικά παρέμειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα, ανερχόμενες στο α΄ 

εξάμηνο σε Ευρώ 49,34 εκατ., έναντι Ευρώ 50,12 εκατ. αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 2011. 

 

Οι εξαγωγές κλιματιστικών, οριακά αυξημένες 1%, ανήλθαν το α΄ εξάμηνο σε Ευρώ 37,83 εκατ. έναντι 

Ευρώ 37,28 εκατ. αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 2011. Η διατήρηση σε υψηλά επίπεδα των 

εξαγωγών έχει ως αποτέλεσμα οι εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν πλέον το 76,67% των πωλήσεων του 

κλιματισμού και το 73,40% των συνολικών πωλήσεων της Εταιρείας, έναντι αντίστοιχων ποσοστών 

74,38% και 69,58%, του α΄ εξαμήνου του 2011. 

 

Παρά τη βελτίωση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά τους 2 τελευταίους μήνες, οι πωλήσεις των 

προϊόντων SHARP στο εξάμηνο εμφανίζονται μειωμένες κατά 51,09%. 

 

Αύξηση κατά 98% σημείωσαν οι πωλήσεις των προϊόντων ESKIMO στην εσωτερική αγορά ανερχόμενες 

σε Ευρώ 0,65 εκατ., ως αποτέλεσμα της πλήρους ανανέωσης της γκάμας των προϊόντων της η οποία 

ξεκίνησε το 2011, συνδυάζοντας άριστη ποιότητα προϊόντων σε πολύ προσιτές τιμές. 

 

Παρά τη μείωση των πωλήσεων συνολικά, τα μικτά κέρδη του εξαμήνου εμφανίζονται αυξημένα κατά 

1,08% ανερχόμενα σε Ευρώ 14,09 εκατ. έναντι Ευρώ 13,94 εκατ. αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 

2011 λόγω κυρίως της διαφοροποίησης της σύνθεσης (mix) των πωλήσεων, με το Συντελεστή Μικτού 

Κέρδους (Σ.Μ.Κ.) να διαμορφώνεται σε 27,33%, έναντι 26,01% του αντίστοιχου του α΄ εξαμήνου του 2011.  

 

Αύξηση κατά 25,03% εμφανίζουν τα αποθέματα της εταιρείας την 30/6/2012 σε σχέση με την 31/12/2011, 

ανερχόμενα σε Ευρώ 42,26 εκατ. έναντι Ευρώ 33,80 εκατ. αντίστοιχα. Η αύξηση των αποθεμάτων 

οφείλεται : α. Στην προσθήκη της γκάμας των προϊόντων ΜΙDΕΑ των οποίων τη διάθεση στην εσωτερική 

αγορά ανέλαβε η εταιρεία από 1/5/2012 και β. Στις σχετικά αυξημένες παραγγελίες των προϊόντων 

FUJITSU, για την επίτευξη ευνοϊκότερων όρων από τον προμηθευτή. 

 

Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων το τελευταίο δίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα του 

τρέχοντος έτους, είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων οι 

οποίες την 30/6/2012 ανήλθαν σε Ευρώ 42,78 εκατ., έναντι Ευρώ 20,27 εκατ. αυτών της 31/12/2011, και 

Ευρώ 24,69 εκατ. των αντίστοιχων της 30/6/2011. Η ρευστοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των 

εμπορικών απαιτήσεων όπως αυτές διαμορφώθηκαν έως την 30/6/2012, αναμένεται να ολοκληρωθεί τους 

αμέσως επόμενους μήνες βάσει της εφαρμοζόμενης από την εταιρεία εμπορικής πολιτικής. 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ποσού Ευρώ 21,10 εκατ., παρά το ότι εμφανίζονται μειωμένα έναντι 

των αντίστοιχων της 31/12/2011, ποσού Ευρώ 32,52 εκατ. παραμένουν υψηλά, διατηρώντας έτσι η 

εταιρεία ικανοποιητική ρευστότητα,  παρά την κρίση στην αγορά.  
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Την 28/1/2013 συμπληρώνεται η διάρκεια (5 έτη ) του Απλού Ομολογιακού Δανείου που εξέδωσε η 

εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 18/1/2008, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 

2190/1920 και 3156/2003, ποσού Ευρώ 75 εκατ. Η τελευταία δόση ποσού Ευρώ 28,20 εκατ. είναι 

πληρωτέα την 28/1/2013. Βάσει της σύμβασης, προβλέπεται δυνατότητα παράτασης στην αποπληρωμή 

του υπολοίπου για 2 επιπλέον έτη (4 εξαμηνιαίες δόσεις), εφόσον αυτό ζητηθεί από την εταιρεία 3 μήνες 

πριν από την λήξη του δανείου και συναινέσουν οι Ομολογιούχοι.  

 

Στόχος της Διοίκησης είναι η έκδοση ενός νέου Ομολογιακού Δανείου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την 

αναχρηματοδότηση του υπολοίπου του ήδη υφιστάμενου δανείου και των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών 

υποχρεώσεων της εταιρείας καθώς και για τη χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξης των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας και του Ομίλου. 

Στις Οικονομικές Καταστάσεις της 30/6/2012, το υπόλοιπο του Απλού Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ 

33,35 εκατ. έχει μεταφερθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και συγκεκριμένα στο λογαριασμό 

βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων. 

 
Σε επίπεδο Ομίλου : 
 
Πωλήσεις : Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν το α΄ εξάμηνο σε Ευρώ 58,07 εκατ. έναντι 

πωλήσεων Ευρώ 56,55 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2011, αυξημένες κατά 2,69%, λόγω της  

αύξησης των εσόδων στον τομέα της ενέργειας. 

 

Τα έσοδα του Ομίλου από την ενέργεια το α΄ εξάμηνο, σημαντικά αυξημένα, λόγω της λειτουργίας από το 

Δεκέμβριο του 2011 των 3 νέων Αιολικών Πάρκων ισχύος 33 MW της κατά 100% θυγατρικής της R.F. 

ENERGY A.E., ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε., ανήλθαν σε Ευρώ 6,50 εκατ., έναντι Ευρώ 2,87 εκατ. αυτών του 

αντίστοιχου εξαμήνου του 2011.  

 
Μικτά Κέρδη : Τα μικτά κέρδη του Ομίλου το α΄ εξάμηνο, διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 17,64 εκατ. έναντι 

Ευρώ 15,45 εκατ. αυτών της αντίστοιχης περιόδου του 2011, αυξημένα κατά 14,12% με το Συντελεστή 

Μικτού Κέρδους να διαμορφώνεται σε 30,37% έναντι 27,33% αυτού του αντίστοιχου εξαμήνου του 2011, 

αισθητά βελτιωμένος λόγω κυρίως της συνεισφοράς των εσόδων από τον τομέα της ενέργειας.  

 

ΕBITDA : Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(ΕBITDA), σημαντικά αυξημένα, ανήλθαν σε Ευρώ 11,23 εκατ. έναντι Ευρώ 6,57 εκατ. αυτών του α΄ 

εξαμήνου του 2011, με το δείκτη EBITDA / Πωλήσεις να διαμορφώνεται σε 19,34% έναντι 11,62% αυτού 

του αντίστοιχου εξαμήνου του 2011. 

 
Έξοδα Διοίκησης-Διάθεσης-Λοιπά :  Τα γενικά έξοδα (Διοίκησης – Διάθεσης – Λοιπά), παρά την 

αύξηση των εσόδων, λόγω της ορθολογικής διαχείρισης των δαπανών και χωρίς οι εταιρείες του Ομίλου 

να προχωρήσουν σε περικοπές προσωπικού ή μειώσεις αμοιβών, εμφανίζονται μειωμένα κατά 10,73%, 

περιοριζόμενα σε Ευρώ 8,41 εκατ. έναντι Ευρώ 9,42 εκατ. αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 2011, 
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βελτιώνοντας σημαντικά και διαμορφώνοντας το δείκτη Γενικά Έξοδα / Πωλήσεις το α΄ εξάμηνο σε 

14,49%, έναντι 16,66% του αντίστοιχου δείκτη του α΄ εξαμήνου του 2011.  

 

Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα : Τo τελικό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα του Ομίλου το α΄ 

εξάμηνο (έξοδο), ποσού Ευρώ 2,42 εκατ., είναι αυξημένο κατά 56,27%, έναντι του αντίστοιχου 

χρηματοοικονομικού αποτελέσματος του α΄ εξαμήνου του 2011, (έξοδο) ποσού Ευρώ 1,55 εκατ. λόγω 

κυρίως της αύξησης των χρηματοοικονομικών εξόδων των δραστηριοποιούμενων στον τομέα της 

ενέργειας εταιρειών του Ομίλου, ως αποτέλεσμα της αύξησης των μακροπρόθεσμων κυρίως 

υποχρεώσεών τους, για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των νέων Αιολικών Πάρκων.  

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ποσού Ευρώ 22,27 εκατ., παρά το ότι εμφανίζονται μειωμένα έναντι 

των αντίστοιχων της 31/12/2011, ποσού Ευρώ 34,46 εκατ. παραμένουν υψηλά, διατηρώντας έτσι οι 

εταιρείες του Ομίλου ικανοποιητική ρευστότητα. Σημαντικά βελτιωμένη αναμένεται να είναι η ρευστότητα 

του Ομίλου στο β΄ εξάμηνο, γεγονός που θα έχει επίπτωση  και στα χρηματοοικονομικά του έξοδα, λόγω : 

α) της είσπραξης των καθυστερημένων εσόδων (περίπου 6 μήνες) από τη ΛΑΓΗΕ, ύψους Ευρώ 6,10 

εκατ. περίπου, β) της είσπραξης της επιχορήγησης του ν. 3299/2004 για τα εν λειτουργία Αιολικά Πάρκα 

ποσού Ευρώ 15,92 εκατ. και γ) της είσπραξης μεγάλου μέρους των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων, οι 

οποίες είναι σημαντικά αυξημένες λόγω της αύξησης των πωλήσεων της Μητρικής τους τελευταίους 

μήνες.  

 

Συνολικές Υποχρεώσεις : Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν την 30/6/2012 σε Ευρώ 

167,17 εκατ., έναντι Ευρώ 146,45 εκατ. αυτών της 31/12/2011, σημαντικά αυξημένες, λόγω κυρίως της 

αύξησης των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της μητρικής (που οφείλεται στην επιμήκυνση του 

χρόνου αποπληρωμής των υποχρεώσεων σε προμηθευτές), αλλά και της αύξησης των μακροπρόθεσμων 

και βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων, των δραστηριοποιούμενων στην ενέργεια θυγατρικών 

εταιρειών του Ομίλου. 

 

Κέρδη προ Φόρων : Τα καθαρά κέρδη προ φόρων του Ομίλου, σημαντικά αυξημένα κατά 53,29%, 

ανήλθαν το α΄ εξάμηνο σε Ευρώ 7,11 εκατ., έναντι Ευρώ 4,64 εκατ. των αντίστοιχων κερδών του α΄ 

εξαμήνου του 2011, διαμορφώνοντας το  δείκτη Κέρδη προ Φόρων / Πωλήσεις σε 12,24% έναντι 8,20%, 

αυτού του αντίστοιχου διαστήματος του 2011. 

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

Μειοψηφίας Κέρδη του Ομίλου εμφανίζονται αυξημένα κατά 38,62%, ανερχόμενα το α΄ εξάμηνο του 2012 

σε Ευρώ 4,81 εκατ. έναντι Ευρώ 3,47 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2011. 
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Λοιποί Αριθμοδείκτες της Εταιρείας: 
 
 
  Όµιλος    Εταιρεία  
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 30/6/2012 30/06/2011  30/6/2012 30/06/2011 
        
Δείκτες Γενικής Ρευστότητας   1,35 2,02  1,21 2,03 
Δείκτες Άμεσης Ρευστότητας   0,93 1,49  0,73 1,34 
Δείκτης κάλυψης αποθεμάτων (Ημέρες) 188 143  203 148 
       
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Κ.% 9,15% 6,69%  11,16% 9,31% 
ΔΕΙΚΤΕΣ  ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ% 12,24% 8,20%  10,43% 7,69% 
ΔΕΙΚΤΕΣ  EBITDA / ΠΩΛΗΣΕΙΣ % 19,34% 11,62%  12,12% 8,77% 
          

 
 

Β. Σημαντικά Γεγονότα το α΄ Εξάμηνο 
 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012, στην 

οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν νόμιμα δώδεκα (12) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 83,663% του 

συνόλου των μετοχών της εταιρείας, παμψηφεί και ομόφωνα: 

 

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

31/12/2011. 

2. Αποφάσισε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας για τη χρήση 2011 και τη 

μεταφορά του υπολοίπου των κερδών χρήσεως 2011, ποσού Ευρώ 4,21 εκατ., στο λογαριασμό «Κέρδη 

εις νέον», με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.  

3. Απήλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2011. 

4. Ενέκρινε τις χορηγηθείσες το 2011 αμοιβές και αποζημιώσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκρινε τις αμοιβές των ως άνω για τη χρήση 2012 μέχρι και την 

30/4/2012. Για το υπόλοιπο του έτους αποφασίσθηκε να μη χορηγηθούν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

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

μεταξύ της Εταιρίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή εταιριών συνδεδεμένων με αυτούς. 

6. Χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρίας σύμφωνα με το 

άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών 

συνδεδεμένων με την Εταιρία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

7. Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία ERNST & YOUNG, για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου  των 

οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, Εταιρικών και Ενοποιημένων, καθώς και του φορολογικού 

ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2012. 

8. Ενέκρινε τις υπάρχουσες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν 

επιχειρήσεων. 
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Γ. Προοπτικές και Αναμενόμενη Εξέλιξη, Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για το β΄ Εξάμηνο 
 
Προοπτικές – Αναμενόμενη Εξέλιξη 
 
Η διατήρηση των εξαγωγών σε υψηλά επίπεδα, και η σημαντική τους τελευταίους μήνες αύξηση των 

πωλήσεων στην εσωτερική αγορά, η οποία κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών των πρώτων 

μηνών του τρέχοντος έτους,  σε συνδυασμό με την εξαιρετική πορεία των δραστηριοποιούμενων στην 

ενέργεια θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, και η συνεχιζόμενη παρά την οικονομική κρίση υψηλή 

κερδοφορία, καθιστούν τη Διοίκηση αισιόδοξη για την πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου και την 

τρέχουσα χρήση. 

Η Διοίκηση δίνοντας έμφαση στον εξορθολογισμό των δαπανών, στη συνεχή παρακολούθηση και τον 

πιστωτικό έλεγχο των πελατών (προς ελαχιστοποίηση ή αποφυγή των όποιων επισφαλειών), τη 

διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας, παρά τα σχετικά υψηλά αποθέματα για την κάλυψη της όποιας 

αυξημένης ζήτησης λόγω και των ευνοϊκών (λόγω υψηλών θερμοκρασιών το τελευταίο διάστημα ) 

καιρικών συνθηκών, στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των ικανοποιητικών παρά την κρίση επιδόσεων της 

εταιρείας και του Ομίλου συνολικά. 

 
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. 

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. 
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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 

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 και ιδιαίτερα στην παρούσα κρίσιμη οικονομική κατάσταση την 

φερεγγυότητα των πελατών λαμβάνοντας υπόψη την χρηματοοικονομική του κατάσταση, προηγούμενη 

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

τακτικά και δεν δύναται να ξεπεραστούν από κάποιο μεμονωμένο πελάτη. Πωλήσεις σε ιδιώτες 

διενεργούνται τοις μετρητοίς. Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν έγινε υπέρβαση των ορίων πίστωσης και 

η Διοίκηση του Ομίλου δεν αναμένει σημαντικές απώλειες που μπορεί να προκύψουν από την μη 

ρευστοποίηση λογαριασμών εισπρακτέων. 

 

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. 
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Εποχικότητα των πωλήσεων κλιματιστικών : Οι πωλήσεις του κλάδου παρουσιάζουν έντονη 

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

προβλημάτων σχετικών με την εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης σε πολύ μικρό σχετικά χρονικό 

διάστημα και τον κίνδυνο απώλειας πωλήσεων, τη σημαντική επιβάρυνση λόγω της ανάγκης διατήρησης 

υψηλών αποθεμάτων που απαιτούν μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους και τέλος τον κίνδυνο για πιθανές 

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

σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα.  

Τα τελευταία χρόνια, η τάση αυτή ελέγχεται περισσότερο, βοηθώντας σε αυτό και η σημαντική αύξηση των 

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

περιόδους έξαρσης των καιρικών φαινομένων, μια σχετικά αυξημένη ζήτηση ιδιαίτερα τους θερινούς 

μήνες. Το γεγονός αυτό βοηθά στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και στον περιορισμό των 

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 

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 38 χιλ., έναντι αντίστοιχων πωλήσεων το εξάμηνο 

του 2011, ποσού Ευρώ 34 χιλ. 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 263 χιλ. έναντι αντίστοιχης 
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χρέωσης του εξαμήνου του 2011 ποσού Ευρώ 299 χιλ. Από τις πωλήσεις αυτές η F.G. EUROPE A.E. 

οφείλει στην ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E. ποσό Ευρώ 103 χιλ. 

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 1,680 εκατ. Η αντίστοιχη χρέωση για το εξάμηνο 

του 2011 ανήρχετο σε Ευρώ 1,680 εκατ. Από τις πωλήσεις αυτές η F.G. EUROPE A.E. οφείλει στην 

ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS A.E. ποσό Ευρώ 193 χιλ. 

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

353 χιλ. αφορά εγγύηση καταβληθείσα από την F.G. EUROPE A.E. βάσει της μεταξύ τους σύμβασης. 

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

εξάμηνο του 2012 από τις εταιρείες του Ομίλου για μισθώσεις γραφείων και αποθηκών Ευρώ 1,537 εκατ. 

έναντι αντίστοιχου ποσού το εξάμηνο του 2011, Ευρώ 1,534 εκατ. Από το ποσό αυτό Ευρώ 375 χιλ. 

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 582 χιλ. Η αντίστοιχη απαίτηση από τη ΣΑΙΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. την 30/6/2011 ανήρχετο σε Ευρώ 

501 χιλ. Από το ποσό αυτό η F.G. EUROPE A.E. έχει καταβάλλει ως εγγύηση το ποσό των Ευρώ 195 χιλ. 

 
Εταιρική Διακυβέρνηση 

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

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

από τον Kώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) που θεσπίστηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και 

Βιομηχανιών (ΣΕΒ).  

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. 
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Πιστοποίηση Ποιότητος ΙSO 9001-2008 
 
Η F.G. EUROPE Α.Ε από το 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 2012.  

 

 
 

Γλυφάδα, 30 Ιουλίου 2012 
 

- 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 τις συνημμένες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις χρηματοοικονομικής 

θέσης της Εταιρείας FG EUROPE A.E. της 30ης Ιουνίου 2012 και τις σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες 

συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της 

εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές 

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

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η 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 η έκφραση ενός συμπεράσματος 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 χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη 

διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά 

και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της 

επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα 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. 

Συμπέρασμα 

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

στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει 

καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 
 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 

προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη 

ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2012 

 

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 συνολικού εισοδήματος (Ενοποιημένη) 

  Ο Όμιλος 
 

Σηµ. 
1/1-

30/6/2012 
1/1-

30/6/2011  
1/4-

30/6/2012 
1/4-

30/6/2011  
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 3 58.066 56.546  39.253 36.325 
Κόστος Πωλήσεων 3 (40.430) (41.092)  (28.000) (26.673) 
Μικτό Κέρδος   17.636 15.454  11.253 9.652 

Άλλα έσοδα  3 299 151  60 76 
Έξοδα διάθεσης  3 (6.381) (7.287)  (3.563) (4.074) 
Έξοδα διοίκησης 3 (2.029) (2.133)  (814) (992) 
Άλλα έξοδα  3 (1) (2)  (1) (2) 
Κέρδη εκμετάλλευσης  9.524 6.183  6.935 4.660 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  3,4 2.715 1.615  1.206 1.230 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  3,4 (5.131) (3.161)  (3.496) (1.866) 
Κέρδη προ φόρων   7.108 4.637  4.645 4.024 
Φόρος εισοδήµατος  5 (1.685) (884)  (1.159) (703) 
Κέρδος περιόδου  5.423 3.753  3.486 3.321 
       
Λοιπά συνολικά έσοδα       

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία  (42) 12 

 
(569) (6) 

Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές από 
προγράμματα καθορισμένων παροχών  (34) - 

 
(34) - 

Φόρος εισοδήματος   7 -  7 - 
  (27) -  (27) - 
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημιές) 
περιόδου καθαρά από φόρο  (69) 12 

 
(596) (6) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  5.354 3.765 

 
2.890 3.315 

       
Το κέρδος αποδίδεται σε :        
Ιδιοκτήτες της μητρικής  4.806 3.467  3.525 3.022 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές  617 286  (39) 299 
Σύνολο  5.423 3.753  3.486 3.321 
       
Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
αποδίδονται σε :    

 
  

Ιδιοκτήτες της μητρικής  4.737 3.479  2.929 3.016 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές  617 286  (39) 299 
Σύνολο  5.354 3.765  2.890 3.315 
       
Kέρδη περιόδου ανά μετοχή        
Βασικά και απομειωμένα            
(εκφρασμένα σε €): 6 0,0910 0,0657  0,0668 0,0572 
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος (Εταιρική) 
  Η Εταιρεία 
 

Σηµ. 
1/1-

30/6/2012 
1/1-

30/6/2011   
1/4-

30/6/2012 
1/4-

30/6/2011 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  51.530 53.579  36.433 34.833 
Κόστος Πωλήσεων  (37.443) (39.643)   (26.370) (25.935) 
Μικτό Κέρδος   14.087 13.936  10.063 8.898 
Άλλα έσοδα   166 148  74 74 
Έξοδα διάθεσης   (6.493) (7.344)  (3.645) (4.169) 
Έξοδα διοίκησης  (1.353) (1.529)  (617) (812) 
Άλλα έξοδα   (1) (2)   (1) (2) 
Κέρδη εκμετάλλευσης  6.406 5.209  5.874 3.989 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  4 2.677 1.587  1.195 1.210 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  4 (3.707) (2.677)  (2.775) (1.714) 
Κέρδη προ φόρων   5.376 4.119  4.294 3.485 
Φόρος εισοδήματος  5 (1.071) (874)   (830) (721) 
Κέρδος περιόδου  4.305 3.245   3.464 2.764 
       
Λοιπά συνολικά έσοδα       
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία  (42) 12  (569) (6) 

Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές από 
προγράμματα καθορισμένων παροχών  (51) -  (51) - 
Φόρος εισοδήματος   10 -  10 - 
  (41) -  (41) - 
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημιές) περιόδου 
καθαρά από φόρο  (83) 12  (610) (6) 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  4.222 3.257  2.854 2.758 
Κέρδη περιόδου ανά μετοχή        
Βασικά και απομειωμένα                  
(εκφρασμένα σε €): 6 0,0815 0,0615   0,0656 0,0523 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30ης Ιουνίου  2012 (Ενοποιημένη & Εταιρική) 
  Όμιλος   Εταιρεία  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Σηµ. 30/6/2012 31/12/2011  30/6/2012 31/12/2011 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Ενσώµατα πάγια 7 74.854 76.429  254 286 
Επενδύσεις σε ακίνητα 7 312 315  312 315 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  7 7.177 7.291  1 1 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  - -  16.891 15.991 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  1.252 652  1.217 618 
Αναβαλλόµενοι φόροι  1.658 1.702  897 622 
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 12 3.294 3.336  1.294 1.336 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων  88.547 89.725  20.866 19.169 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Αποθέµατα  8 42.273 33.810  42.259 33.798 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 9 73.331 40.850  42.784 20.266 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναμα 10 22.268 34.463  21.097 32.522 
Σύνολο κυκλοφορούντων  137.872 109.123  106.140 86.586 
Σύνολο Ενεργητικού   226.419 198.848  127.006 105.755 
       
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   6.563 6.571  6.726 6.726 
Λοιπά αποθεματικά  4.775 4.844  3.746 3.829 
Αποτελέσματα εις νέον  8.709 3.903  12.261 7.956 
  35.887 31.158  38.573 34.351 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές  23.362 21.244  - - 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   59.249 52.402  38.573 34.351 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσμα δάνεια  11 37.417 71.564  - 28.098 
Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζόμενους  611 542  411 368 
Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις  25.321 21.724  - - 
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις   1.466 1.423  - - 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  64.815 95.253  411 28.466 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις        
Βραχυπρόθεσμα ∆άνεια  11 15.147 14.768  11.593 11.228 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων 
δανείων 11 41.934 11.431  33.351 10.400 
Οφειλόμενοι φόροι εισοδήματος   1.125 -  1.031 - 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 13 44.149 24.994  42.047 21.310 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  102.355 51.193  88.022 42.938 
Σύνολο υποχρεώσεων  167.170 146.446  88.433 71.404 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   226.419 198.848  127.006 105.755 
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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 

Αναλογιστικά 
κέρδη και 
ζημιές 

Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων 

Αδιανέμητα 
κέρδη / 

(Σωρευμένες 
ζημιές) Σύνολο 

Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές  

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

           

Υπόλοιπο την 1/1/2011 15.840 6.623 3.416 (144) - 2.782 35 28.552 22.729 51.281 

   Μεταβολή περιόδου           
Κέρδη περιόδου - - - - - - 3.467 3.467 286 3.753 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - 12 - - - 12 - 12 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου - - - 12 - - 3.467 3.479 286 3.765 

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου - - - - - - - - 1.250 1.250 

Αγορά δικαιωμάτων μειοψηφίας - - - - - - (57) (57) (39) (96) 

Έξοδα έκδοσης μετοχών - (58) - - - - - (58) - (58) 

Υπόλοιπο την 30/6/2011 15.840 6.565 3.416 (132) - 2.782 3.445 31.916 24.226 56.142 

           

Υπόλοιπο την 1/1/2012 15.840 6.571 3.661 (1.599)   2.782 3.903 31.158 21.244 52.402 

   Μεταβολή περιόδου           
Κέρδη περιόδου - - - - - - 4.806 4.806 617 5.423 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - (42) (27) - - (69) - (69) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου - - - (42) (27) - 4.806 4.737 617 5.354 

Αύξηση  μετοχικού κεφαλαίου - - - - - - - - 1.500 1.500 

Έξοδα έκδοσης μετοχών - (7) - - - - - (7) - (7) 

Υπόλοιπο την 30/6/2012 15.840 6.564 3.661 (1.641) (27) 2.782 8.709 35.888 23.361 59.249 
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Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων (Εταιρική) 
Η Εταιρεία 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Διαθέσιμα 
για πώληση - 
Αποθεματικό  
ευλόγων 
αξιών 

Αναλογιστικά 
κέρδη και 
ζημιές 

Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων 

Αδιανέμητα 
κέρδη / 

(Σωρευμένες 
ζημιές) Σύνολο 

         

Υπόλοιπο την 1/1/2011 15.840 6.726 3.354 (144) - 1.856 3.963 31.595 

   Μεταβολή περιόδου         

Κέρδη περιόδου - - - - - - 3.245 3.245 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - 12 - -  12 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου - - - 12 - - 3.245 3.257 

Υπόλοιπο την 30/6/2011 15.840 6.726 3.354 (132) - 1.856 7.208 34.852 

         

Υπόλοιπο την 1/1/2012 15.840 6.726 3.572 (1.599) -  1.856 7.956 34.351 

   Μεταβολή περιόδου         

Κέρδη περιόδου - - - - - - 4.305 4.305 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - (42) (41) - - (83) 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου - - - (42) (41) - 4.305 4.222 

Υπόλοιπο την 30/6/2012 15.840 6.726 3.572 (1.641) (41) 1.856 12.261 38.573 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ενοποιημένη και Εταιρική) 
 Όμιλος  Εταιρεία  

 
1/1-

30/6/2012 
1/1-

30/6/2011  
1/1-

30/6/2012 
1/1-

30/6/2011 
Λειτουργικές δραστηριότητες      
Κέρδη προ φόρων 7.108 4.637  5.376  4.119 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:      
Αποσβέσεις 2.663 1.326  36  41 
Προβλέψεις 156 300  156  300 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας (359) (360)  (322)  (331) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.581 1.355  1.158  871 
Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων επενδύσεων (763) (390)  - - 
Προβλέψεις παροχών σε εργαζομένους 96 24  57  27 

 11.482 6.892  6.461  5.027 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:      
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (8.468) 836  (8.466)  829 
Αύξηση απαιτήσεων (28.221) (16.113)  (22.778)  (9.913) 
Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 19.273 23.186  20.016  21.690 
Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (600) (11)  (599)  (2) 
 (6.534) 14.790  (5.366)  17.631 
Μείον:      
Τόκοι εισπραχθέντες 181 360  143  331 
Καταβεβλημένοι φόροι (392) (786)  (205)  (717) 
Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) (6.745) 14.364  (5.428)  17.245 
Επενδυτικές δραστηριότητες 

     
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων - (58)  (525)  (750) 
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (971) (33.739)  (1)  (6) 
Πρόσοδοι επιχορηγήσεων - 5.704  - - 
Μερίσματα εισπραχθέντα  91 -  91  - 
Σύνολο καθαρών εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (880) (28.093)  (435)  (756) 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (από μη ελέγχουσες 
συμμέτοχες)  868 1.153  - - 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.515 26.042  365  - 
Εξοφλήσεις δανείων (5.724) (5.205)  (5.200)  (5.205) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.423) (663)  (921)  (337) 
Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (4.764) 21.327  (5.756)  (5.542) 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (12.389) 7.598  (11.619)  10.947 
Συναλλαγματικές διαφορές 194 551  194  550 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 34.463 35.643  32.522  27.586 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 22.268 43.792  21.097  39.083 
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών 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. 

      - ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ 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 2012 σε 103 άτομα και της Εταιρείας σε 62 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 

30/6/2012 
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 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ A.E. 37,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 

10 R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ A.E. 31,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
11 R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ A.E.                 31,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
12 R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ A.E.   31,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
13 R.F. ENERGY ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ A.E.           31,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
14 R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ A.E.          31,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
15 R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ A.E.                31,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
16 R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ A.E.                     31,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
17 R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ A.E.            31,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
18 R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ A.E.                  31,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
19 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 πλειοψηφίας 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.    
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Το υπόλοιπο των συμμετοχών της Εταιρείας κατά την 30.06.2012 αναλύεται ως εξής : 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 30.06.2012 

Α/Α Επωνυμία Θυγατρικών   

    Υπόλοιπο    
έως          

31.12.11 
   Προσθήκες    

01.01-30.06.12 

Μειώσεις   
01.01 -

30.06.12 
Υπόλοιπο 
30.06.12 

       
1 R.F. ENERGY A.E.  15.170 900 - 16.070 
2 ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E.  300 - - 300 
3 ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS Α.Ε.  521 - - 521 
       

  ΣΥΝΟΛΟ   15.991 900 - 16.891 
       
       

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 31.12.2011 

Α/Α Επωνυμία Θυγατρικών   

    Υπόλοιπο    
έως          

31.12.10 
   Προσθήκες    

01.01-31.12.11 

Μειώσεις   
01.01 -

31.12.11 
Υπόλοιπο 
31.12.11 

       
1 R.F. ENERGY A.E.  15.960 750 (1.540)  15.170 
2 ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E.  300 - - 300 
3 ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS Α.Ε.  521 - - 521 
       

  ΣΥΝΟΛΟ   16.781 750 (1.540) 15.991 
 
 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 09/03/2012, αυξήθηκαν τα 

Ιδία Κεφάλαια της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. κατά το ποσό των € 152.000. Το  

Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 15.200 και η «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το 

άρτιο» κατά € 136.800. Μετά την αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε € 

1.155.230, διαιρούμενο σε 115.523 κοινές ονομαστικές  μετοχές, ονομαστικής αξίας € 10 

εκάστη.  

 
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20/03/2012, αυξηθήκαν τα 

Ιδία Κεφάλαια της θυγατρικής εταιρείας R.F. ENERGY Α.Ε. κατά το ποσό των € 2.400.400. 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 635.400 και η «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ 

το άρτιο» κατά € 1.765.000. Μετά την αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα 

ανέρχεται σε € 11.195.400,96, διαιρούμενο σε 31.098.336 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 

αξίας € 0,36 εκάστη. Μέχρι την 31/03/2012 από την εν λόγω αύξηση είχε καταβληθεί από 

τους Μετόχους ως πρώτη δόση το ποσό των € 1.400.400 και εκκρεμεί η καταβολή του 

υπολοίπου ποσού € 1.000.000  

 
Στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2012, εννέα (9) θυγατρικές εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Ν. Εύβοιας αποφάσισαν αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων 

τους συνολικού ποσού € 1.041.000, προκειμένου να καλύψουν δαπάνες απαραίτητες για την 
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λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων στα πλαίσια της αδειοδοτικής 

διαδικασίας για την υλοποίηση του μεγάλου Αιολικού έργου της Εταιρείας στην περιοχή της Ν. 

Εύβοιας. Το ως άνω ποσό καταβλήθηκε ολοσχερώς στις αρχές Απριλίου του 2012. (Τα ποσά 

στην ανωτέρω παράγραφο είναι σε Ευρώ). 

 
Εντός του 2012 η θυγατρική εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε.έλαβε τέσσερις (4) Άδειες 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από σταθμούς Βιοαερίου συνολικής ισχύος 9,328 MW. 

 
Εντός του 2012 η θυγατρική εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. η οποία λειτουργεί τρεις 

Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 33 ΜW, 

τροποποίησε (2) Άδειες Παραγωγής που ήδη κατέχει ( Αιολικά Πάρκα ‘’Σαμπάλες΄΄ και 

΄΄Αστραπή’’ ) ως προς την μέγιστη ισχύ τους, η οποία αυξήθηκε κατά 10% ( 1,6 και 0,8 MW 

αντίστοιχα ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ. 5 του Ν.3468/2006.  

 
Εντός του 2012 η θυγατρική εταιρεία R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. η οποία κατέχει Άδεια 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Αιολικό Σταθμό ισχύος 15 MW στη θέση ‘’Ομαλιές’’ του 

Δήμου Καρύστου της Ν. Ευβοίας, αιτήθηκε, και έλαβε, τροποποίηση της ως άνω Άδειας 

Παραγωγής ως προς το πλήθος των ανεμογεννητριών από 5 Α/Γ σε 10 Α/Γ, και ως προς την 

εγκατεστημένη ισχύ από 15 MW σε 30 MW. 

 
Το δεύτερο τρίμηνο του 2012 η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου CITY ELECTRIC Α.Ε., έλαβε 

Άδεια Παραγωγής για θαλάσσιο Αιολικό Πάρκο συνολικής ισχύος 498,15MW στη θέση 

‘’Πλάκα’’, στη θαλάσσια περιοχή Βορειοανατολικά της Λήμνου στην περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου. 

 
Τέλος το δεύτερο τρίμηνο του 2012 η θυγατρική εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. έλαβε θετική 

γνωμοδότηση για την υπαγωγή του επενδυτικού της σχεδίου στη θέση ‘’Σώρος’’ του Ν. 

Αργολίδας ( αιολικό πάρκο ισχύος 9MW ) στις διατάξεις του Ν.3299/2004. Το συνολικό 

εγκριθέν κόστος για την εν λόγω επένδυση ανέρχεται σε € 10.900.000 και η εγκριθείσα 

δημόσια επιχορήγηση ανέρχεται σε € 4.360.000 ( ποσοστό 40% )  

 

Σημ. Τα ποσά των ανωτέρω οκτώ (8) παραγράφων αναφέρονται σε Ευρώ. 
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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 Συνοπτικές 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 2011, 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 Συνοπτικών 

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

Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2011, εκτός από την 

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

Ιανουαρίου 2012 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 

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 2012 δεν 

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

Δεκεμβρίου 2012 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. 
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2.2 Νέα πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων Προτύπων και 
Διερμηνειών 
 
Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερμηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά 

για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν μετά την 1 Ιανουαρίου 2012. Η εκτίμηση της Διοίκησης 

του Οµίλου και της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 

προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω: 

 
2.2.1 Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις 
 
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την 

προηγούμενη οικονομική χρήση εκτός από τα παρακάτω: 

 
 ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Μεταφορές 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
 
Η εφαρμογή του παραπάνω ΔΠΧΑ δεν έχει επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή 

την απόδοση του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 
2.2.2.  Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική   
περίοδο και ο Όμιλος / η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα  
 
Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων έχουν εκδοθεί Πρότυπα και 

Διερμηνείες τα οποία δεν έχουν ακόμη εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο. Εκτός 

από τα Πρότυπα και τις Διερμηνείες που δεν έχουν ακόμη εφαρμογή και που αναφέρονται 

στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2011, έχουν επιπλέον εκδοθεί τα 

παρακάτω:  

 
• ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση 

των στοιχείων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήματος 
 
Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιουλίου 2012. Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την ομαδοποίηση των στοιχείων που 

παρουσιάζονται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα. Τα στοιχεία που μπορούν να 

αναταξινομηθούν (ή να "ανακυκλωθούν¨) στα Αποτελέσματα Χρήσης σε κάποια χρονική 

στιγμή στο μέλλον (για παράδειγμα, κατά την αποαναγνώριση ή τον διακανονισμό) θα 

παρουσιάζονται χωριστά από άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινομηθούν ποτέ. Η 

τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση και δεν έχει καμία επίδραση στην οικονομική 

θέση του Ομίλου/Εταιρείας ή στη δραστηριότητα. Η Διοίκηση του Ομίλου/Εταιρείας εκτιμά ότι 

δεν έχει καμία επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις. 

 
• ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος (τροποποίηση) - Αναβαλλόμενος φόρος: Ανάκτηση των 

υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων  
 
Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2012. Η τροποποίηση εισάγει την αναιρέσιμη υπόθεση ότι η λογιστική αξία 



                                   Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων  
                                                     περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η   Ιουνίου 2012 
                                                    (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 29

των επενδυτικών ακινήτων, τα οποία επιμετρώνται χρησιμοποιώντας το μοντέλο εύλογης 

αξίας βάσει του ΔΛΠ 40, θα ανακτηθεί μέσω της πώλησής τους και συνεπώς ο σχετικός 

αναβαλλόμενος φόρος πρέπει να υπολογίζεται στη βάση πώλησης. Η υπόθεση αναιρείται εάν 

τον επενδυτικό ακίνητο αποσβαίνεται και εμπεριέχεται σε ένα επιχειρησιακό μοντέλο  που 

στόχος του είναι να αναλώσει ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη του επενδυτικού ακινήτου  

κατά τη διάρκεια του χρόνου και όχι μέσω πώλησης. Ειδικότερα, το ΔΛΠ 12 εισάγει την 

απαίτηση υπολογισμού αναβαλλόμενου φόρου επί των μη αποσβέσιμων περιουσιακών 

στοιχείων, τα οποία επιμετρώνται χρησιμοποιώντας το μοντέλο αναπροσαρμογής βάσει ΔΛΠ 

16, πάντα στη βάση ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγματοποιηθεί μέσω της 

πώλησής τους.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η 

Διοίκηση του Ομίλου/Εταιρείας βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της 

τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. 

 
• ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (τροποποίηση) 
 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2013. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια σειρά από τροποποιήσεις του ΔΛΠ 19. Οι 

τροποποιήσεις αυτές εκτείνονται από θεμελιώδεις αλλαγές όπως η κατάργηση του 

μηχανισμού γνωστού ως “μέθοδος περιθωρίου” και την έννοια της αναμενόμενης απόδοσης 

από περιουσιακά στοιχεία προγραμμάτων έως απλές διευκρινίσεις και αναδιατυπώσεις. 

Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η Διοίκηση του Ομίλου/Εταιρείας εφάρμοσε οικιοθελώς την 

ανωτέρω τροποποίηση στις οικονομικές του καταστάσεις του εξαμήνου, αλλάζοντας την 

μέθοδο λογιστικοποιήσης των αναλογιστικών κερδών / ζημιών (Απευθείας στην Καθαρή Θέση 

αντί των Αποτελεσμάτων). 

 
•  ΔΛΠ 27 Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (αναθεώρηση)  
 
Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1 Ιανουαρίου 2013. Ως συνέπεια των νέων προτύπων ΔΠΧΑ 10 και ΔΠΧΑ 12, ότι απέμεινε 

στο ΔΛΠ 27 περιορίζεται στο λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε θυγατρικές, 

κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Επιτρέπεται 

νωρίτερη εφαρμογή του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την 

τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος/ Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης 

αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις.  

 

• ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση)  
 
Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1 Ιανουαρίου 2013. Ως συνέπεια των νέων προτύπων ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12, το ΔΛΠ 28 

μετονομάστηκε σε ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες και 

περιγράφει την εφαρμογή της μεθόδου καθαρής θέσης στις επενδύσεις σε κοινοπραξίες 

πέραν των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή του 
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προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο 

Όμιλος/ Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της 

τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις.  

 
• ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) – Συμψηφισμός 

Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών 
Υποχρεώσεων 

 
Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει την έννοια “υφίσταται στο παρόν 

νομικά επιβαλλόμενο δικαίωμα για συμψηφισμό” και επίσης διευκρινίζει την εφαρμογή των 

κριτηρίων συμψηφισμού του ΔΛΠ 32 στα συστήματα διακανονισμού (όπως σε κεντρικά 

συστήματα οίκων εκκαθάρισης) τα οποία εφαρμόζουν μηχανισμούς μεικτούς διακανονισμού 

οι οποίοι δεν λειτουργούν ταυτόχρονα. Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 32 εφαρμόζονται 

αναδρομικά. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Σε περίπτωση όμως που μια εταιρεία επιλέξει 

νωρίτερη εφαρμογή, πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός και επίσης να πραγματοποιήσει 

γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τις τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 για το συμψηφισμό 

Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων. Η 

Ε.Ε. δεν έχει ακόμα υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος/ Η Εταιρεία βρίσκεται στη 

διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του 

καταστάσεις.  

 
• ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – 

Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και 
Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 

 
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2013.  Η τροποποίηση εισάγει συνήθεις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Οι γνωστοποιήσεις 

αυτές παρέχουν στους χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιμη στην αξιολόγηση της 

επίδρασης ή της πιθανής επίδρασης κατά των συμψηφισμό διακανονισμών στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης μιας εταιρείας. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 έχουν αναδρομική ισχύ. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος/ Η Εταιρεία 

βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές 

του καταστάσεις.  

 
• ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα - Ταξινόμηση και Επιμέτρηση 
 
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2015. Όπως έχει εκδοθεί το ΔΠΧΑ 9 αντικατοπτρίζει την πρώτη φάση της εργασίας του ΣΔΛΠ 

για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και εφαρμόζεται κατά την ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων όπως 

ορίζονται από το ΔΛΠ 39. Η Φάση 1 του ΔΠΧΑ 9 θα έχει σημαντική επίπτωση (ι) στην 

ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και (ιι) σε 



                                   Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων  
                                                     περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η   Ιουνίου 2012 
                                                    (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 31

αλλαγή λογιστικοποίησης για εταιρείες που έχουν χαρακτηρίσει χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις χρησιμοποιώντας την επιλογή της Εύλογης Αξίας Μέσω Αποτελεσμάτων. Στις 

επόμενες φάσεις, το ΣΔΛΠ θα ασχοληθεί με τη λογιστική αντιστάθμισης και την απομείωση 

των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όμιλος/ Η Εταιρεία 

βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές 

του καταστάσεις.  

 
• ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το μέρος του ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ατομικές 

Οικονομικές Καταστάσεις που σχετίζεται με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

Επίσης, περιλαμβάνει τα θέματα που αναπτύσσονται στη Διερμηνεία 12 Ενοποίηση – 

Οικονομικές Οντότητες Ειδικού Σκοπού. Το ΔΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο μοντέλο ελέγχου 

που έχει εφαρμογή σε όλες τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών 

οντοτήτων ειδικού σκοπού. Οι αλλαγές που εισάγονται από το ΔΠΧΑ 10 απαιτούν από τη 

διοίκηση να ασκεί σημαντική κρίση προκειμένου να καθορίσει ποιες οντότητες ελέγχονται και, 

συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενοποιηθούν από τη μητρική, συγκρινόμενες με τις απαιτήσεις 

που βρίσκονταν στο ΔΛΠ 27. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο 

αυτό. Ο Όμιλος/ Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της 

τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις.  

 
• ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες 
 
Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 Συμμετοχή σε Κοινοπραξίες  και τη 

Διερμηνεία 13 Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες – Μη χρηματικές συνεισφορές 

από κοινοπρακτούντες. Το ΔΠΧΑ 11 απαλείφει την επιλογή της αναλογικής ενοποίησης των 

από κοινού ελεγχόμενων εταιρειών. Αντί αυτού, οι από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες οι οποίες 

πληρούν τον ορισμό της κοινοπραξίας πρέπει να λογίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

καθαρής θέσης.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό Ο Όμιλος/ 

Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις 

οικονομικές του καταστάσεις.  

 

• ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις 
 
Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 12 περιλαμβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουμένως 

εμπεριέχονταν στο ΔΛΠ 27 και σχετίζονταν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

καθώς επίσης και όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουμένως εμπεριέχονταν στο ΔΛΠ 31 

και στο ΔΛΠ 28. Οι γνωστοποιήσεις αυτές σχετίζονται με τη συμμετοχή μιας εταιρείας σε 
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θυγατρικές εταιρείες, σε από κοινού συμφωνίες, σε συγγενείς εταιρείες και δομημένες 

εταιρείες. Απαιτούνται επίσης μια σειρά από νέες γνωστοποιήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 

έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όμιλος/ Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 

εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις.  

 
• ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας  
 
Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 13 εγκαθιστά ένα ενιαίο σύνολο πηγών καθοδήγησης των ΔΠΧΑ 

για όλες τις επιμετρήσεις εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 13 δεν αλλάζει τις απαιτήσεις αναφορικά με 

το πότε η εταιρεία απαιτείται να χρησιμοποιήσει την εύλογη αξία αλλά παρέχει καθοδήγηση 

στο τρόπο επιμέτρησης της εύλογης αξίας στα ΔΠΧΑ όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή 

επιτρέπεται. Το πρότυπο αυτό έχει μελλοντική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή του. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όμιλος/ Η Εταιρεία 

βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές 

του καταστάσεις.  

 
• Διερμηνεία 20 Δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου 
 
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2013. Η διερμηνεία αυτή εφαρμόζεται μόνο για τις δαπάνες αποκάλυψης που 

πραγματοποιούνται κατά την διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας στη διάρκεια της 

παραγωγικής φάσης του ορυχείου  ('δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγή'). Οι δαπάνες 

που πραγματοποιούνται κατά τις δραστηριότητες αποκάλυψης θεωρείται ότι δημιουργούν δύο 

πιθανά οφέλη α) την παραγωγή αποθεμάτων κατά την παρούσα χρήση και/ή β) βελτιωμένη 

πρόσβαση σε μετάλλευμα που θα εξορυχτεί στο μέλλον (περιουσιακό στοιχείο από τη 

δραστηριότητα αποκάλυψης). Σε περιπτώσεις που οι δαπάνες δεν μπορούν να κατανεμηθούν 

συγκεκριμένα μεταξύ των αποθεμάτων που παράγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου και 

του περιουσιακού στοιχείου από τη δραστηριότητα αποκάλυψης, η Διερμηνεία 20 απαιτεί από 

την εταιρεία να χρησιμοποιήσει μια βάση κατανομής η οποία βασίζεται σε μια μονάδα 

μέτρησης σχετικής με την παραγωγή. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

δεν έχει ακόμη υιοθετήσει τη διερμηνεία αυτή. Η ανωτέρω τροποποίηση δεν αφορά τον Όμιλο 

ή την Εταιρεία. 

 

 Το ΣΔΛΠ εξέδωσε ένα κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2009 -2011, το οποίο 

περιέχει τροποποιήσεις των προτύπων και των σχετικών βάσεων συμπεράσματος. Το 

πρόγραμμα των ετήσιων αναβαθμίσεων παρέχει ένα μηχανισμό εφαρμογής απαραίτητων 

αλλά όχι επείγουσων τροποποίησεων των ΔΠΧΑ. Η ημερομηνία εφαρμογής των 

τροποποιήσεων είναι για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις, δεδομένου ότι 

γνωστοποιείται το γεγονός αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει τις 
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αναβαθμίσεις αυτές. Ο Όμιλος/ Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης 

αυτών των αναβαθμίσεων στις οικονομικές του καταστάσεις. 

 
 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων: Διευκρινίζει τη διαφορά 

μεταξύ εθελοντικών πρόσθετων συγκριτικών πληροφοριών και των συγκριτικών   

πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ ελάχιστο. Γενικά, η απαιτούμενη συγκριτική 

περίοδος που απαιτείται κατ’ ελάχιστο είναι η προηγούμενη περίοδος. Μια 

εταιρεία πρέπει να περιλαμβάνει συγκριτικές πληροφορίες στις σχετικές 

σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων όταν παρέχει εθελοντικά συγκριτικές 

πληροφορίες πέραν των συγκριτικών περιόδων που απαιτούνται κατ’ ελάχιστο. 

Οι πρόσθετες συγκριτικές περίοδοι δεν χρειάζεται να περιλαμβάνουν μια 

ολοκληρωμένη έκθεση οικονομικών καταστάσεων. Επιπρόσθετα, η αρχική 

κατάσταση οικονομικής θέσης (γνωστή ως τρίτος ισολογισμός) πρέπει να 

παρουσιάζεται στις ακόλουθες συνθήκες: όταν η εταιρεία αλλάζει τις λογιστικές 

πολιτικές της, όταν πραγματοποιεί αναδρομικές επαναδιατυπώσεις ή 

πραγματοποιεί αναταξινομήσεις και η αλλαγή έχει σημαντική επίπτωση στη 

κατάσταση οικονομικής θέσης. Η αρχική κατάσταση θα είναι στην αρχή της 

προηγούμενης περιόδου. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη συγκριτική πληροφόρηση 

που παρέχονται εθελοντικά, οι σχετικές σημειώσεις δεν απαιτείται να συνοδεύουν 

τον τρίτο ισολογισμό.  

 
 ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια: Διευκρινίζει ότι τα βασικά ανταλλακτικά και ο 

εξοπλισμός συντήρησης που πληροί τον ορισμό των ενσώματων παγίων και 

εξοπλισμού δεν είναι απόθεμα. 

 
 ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση: Διευκρινίζει ότι οι φόροι 

εισοδήματος που προκύπτουν από διανομές κατόχων συμμετοχικών τίτλων 

λογίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος.  Η τροποποίηση 

εξαλείφει τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 32 και απαιτεί από τις εταιρείες να 

εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 12 σε κάθε φόρο εισοδήματος που 

προκύπτει από τις διανομές των κατόχων συμμετοχικών τίτλων. 

 
 ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά: Διευκρινίζει τις απαιτήσεις 

του ΔΛΠ 34 που σχετίζονται με τη πληροφόρηση ανά τομέα για τα συνολικά 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για κάθε τομέα πληροφόρησης έτσι ώστε 

να ενισχύσει τη συνάφεια με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί τομείς. Τα 

συνολικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για ένα συγκεκριμένο τομέα 

αναφοράς πρέπει να γνωστοποιούνται μόνο όταν τα ποσά αυτά παρέχονται 

τακτικά στον ΕΛΕΑ και έχει πραγματοποιηθεί μια σημαντική μεταβολή στο 
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συνολικό ποσό που γνωστοποιήθηκε στις προηγούμενες ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις για τον τομέα αυτό. 

 
• Οδηγία μετάβασης  (Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) 
 

Η οδηγία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2013. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες 

Οικονομικές Καταστάσεις, του ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες και του ΔΠΧΑ 12 

Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις. Οι τροποποιήσεις αλλάζουν την 

οδηγία μετάβασης έτσι ώστε να παρέχουν μεγαλύτερη ελάφρυνση από την πλήρη 

αναδρομική εφαρμογή. Η ημερομηνία της «πρώτης εφαρμογής» του ΔΠΧΑ 10 

ορίζεται ως «η έναρξη της ετήσιας περιόδου στην οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 10 για 

πρώτη φορά». Η εκτίμηση για την ύπαρξη ελέγχου πραγματοποιείται κατά την 

«ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής» αντί της έναρξης της συγκριτικής περιόδου. 

Εφόσον η εκτίμηση ελέγχου είναι διαφορετική μεταξύ ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 27/Διερμηνία 

12, πρέπει να καθοριστούν οι αναδρομικές προσαρμογές. Ωστόσο, εάν η εκτίμηση 

ελέγχου είναι όμοια, δεν απαιτείται αναδρομική εφαρμογή. Εάν παρουσιάζονται 

περισσότερες από μία συγκριτικές περίοδοι, παρέχεται πρόσθετη ελάφρυνση που 

απαιτεί την επαναδιατύπωση μόνο μιας περιόδου. Για τους ίδιους λόγους το ΣΔΛΠ 

τροποποίησε το ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες  και το ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις 

συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις για να παρέχει ελάφρυνση κατά τη μετάβαση. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την οδηγία αυτή. Ο Όμιλος/ Η Εταιρεία 

βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της οδηγίας στις οικονομικές 

του καταστάσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων  
                                                     περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η   Ιουνίου 2012 
                                                    (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 35

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. 

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

έργων, 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. 
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Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του Ομίλου ανά τομέα έχουν ως εξής : 

 

1/1-30/6/2012 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά Ενέργεια Σύνολο 
Εγγραφές 
ενοποίησης Όμιλος 

Πωλήσεις προς εξωτερικούς 
πελάτες  51.567  6.499  58.066 -  58.066 
Πωλήσεις διατομεακές  1.985 -  1.985 ( 1.985) - 
Μείον : Κόστος Πωλήσεων ( 37.386) ( 3.044) ( 40.430) - ( 40.430) 
Μείον : Κόστος πωλήσεων 
διατομεακά ( 1.593) - ( 1.593)  1.593 - 
Μικτό Κέρδος   14.573  3.455  18.028 ( 392)  17.636 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  168  131  299 -  299 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης  ( 6.381) - ( 6.381) - ( 6.381) 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 
διατομεακά ( 392) - ( 392)  392 - 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  ( 1.425) ( 604) ( 2.029) - ( 2.029) 
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ( 1) - ( 1) - ( 1) 
Λειτουργικό κέρδος προ φόρων, 
χρηματοοικονομικών εξόδων  6.542  2.982  9.524 -  9.524 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   2.679  36 2.715 -  2.715 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  ( 3.709) ( 1.422) ( 5.131) - ( 5.131) 
Κέρδη προ φόρων   5.512  1.596  7.108 -  7.108 
Φόρος εισοδήµατος  ( 1.077) ( 608) ( 1.685) - ( 1.685) 
Καθαρά κέρδη περιόδου μετά 
φόρων  4.435  988  5.423 -  5.423 

      

1/1-30/6/2011 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά Ενέργεια Σύνολο 
Εγγραφές 
ενοποίησης Όμιλος 

Πωλήσεις προς εξωτερικούς 
πελάτες  53.677  2.869  56.546 -  56.546 
Πωλήσεις διατομεακές  2.014 -  2.014 ( 2.014) - 
Μείον : Κόστος πωλήσεων ( 39.647) ( 1.445) ( 41.092) - ( 41.092) 
Μείον : Κόστος πωλήσεων 
διατομεακά ( 1.671) - ( 1.671)  1.671 - 
Μικτό Κέρδος   14.373  1.424  15.797 ( 343)  15.454 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  149  2  151 -  151 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης  ( 7.287) - ( 7.287) - ( 7.287) 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 
διατομεακά ( 343) - ( 343)  343 - 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  ( 1.612) ( 521) ( 2.133) - ( 2.133) 
Λοιπά έξοδα εκμετάλευσης ( 2) - ( 2) - ( 2) 
Λειτουργικό κέρδος προ φόρων, 
χρηματοοικονομικών εξόδων  5.278  905  6.183 -  6.183 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   1.587  28  1.615   1.615 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  ( 2.678) ( 483) ( 3.161) - ( 3.161) 
Κέρδη προ φόρων   4.187  450  4.637 -  4.637 
Φόρος εισοδήματος  ( 893)  9 ( 884) - ( 884) 
Καθαρά κέρδη περιόδου μετά 
φόρων  3.294  459  3.753 -  3.753 
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Η γεωγραφική ανάλυση των πωλήσεων του Ομίλου έχει ως εξής :  

 
Έσοδα πωλήσεων ανά γεωγραφικό τομέα 

        

1/1-30/6/2012 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά 
  

Ενέργεια 
  

Σύνολο 
Ελλάδα  13.742  6.499  20.241 
Εξωτερικό   37.825 -  37.825 
Σύνολο  51.567  6.499  58.066 

    
    

1/1-30/6/2011 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά 
  

Ενέργεια 
  

Σύνολο 
Ελλάδα  16.397  2.869  19.266 
Εξωτερικό   37.280 -  37.280 
Σύνολο  53.677  2.869  56.546 

 
Το σύνολο του Ενεργητικού του κλάδου των «Διαρκών καταναλωτικών αγαθών» ανέρχεται σε 

€ 110.856 και του κλάδου της «Ενέργειας» σε € 115.563. 

 
4. Χρηματοοικονομικό κόστος 
 
Η ανάλυση του χρηματοοικονομικού κόστους έχει ως εξής : 
 
 Ο Όμιλος 

Χρηματοοικονομικά έξοδα: 
1/1-

30/6/2012 
    1/1-

30/6/2011  
1/4-

30/6/2012 
   1/4-

30/6/2011 
Χρεωστικοί τόκοι  (2.372) (882)  (1.167)  (349) 
Λοιπά τραπεζικά έξοδα και προμήθειες (165) (433)  (95)  (327) 
Χρημ/μικο κόστος πρόβλεψης 
απομάκρυνσης εξοπλισμού (44) (40)  - - 
Συναλλαγματικές διαφορές  (2.531) (1.051)  (2.225)  (1.051) 
Αποτίμηση παραγώγων για κάλυψη 
συναλλαγματικών κινδύνου - (755)  - (139) 
Ζημιές από πώληση πολύτιμων 
μετάλλων (19) -  (9)  - 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (5.131) (3.161)   (3.496)  (1.866) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα:      
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 287 360  135  186 
 Μερίσματα χρεογράφων 91 -  33  - 
Συναλλαγματικές διαφορές  2.087 1.255  1.427 1.044 
Αποτίμηση παραγώγων για κάλυψη 
συναλλαγματικών κινδύνου 250 -  (389) -
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 2.715 1.615  1.595  1.230 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά)  (2.416) (1.546)  (2.290)  (636) 
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 Η Εταιρεία 

Χρηματοοικονομικά έξοδα: 
   1/1-

30/6/2012 
1/1-

30/6/2011  
1/4-

30/6/2012 
1/4-

30/6/2011 
Χρεωστικοί τόκοι  (1.001) (594)  (427)  (327) 
Λοιπά τραπεζικά έξοδα και προμήθειες  (157) (277)  (115)  (197) 
Χρημ/μικο κόστος πρόβλεψης απομάκρυνσης 
εξοπλισμού - -  - - 
Συναλλαγματικές διαφορές  (2.531) (1.051)  (2.225)  (1.051) 
Αποτίμηση παραγώγων - (755)  - (139) 
Ζημιές από πώληση πολύτιμων μετάλλων (18) -  (8)  - 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (3.707) (2.677)   (2.775)  (1.714) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα:      
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 249 331  124  166 
 Μερίσματα χρεογράφων 91 -  33  -
Συναλλαγματικές διαφορές  2.087 1.256  1.427 1.044 
Αποτίμηση παραγώγων για κάλυψη 
συναλλαγματικών κινδύνου 250 -  (389) -
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 2.677 1.587   1.195  1.210 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά)  (1.030) (1.090)   (1.580)  (504) 

 
Η Εταιρεία σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα 

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

μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών για τις αγορές αποθεμάτων. Οι αλλαγές στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά την περίοδο 1/1-30/6/2012 είχαν ως συνέπεια την δημιουργία  

χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών ύψους € 2.531 οι οποίες όμως καλύφθηκαν κατά το 

μεγαλύτερο μέρος τους € 2.087 και από τα χρήση των παράγωγων χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων. Για την αντίστοιχη περίοδο του 2011 ήταν χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 

€ 2.225 και καλύφθηκαν κατά € 1.427 από τα χρήση των παράγωγων χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων. Οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου δεν πραγματοποιούν συναλλαγές σε ξένα 

νομίσματα και ως εκ τούτου δεν παρουσιάζουν συναλλαγματικές διαφορές. 

 
5. Φόρος εισοδήματος 
 

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

τις ακόλουθες χρήσεις: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 
F.G. EUROPE A.E. 2008 έως 2011 
ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS Α.Ε.  2010 έως 2011 
ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E. 2010 έως 2011 
 R.F. ENERGY A.E. 2010 έως 2011 
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 2010 έως 2011 
CITY ELECTRIC A.E. 2010 έως 2011 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ A.E. 2009 έως 2011 
ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 2009 έως 2011 
R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ A.E. 2010 έως 2011 
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R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ A.E.                   2010 έως 2011 
R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ A.E.    2010 έως 2011 
R.F. ENERGY ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ A.E.              2010 έως 2011 
R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ A.E.          2010 έως 2011 
R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ A.E.                    2010 έως 2011 
R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ A.E.                      2010 έως 2011 
R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ A.E.             2010 έως 2011 
R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ A.E.                     2010 έως 2011 
R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ A.E.                  2010 έως 2011 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ A.E.                  Ανέλεγκτη από την σύστασή της (2009) 

 

Για την χρήση 2011 οι παραπάνω εταιρείες έχουν υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των 

τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

 

Ο φόρος εισοδήματος, που εμφανίζεται στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις αναλύεται 

ως εξής:  

 Ο Όμιλος 

 
1/1 - 

30/06/12 
1/1 -

30/06/11  
1/4 - 

30/06/12 
1/4 - 

30/6/11 
Φόρος Εισοδήματος (τρέχουσα χρήση) (1.642) (1.104)  (1.434)  (801) 
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος (46) 308  247  150 
Πρόβλεψη ενδεχόμενων διαφορών 
φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων 
χρήσεων  3 (88)  28  (52) 
Φόρος Εισοδήματος στα 
αποτελέσματα (1.685) (884)  (1.159)  (703) 
      
 Η Εταιρεία 

 
1/1 - 

30/06/12 
1/1 -

30/06/11  
1/4 - 

30/06/12 
1/4 - 

30/6/11 
Φόρος Εισοδήματος (τρέχουσα χρήση) (1.349) (970)  (1.241)  (743) 
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος 275 146  419  47 
Πρόβλεψη ενδεχόμενων διαφορών 
φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων 
χρήσεων  3 (50)  (8)  (25) 
Φόρος Εισοδήματος στα 
αποτελέσματα (1.071) (874)  (830)  (721) 

 

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 € 388 και € 298  

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-

30/6/2012  
1/1-

30/6/2011    
1/4-

30/6/2012 
1/4-

30/6/2011  
Κέρδη / (ζημίες) της περιόδου, μετά από 
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 4.806 3.467  3.525 3.022 
Σταθμισμένος  Μ.Ο. μετοχών  52.800.154 52.800.154  52.800.154 52.800.154 
Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή  (σε ΕΥΡΩ) 0,0910 0,0657   0,0668 0,0572 

 

 
 

Η Εταιρεία   

 
1/1-

30/6/2012  
1/1-

30/6/2011  
1/4-

30/6/2012 
1/4-

30/6/2011  
Κέρδη / (ζημίες) της περιόδου, μετά από 
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 4.305 3.245 3.464  2.764 
Σταθμισμένος  Μ.Ο. μετοχών  52.800.154 52.800.154 52.800.154 52.800.154 
Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή  (σε ΕΥΡΩ) 0,0815 0,0615 0,0656 0,0523 

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23/5/2012 αποφάσισε τη μη διανομή 

μερίσματος χρήσεως 2011 στους μετόχους της Εταιρείας. 
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7. Ενσώματα πάγια, επενδύσεις σε ακίνητα  και άϋλα περιουσιακά στοιχεία. 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου κατά την 30/6/2012 αναλύονται ως εξής: 

 Ενσώματα πάγια  Επενδύσεις σε ακίνητα   Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Γήπεδα-
Οικόπεδα 

Κτίρια 
και 

τεχνικά 
έργα 

Μηχανήματα-
Εγκαταστάσεις-

Λοιπός 
Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα 
και λοιπός 
εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση  

Σύνολο 
Ενσώματων 
Παγίων  Οικόπεδα Κτίρια 

Σύνολο 
Επενδύσεων 
σε ακίνητα  

Άδεια 
παραγωγής 
Αιολικής 
Ενέργειας 

Λοιπά 
δικαιώματα 
χρήσης 

Σύνολο 
Άϋλων 

περιουσιακών 
στοιχείων 

1/1/2011                

Αξία κτήσης 5  5.328  33.953  393  1.441  1.265  42.385   52  284  336   8.891  479  9.370  

Σωρευμένες αποσβέσεις - (845)  (5.172)  (239)  (1.084)  - (7.340)   - (11)  (11)   - (118)  (118)  

Αναπόσβεστη αξία 01/01/11 5  4.483  28.781  154  357  1.265  35.045   52  273  325   8.891  361  9.252  

1/1-31/12/2011                

Προσθήκες 1.054  4.994  36.191  10  22  42.997  85.268   - - -  - - - 
Μεταφορές ακινητοποιήσεων υπό 
εκτέλεση - - - - - (41.213)  (41.213)   - - -  - - - 

Μεταφορές - - - - - - -  - - -  (1.778)  - (1.778)  

Πωλήσεις  - - - (9)  (2)  - (11)   - - -  - - - 

Αποσβέσεις περιόδου - (300)  (2.216)  (49)  (106)  - (2.671)   - (10)  (10)   (175)  (8)  (183)  

Αποσβέσεις πωληθέντων - - - 9  2  - 11   - - -  - - - 

31/12/2011                

Αξία κτήσης 1.059  10.322  70.144  394  1.461  3.049  86.429   52  284  336   7.113  479  7.592  
Σωρευμένες αποσβέσεις - (1.145)  (7.388)  (279)  (1.188)  - (10.000)   - (21)  (21)   (175)  (126)  (301)  

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2011 1.059  9.177  62.756  115  273  3.049  76.429   52  263  315   6.938  353  7.291  

1/1-31/12/2012                

Προσθήκες 18  - 192  - 4  757  971   - - -  - - - 

Αποσβέσεις περιόδου - (300)  (2.184)  (22)  (40)  - (2.546)   - (3)  (3)   (98)  (16)  (114)  

30/6/2012                

Αξία κτήσης 1.077  10.322  70.336  394  1.465  3.806  87.400   52  284  336   7.113  479  7.592  

Σωρευμένες αποσβέσεις - (1.445)  (9.572)  (301)  (1.228)  - (12.546)   -  (24)  (24)   (273)  (142)  (415)  

Αναπόσβεστη αξία 30/6/2012 1.077  8.877  60.764  93  237  3.806  74.854   52  260  312   6.840  337  7.177  
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Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατά την 30/6/2012 αναλύονται ως εξής: 

 

 Ενσώματα πάγια  Επενδύσεις σε ακίνητα    

 
Γήπεδα-
Οικόπεδα 

Κτίρια 
και 

τεχνικά 
έργα 

Μηχανήματα-
Εγκαταστάσεις-

Λοιπός 
Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα 
και λοιπός 
εξοπλισμός 

Σύνολο 
Ενσώματων 
Παγίων  Οικόπεδα Κτίρια 

Σύνολο 
Επενδύσεων 
σε ακίνητα  

Λοιπά 
δικαιώματα 
χρήσης 

Σύνολο Άϋλων 
περιουσιακών 
στοιχείων 

1/1/2011              

Αξία κτήσης 5  36  11  168  1.136  1.356   52  284  336   29  29  

Σωρευμένες αποσβέσεις - (34)  (8)  (81)  (888)  (1.011)   -  (11)  (11)   (28)  (28)  
Αναπόσβεστη αξία 
01/01/2011 5  2  3  87  248  345   52  273  325   1  1  

1/1-31/12/2011              

Προσθήκες - 1  - - 13  14   - - -  - - 

Πωλήσεις / Μεταφορές - - - - (2)  (2)   - - -  - - 

Αποσβέσεις περιόδου - - (1)  (17)  (55)  (73)   - (10)  (10)   - - 

Αποσβέσεις πωληθέντων - - - - 2  2   - - -  - - 

31/12/2011              

Αξία κτήσης 5  37  11  168  1.147  1.368   52  284  336   29  29  

Σωρευμένες αποσβέσεις - (34)  (9)  (98)  (941)  (1.082)   - (21)  (21)   (28)  (28)  
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2011 5  3  2  70  206  286   52  263  315   1  1  

1/1-31/12/2012              

Προσθήκες - - - - 1  1   - - -  - - 

Αποσβέσεις περιόδου - - (1)  (6)  (26)  (33)   - (3)  (3)   - - 

30/6/2012              

Αξία κτήσης 5  37  11  168  1.148  1.369   52  284  336   29  29  

Σωρευμένες αποσβέσεις - (34)  (10)  (104)  (967)  (1.115)   -  (24)  (24)   (28)  (28)  
Αναπόσβεστη αξία 
30/6/2012 5  3  1  64  181  254   52  260  312   1  1  
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Επί των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 

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

Υδροηλεκτρικών Σταθμών, από θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου.  

 
8. Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 
  Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 30/6/2012 31/12/2011  30/6/2012 31/12/2011 
Εμπορεύματα 42.453 33.985  42.439 33.973 
Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων (180) (175)  (180)  (175) 

Σύνολο 42.273 33.810  42.259 33.798 
 
 
Η αύξηση των αποθεμάτων κατά την 30/6/2012 σε σχέση με την 31/12/2011 οφείλεται αφενός 

στην προσθήκη της γκάμας των προϊόντων ΜΙDΕΑ των οποίων τη διάθεση στην εσωτερική 

αγορά ανέλαβε η εταιρεία από 1/5/2012 και αφετέρου στις σχετικά αυξημένες παραγγελίες 

των προϊόντων FUJITSU, για την επίτευξη ευνοϊκότερων όρων από τον προμηθευτή. 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης των απαξιωμένων αποθεμάτων έχει ως εξής:       
 
 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
Υπόλοιπο πρόβλεψης απαξιωμένων αποθεμάτων 01.01.2011 (217)  (217) 
Χρήση πρόβλεψης 01.01.-31.12.11 42  42 
Υπόλοιπο πρόβλεψης απαξιωμένων αποθεμάτων 31.12.2011 (175)  (175) 
Δαπάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-30.06.2012 (5)  (5) 
Υπόλοιπο πρόβλεψης απαξιωμένων αποθεμάτων 30.06.2012 (180)  (180) 
   
   
 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
Υπόλοιπο πρόβλεψης απαξιωμένων αποθεμάτων 01.01.2010 (483)  (483) 
Χρήση πρόβλεψης 01.01.-31.12.10 266  266 
Υπόλοιπο πρόβλεψης απαξιωμένων αποθεμάτων 01.01.2011 (217)  (217) 
Δαπάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-30.06.2011 (27)  (27) 
Υπόλοιπο πρόβλεψης απαξιωμένων αποθεμάτων 30.06.2011 (244)  (244) 
 
Η μείωση της αξίας των αποθεμάτων της Εταιρίας στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους 

επηρεάζει το “Κόστος Πωλήσεων’’.  

 
9. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι λογαριασμοί εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής: 
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  Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 30/6/2012 31/12/2011  30/6/2012 31/12/2011 
Πελάτες  47.284 18.451  40.914  16.887 
Μεταχρονολογημένες επιταγές πελατών 2.734 4.380  2.734  4.378 
Γραμμάτια πελατών 47 60  44  57 
Προβλέψεις επισφαλών πελατών (4.540) (4.389)  (4.534)  (4.383) 
 45.525 18.502  39.158  16.939 
Λοιποί χρεώστες 27.806 22.348  3.626  3.327 
Σύνολο 73.331 40.850  42.784  20.266 

 
Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων το τελευταίο δίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο 

διάστημα του τρέχοντος έτους, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εμπορικών και λοιπών 

απαιτήσεων. Η ρευστοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των εμπορικών απαιτήσεων όπως 

αυτές διαμορφώθηκαν έως την 30/6/2012, αναμένεται να ολοκληρωθεί τους αμέσως 

επόμενους μήνες βάσει της εφαρμοζόμενης από την εταιρεία εμπορικής πολιτικής. 

 
Στο λογαριασμό «Λοιποί Χρεώστες» του Ομίλου την 30/6/2012, περιλαμβάνονται απαιτήσεις 

επιχορηγήσεων παγίων ποσού € 15.920 και απαιτήσεις για επιστροφή ΦΠΑ, ποσού € 5.896. 

Την 31/12/2011 τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονταν σε € 11.560 και € 5.884.  

 
Η κίνηση της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων έχει ως εξής: 
 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 01.01.2011 (3.198)  (3.194) 
Δαπάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-31.12.2011 (1.191)  (1.189) 
Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 31.12.2011 (4.389)  (4.383) 
Δαπάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-30.06.2012 (151)  (151) 
Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 30.06.2012 (4.540)  (4.534) 
  

 
 

 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 01.01.2010 (2.514)  (2.514) 
Δαπάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-31.12.2010 (684)  (680) 
Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 01.01.2011 (3.198)  (3.194) 
Δαπάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-30.06.2011 (274)  (274) 
Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 30.06.2011 (3.472)  (3.468) 
 

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

Διάθεσης”. 

 
10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
 30/6/2012 31/12/2011  30/6/2012 31/12/2011 
Ταμείο 321 19  314 4 
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 21.947 34.444  20.783 32.518 
Σύνολο 22.268 34.463  21.097 32.522 
 
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του Ομίλου και της Εταιρείας και 

τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.  
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11. Δάνεια 
 
Τα δάνεια κατά την 30/6/2012 αναλύονται ως εξής: 

  Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
Μακροπρόθεσμα δάνεια 30/6/2012 31/12/2011  30/6/2012 31/12/2011 
Κοινό ομολογιακό δάνειο 79.351 82.995  33.351 38.498 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες εντός των επόμενων 12 μηνών (41.934) (11.431)  (33.351)  (10.400) 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες μεταξύ 1 και 5 ετών (37.417) (71.564)  -  (28.098) 
 (79.351) (82.995)  (33.351)  (38.498) 
      
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 15.147 14.768  11.593 11.228 
 

Η Εταιρεία χορήγησε ως ενέχυρο για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων δανείων της, μετρητά 

ποσού € 4.093 και επιταγές πελατών ποσού € 2.285. Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου R.F. 

ENERGY A.E.  έχει χορηγήσει ως ενέχυρο ποσό € 1.000 για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων 

δανείων της.  

    
 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 9 

πρώτες δόσεις έχουν ήδη καταβληθεί έως την 30/7/2012. 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 κατά την χρήση του 2012 ήταν 1,87%. Οι 

υπολειπόμενες (ένατη πρό της πληρωμής της την 30/7/2012 και δέκατη) δόσεις του δανείου 

συνολικού ποσού € 33.351 (€ 33.400 μείον έξοδα κτήσεως δανείου ποσού € 49), με δεδομένη 

τη λήξη του δανείου την 28/1/2013, έχουν μεταφερθεί στον Ισολογισμό από τα 

«Μακροπρόθεσμα Δάνεια» στο «Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων».  

 
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 6 πρώτες έχουν ήδη καταβληθεί έως την 30/6/2012. 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 
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ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έλαβε ποσό € 1.310 έναντι της πρώτης δόσης της εγκεκριμένης 

επιχορήγησης και προχώρησε αμέσως στην αποπληρωμή ισόποσου μέρους του παραπάνω 

δανείου. Στη συνέχεια, εντός του Αυγούστου του 2010, η ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έλαβε 

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

προχώρησε αμέσως σε αντίστοιχη αποπληρωμή του δανείου. Εντός του Σεπτεμβρίου 2010 η 

ως άνω εταιρεία προχώρησε σε αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου μέρους του 

δανείου ποσού € 3.365, εκδίδοντας μακροχρόνιες Ομολογίες με ενδεκαετή διάρκεια και 

εξόφληση σε 22 εξαμηνιαίες δόσεις εκ των οποίων οι 4 πρώτες έχουν ήδη καταβληθεί έως την 

30/6/2012 . Το αποτελεσματικό επιτόκιο του δανείου είναι Euribor 6M + 2,30% ≈ 3,00%. 

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

Οκτώβριο του 2009 βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση ποσού € 10.008 για την 

αναχρηματοδότηση υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων. Εντός του Δεκεμβρίου 2009 ποσό € 

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

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

βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση. Για τη σύναψη του ανωτέρω ομολογιακού δανείου δόθηκαν 

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

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

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

ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. Το δάνειο θα αποπληρωθεί σε 28 εξαμηνιαίες επετειακές δόσεις, εκ των 

οποίων οι 5 πρώτες έχουν ήδη καταβληθεί έως την 30/6/2012. 

 
Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. θυγατρική εταιρεία του Ομίλου F.G. EUROPE A.E., σύμφωνα με 

την από 5/5/2011 απόφαση του Δ.Σ. αυτής, προχώρησε στη σύναψη Ομολογιακού δανείου 

μέχρι ποσού € 35.065, διάρκειας 12 ετών με περίοδο χάριτος 24 μηνών και κυμαινόμενο 

επιτόκιο Euribor 6Μ πλέον σταθερού περιθωρίου 3,80% και 4,00% κατά περίπτωση, με 

αντικείμενο χρηματοδότησης α) την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του κόστους 

κατασκευής τριών Αιολικών Σταθμών, β) την βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση έναντι των 

εγκεκριμένων επιχορηγήσεων βάσει των αποφάσεων 52586/ΥΠΕ/5/01732/Ε/Ν.3299/04/19-

11-2010 και 589/ ΥΠΕ/ 5/01840/ Ε/Ν.3299/04/27-12-2010 και γ) την μεσοπρόθεσμη 

χρηματοδότηση για την κάλυψη του Φ.Π.Α. των επενδυτικών δαπανών των τριών Αιολικών 

Σταθμών. Μέχρι την 30/6/2012 έχει εκταμιευθεί ποσό € 32.809. Στο εν λόγω δάνειο έχει 

παράσχει πλήρη και ανεπιφύλακτη εγγύηση η μοναδική μέτοχος της Αιολική Αδέρες Α.Ε. , 

R.F. ΕΝΕRGY Α.Ε. και έχει συσταθεί ενέχυρο επί των μετοχών της Αιολική Αδέρες Α.Ε., 

κυριότητας της R.F. ΕΝΕRGY Α.Ε. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δάνειο, 

μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των εν λόγω έργων, θα συσταθεί ενέχυρο επί 

των απαιτήσεων της Αιολική Αδέρες Α.Ε. από τη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής 

ενέργειας που θα συνάψει με την ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, επί των τραπεζικών λογαριασμών της και επί 

των ασφαλιστήριων συμβολαίων και συμβάσεων που υποχρεούται να διατηρεί.  
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Η εύλογη αξία των ανωτέρω δανείων προσεγγίζει την ονομαστική τους αξία και τα 

αποτελεσματικά επιτόκια για τα υπόλοιπα βραχυπρόθεσμα δάνεια ήταν περίπου 8,40%. 

 
12. Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 
 
Τα Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία αφορούν μετοχές εισηγμένες στο 

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

τρέχουσες τιμές κλεισίματος της συνεδριάσεως των εν λόγω Χρηματιστηρίων στις 30 Ιουνίου 

2012 (επίπεδο 1) καθώς και μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι οποίες 

αποτιμώνται στην τιμή κτήσης τους και ελέγχονται για απομείωση μέσω των αποτελεσμάτων 

λόγω του ότι η εύλογη αξία τους δεν μπορεί να προσδιορισθεί. Στη διάρκεια του εξαμήνου 

2012 δεν υπήρξε αλλαγή στην ταξινόμηση των διαθεσίμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων. Η μεταβολή στην αξία των διαθεσίμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων οφείλεται σε μείωση της χρηματιστηριακής αξίας των 

εισηγμένων μετοχών κατά € 42 (30.6.2011 κέρδος € 12), η οποία καταχωρήθηκε στην 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 
 

ΟΜΙΛΟΣ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 30.06.2012 

  ΤΙΜΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

  ΚΤΗΣΗΣ 
ΈΩΣ 

31.12.11 
ΈΩΣ 

31.12.11 ΑΞΙΑ 31.12.11 2012 2012 
01.01 - 

30.06.12 30.06.12 

Εισηγμένες στο Χ.Α.         

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε 81  (79)  - 2  - - 3  5  

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 165  (156)  - 9  - - -  9  
BIOMHXANIKA TEXNIKA EΡΓΑ 
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 53  (53)  - -  - - - - 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 29  (28)  - 1  - - - 1  

ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 41  (41)  - - - - - - 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 71  (71)  - - - - - - 

EFG EUROBANK Α.Ε. 144  (142)  - 2  - - -  2  

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕ 614  (573)  - 41  - - (36)  5  

GLOBUS MARITIME LTD 2.656  (1.427)   1.229  - - (9)  1.220  

Σύνολο εισηγμένων  3.854  (2.570)  - 1.284  - - (42)  1.242  

Μη εισηγμένες στο Χ.Α.         

ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Α.Ε. 88  (75)  - 13  - - - 13  

ELEPHANT Α.Ε. 10  (8)  - 2  - - - 2  

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 32  - - 32  - - - 32  

R.E. MEDIA S.A. 3  - - 3  - - - 3  

ΕΛΙΝΤΑ Α.Ε. 2  - - 2  - - - 2  
F.Β.Β ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡHMATIKH 
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 2.000 - - 2.000  - - - 2.000  

Σύνολο μη εισηγμένων στο Χ.Α. 2.135  (83)  - 2.052  - - - 2.052  

         

Σύνολο χρεογράφων 5.989  (2.653)  - 3.336  - - (42)  3.294  
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 30.06.2012 

  ΤΙΜΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

  ΚΤΗΣΗΣ 
ΈΩΣ 

31.12.11 
ΈΩΣ 

31.12.11 ΑΞΙΑ 31.12.11 2012 2012 
01.01 - 

30.06.12 30.06.12 

Εισηγμένες στο Χ.Α.         

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε 81  (79)  - 2  - - 3  5  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 165  (156)  - 9  - - -  9  
BIOMHXANIKA TEXNIKA EΡΓΑ 
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 53  (53)  - -  - - - - 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 29  (28)  - 1  - - - 1  
ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 41  (41)  - - - - - - 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 71  (71)  - - - - - - 
EFG EUROBANK Α.Ε. 144  (142)  - 2  - - -  2  
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕ 614  (573)  - 41  - - (36)  5  
GLOBUS MARITIME LTD 2.656  (1.427)   1.229  - - (9)  1.220  

Σύνολο εισηγμένων  3.854  (2.570)  - 1.284  - - (42)  1.242  

Μη εισηγμένες στο Χ.Α. 

 

        

ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Α.Ε. 88  (75)  - 13  - - - 13  
ELEPHANT Α.Ε. 10  (8)  - 2  - - - 2  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 32  - - 32  - - - 32  
R.E. MEDIA S.A. 3  - - 3  - - - 3  
ΕΛΙΝΤΑ Α.Ε. 2  - - 2  - - - 2  

Σύνολο μη εισηγμένων στο Χ.Α. 135  (83)  - 52  - - - 52  

         

Σύνολο χρεογράφων 3.989  (2.653)  - 1.336  - - (42)  1.294  

 
13. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Οι Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : 
 
  Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 30/6/2012 31/12/2011  30/6/2012 31/12/2011 
Προμηθευτές 39.811 20.141  39.523 18.363 
Επιταγές προμηθευτών πληρωτέες 821 593  638 497 
Δεδουλευμένα έξοδα  1.139 1.873  860 1.506 
Προκαταβολές πελατών 352 647  352 647 
Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 388 369  298 295 
Λοιποί λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 1.638 1.371  376 2 
Σύνολο 44.149 24.994  42.047 21.310 
 
 

Ο Όμιλος σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα 

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

μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών για τις αγορές αποθεμάτων. Οι αλλαγές στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες για αυτά τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που δεν έχουν 

προσδιορισθεί ως μέσα αντιστάθμισης έχουν άμεση επίδραση στην αναγνώριση των Λοιπών 

Υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. (Σημ. 4) 

Η αύξηση του υπολοίπου των υποχρεώσεων της Εταιρείας σε προμηθευτές την 30/6/2012 σε 

σχέση με την 31/12/2011 οφείλεται στην εποχικότητα των παραγγελιών και στην αύξηση του 

χρόνου πίστωσης του βασικού προμηθευτή της Εταιρείας FUJITSU GENERAL LTD. Οι 

αντίστοιχες υποχρεώσεις της Εταιρείας την 30/6/2011 ανερχόταν σε € 32.999. 
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14. 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 :    30/6/2012 31/12/2011 
ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS  A.E.    353 353 
R.F. ENERGY A.E.    3 11 
Σύνολο    356 364 
     
Υποχρεώσεις προς :      
ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS  A.E.    193 86 
ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE  A.E.    103 34 
R.F. ENERGY A.E.    - - 
Σύνολο    296 120 
      
    Η Εταιρεία 

    
1/1-

30/6/2012 
1/1-

30/6/2011 
Έσοδα :      
Αποθέματα    38 34 
Διοικητικής υποστήριξης    1 1 
Λοιπά    3 - 
Σύνολο    42 35 
      
Έξοδα και αγορές αποθεμάτων :      
Εγγυήσεις    (263) (299) 
Αποθήκευτρα    (1.680) (1.680) 
Σύνολο    (1.943) (1.979) 
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Εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
Απαιτήσεις από : 30/6/2012 31/12/2011  30/6/2012 31/12/2011 
      
ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. 582 582  195 195 
      
      

 
1/1-

30/6/2012 
1/1-

30/6/2011  
1/1-

30/6/2012 
1/1-

30/6/2011 
Έξοδα      
Ενοίκια (1.537) (1.534)  (375) (375) 
      
      
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Στελέχη 
Διοίκησης : Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 30/6/2012 31/12/2011  30/6/2012 31/12/2011 
      
Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης 3 -  3 - 
      
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης 15 -  15 - 
      
 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

Αμοιβές- Λοιπές Παροχές : 
1/1-

30/6/2012 
1/1-

30/6/2011  
1/1-

30/6/2012 
1/1-

30/6/2011 
Αμοιβές (1.059) (1.130)  (890) (961) 
Πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία (10) (10)  (10) (10) 
Σύνολο (1.069) (1.140)  (900) (971) 
 
 
15. Ενδεχόμενα 
 
Οι θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Ν. Εύβοιας έχουν συνάψει  

συμβάσεις με εξειδικευμένη εταιρεία, για την εκπόνηση ειδικής ορνιθολογικής μελέτης και 

καταγραφής οικοτόπων και ειδών χλωρίδας, όπως επίσης και μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. Η εκπόνηση των εν λόγω μελετών τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση από τις 

αρμόδιες αρχές για την λήψη Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού 

 

Επίσης, την 30/6/2012, η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, R.F. ENERGY A.E. έχει εγγυηθεί 

δάνεια θυγατρικών της συνολικού υπολοίπου € 33.977 (31/12/2011: € 31.985), τα οποία 

αποπληρώνονται σταδιακά μέχρι το 2023.  

 

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 
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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. 

 
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. 

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

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

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

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

αποζημίωσης. Ειδικότερα η οφειλόμενη αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης 

λόγω συνταξιοδότησης και στην συμπλήρωση 15ετούς προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη 

έχουν ως εξής :   

 
1)  Καταγγελία σύμβασης λόγω συνταξιοδότησης  

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

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

εργατοτεχνίτες μπορούν να αποχωρούν, εάν δε είναι υπάλληλοι μπορούν να αποχωρούν ή 

να απολύονται από τον εργοδότη. Στις περιπτώσεις αυτές δικαιούνται το 50% της νόμιμης 

αποζημίωσης απόλυσης αν δεν έχουν επικουρική ασφάλιση ή το 40% αν έχουν. Τη μειωμένη 

αυτή αποζημίωση δικαιούνται και οι μισθωτοί, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, που 

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

εργοδότης δεν μπορεί να απολύσει εργατοτεχνίτη που έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις 

πλήρους συνταξιοδότησης γήρατος, με καταβολή μειωμένης αποζημίωσης. Μόνο για 

υπαλλήλους έχει αυτή την ευχέρεια. 
 

2)  Με 15ετή υπηρεσία: 

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

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

Οργανισμός και όταν δεν υπάρχει όριο το 65 έτος της ηλικίας τους, μπορούν να 
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αποχωρήσουν από την εργασία τους με τη συγκατάθεση του εργοδότη τους, οπότε 

δικαιούνται να λάβουν το 50% της νόμιμης αποζημίωσης. 

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

αναλογιστική μελέτη η οποία έγινε με ημερομηνία 31Δεκεμβρίου 2012. Οι βασικές εκτιμήσεις 

της αναλογιστικής μελέτης είναι οι εξής: 

                         Εκτίμηση 
 Μέση ετήσια αύξηση μισθοδοσίας προσωπικού                    2,50% 

Επιτόκιο προεξόφλησης (επιτόκιο ομολόγων iBoxx AA-rated της IIC)                  4,35% 

Ηλικία συνταξιοδότησης: άνδρες          65 έτη 

Ηλικία συνταξιοδότησης: γυναίκες                                60 έτη 

 
Επιπλέον, κατά την σύνταξη της μελέτης λήφθηκε υπόψη η πιθανότητα οικιοθελούς 

αποχώρησης των εν ενεργεία υπαλλήλων. 

 
Από την ανωτέρω αναλογιστική μελέτη προέκυψε "Αναλογιστική ζημιά προγραμμάτων 

καθορισμένων παροχών"  ύψους € 27 και € 40, του Ομίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα και 

αναγνωρίστηκε απευθείας στην Καθαρή Θέση του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 

Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματίσει ο Όμιλος την 30/6/2012 για αποζημίωση των 

εργαζομένων λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των € 611 και της 

Εταιρείας στο ποσό € 411 (31.12.2011 : € 542 και 368 για τον Όμιλο και την Εταιρεία 

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

30/6/2012 είναι για τον Όμιλο € 75 και για την Εταιρεία € 58. Για την αντίστοιχη περίοδο του 

2011 ήταν για τον Όμιλο € 34 και για την Εταιρεία € 26 και επηρέασαν τα έξοδα Διοίκησης. 

 

17. Δεσμεύσεις 
 
Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 
 
Ο Όμιλος δεν έχει ανεκτέλεστα υπόλοιπα συμβάσεων με προμηθευτές του την 30/6/2012. Οι 

μελλοντικές καταβολές από συμβάσεις για ενοικιάσεις κτιρίων μέχρι το έτος 2020 αναμένεται 

να ανέλθουν σε € 8.536. Επίσης οι μελλοντικές καταβολές από συμβάσεις για ενοικιάσεις 

αυτοκινήτων μέχρι το έτος 2015 αναμένεται να ανέλθουν σε € 256. 

 
18. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού  
 
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2012 τα οποία θα 

έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων 

οικονομικών καταστάσεων. 

 
 



                                   Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών  Οικονομικών Καταστάσεων                               
                                                    περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2012 
                                                  (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της F.G. 

EUROPE Α.Ε. την 30 Ιουλίου 2012 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http:\\www.fgeurope.gr.  
 
 
 
 
           Γλυφάδα,  30 Ιουλίου 2012  
 

                     
 
 

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 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  74.854 76.429 254 286 
Επενδύσεις σε ακίνητα 312 315 312 315 
Ά�λα περιουσιακά στοιχεία 7.177 7.291 1 1 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.204 5.690 20.299 18.567 
Αποθέματα 42.273 33.810 42.259 33.798 
Απαιτήσεις από πελάτες 73.331 40.850 42.784 20.266 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 22.268 34.463 21.097 32.522 −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 226.419 198.848 127.006 105.755 =========== ========== =========== ==========

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 15.840 15.840 15.840 15.840 
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 20.047 15.318 22.733 18.511 −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 35.887 31.158 38.573 34.351 
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 23.362 21.244 - -−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 59.249 52.402 38.573 34.351−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 37.417 71.564 - 28.098 
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 27.398 23.689 411 368 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 57.081 26.199 44.944 21.628 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 45.274 24.994 43.078 21.310−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 167.170 146.446 88.433 71.404−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ε)=(γ)+(δ) 226.419 198.848 127.006 105.755 ========== ========== ========== ==========

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

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
30/6/2012 30/6/2011 30/6/2012 30/6/2011

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(1.1.2012 και 1.1.2011 αντίστοιχα) 52.402 51.281 34.351 31.595
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 5.354 3.765 4.222 3.257
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 1.493 1.096 - -−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30.06.2012 και 30.06.2011 αντίστοιχα) 59.249 56.142 38.573 34.852========== ========== ========== ==========

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

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
Εμμεση μέθοδος 1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2011 
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 7.108 4.637 5.376 4.119 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 1.900 936 36 41 
Προβλέψεις 252 324 213 327 
Συναλλαγματικές διαφορές 194 551 194 550 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας (359) (360) (322) (331) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.581 1.355 1.158 871 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (8.468) 836 (8.466) 829 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (28.821) (16.124) (23.377) (9.915) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 19.273 23.186 20.016 21.690 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.423) (663) (921) (337) 
Καταβεβλημένοι φόροι (392) (786) (205) (717) −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (8.155) 13.892 (6.298) 17.127 −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - (58) (525) (750) 
Αγορά ενσώματων και ά�λων παγίων στοιχείων (971) (33.739) (1) (6) 
Τόκοι εισπραχθέντες 181 360 143 331 
Πρόσοδοι επιχορηγήσεων - 5.704 - -
Μερίσματα εισπραχθέντα 91 - 91 -−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (699) (27.733) (292) (425) −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 868 1.153 - -
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.515 26.042 365 -
Εξοφλήσεις δανείων (5.724) (5.205) (5.200) (5.205) 
Μερίσματα πληρωθέντα - - - -−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (3.341) 21.990 (4.835) (5.205) −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (12.195) 8.149 (11.425) 11.497 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως περιόδου 34.463 35.643 32.522 27.586−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 22.268 43.792 21.097 39.083============ ============ ============ ============

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-

30/6/2012 30/6/2011 30/6/2012 30/6/2011 30/6/2012 30/6/2011 30/6/2012 30/6/2011
Κύκλος εργασιών 58.066 56.546 39.253 36.325 51.530 53.579 36.433 34.833 
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 17.636 15.454 11.253 9.652 14.087 13.936 10.063 8.898 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων 9.330 5.632 5.747 4.513 6.212 4.659 4.686 3.843 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 7.108 4.637 4.645 4.024 5.376 4.119 4.294 3.485 −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζημιές) μετά από
φόρους (Α) 5.423 3.753 3.486 3.321 4.305 3.245 3.464 2.764 −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Κατανέμονται σε:

- Ιδιοκτήτες μητρικής 4.806 3.467 3.525 3.022 - - - -
- Δικαιώματα μειοψηφίας 617 286 (39) 299 - - - -

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους (Β) (69) 12 (596) (6) (83) 12 (610) (6) −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους (Α)+(Β) 5.354 3.765 2.890 3.315 4.222 3.257 2.854 2.758 =========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== ===========
Κατανέμονται σε:

- Ιδιοκτήτες μητρικής 4.737 3.479 2.929 3.016 - - - -
- Δικαιώματα μειοψηφίας 617 286 (39) 299 - - - -

Κέρδη/(ζημίες)  μετά από φόρους
ανά μετοχή – βασικά (σε ~) 0,0910 0,0657 0,0668 0,0572 0,0815 0,0615 0,0656 0,0523
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων 11.230 6.568 6.709 4.907 6.248 4.700 4.702 3.863

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

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ÁÐÏ 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2012 ÅÙÓ 30 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012
(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.
(Εκδότης) 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: 30/7/2012
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, 30 Ιουλίου 2012
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ O ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ Ï ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÏÓ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÖÅÉÄÁÊÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÐÁÍÔÏÕÓÇÓ ÌÉ×ÁËÇÓ ÐÏÕËÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ×ÁÑÌÐÇÓ
Á.Ä.Ô Í 000657 Á.Ä.Ô. Î 168490 ÁÌ ÏÅÅ 016921 ÁÌ ÏÅÅ 0002386

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

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 του Ομίλου, της περι-
όδου 1/1-30/6/2012 παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση (1) των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

2) Τα "Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" αφορούν 1) ζημιά του Ομίλου και της Εταιρείας κατά ~42 χιλ., η οποία
προέκυψε από την αποτίμηση  χρηματοοικονομικών προJοντων τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως "Διαθέσιμα για πώληση
χρηματοοικονομικά στοιχεία" και 2) ζημία κατά ~27 χιλ. και ~40χιλ., του Ομίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα, η οποία
προέκυψε απο "Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές προγράμματων καθορισμένων παροχών". 

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

4) Την 30/6/2012 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 εταιρειών δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές

αρχές για ορισμένες χρήσεις, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά
το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματίσει ο Όμιλος και η Εταιρεία
σε σχέση με το θέμα αυτό ανέρχεται σε ~388 χιλ. και ~298 χιλ. αντίστοιχα. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρ-
είας και των θυγατρικών της παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση (5) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης
1/1-30/6/2012.

7) Στην Εταιρεία και στον Όμιλο δεν έχουν σχηματιστεί "Λοιπές προβλέψεις" έως την 30/6/2012.
8) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/6/2012 είναι: Όμιλος 103, Εταιρεία 62 άτομα.

την 30/6/2011 ήταν: Όμιλος 114, Εταιρεία 66 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 εταιρειών 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 - 42
β)  Έξοδα 1.537 2.318
γ)  Απαιτήσεις 582 551
δ)  Υποχρεώσεις - 296
ε)  Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 1.069 900
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 3 3
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διεθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 15 15

10) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε την 23/5/2012, αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος χρήσεως
2011 στους μετόχους της Εταιρείας.

11) Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2012 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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