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F.G. EUROPE A.E. 
ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2019 

 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 

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

31/12/2019 την Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την οποία συνέταξε σύµφωνα µε  

µε τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν αντικατασταθεί, από 1-1-2019, από 

τα άρθρα 150-154 του Νόµου 4548/2018. 

Στην παρούσα Έκθεση συνοπτικά αναφέρονται πληροφορίες που αφορούν την εξέλιξη των 

δραστηριοτήτων, την οικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα, τη συνολική πορεία της 

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

επήλθαν. 

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

εξέταση χρήσης και η επίδρασή τους στις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρικές και 

Ενοποιηµένες, οι κίνδυνοι και οι απειλές που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία και 

τον Όµιλο. 

 
Οι Εταιρείες του Οµίλου της F.G. EUROPE : 

 
F.G. EUROPE Α.Ε. : Μητρική εταιρεία του Οµίλου.  

∆ραστηριοποιείται στους τοµείς, των διαρκών καταναλωτικών αγαθών, (µέσω της εισαγωγής 

και εµπορίας Κλιµατιστικών Μηχανηµάτων παντός τύπου για οικιακή και επαγγελµατική 

χρήση, Λευκών  Οικιακών Συσκευών και Μικροσυσκευών). 

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

των µεγαλύτερων κατασκευαστών στον τοµέα των διαρκών καταναλωτικών αγαθών, του  

Ιαπωνικού οίκου Fujitsu General Ltd, και από το 2012 των Κλιµατιστικών και των Λευκών 

Συσκευών του Κινεζικού οίκου MIDEA. Η MIDEA είναι από τις µεγαλύτερες κατασκευάστριες 

και εξαγωγικές εταιρείες ηλεκτρικών οικιακών συσκευών παγκοσµίως. 

Παράλληλα, η F.G. EUROPE προωθεί Λευκές οικιακές συσκευές µε το δικό της διαχρονικό 

brand ESKIMO, του οποίου η παρουσία στην Ελληνική αγορά χρονολογείται από το 1958. 

Εντός του 2019 ανέλαβε την αποκλειστική διάθεση και των λευκών συσκευών HITACHI στην 

Ελληνική αγορά. 

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

δραστηριοποιείται σε 12 συνολικά χώρες, αντιπροσωπεύοντας κατ’ αποκλειστικότητα τα 

προϊόντα της Fujitsu General Ltd και της MIDEA. Από το 2015 ανέλαβε την αποκλειστική 
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διάθεση των κλιµατιστικών MIDEA και στα Βαλκάνια και από το 2017 σε Μεγάλη Βρετανία και 

Ιρλανδία. 

 
FG EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET A.S. : Ιδρύθηκε το 2014, µε 

έδρα την Κωνσταντινούπολη. Αντικείµενο της εταιρείας είναι η πώληση κλιµατιστικών όλων 

των τύπων στην αγορά της Τουρκίας. Το κεφάλαιο της ανέρχεται σήµερα σε € 4.604 και η 

F.G. EUROPE A.E. συµµετέχει σε αυτήν µε ποσοστό 55%. 

 
FG EUROPE UK LIMITED : Ιδρύθηκε την 14/2/2017 µε έδρα το Λονδίνο. Αντικείµενο της 

εταιρείας είναι η πώληση όλων των τύπων κλιµατιστικών στην επικράτεια της Μεγάλης 

Βρετανίας και της Ιρλανδίας. Το αρχικό της κεφάλαιο  ανέρχεται σε € 587 και η F.G. EUROPE 

A.E. συµµετέχει σε αυτήν µε ποσοστό 100%.  

 
FUJITSU GENERAL COMERCIAL AIR CONTITIONING ITALIA SPA (πρώην FG EUROPE 

ITALIA S.P.A.) : Συστήθηκε το 2014, µε έδρα το Μιλάνο. Αντικείµενο της εταιρίας είναι η 

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

1.402 και η F.G. EUROPE A.E. συµµετέχει σε αυτήν µε ποσοστό 49%, κατόπιν της από 

4/1/2019 ολοκλήρωσης της συµφωνία µε τη FUJITSU GENERAL LIMITED για τη µεταβίβαση 

του 51% των µετοχών της.  

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

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

εταιρεία συµµετοχών, µε αντικείµενο την ανάπτυξη, διαχείριση και εκµετάλλευση ενεργειακών 

projects, µε επίκεντρο τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. 

 
Οι θυγατρικές εταιρείες της R.F. ENERGY A.E., κατά την 31/12/2019, είναι οι εξής:  

Επιπλέον, οι παρακάτω εταιρείες ήταν θυγατρικές της R.F.ENERGY A.E. έως τις 30/06/2019 

οπότε και διέκοψαν τις δραστηριότητες τους στον όµιλο λόγω πώλησης τους: 

Επωνυµία διακοπείσας θυγατρικής     ∆ραστηριότητα 
Ποσοστά 
συµµετοχής 
30/06/2019 

Άµεσες συµµετοχές 

  
•     ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% 

•     ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% 

•     Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% 

•     ΑΙΟΛΙΚΗ Α∆ΕΡΕΣ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% 

 

 
Επωνυµία θυγατρικής 

 

∆ραστηριότητα 

Ποσοστά συµµετοχής 

31/12/2019 

Άµεσες συµµετοχές   

• CITY ELECTRIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% 

• R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% 
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Α. Εξέλιξη ∆ραστηριοτήτων – Μεταβολές Οικονοµικών Μεγεθών της Εταιρείας και του 

Οµίλου 

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 7,67 εκατ. έναντι κερδών € 1,04 εκατ. το 

αντίστοιχο διάστηµα του 2018, αυξηµένα κατά 637,50%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην 

πώληση του 51% της θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία. 

 
Το 2019 οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε € 94,10 εκατ. έναντι αντίστοιχων 

πωλήσεων  78,29  εκατ. το 2018, σηµειώνοντας αύξηση 20,19%, λόγω κυρίως της αύξησης 

των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά.  

 
Η σχέση πωλήσεων εξωτερικού / εσωτερικού της Εταιρείας, διαµορφώθηκε σε 53/47 το 2019 

έναντι της σχέσης 60/40 του 2018. 

 
Αναλυτικά, σε επίπεδο Εταιρείας: 

Οι πωλήσεις κλιµατιστικών το 2019 ανήλθαν σε € 85,40 εκατ. έναντι € 72,51 εκατ. το 2018, 

αυξηµένες κατά 17,78%. Οι πωλήσεις κλιµατιστικών στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν κατά 

37,79%, διαµορφούµενες σε € 35,15 εκατ., έναντι πωλήσεων € 25,51 εκατ. το 2018.  

 
Οι λευκές συσκευές ESKIMO και HITACHI,  αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 50,69% 

ανερχόµενες το 2019 σε € 8,71 εκατ. έναντι αντίστοιχων πωλήσεων του 2018, € 5,78 εκατ. 

 
Τα µικτά κέρδη της περιόδου, εµφανίζονται αυξηµένα, ανερχόµενα το 2019 σε € 19,17 εκατ., 

έναντι € 16,59 εκατ. αυτών του 2018.  

 
Ο συντελεστής µικτού κέρδους διαµορφώθηκε χαµηλότερα (από 21,19% το 2018 σε 20,37% 

το 2019).  

 
Τα γενικά έξοδα της Μητρικής Εταιρείας (διοίκηση – διάθεση – λοιπά), αυξήθηκαν και 

διαµορφώθηκαν το 2019 σε € 14,39 εκατ., έναντι € 12,48 εκατ. αυτών  του 2018. 

 
Το λειτουργικό κέρδος EBITDA αυξηµένο, διαµορφώθηκε το 2019 σε € 6,71 εκατ. έναντι € 

4,45 εκατ. το 2018 σηµειώνοντας αύξηση 50,79%. Το Λειτουργικό Περιθώριο από 5,68% το 

2018, αυξήθηκε το 2019 σε 7,13%. 

 
Το χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα της περιόδου (έσοδο ποσού € 2,89 εκατ., έναντι 

αντίστοιχου εξόδου το 2018, ποσού € 3,11 εκατ.),  γεγονός που οφείλεται στην πώληση του 

51% της θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία, και απεικονίστηκε στα «Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά 

Έσοδα». 

 
Τα καθαρά προ φόρων κέρδη της Εταιρείας λόγω κυρίως του κέρδους που προέκυψε από 

την πώληση του 51% της θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία, διαµορφώθηκαν το 2019 σε € 

7,67 εκατ. έναντι € 1,04 του 2018.  
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Τα καθαρά µετά από φόρους κέρδη διαµορφώθηκαν το 2019 στα € 3,84 εκατ. από € 0,52 

εκατ. αυτών του 2018.  

 
Τα αποθέµατα της Εταιρείας εµφανίζονται µειωµένα  κατά 39,26%, ανερχόµενα σε € 25,67 

εκατ. έναντι € 42,26 εκατ. αυτών της 31/12/2018.  

 
Οι Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις εµφανίζονται αυξηµένες κατά 25,65%, ανερχόµενες στα € 

40,37 εκατ. έναντι € 32,13 εκατ. αυτών της 31/12/2018. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στην αύξηση των απαιτήσεων της Μητρικής Εταιρείας, ως αποτέλεσµα της 

αύξησης των πωλήσεων. Το ύψος των απαιτήσεων αναµένεται να µειωθεί µε την 

ρευστοποίηση των υπολοίπων τους επόµενους µήνες του έτους. 

 
Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας µειώθηκαν την 31/12/2019 σε € 75,24 εκατ. έναντι 

υποχρεώσεων € 92,35 εκατ. την 31/12/2018 λόγω κυρίως της µείωσης των υποχρεώσεων 

της Εταιρείας προς τις Τράπεζες.  

 
Σε επίπεδο Οµίλου : 

 
Πωλήσεις : Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου από συνεχιζόµενες και διακοπείσες 

δραστηριότητες, διαµορφώθηκαν την 31/12/2019 σε € 103,57 εκατ. έναντι € 93,43 εκατ. 

αυτών της 31/12/2018.  

 
Μικτά Κέρδη : Τα µικτά κέρδη του Οµίλου από συνεχιζόµενες και διακοπείσες 

δραστηριότητες, µειωµένα κατά 4,25% διαµορφώθηκαν το 2019 σε € 24,76 εκατ., έναντι € 

25,86 εκατ. των αντίστοιχων του 2018. Ο συντελεστής µικτού κέρδους το 2019 ανήλθε σε 

23,91% µειωµένος έναντι αυτού του 2018 (27,68%). 

 
Γενικά Έξοδα : Τα γενικά έξοδα του 2019 στον Όµιλο από συνεχιζόµενες και διακοπείσες 

δραστηριότητες,  εµφανίζονται µειωµένα κατά 13,48%, ανερχόµενα στα € 17,58 εκατ. έναντι 

αντίστοιχων εξόδων του 2018 ποσού € 19,95 εκατ. 

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

αποσβέσεων (ΕBITDA), από συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες,  εµφανίζονται 

αυξηµένα κατά 11,57% και διαµορφώθηκαν το 2019 σε € 10,70 εκατ. από € 9,59 εκατ. το 

2018, µε το λειτουργικό περιθώριο να διαµορφώνεται την τρέχουσα χρήση στο 10,33 % από 

10,26% το αντίστοιχο διάστηµα του 2018. 

 
Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα : Το χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα του Οµίλου έσοδο 

€41,90 εκατ., προέρχεται κυρίως από το έσοδο που προέκυψε από την πώληση του 51% της 

Ιταλικής θυγατρικής και την πώληση του 100%, των τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών της R.F. 

ENERGY A.E. 
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Ταµειακά ∆ιαθέσιµα : Τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου, σηµαντικά αυξηµένα ανήλθαν την 

31/12/2019 σε € 24,39  εκατ. έναντι  € 2,60 εκατ. αυτών της 31/12/2018, λόγω της είσπραξης 

του τιµήµατος των € 55 εκατ. από την πώληση των τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών της R.F. 

ENERGY A.E. 

 
Κέρδη προ φόρων : Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου από συνεχιζόµενες και διακοπείσες 

δραστηριότητες, διαµορφώθηκαν την 31/12/2019 σε € 49,09 εκατ. λόγω της 

προαναφερθείσας την πώλησης του 51% της Ιταλικής θυγατρικής και της πώλησης του 

100%, των τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών της R.F. ENERGY A.E. 

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

εµφανίζονται αυξηµένες κατά 15,66% ( € 38,93 εκατ. την 31/12/2019 από 33,66 εκατ. την 

31/12/2018) κυρίως λόγω της αύξησης των Εµπορικών απαιτήσεων της Μητρικής Εταιρείας. 

 
Αποθέµατα : Μειωµένα κατά 38,69% εµφανίζονται τα αποθέµατα του Οµίλου την 

31/12/2019, ανερχόµενα σε € 27,37 εκατ. έναντι € 44,64 εκατ. την 31/12/2018, λόγω κυρίως 

της µείωσης των αποθεµάτων της Ιταλίας τα οποία προορίζονταν για την Ιταλική εταιρία.  

 
Συνολικές Υποχρεώσεις : Οι συνολικές υποχρεώσεις του Οµίλου µειώθηκαν κατά 32,74% 

(σε € 77,40 εκατ. από € 115,08 εκατ. την 31/12/2018), λόγω κυρίως της µείωσης των 

συνολικών υποχρεώσεων της Μητρικής Εταιρείας. 

 
Β. Εναλλακτικοί δείκτες µέτρησης απόδοσης («Ε∆ΜΑ») 

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

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

εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών 

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

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

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

σε καµία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά. 

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

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

περιθώριο EBITDA περιθώριο κερδών προ φόρων και  αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 

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

δραστηριότητας (ηµέρες κάλυψης αποθεµάτων). 

Η ∆ιοίκηση έχει προχωρήσει σε αναµόρφωση των δεικτών του Οµίλου της συγκριτικής 

περιόδου (2018) ώστε να υπολογίζονται µόνο οι συνεχιζόµενες δραστηριότητες για να είναι 

συγκρίσιµοι σε σχέση µε το 2019. Πέραν της προηγούµενης καµία άλλη αλλαγή δεν έχει 

πραγµατοποιηθεί ως προς τον τρόπο υπολογισµού των δεικτών.   
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Οι υπολογισµοί για τους Εναλλακτικούς ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης του Οµίλου αναλύονται 

ακολούθως: 

 
Β.1. ∆είκτες Ρευστότητας (Συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 

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

αντιµετωπίσει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του χρησιµοποιεί τους κατωτέρω δείκτες 

ρευστότητας. 

 
2019 2018 Επεξήγηση 

∆είκτης Γενικής Ρευστότητας  

Εταιρείας  
1,58 1,86 Κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία / Βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις 
∆είκτης Γενικής Ρευστότητας  

Οµίλου 
2,02 1,94 

∆είκτης Ειδικής Ρευστότητας  

Εταιρείας 
0,99 0,82 (Κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία - Αποθέµατα)  /  

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
∆είκτης Ειδικής Ρευστότητας  

Οµίλου 
1,41 0,87 

 

Β.2. ∆είκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας (Συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 

 
Ο Όµιλος για να επιµετρήσει την αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των αποθεµάτων 

χρησιµοποιεί τον παρακάτω δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας. Ο παρακάτω δείκτης 

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

Οµίλου και της Εταιρίας. 

 
2019 2018 Επεξήγηση 

∆είκτης Κάλυψης Αποθεµάτων σε 
ηµέρες Εταιρείας 

125 250 

Αποθέµατα / Κόστος 
πωληθέντων * 365 

 
∆είκτης Κάλυψης Αποθεµάτων σε 
ηµέρες Οµίλου 

131 395 

 

Β.3. ∆είκτες Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (Συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 

 
Ο Όµιλος αναφορικά µε την αξιολόγηση της αποτελεσµατικής απόδοσης των Ιδίων 

Κεφαλαίων του  χρησιµοποιεί τον παρακάτω δείκτη: 

Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσης µετά φόρων σαν 

ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων. 

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

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

ποσοστιαίες µονάδες. Χρησιµοποιείται ως ένδειξη αποτελεσµατικότητας µιας εταιρείας, 
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δηλαδή πόσο κέρδος µπορεί να παράγει χρησιµοποιώντας τους διαθέσιµους πόρους που 

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

 
2019 2018 Επεξήγηση 

∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων 

Κεφαλαίων Εταιρείας 
12,13% 1,88% 

 

Κέρδη µετά φόρων / Ίδια 

κεφάλαια 

 

∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων 

Κεφαλαίων Οµίλου 
-1,70% -8,40% 

 

Β.4. ∆είκτες Αποδοτικότητας (Συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 

 
Ο Όµιλος αναφορικά µε την αξιολόγηση της αποδοτικότητας του χρησιµοποιεί τους 

παρακάτω δείκτες: 

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

ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. (Συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 

 
2019 2018 Επεξήγηση 

∆είκτης Κερδών προ Φόρων Εταιρείας 8,15% 1,32% Κέρδη προ φόρων / Κύκλο 

εργασιών ∆είκτης Κερδών προ Φόρων Οµίλου -0,04% -3,59% 

 

Β.4.2. Τον δείκτη EBITDA ο οποίος απεικονίζει το EBITDA ως ποσοστό επί του κύκλου 

εργασιών. (Συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 

 
2019 2018 Επεξήγηση 

∆είκτης EBITDA Εταιρείας 7,13% 5,68% 
EBITDA (*) / Κύκλο εργασιών 

∆είκτης EBITDA Οµίλου 6,18% 2,80% 

 

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

αποτελεσµάτων και υπολογίζεται ως εξής: 

  Όµιλος Εταιρεία 

 
2019 2018 2019 2018 

Κέρδη προ φόρων (40) (2.128) 7.670 1.035 

+ Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 5.062 9.863 6.602 3.997 

-Χρεωστικές Συναλλαγµατικές 
διαφορές 

(848) (5.944) (142) (533) 

-Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (666) (5.328) (9.488) (884) 

+Πιστωτικές Συναλλαγµατικές 
διαφορές 

588 5.122 195 688 

+Αποσβέσεις ενσώµατων 
παγίων και άυλων στοιχείων 

1.944 71 1.875 145 

-Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 
παγίων 

- - - - 

EBITDA 6.040 1.656 6.712 4.448 
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Γ. Σηµαντικά Γεγονότα εντός του 2019 

 
Την 4/1/2019 ολοκληρώθηκε η από 7/9/2018 συµφωνία µε τη FUJITSU GENERAL LIMITED 

για τη µεταβίβαση του 51% των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία F.G. EUROPE 

ITALIA S.p.A. Το τίµηµα που καταβλήθηκε ανέρχεται σε €10.000 χιλ., έναντι κόστους της εν 

λόγω συµµετοχής (του 51%), ποσού € 715 χιλ. Μετά την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας 

και συγκεκριµένα την 21/2/2019, η εταιρεία µετονοµάστηκε σε FUJITSU GENERAL 

COMERCIAL AIR CONTITIONING ITALIA SPA. 

 
Την 8/3/2019 η FG EUROPE AE εξαγόρασε από την TAICHI HOLDINGS LTD έναντι του 

ποσού των € 34 χιλ., το 18,33% της θυγατρικής της εταιρείας στην Τουρκία F.G. EUROPE 

KLIMA TEKNOLOJILERI SANAYIVE TICARET A.S. και έτσι η συνολικής της συµµετοχή σ’ 

αυτήν ανήλθε από 55% σε 73,33%. 

Την 08.05.2019, η εταιρεία SILANER INVESTEMENTS LTD, θυγατρική 100% της εταιρείας 

CYBERONICA AE, η οποία ελέγχεται από τον κ. Φειδάκη Γεώργιο, προχώρησε σε 

υποχρεωτική δηµόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των µετοχών της FG 

EUROPE ΑΕ, δηλαδή ποσοστό 8,98% (4.744.053 µετοχές) του µετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας. Με την υπ’ αριθµόν απόφαση 5/862/19.12.2019 του ∆/Σ της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε το αίτηµα της SILANER INVESTEMENTS LTD για την άσκηση 

δικαιώµατος εξαγοράς (squeeze out) επί των µετοχών της FG EUROPE ΑΕ, σύµφωνα µε το 

άρθρο 27 του ν. 3461/2006, ως ισχύει.  

 
Την 28/06/2019 ολοκληρώθηκε η πώληση των κατά 50% θυγατρικών εταιρειών ΑΙΟΛΙΚΗ 

Α∆ΕΡΕΣ ΑΕ, ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ ΑΕ, Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΑΧΑΪΑΣ ΑΕ, µε τη µεταβίβαση του 100% των µετοχών τους. Το συνολικό τίµηµα ανέρχεται σε  

€ 55.493 έναντι κόστους της εν λόγω συµµετοχής, ποσού € 17.585 χιλ. 

 
Εντός του 2019 η F.G. EUROPE AE ανέλαβε τη διάθεση στην Ελληνική αγορά των Λευκών 

συσκευών του Ιαπωνικού Οίκου HITACHI. 

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

Ιουνίου 2019, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν νόµιµα έντεκα (11) µέτοχοι 

εκπροσωπούντες το 87,92% του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας, παµψηφεί και 

οµόφωνα : 

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

1/1 έως 31/12/2018. 

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

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

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

Φειδάκης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου και ∆εµέναγας Κωνσταντίνος του Ανδρέα - Φώτιου. 
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Μη εκτελεστικό µέλος : Οικονοµόπουλος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου. 

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

του Ευάρεστου και Κατσουλάκος Ιωάννης του Σωκράτη. 

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

τους κάτωθι : 

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

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

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

5. Απήλλαξε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από 

κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2018. 

6. Έδωσε άδεια σύµφωνα µε τα άρθρα 99 και 100 του Κ.Ν. 4548/2018 και ενέκρινε τη 

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

εταιριών συνδεδεµένων µε αυτούς. 

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

σύµφωνα µε το άρθρο 98 παρ. 1 του Κ.Ν. 4548/2018, να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή 

στην διεύθυνση εταιριών συνδεδεµένων µε την Εταιρία που επιδιώκουν όµοιους ή 

παρεµφερείς σκοπούς. 

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

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

και του φορολογικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2019 και ενέκρινε την 

συµφωνηθείσα αµοιβή. 

9. Ενέκρινε την πώληση των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών, της κατά 50% θυγατρικής 

εταιρείας R.F. ENERGY A.E., ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΗ Α∆ΕΡΕΣ Α.Ε, 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ Α.Ε. και Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε, στις εταιρείες ELSEWEDY 

ELECTRIC TRIPOLI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E, ELSEWEDY ELECTRIC ERMIONIDA 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E., ELSEWEDY ELECTRIC KILKIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. και 

ELSEWEDY ELECTRIC AIGIALΕIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.αντί συνολικού τιµήµατος ποσού 

€ 55,0 εκατ., (προ εξόδων προµηθειών και φόρων ) και εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο κατά άρθρο 14 Ν. 3461/2006 να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες για την 

ολοκλήρωση της συναλαγής. Οι αγοράστριες εταιρείες είναι 100% θυγατρικές της Κυπριακής 

εταιρείας EL.E ENERGY LIMITED η οποία µε την σειρά της είναι 100% θυγατρική της 

εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Καϊρου Αιγυπτιακής εταιρείας ELSEWEDY ELECTRIC S.A.E.  

10.Ενηµερώθηκε η Γενική Συνέλευση και εγκρίθηκε από το σώµα ότι, δεν υφίσταται µέχρι 

σήµερα στην Εταιρεία πολιτική αποδοχών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 

Γενικών ∆ιευθυντών σύµφωνα µε το άρθρο 110 του Κ.Ν. 4548/2018, και τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν λαµβάνουν αµοιβές.  

Τέλος, έγινε εκτενής αναφορά, στην µέχρι σήµερα θετική πορεία της Εταιρείας και του 

Οµίλου, µε την εκτίµηση ότι αυτή θα συνεχισθεί, και το επόµενο διάστηµα.  
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∆. Προοπτικές για το 2020 

 
Η καλή πορεία της Εταιρείας και του Οµίλου που ξεκίνησε έως τα µέσα Μαρτίου του 2020, 

ανεκόπη λόγω του κορωνοϊού, ο οποίος δηµιούργησε πάρα πολλά προβλήµατα παγκοσµίως 

τόσο στους λαούς όσο και στις οικονοµίες, έχοντας επιβραδύνει σηµαντικούς κλάδους της 

οικονοµίας. Μετά τα αρχικά lookdown η κατάσταση επανέρχεται σιγά σιγά µε την 

επανεκκίνηση ολόκληρων κλάδων της οικονοµίας. Για το 2020 η οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι 

παρακινδυνευµένη, παρ’ ότι εκτιµάται ότι εάν δεν προκύψουν έκτακτες καταστάσεις η 

οικονοµία σταδιακά θα επανέλθει. Η ∆ιοίκηση είναι αισιόδοξη για τη συνέχεια. Η πορεία των 

πωλήσεων στα Βαλκάνια, η περαιτέρω δραστηριοποίηση στο Ηνωµένο Βασίλειο και η 

βελτίωση των εσόδων από την εσωτερική αγορά, αποτελούν τις βασικές επιδιώξεις της 

∆ιοίκησης του Οµίλου.  

Παράλληλα η διοίκηση του Οµίλου προσβλέπει στην περαιτέρω βελτίωση των πωλήσεων 

από τη διάθεση των λευκών συσκευών HITACHI από την 1/4/2019 στην Ελληνική αγορά.  

 
Ε. Σηµαντικά Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 

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

µέχρι και σήµερα :  

 
Στις 14/02/2020 η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου R.F. ENERGY A.E., ως µοναδική µέτοχος 

της εταιρείας R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., προχώρησε στην υπογραφή 

προσυµφώνου µε την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε για την πώληση και 

µεταβίβαση των µετοχών της εν λόγω θυγατρικής. Στο παραπάνω προσύµφωνο 

προβλέφθηκε νοµικός, τεχνικός και οικονοµικός έλεγχος (due dilligence) της εταιρείας ΤΕΡΝΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στην RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ο οποίος 

ολοκληρώθηκε στις 15/3/2020. Η σύµβαση πώλησης των µετοχών της εταιρείας (SPA) 

υπεγράφη στις 23/4/2020, οπότε και έγινε η µεταβίβαση των µετοχών. Το τίµηµα της 

πώλησης καθορίζεται βάσει συγκεκριµένων όρων και προϋποθέσεων της συµφωνίας και θα 

καταβληθεί σταδιακά βάσει των ως άνω όρων και προϋποθέσεων µέχρι το αργότερο 

31/12/2023.  

 
Την 24/3/2020 η FG EUROPE AE αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 

θυγατρικής της στην Τουρκία FG EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET 

A.S. κατά € 924, µε σκοπό την κεφαλαιακή της ενίσχυση. Η αύξηση πραγµατοποιήθηκε την 

27/4/2020 χωρίς την συµµετοχή του άλλου εταίρου και ως εκ τούτου το ποσοστό της FG 

EUROPE AE στην εν λόγω θυγατρική ανήλθε σε 82,06%. 
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Εµφάνιση της πανδηµίας του κορωνοϊού  COVID -19: Κίνδυνοι – επιπτώσεις - λήψη 

µέτρων αντιµετώπισης  

Τον Μάρτιο του 2020, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε τον κορωνοϊό COVID-

19 πανδηµία, η ραγδαία εξάπλωση της οποίας έχει πλήξει την επιχειρηµατική και οικονοµική 

δραστηριότητα σε όλο τον κόσµο και έχει προκαλέσει αναστολή ή επιβράδυνση των 

δραστηριοτήτων σηµαντικών κλάδων της οικονοµίας. 

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την εξάπλωση της 

πανδηµίας εφήρµοσαν σειρά αυστηρών περιοριστικών µέτρων, γεγονός που έχει αντίκτυπο 

και στη δραστηριότητα της FG Europe. ∆έσµη µέτρων για την καταπολέµηση της διασποράς 

της πανδηµίας έλαβε και η Ελληνική πολιτεία, τα οποία µεταξύ άλλων περιλάµβαναν 

περιοριστικά µέτρα στην ελεύθερη διακίνηση των πολιτών και στο κλείσιµο των 

καταστηµάτων λιανικών πωλήσεων. Ήδη όλα τα καταστήµατα λιανικής έχουν επανέλθει σε 

κανονική λειτουργία και έχει επανέλθει πλήρως η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών. 

 
Kίνδυνοι από την πανδηµία του COVID-19 

Η πανδηµία δηµιουργεί σηµαντικό αριθµό κινδύνων που θα µπορούσαν να έχουν επίπτωση  

στην οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα της χρήσης 2020, οι οποίοι εστιάζονται στους 

κάτωθι τοµείς: 

- Απώλεια εσόδων κατά την καλοκαιρινή περίοδο: Ο κλάδος έχει έντονη εποχικότητα 

στους την καλοκαιρινή περίοδο. Η περίοδος Ιούνιος – Σεπτέµβριος είναι µακράν η 

περίοδος µε τις υψηλότερες πωλήσεις και είναι αυτή που καθορίζει σε µεγάλο βαθµό το 

αποτέλεσµα της χρήσης. Τυχόν νέες αποφάσεις για επαναφορά των περιοριστικών 

µέτρων στη διακίνηση των πολιτών ή αλλαγή δεδοµένων στις συνήθειες των πολιτών 

όσον αφορά τις καταναλωτικές συνήθειες τους ή ακόµη δριµύτερη επανάκαµψη της 

πανδηµίας, θα επηρεάσουν τις πωλήσεις του Οµίλου και θα επιβαρύνουν σηµαντικά τα 

αποτελέσµατα της χρήσης 2020. 

- Οικονοµική θέση / ρευστότητα: Ο Όµιλος FG Europe έχει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση 

και σηµαντικά ταµειακά διαθέσιµα χάριν στις ενέργειες της ∆ιοίκησης που έχουν 

πραγµατοποιηθεί το τελευταίο έτος.  Όµως, η πανδηµία του κορωνοϊού δηµιουργεί νέες 

συνθήκες µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος όσον αφορά τη ρευστότητα του Οµίλου. 

Επίσης, υστέρηση στην ρευστότητα δηµιουργούν και οι περιορισµοί που επεβλήθησαν 

µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου στην είσπραξη µεταχρονολογηµένων επιταγών για 

τις πληττόµενες επιχειρήσεις. 

- Πιστωτικός κίνδυνος: Η Εταιρία χειρίζεται ικανοποιητικά τον πιστωτικό κίνδυνο έχοντας 

αναπτύξει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των 

επισφαλειών. Όµως, η εµφάνιση της πανδηµίας δηµιουργεί νέες συνθήκες και επιτάσσει 

την επαγρύπνηση για την αντιµετώπιση ενδεχόµενων περιπτώσεων αδυναµίας 

πληρωµής ή µεταχρονολόγησης απαιτήσεων που δυνητικά θα µπορούσαν να επέλθουν. 
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- Ενδεχόµενη µη συµµόρφωση µε περιοριστικές ρήτρες (covenants): Αναφορικά µε τους 

όρους των συµβάσεων των δανείων, ο Όµιλος πρέπει να συµµορφώνεται µε ορισµένους 

όρους συµπεριλαµβανοµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών. Ο οικονοµικός αντίκτυπος 

του COVID-19 στις δραστηριότητες του Οµίλου είναι αβέβαιος τη δεδοµένη χρονική 

στιγµή. Ο Όµιλος παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση µε σκοπό να ζητήσει έγκαιρα 

από τις τράπεζες και να επιτύχει την παραίτηση τους σχετικά µε τις προαναφερόµενες 

υποχρεώσεις συµµόρφωσης όπου αυτό χρειαστεί. 

Επιπτώσεις στην χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου 

Οι πρόσφατες εξελίξεις αναµένεται να επηρεάσουν σηµαντικά τις οικονοµικές επιδόσεις του 

Οµίλου για τη χρήση 2020. 

Το εύρος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως η διάρκεια της επιδηµίας 

τυχόν λήψη πρόσθετων µέτρων από την κυβερνήση καθώς και το µέγεθος της αρνητικής 

επίδρασης στο σύνολο της παγκόσµιας οικονοµίας. 

Ειδικότερα, η µείωση των πωλήσεων τον µήνα Απρίλιο 2020, σε σχέση µε τον Απρίλιο 2019, 

έφθασε στο 50 %. Η προαναφερόµενη µείωση του ισοδυναµεί µε µείωση του κύκλου 

εργασιών για το µήνα Απρίλιο κατά Ευρώ 1,5εκ.. Το αντίστοιχο ποσοστό µείωσης των 

πωλήσεων που θα σηµειωθεί το µήνα Μάιο 2020 εκτιµάται σε 25%, ιδιαίτερα  βελτιωµένο σε 

σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. Παρόλα αυτά για το πρώτο τετράµηνο της χρήσης 2020 οι 

πωλήσεις από συνεχιζόµενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 27% σε σχέση µε την 

αντίστοιχη περίοδο του  2019 (δεν περιλαµβάνονται οι πωλήσεις προς την συγγενή εταιρεία 

FUJITSU GENERAL COMERCIAL AIR CONTITIONING ITALIA SPA) . 

Αναµένεται σταδιακή βελτίωση κατά τους επόµενους µήνες του έτους, δεδοµένης της  

χαλάρωσης των περιοριστικών µέτρων.  

Η διοίκηση του Οµίλου αξιολογεί σε συνεχή βάση κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει από την 

εξέλιξη της πανδηµίας και τις σχετικές αποφάσεις που λαµβάνουν οι Αρχές και προσαρµόζει  

τα πλάνα της σε τακτά χρονικά διαστήµατα έχοντας ως βασικό µέληµα την προστασία της 

οικονοµικής θέσης του Οµίλου. Στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης της εξέλιξης της 

απόδοσης του Οµίλου, έγινε σειρά εκτιµήσεων για την πορεία του Οµίλου στην τρέχουσα 

χρήση 2020, οι οποίες φθάνουν σε ποσοστά µείωσης από 5% έως 20% του κύκλου εργασιών 

του Οµίλου το 2020.  

Σηµειώνεται ωστόσο ότι καθώς το φαινόµενο βρίσκεται σε ύφεση , οι ανωτέρω εκτιµήσεις και 

παραδοχές της διοίκησης ενέχουν υψηλό βαθµό αβεβαιότητας. Τα δεδοµένα µπορεί να 

αλλάξουν δραστικά είτε προς τη θετική πλευρά, εφόσoν βρεθούν άµεσα τρόποι 

αντιµετώπισης της πανδηµίας, είτε αρνητικά, σε περίπτωση που επιδεινωθεί η κατάσταση και 

η πανδηµία λάβει µακροχρόνια χαρακτηριστικά. 
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Επιπτώσεις στην Χρηµατοοικονοµική Θέση του Οµίλου 

Λαµβάνοντας υπόψιν τις τρέχουσες συνθήκες, την αβεβαιότητα και το ραγδαία 

µεταβαλλόµενο περιβάλλον, η διοίκηση στοχεύει στη µεγιστοποίηση της ρευστότητας του 

Οµίλου. Ο Όµιλος διαφυλάσσει τις ταµειακές ροές του καταβάλλοντας προσπάθειες για τη 

διατήρηση επαρκούς κεφαλαίου κίνησης και εντοπίζοντας περιοχές εξοικονόµησης κόστους 

όπου είναι πιθανό όπως αναφέρεται παρακάτω στην παράγραφο σχετικά µε τις δράσεις της 

διοίκησης. 

Επίσης, στις εκτιµήσεις που έγιναν για την  εξέλιξη της πορείας του Οµίλου, η ρευστότητα 

του Oµίλου καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του για τους επόµενους 12 µήνες. 

 
Λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID -19 

Για την αντιµετώπιση της έκτακτης κατάστασης που δηµιούργησε η πανδηµία του κορωνοϊού  

COVID-19,  η Εταιρία έθεσε τους κάτωθι τέσσερις κύριους στόχους: 

 
I. Προστασία της υγείας των εργαζοµένων και των συνεργατών της Εταιρείας. 

Για τον Όµιλο, κυρίαρχο µέληµα αποτελεί η υγεία των εργαζοµένων και των 

συνεργατών του. Για τον λόγο αυτό έλαβε έγκαιρα σειρά προληπτικών µέτρων δίνοντας 

συγκεκριµένες οδηγίες για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο κάθε 

εργαζόµενος σε περίπτωση εµφάνισης συµπτωµάτων ασθένειας. 

Εφαρµόστηκε από τις πρώτες ηµέρες η εξ αποστάσεως εργασία σε ποσοστό άνω του 

80% του προσωπικού, διατηρώντας το ελάχιστο προσωπικό ασφαλείας . Παράλληλα, 

είχαν ανασταλεί όλα τα επαγγελµατικά ταξίδια καθώς και οι δια ζώσης συναντήσεις, οι 

οποίες πραγµατοποιούνταν µέσω τηλεδιάσκεψης ή βιντεοδιάσκεψης. Επιπλέον, 

πιστοποιηµένα συνεργεία πραγµατοποιούν τακτικά απολυµάνσεις στο κτήριο των 

γραφείων. 

 
II.   Μέτρα περιορισµού του κόστους λειτουργίας και ενίσχυσης της οικονοµικής θέσης του 

Οµίλου 

Η ραγδαία εξάπλωση και η ένταση της πανδηµίας του κορωνοιού COVID-19 επέφερε 

σηµαντικό πλήγµα στο σύνολο σχεδόν των κλάδων της οικονοµίας. 

Τα ανωτέρω δεδοµένα οδήγησαν τη διοίκηση στη λήψη αποφάσεων προκειµένου να 

περιορίσει το κόστος λειτουργίας και να ενισχύσει την οικονοµική θέση του Οµίλου, οι 

οποίες συνοψίζονται στα εξής: 

- Αποφασίστηκε ο έλεγχος όλων των λειτουργικών δαπανών του Οµίλου. Ειδικότερα, 

κάθε κατηγορία λειτουργικών δαπανών εξετάστηκε λεπτοµερώς και αποφασίστηκε να 

υλοποιηθούν για το 2020 µόνο οι απολύτως αναγκαίες. 

- Έγινε χρήση όλων των µέτρων ανακούφισης που ανακοίνωσε η πολιτεία για τις 

πληττόµενες επιχειρήσεις µε στόχο να διασφαλιστεί επαρκής ρευστότητα, ακόµη και 

στην περίπτωση που η πανδηµία ενταθεί και λάβει µακροχρόνια χαρακτηριστικά. 



                                    Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων  
                                          για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2019 
                                       (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 

                                                                                 16 
 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των µέτρων αυτλων η Εταιρία κάνοντας χρήση των 

ρυθµίσεων του κράτους µετέφερε την πληρωµή φορολογικών και τραπεζικών 

υποχρεώσεων της την 31/8/2020 και την 30/9/2020. 

- Γίνονται ενέργειες για περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας µέσω χορήγησης νέων 

πιστωτικών γραµµών.  

Πέραν του ανωτέρω αναφερθέντος γεγονότος, µέχρι και σήµερα δεν υπάρχουν άλλα 

σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2019, τα οποία θα έπρεπε ή να 

κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών 

καταστάσεων.  

 
ΣΤ. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Παράγοντες χρηµατοπιστωτικού κινδύνου 

 
Οι δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας τον εκθέτουν σε διαφόρους 

χρηµατοπιστωτικούς κινδύνους (συµπεριλαµβανοµένων των συναλλαγµατικών κινδύνων, 

κινδύνων µεταβολής του επιπέδου των επιτοκίων, κινδύνων ταµειακών ροών και κινδύνων 

τιµών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων του 

Οµίλου και της Εταιρείας επικεντρώνεται στη µη προβλεψιµότητα των κεφαλαιαγορών µε 

στόχο την ελαχιστοποίηση των παραγόντων που µπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην 

χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου και της Εταιρείας. Ο Όµιλος και η Εταιρεία σε 

ορισµένες περιπτώσεις χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα προκειµένου να 

αντισταθµίσει την έκθεσή του σε ορισµένους κινδύνους. 

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

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

Το τµήµα οικονοµικής διαχείρισης εντοπίζει, αξιολογεί και αντισταθµίζει χρηµατοπιστωτικούς 

κινδύνους σε στενή συνεργασία µε τα υπόλοιπα τµήµατα του Οµίλου και της Εταιρείας. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες για την διαχείριση κινδύνων γενικά και ειδικά 

καλύπτοντας θέµατα όπως συναλλαγµατικούς κινδύνους, κινδύνους µεταβολής επιτοκίων, 

πιστωτικούς κινδύνους, τη χρήση παραγώγων και µη χρηµατοπιστωτικών µέσων καθώς και 

την επένδυση επιπλέον ρευστότητας. 

Στην συνέχεια αναλύεται η ευαισθησία των αποτελεσµάτων και της καθαρής θέσης του 

Οµίλου και της Εταιρείας µετά από φόρους 24% και 29% για το 2019 και το 2018 αντίστοιχα. 

Κίνδυνοι 

Συναλλαγµατικοί Κίνδυνοι 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία δραστηριοποιούνται διεθνώς και εκτίθενται σε κινδύνους 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών που προκύπτουν από την έκθεση σε διαφορετικά νοµίσµατα 

κυρίως του USD, του JPY, του TRY και του GBP. Συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει από 
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περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα διαφορετικό του €. Ο Όµιλος και η 

Εταιρεία κατά περίπτωση προβαίνει σε αντιστάθµιση του συναλλαγµατικού κινδύνου µέσω 

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

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση του Οµίλου και της 

Εταιρείας θα είχαν διαµορφωθεί κατά (€ -1) αντίστοιχα (€ -5 και € 144) αντίστοιχα το 2018 για 

τον Όµιλο και την Εταιρεία) (χαµηλότερα) / υψηλότερα, αν το € ήταν ασθενέστερο / 

ισχυρότερο του USD κατά 3% (την συγκρίσιµη χρήση ήταν 10%) µε τις λοιπές µεταβλητές να 

παραµένουν σταθερές, αφενός ως αποτέλεσµα των ζηµιών / κερδών από συναλλαγµατικές 

διαφορές κατά την εξόφληση εµπορικών υποχρεώσεων αντισταθµιζόµενων από πιστωτικές / 

χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές κατά τη µετατροπή των ταµειακών διαθεσίµων και 

ισοδυνάµων και αφετέρου ως αποτέλεσµα των ζηµιών / κερδών από συναλλαγµατικές 

διαφορές κατά την είσπραξη εµπορικών απαιτήσεων . 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση του Οµίλου και της 

Εταιρείας θα είχαν διαµορφωθεί κατά € -14 και € -6 αντίστοιχα (€ 4 το 2018 για τον Όµιλο και 

την Εταιρεία)) (χαµηλότερα) / υψηλότερα, αν το € ήταν ασθενέστερο / ισχυρότερο του JPY 

κατά 5% (την συγκρίσιµη χρήση ήταν 10%) µε τις λοιπές µεταβλητές να παραµένουν 

σταθερές αφενός ως αποτέλεσµα των ζηµιών / κερδών από συναλλαγµατικές διαφορές κατά 

την εξόφληση εµπορικών υποχρεώσεων αντισταθµιζόµενων από πιστωτικές / χρεωστικές 

συναλλαγµατικές διαφορές κατά τη µετατροπή των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων και 

αφετέρου ως αποτέλεσµα των ζηµιών / κερδών από συναλλαγµατικές διαφορές κατά την 

είσπραξη εµπορικών απαιτήσεων. 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση του Οµίλου και της 

Εταιρείας θα είχαν διαµορφωθεί κατά € 151 και € 7 αντίστοιχα (€ 127 και € 1 αντίστοιχα το 

2018  για τον Όµιλο και την Εταιρεία) (χαµηλότερα) / υψηλότερα, αν το € ήταν ασθενέστερο / 

ισχυρότερο του GBP κατά 6% (την συγκρίσιµη χρήση ήταν 10%) µε τις λοιπές µεταβλητές να 

παραµένουν σταθερές κυρίως ως αποτέλεσµα των κερδών / ζηµιών από συναλλαγµατικές 

διαφορές κατά την είσπραξη εµπορικών απαιτήσεων. 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση του Οµίλου και της 

Εταιρείας θα είχαν διαµορφωθεί κατά € 278 και € 0 αντίστοιχα (€ 285 και € 0 αντίστοιχα το 

2018  για τον Όµιλο και την Εταιρεία) (χαµηλότερα) / υψηλότερα, αν το € ήταν ασθενέστερο / 

ισχυρότερο της TRY κατά 6% (την συγκρίσιµη χρήση ήταν 6%) µε τις λοιπές µεταβλητές να 

παραµένουν σταθερές κυρίως ως αποτέλεσµα των κερδών / ζηµιών από συναλλαγµατικές 

διαφορές κατά την είσπραξη εµπορικών απαιτήσεων. 

Κίνδυνοι Αγοράς 

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

επενδύσεις σε µετοχές εισηγµένων εταιρειών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και 

χαρακτηρίζονται για τον σκοπό σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων ως διαθέσιµα προς 
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πώληση. Για την διαχείριση των κινδύνων τιµών που προέρχονται από επενδύσεις σε 

µετοχές ο Όµιλος και η Εταιρεία δηµιουργεί διασπορά στο χαρτοφυλάκιο του. Η διασπορά του 

χαρτοφυλακίου είναι σύµφωνη µε τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αφορούν 

την επένδυση διαθεσίµων σε µετοχές. 

Οι µετοχές του χαρτοφυλακίου περιλαµβάνονται στον Γενικό ∆είκτη του ΧΑ. Η επίδραση που 

θα είχε µια αύξηση/ µείωση του Γενικού ∆είκτη του ΧΑΑ στα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου για τη 

χρήση 2019, µε την παραδοχή αύξησης / µείωσης του Γενικού ∆είκτη του ΧΑ κατά 21,14%, 

διατηρώντας όλες τις λοιπές µεταβλητές παραµένουν σταθερές θα είχε ως εξής: 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση του Οµίλου και της 

Εταιρείας θα είχαν διαµορφωθεί κατά € 1 (€ 0 το 2018) ως αποτέλεσµα των κερδών / 

(ζηµιών) που θα προέκυπταν από την αποτίµηση των λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

του ενεργητικού. 

Κίνδυνοι Ταµειακών Ροών και Επιτοκίων 

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

έσοδα και οι λειτουργικές ταµειακές ροές δεν επηρεάζονται ουσιαστικά από την µεταβολή των 

επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει κυρίως από µακροπρόθεσµο και 

βραχυπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό σε € µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 

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

βάση λαµβάνοντας υπόψη την δυνατότητα της αναχρηµατοδότησης µε διαφορετικούς όρους 

και τρόπους καθώς και την ανανέωση υφιστάµενων χορηγήσεων. Με βάση αυτές τις 

δυνατότητες ο Όµιλος και η Εταιρεία υπολογίζει την επίδραση στα αποτελέσµατα µιας 

µεταβολής των επιτοκίων για τις σηµαντικές χορηγήσεις µεσοπρόθεσµης και 

µακροπρόθεσµης διάρκειας. 

Εάν την 31 ∆εκεµβρίου 2019 τα επιτόκια του Ευρώ ήταν υψηλότερα κατά 20 µονάδες βάσης 

για τον Όµιλο και την Εταιρεία, καθώς η θυγατρική R.F. ENERGY A.E. την 31/12/2019 δεν 

είχε δανεισµό (την συγκρίσιµη χρήση 2018 ήταν υψηλότερα κατά 2 µονάδες βάσης για τον 

Όµιλο της θυγατρικής R.F. ENERGY A.E. και 86 µονάδες βάσης για την Εταιρεία αντίστοιχα) 

µε τις λοιπές µεταβλητές να παραµένουν σταθερές τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή 

θέση θα είχαν διαµορφωθεί χαµηλότερα για τον Όµιλο και την Εταιρεία κατά € 50 (€ 401 το 

2018). Αυτό θα συνέβαινε κυρίως λόγω του υψηλότερου χρηµατοοικονοµικού κόστους για 

τραπεζικό δανεισµό µε κυµαινόµενο επιτόκιο σε €. 

Εάν την 31 ∆εκεµβρίου 2019 τα επιτόκια του Ευρώ ήταν υψηλότερα κατά 20 µονάδες βάσης 

για τον Όµιλο και την Εταιρεία, καθώς η θυγατρική R.F. ENERGY A.E. την 31/12/2019 δεν 

είχε δανεισµό (την συγκρίσιµη χρήση 2018 ήταν υψηλότερα κατά 2 µονάδες βάσης για τον 

Όµιλο της θυγατρικής R.F. ENERGY A.E. και 86 µονάδες βάσης για την Εταιρεία αντίστοιχα) 

µε τις λοιπές µεταβλητές να παραµένουν σταθερές τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή 

θέση θα είχαν διαµορφωθεί υψηλότερα για τον Όµιλο και την Εταιρεία κατά € 50 (€ 401 το 
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2018). Αυτό θα συνέβαινε κυρίως λόγω του χαµηλότερου χρηµατοοικονοµικού κόστους για 

τραπεζικό δανεισµό µε κυµαινόµενο επιτόκιο σε €. 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

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

κυρίως από πιστώσεις σε πελάτες συµπεριλαµβανοµένων των λογαριασµών εισπρακτέων. 

Τα εµπορικά τµήµατα αξιολογούν την φερεγγυότητα του πελάτη λαµβάνοντας υπόψη την 

χρηµατοοικονοµική του κατάσταση, προηγούµενη εµπειρία συναλλαγών και λοιπούς 

παράγοντες και ορίζουν πιστωτικά όρια τα οποία παρακολουθούνται τακτικά και δεν δύναται 

να ξεπεραστούν από έναν µεµονωµένο πελάτη. Οι πωλήσεις σε ιδιώτες αποτελούν περίπου 

το 1% του συνολικού κύκλου εργασιών του Οµίλου και διενεργούνται κυρίως τοις µετρητοίς. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν έγινε υπέρβαση των ορίων πίστωσης και η ∆ιοίκηση του 

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

ρευστοποίηση λογαριασµών εισπρακτέων. Επίσης οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατανέµονται 

σε έναν ευρύ αριθµό πελατών, συνεπώς δεν υφίσταται συγκέντρωσή τους και κατά συνέπεια 

περιορίζεται σηµαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος. 

Η µέγιστη έκθεση του Οµίλου και της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο για εµπορικές 

απαιτήσεις κατά την 31/12/2019 αναλύεται στην Σηµείωση 15.  

 
Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συµπεριλαµβάνει την διασφάλιση ύπαρξης επαρκών 

διαθεσίµων και ισοδύναµων καθώς και την εξασφάλιση της πιστοληπτικής ικανότητας µέσω 

εγκεκριµένων ορίων χρηµατοδότησης για κεφάλαιο κίνησης και έκδοση εγγυητικών σε 

προµηθευτές, που την 31/12/2019 ανερχόταν σε € 87.337  για τον Όµιλο και € 87.262 για την 

Εταιρεία (την 31/12/2018 ανερχόταν σε € 116.958 για τον Όµιλο και 114.691 για την 

Εταιρεία). 

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

ταµειακό πρόγραµµα ρευστότητας µε βάση τις αναµενόµενες ταµειακές εισροές και εκροές. 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις του Οµίλου κατά λήξη µε βάση την 

υπολειπόµενη συµβατική διάρκεια κατά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης.  

Ο Όµιλος 

< 1 έτος 
Από 1 έτος 
µέχρι 2 έτη 

από 2 έτη 

µέχρι 5 έτη > 5 έτη 31-∆εκ-19 

∆άνεια 15.722 2.000 5.500 8.915 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων 1.326 1.381 3.830 9.604 

Λοιπές υποχρεώσεις 27.818 - - - 

Σύνολο 44.866 3.381 9.330 18.519 
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Ο Όµιλος 

< 1 έτος 

Από 1 έτος µέχρι 

2 έτη 

από 2 έτη µέχρι 

5 έτη > 5 έτη 31-∆εκ-18 

∆άνεια 15.279 7.924 29.762 15.112 

Λοιπές υποχρεώσεις 26.509 - - - 

Σύνολο 41.788 7.924 29.762 15.112 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την λήξη µε βάση την 

υπολειπόµενη συµβατική διάρκεια κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. 

Η Εταιρεία          < 1 

έτος 
από 1 έτος 
µέχρι 2 έτη 

από 2 έτη 

µέχρι 5 έτη 
> 5 έτη 

31-∆εκ-19 

∆άνεια 15.647 2.000 5.500 8.915 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων 1.306 1.360 3.758 9.213 

Λοιπές υποχρεώσεις 27.160 - - - 

Σύνολο 44.113 3.360 9.258 18.128 

 

Η Εταιρεία          < 1 

έτος 
από 1 έτος µέχρι 

2 έτη 

από 2 έτη µέχρι 
5 έτη 

> 5 έτη 
31-∆εκ-18 

∆άνεια 14.708 7.500 28.702 14.900 

Λοιπές υποχρεώσεις 25.964 - - - 

Σύνολο 40.672 7.500 28.702 14.900 

 

Η.  Ίδιες µετοχές 

 
Την 31 ∆εκεµβρίου 2019 δεν κατέχονται ίδιες µετοχές από την F.G. EUROPE A.E. 

 
Θ. Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας 

 
Η Εταιρεία διαθέτει εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας ο οποίος αναθεωρείται και 

εκσυγχρονίζεται συνεχώς ώστε να καλύπτει αλλαγές που άπτονται θεµάτων εταιρικής 

διακυβέρνησης και τις εκάστοτε οργανωτικές αλλαγές της εταιρείας. 

 
Ι. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

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

κοινωνικής ευθύνης που αφορούν, την προστασία του περιβάλλοντος, την ευθύνη απέναντι 

στον άνθρωπο και την προσφορά στην κοινωνία µέσω χορηγιών και δράσεων που 

αναλαµβάνει. Η κοινωνική ευθύνη αναπτύσσεται και εφαρµόζεται µέσα από ένα σύστηµα 

αξιών, στόχων και δράσεων που διέπουν τη διακυβέρνηση της εταιρείας. Ο σεβασµός στο 

περιβάλλον, µε την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε τη συµβολή στην 

ανακύκλωση, είναι κατευθύνσεις συνυφασµένες µε τη στρατηγική της εταιρείας. Οι εταιρείες 
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του Οµίλου ακολουθώντας µία πορεία βιώσιµης ανάπτυξης, ασκούν τις δραστηριότητές τους 

µε τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος. 

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

στοχεύουν στην ανακούφιση των συνανθρώπων µας, χωρίς να φείδεται υλικών και ηθικών 

επιβαρύνσεων.  

 
ΙΑ Μερισµατική πολιτική 

 
Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν.4548/2018)  η Εταιρεία υποχρεούται να διανείµει στους 

µετόχους της ελάχιστο µέρισµα (άρθρο 161), το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 35% των 

καθαρών κερδών ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού 

και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσµάτων, που δεν 

προέρχονται από πραγµατοποιηµένα κέρδη), το οποίο καταβάλλεται σε µετρητά. Με 

απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία         

(>66,67% [ 2/3 ]) µπορεί να µειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όµως κάτω του δέκα τοις εκατό 

(10%). Μη διανοµή του ελάχιστου µερίσµατος επιτρέπεται µόνο µε απόφαση της γενικής 

συνέλευσης, που λαµβάνεται µε την αυξηµένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 

130 (δηλαδή απαρτία του 1/ 2 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, που µειώνεται σε 

1/3 σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης) και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του                                               

εκπροσωπουµένου στη συνέλευση κεφαλαίου.  

 
ΙΒ - Εσωτερικός έλεγχος 

 
Εσωτερικός έλεγχος-Επιτροπή Ελέγχου 

 
Γενική Αρχή 1 

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

πραγµατικής θέσης και των προοπτικών της εταιρείας, και να διασφαλίζει την αξιοπιστία των 

οικονοµικών καταστάσεων και την ορθότητα των ανακοινώσεων, όπου αυτές επιβάλλονται. 

 
Γενική Αρχή 2 

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

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

την αντιµετώπιση των σηµαντικότερων κινδύνων. Θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρµογή 

της εταιρικής στρατηγικής και να την επανεξετάζει τακτικά. Θα πρέπει να ανασκοπεί τακτικά 

τους κύριους κινδύνους που αντιµετωπίζει η επιχείρηση και την αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά στη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Η 

ανασκόπηση θα πρέπει να καλύπτει όλους τους ουσιώδεις ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένων 

των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών ελέγχων, του ελέγχου συµµόρφωσης, καθώς και 

τους ελέγχους των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων. Το ∆Σ µέσω της επιτροπής ελέγχου, 
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θα πρέπει επίσης να αναπτύσσει άµεση και τακτική επαφή µε τους τακτικούς ελεγκτές, 

προκειµένου να λαµβάνει τακτική ενηµέρωση από τους τελευταίους σε σχέση µε την ορθή 

λειτουργία του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

 
Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνων 

 
Κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου: 

 
Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από τον Υπεύθυνο εσωτερικού ελέγχου και 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το πρόγραµµα ελέγχου που ορίζεται από την ελεγκτική 

επιτροπή. 

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

διενεργείται εντός του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Κατά την άσκηση του ελέγχου ο 

Υπεύθυνος του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου λαµβάνει γνώση όλων των αναγκαίων βιβλίων, 

εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασµών και χαρτοφυλακίων της Εταιρείας, έχοντας την 

διαρκή συνεργασία της ∆ιοίκησης προκειµένου να του παρασχεθούν όλες οι πληροφορίες και 

στοιχεία που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραµµατισµένων και 

έκτακτων ελέγχων και την σύνταξη των προβλεπόµενων εκθέσεων µε τη µεγαλύτερη δυνατή 

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

έλεγχος δεν περιλαµβάνει οιαδήποτε αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 

πολιτικών που εφαρµόσθηκαν καθώς επίσης και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν 

από τη ∆ιοίκηση, καθώς αυτά αποτελούν αντικείµενο του ελέγχου εκ µέρους του νοµίµου 

ελεγκτή της Εταιρείας. 

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

λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Σε κάθε ελεγχόµενη περίοδο επιλέγονται 

ορισµένες περιοχές-πεδία ελέγχου, ενώ σε σταθερή και µόνιµη βάση ελέγχονται και 

εξετάζονται η λειτουργία του Τµήµατος Εξυπηρέτησης Μετόχων και της Υπηρεσίας Εταιρικών 

Ανακοινώσεων. 

Εντοπισµός, Αξιολόγηση και ∆ιαχείριση κινδύνων  
 
Η Εταιρεία έχει αναπτύξει και θέσει σε εφαρµογή Σύστηµα ∆ιαχείρισης Κινδύνων προκειµένου 

να εντοπίζει, αξιολογεί και διαχειρίζεται τους κινδύνους τους οποίους ενδέχεται να 

αντιµετωπίσει κατά την λειτουργία της και έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε τις οικονοµικές 

καταστάσεις. Το σύστηµα προβλέπει τη συστηµατική καταγραφή και αξιολόγηση των 

κινδύνων ανά περιοχή λειτουργίας, αλλά και την βαθµολόγηση της επάρκειας κάλυψης της 

εταιρείας απέναντι σε αυτούς. Σύµφωνα µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Κινδύνων τα 

συµπεράσµατα της αξιολόγησης συζητούνται σε επίπεδο ∆ιοίκησης, ενώ για τα 

σηµαντικότερα εξ αυτών ενηµερώνεται η Επιτροπή Ελέγχου και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρµόζει συγκεκριµένες διαδικασίες και 

συστήµατα τα οποία διασφαλίζουν την αξιοπιστία και εγκυρότητα των εταιρικών και 
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ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, καθώς και την  εναρµόνιση µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

 
Η Εταιρεία εξέλεξε κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που έλαβε χώρα 

την 28/6/2017 Επιτροπή Ελέγχου αποτελούµενη από ένα πρώην Ορκωτό Ελεγκτή και δύο  

ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ. 

Οι αρµοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου συνίστανται:  

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

επιτροπή ελέγχου: 

α ) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και την αξιοπιστία των 

οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας. Επίσης, θα πρέπει να επιβλέπει κάθε επίσηµη 

ανακοίνωση που αφορά στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της εταιρείας, και να εξετάζει τα 

βασικά σηµεία των οικονοµικών καταστάσεων που εµπεριέχουν σηµαντικές κρίσεις και 

εκτιµήσεις από πλευράς ∆ιοίκησης, στην παρακολούθηση της διαδικασίας της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 

β) εποπτεύει τους εσωτερικούς χρηµατοοικονοµικούς ελέγχους της εταιρείας και 

παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 

κινδύνων της εταιρείας, εκτός εάν αυτή η ευθύνη ανήκει ρητά στο ίδιο το ∆Σ ή σε κάποια άλλη 

επιτροπή του. Για το σκοπό αυτό, η επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να εξετάζει σε περιοδική 

βάση το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας, ώστε να 

διασφαλίζει ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι προσδιορίζονται, αντιµετωπίζονται και 

δηµοσιοποιούνται µε ορθό τρόπο,  

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

της µε συνδεδεµένα µέρη και να υποβάλλει στο ∆Σ σχετικές αναφορές,  

δ ) στο βαθµό που απαιτείται από την πολιτική της εταιρείας, θα υποστηρίζει το ∆Σ ως προς 

την απόκτηση επαρκούς πληροφόρησης για τη λήψη αποφάσεων σε θέµατα συναλλαγών 

µεταξύ συνδεδεµένων µερών, 

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

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

ενδεχόµενες παρανοµίες και παρατυπίες σε θέµατα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης ή 

για άλλα ζητήµατα που άπτονται της λειτουργίας της επιχείρησης. Η επιτροπή ελέγχου θα 

πρέπει να διασφαλίζει την ύπαρξη διαδικασιών για την αποτελεσµατική και ανεξάρτητη 

διερεύνηση τέτοιων ζητηµάτων, καθώς και για την κατάλληλη αντιµετώπισή τους. 

  
2. ) Όσον αφορά στην εποπτεία της µονάδας εσωτερικού ελέγχου, η επιτροπή ελέγχου: 
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α ) θα πρέπει να εξασφαλίζει τη λειτουργία της µονάδας εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε τα 

διεθνή πρότυπα για την επαγγελµατική εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου, να προσδιορίζει 

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

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

εξετάζει τις τριµηνιαίες εκθέσεις ελέγχου της µονάδας, 

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

και την ανάκληση του επικεφαλής της µονάδας εσωτερικού ελέγχου, 

δ ) αξιολογεί τον επικεφαλής της µονάδας εσωτερικού ελέγχου. 

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

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

διορισµό, τον επαναδιορισµό και την ανάκληση του τακτικού ελεγκτή, καθώς και για την 

έγκριση της αµοιβής και τους όρους πρόσληψης του τακτικού ελεγκτή, 

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

και την αποτελεσµατικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές 

επαγγελµατικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα, 

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

ελεγκτική εταιρεία στην οποία ανήκει ο/οι τακτικός/οί ελεγκτής/ές. Για το σκοπό αυτό, θα 

πρέπει να αναπτύξει και να εφαρµόζει πολιτική για την πρόσληψη τακτικών ελεγκτών σχετικά 

µε την παροχή µη ελεγκτικών υπηρεσιών, και να επιβλέπει την εφαρµογή της, 

 

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

προέκυψαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου του ανεξάρτητα εάν αυτές επιλύθηκαν στη συνέχεια 

ή έµειναν ανεπίλυτες, 

ε ) θα πρέπει να συζητά µε τον τακτικό ελεγκτή την έκθεσή του που αναφέρεται στις 

αδυναµίες του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως δε αυτές που αφορούν στις διαδικασίες 

της παροχής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων. 

 

• Η επιτροπή ελέγχου συνεδριάζει τέσσερις φορές ετησίως και συµµετέχουν όλα τα 

µέλη της επιτροπής.. ∆εν έχει προβλεφθεί ιδιαίτερος κανονισµός λειτουργίας της 

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

επαρκώς στις κείµενες διατάξεις. 

 

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

χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συµβούλων, καθώς η σύνθεση της Επιτροπής, οι 
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εξειδικευµένες γνώσεις και η εµπειρία των µελών αυτής διασφαλίζουν την 

αποτελεσµατική λειτουργία της. 

 

• ∆εν απαιτείται µε βάση την ισχύουσα πολιτική της Εταιρείας η υποστήριξη από την 

Επιτροπή Ελέγχου στο ∆.Σ., ως προς την απόκτηση επαρκούς πληροφόρησης για τη 

λήψη αποφάσεων σε θέµατα που άπτονται συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων 

µερών. 

Γλυφάδα, 7 Ιουλίου 2020 

- Ο - 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

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

Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Χρηµατοοικονοµικών
 

Καταστάσεων 

Γνώµη 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

της εταιρείας «F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και 

Ηλεκτρονικών Συσκευών» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και 

ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2019, τις εταιρικές 

και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

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

σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της 

εταιρείας «F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και 

Ηλεκτρονικών Συσκευών» και των θυγατρικών αυτής (ο Όµιλος) κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 

2019, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε 

την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση γνώµης 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά 

έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα 

αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον 

έλεγχο των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων”. Είµαστε 

ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις ενοποιούµενες θυγατρικές της, καθόλη τη διάρκεια του 

διορισµού µας, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του 

Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην 

Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των 

εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε 

εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας 

νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά 

τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη 

µας. 
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Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων 

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

ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των 

εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από 

ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η 

διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Οµίλου να 

συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα 

θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής 

της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει 

την Εταιρεία και τον Όµιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 

εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων 

Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και 

ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από 

ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, 

η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού 

επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως 

αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, 

όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται 

ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν 

τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις εταιρικές και 

ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική 

Νοµοθεσία, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ 

όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις εταιρικές και 

ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, 

σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους 

κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για 

να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος 
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που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η 

απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς 

διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το 

σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό τη 

διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας και του Οµίλου. 

• Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που 

χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών 

γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  

• Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής 

της συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν 

για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να 

υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας και του Οµίλου 

να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης 

αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή 

στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη 

γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται 

µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες 

ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία και ο Όµιλος να παύσουν να λειτουργούν 

ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των εταιρικών και 

ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των 

γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιηµένες 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα 

γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

• Αποκτούµε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια αναφορικά µε την 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

εντός του Οµίλου για την έκφραση γνώµης επί των εταιρικών και ενοποιηµένων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Είµαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη 

και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Παραµένουµε 

αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική µας γνώµη. 

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το 

χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, 

συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 
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Έκθεση επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 

του άρθρου 2  (µέρος Β) του Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 

α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί  

σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις των άρθρων 150 και 153 του Ν. 4548/2018 

και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2019. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την εταιρεία «F.G. EUROPE 

Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών» και το 

περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του 

∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 07 Ιουλίου 2020 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Χριστίνα Τσιρώνη 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 36671 
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Ετήσια Κατάσταση Συνολικού Eισοδήµατος (Ενοποιηµένη) 

    

Συνεχ. 
∆ραστ. 

∆ιακοπ. 
∆ραστ. 

(Σηµ. 1.4) Σύνολο   

Συνεχ. 
∆ραστ. 

∆ιακοπ. 
∆ραστ. 

(Σηµ. 1.4) Σύνολο 
  

Σηµ. 

1/1-

31/12/2019  

1/1-

31/12/2019  

1/1-

31/12/2019    

1/1-

31/12/2018  

1/1-

31/12/2018  

1/1-

31/12/2018  

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 6 97.680 5.886 103.566   59.208 34.222 93.430 

Κόστος Πωλήσεων 7 (75.883) (2.921) (78.804)   (41.288) (26.278) (67.566) 

Μικτό Κέρδος    21.797 2.965 24.762   17.920 7.944 25.864 

Άλλα έσοδα  6 5 2 7   86 641 727 

Έξοδα διάθεσης  7 (13.645) 0 (13.645)   (12.452) (3.392) (15.844) 

Έξοδα διοίκησης 7 (3.573) (124) (3.697)   (3.109) (948) (4.057) 

Άλλα έξοδα  7 (230) (7) (237)   (38) (6) (44) 

Κέρδη εκµετάλλευσης   4.354 2.836 7.190   2.407 4.239 6.646 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  7.2 666 3 669   5.329 6 5.335 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  7.2 (4.871) (91) (4.962)   (9.556) (571) (10.127) 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά 

έσοδα  7.2 2 46.378 46.380   - - - 

Αποτελέσµατα από συγγενείς 
επιχειρήσεις   7.2  (191) - (191)   - - - 

Κέρδη προ φόρων    (40) 49.126 49.086   (1.820) 3.674 1.854 

Φόρος εισοδήµατος  8 (810) (13.632) (14.442)   (442) (864) (1.306) 

Κέρδος/(Ζηµιά) περιόδου 
µετά φόρους   (850) 35.494 34.644   (2.262) 2.810 548 

 

Ιδιοκτήτες µητρικής   (1.098) 

 

22.788 

 

21.690 

  

(2.442) 2.702 260 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές    248 12.706 12.954   180 108 288 

Σύνολο   (850) 35.494 34.644   (2.262) 2.810 548 

                  

Λοιπά συνολικά έσοδα                 

Ποσά που δεν 
αναταξινοµούνται στην 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
σε µεταγενέστερες περιόδους                 

Επανεκτίµηση υποχρεώσεων 
παροχών προσωπικού 23 193 - 193   105 - 105 

Φόρος εισοδήµατος    (45) - (45)   (30) - (30) 

    148 - 148   75   75 

Ποσά που αναταξινοµούνται 
στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων σε 
µεταγενέστερες περιόδους                 

Συναλλαγµατικές διαφορές 
από µετατροπή 

εκµεταλλεύσεων εξωτερικού   (5) - (5)   (315) - (315) 

    (5) - (5)   (315) - (315) 

Λοιπά συνολικά έσοδα 

περιόδου καθαρά από φόρο   143 - 143   (240) - (240) 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΕΣΟ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο   (707) 35.494 34.787   (2.502) 2.810 308 

Τα συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα αποδίδονται σε :                 

Ιδιοκτήτες µητρικής   (956) 22.788 21.832   (2.651) 2.810 159 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές    249 12.706 12.955   149 - 149 

Σύνολο   (707) 35.494 34.787   (2.502) 2.810 308 

                  

Kέρδη περιόδου ανά µετοχή    (0,0208) 0,4316 0,4108   (0,0462) 0,0512 0,0049 
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Ετήσια Κατάσταση Συνολικού Eισοδήµατος (Εταιρική) 

    Η Εταιρεία 

  Σηµ. 1/1-31/12/2019  1/1-31/12/2018  

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 6 94.097 78.293 

Κόστος Πωλήσεων 7 (74.931) (61.705) 

Μικτό Κέρδος    19.166 16.588 

Άλλα έσοδα  6 5 43 

Έξοδα διάθεσης  7 (12.286) (10.575) 

Έξοδα διοίκησης 7 (2.099) (1.889) 

Άλλα έξοδα  7 (2) (19) 

Κέρδη εκµετάλλευσης   4.784 4.148 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  7.2 203 883 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 7.2  9.285   

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  7.2 (6.602) (3.996) 

Αποτελέσµατα από θυγατρικές επιχειρήσεις    - - 

Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις       

Κέρδη προ φόρων    7.670 1.035 

Φόρος εισοδήµατος  8 (3.833) (514) 

Κέρδος (Ζηµία) περιόδου   3.837 521 

        

Λοιπά συνολικά έσοδα       

Ποσά που δεν αναταξινοµούνται στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων σε µεταγενέστερες περιόδους       

Επανεκτίµηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού 22 182 101 

Φόρος εισοδήµατος    (44) (30) 

    138 71 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου καθαρά από φόρο   138 71 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο   3.975 592 

        

Kέρδη περιόδου ανά µετοχή        

Βασικά  και αποµειωµένα (εκφρασµένα σε €): 
 

0,0727 0,0099 
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Ετήσια Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2019 (Ενοποιηµένη & Εταιρική) 

    Ο Όµιλος    Η Εταιρεία  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Σηµ. 31/12/2019 31/12/2018    31/12/2019 31/12/2018  

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία             
Ενσώµατα πάγια 9 5.708 41.966   459 473 

Ενσώµατα Πάγια µε δικαίωµα χρήσης 2.2,9 15.594 -   15.102 - 

Επενδύσεις σε ακίνητα 9 228 232   228 232 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  9 3 6.159   3 4 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 1.2.2  - -   9.643 28.814 

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 1.3.1  3.215 -   687 - 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 10  7.387 9.844   7.291 9.756 

Αναβαλλόµενοι φόροι 21 1.067 5.060   474 4.037 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 11 3.471 1.005   3.471 1.005 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων   36.673 64.266   37.358 44.321 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία             
Αποθέµατα  12 27.371 44.643   25.670 42.259 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 13 38.933 33.658   40.375 32.132 

Ταµ ιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 14 24.387 2.601   3.465 1.294 

Σύνολο κυκλοφορούντων   90.691 80.902   69.510 75.685 

              

Στοιχεία του ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση   - 7.140   - - 

Σύνολο Ενεργητικού    127.364 152.308   106.868 120.006 

              

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ             

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ              

Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής             

Μετοχικό κεφάλαιο  15 15.840 15.840   15.840 15.840 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο  16 6.731 6.731   6.731 6.731 

Λοιπά αποθεµατικά 17 3.640 3.767   4.138 3.963 

Αποτελέσµατα εις νέον   10.432 (12.039)   4.922 1.122 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής   36.643 14.299   31.631 27.656 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές    13.320 16.311       

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    49.963 30.610   31.631 27.656 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ              

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις              
Μακροπρόθεσµα δάνεια  19 16.415 52.795   16.415 51.102 

Μακροπρόθεσµες Μισθωτικές Υποχρεώσεις 2.2  14.815 -   14.331 - 

Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζόµενους 22 420 644   378 576 

Αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις 20 - 12.736   - - 

Μακροπρόθεσµες προβλέψεις    - 2.152   - - 

Αναβαλλόµενοι φόροι 21 859 4.940   - - 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   26 25   - - 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων   32.535 73.292   31.124 51.678 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις              
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια  19 843 6.470   768 6.319 

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων δανείων 19 14.879 8.812   14.879 8.389 

Βραχυπρόθεσµες Μισθωτικές Υποχρεώσεις  2.2 1.326 -   1.306 - 

Οφειλόµενοι φόροι εισοδήµατος    8.576 90   314 - 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 18 19.242 26.419   26.846 25.964 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   44.866 41.791   44.113 40.672 

Σύνολο υποχρεώσεων   77.401 115.083   75.237 92.350 

              

Υποχρεώσεις συνδεδεµένες µε στοιχεία του ενεργητικού 

κατεχόµενα προς πώληση   - 6.615   - - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων    127.364 152.308   106.868 120.006 

 



                                    Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων  
                                          για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2019 
                                       (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 

                                                                                 35 
 

Ετήσια Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων (Ενοποιηµένη) 

Ο Όµιλος 

  

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 
υπέρ το 
άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αποθεµατικά 
φορολογικών 
νόµων / 
Λοιπά 

Αδιανέµητα 

κέρδη / (Σω-

ρευµένες 
ζηµιές) Σύνολο 

Μη 

ελέγχουσες 
συµµετοχές 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

                  

Υπόλοιπο την 31/12/2017 15.840 6.731 4.396 (643) (8.944) 17.380 21.560 38.940 

Αλλαγή σε λογιστική πολιτική           (3.295) (3.295)   (3.295) 

Αναπροσαρµοσµένο υπόλοιπο 
1/1/2018 15.840 6.731 4.396 (643) (12.239) 14.085 21.560 35.645 

                  

   Μεταβολή περιόδου                 

Κέρδη περιόδου - - - - 260 260 288 548 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - (101)   (101) (139) (240) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

περιόδου - - - (101) 260 159 149 308 

Τακτικό αποθεµατικό - - 118 - (59) 59 (59) - 

Επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικής - - - - - - (5.337) (5.337) 

Έξοδα έκδοσης µετοχών - - - (3) - (3) (3) (6) 
                  

Υπόλοιπο την 31/12/2018 15.840 6.731 4.514 (747) (12.039) 14.299 16.311 30.610 

   Μεταβολή περιόδου                 

Κέρδη περιόδου - - - - 21.690 21.690 12.954 34.644 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - 144 - 144 (1) 143 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

περιόδου - - - 144 21.690 21.834 12.953 34.787 

Τακτικό Αποθεµατικό - - (391)   391 - -  - 

Αγορά δικαιωµάτων µειοψηφίας - - - - - - (34) (34) 

Έξοδα έκδοσης µετοχών - - - - - - (162) (162) 

Προσαρµογή δικαιωµάτων 
µειοψηφίας - - - 120 390 390 (510) - 

(Αύξηση) / µείωση ποσοστού 

συµµετοχής σε θυγατρικές / 
Επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικής - - - - - - (15.238) (15.238) 

RF διαγραφή ενοποίησης - - - - - - - - 

Λοιπά - - - - - - - - 

Υπόλοιπο την 31/12/2018 15.840 6.731 4.123 (483) 10.432 36.643 13.320 49.963 
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Ετήσια Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων (Εταιρική) 

Η Εταιρεία 

  

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 
υπέρ το 
άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αναλογιστικά 
κέρδη και 
ζηµιές 

Αποθεµατικά 
φορολογικών 
νόµων 

Αδιανέµητα 

κέρδη / (Σω-

ρευµένες 
ζηµιές) Σύνολο 

                

Υπόλοιπο την 31/12/2017 15.840 6.731 4.005 (106) (7) 3.897 30.360 

Αλλαγή σε λογιστική πολιτική             (3.296) (3.296) 

Αναπροσαρµοσµένο υπόλοιπο 1/1/2018 15.840 6.731 4.005 (106) (7) 601 27.064 

   Μεταβολή περιόδου               

Κέρδη περιόδου - - - - - 521 521 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - 71 - - 71 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

περιόδου - - - 71 - 521 592 

Υπόλοιπο την 31/12/2018 15.840 6.731 4.005 (35) (7) 1.122 27.656 

   Μεταβολή περιόδου               

Κέρδη περιόδου - - - - - 3.837 3.837 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - 138 - - 138 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

περιόδου - - - 138 - 3.837 3.975 

Τακτικό αποθεµατικό - - 37 - - (37) - 

Υπόλοιπο την 31/12/2019 15.840 6.731 4.042 103 (7) 4.922 31.631 
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Ετήσια Κατάσταση Ταµειακών Ροών (Ενοποιηµένη και Εταιρική) 
  Ο Όµιλος   Η Εταιρεία  

  

1/1-

31/12/2019  

1/1-

31/12/2018    

1/1-

31/12/2019  

1/1-

31/12/2018  

Λειτουργικές δραστηριότητες           

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (40)  (1.826)    7.670  1.035  

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες 49.126  3.680    - - 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:           

Αποσβέσεις 4.623  5.474    1.875  145  

Προβλέψεις 642  901    457  704  

Συναλλαγµατικές διαφορές (1)  (273)    (17)  (105)  

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (46.941)  2.074    (9.386)  2.090  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.113  4.172    3.895  3.455  

Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων επενδύσεων (852)  (1.704)    - - 

Προβλέψεις παροχών σε εργαζοµένους 226  249    217  202  

Έξοδα αποµείωσης / διαγραφής - -   2.566  - 

Λειτουργικό αποτέλεσµα προ των µεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης 
 10.896  12.747    7.277  7.526  

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 17.382  (8.183)    16.486  (6.702)  

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (24.316)  1.537    (14.112)  1.048  

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 5.388  3.076    811  (141)  

Μείωση / (αύξηση) λοιπών µακροπροθεσµών απαιτήσεων (8)  (2.149)    (1)  (2.081)  

Λειτουργικές ταµειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 10.244  (336)    - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 19.586  6.692    10.461 (350)  

Μείον:           

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (4.165)  (4.186)    (4.037)  (4.042)  

Καταβεβληµένοι φόροι (1)  -   (1)  (2)  

Χρεωστικοί τόκοι και καταβεβληµένοι φόροι από διακοπείσες 
δραστηριότητες (23)  (542)    - - 

Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 
15.397  1.963    6.423  (4.394)  

Επενδυτικές δραστηριότητες      

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων / 
Επιστροφή κεφαλαίου (159)  (2.000)    5.537  (2.000)  

Επιστροφή κεφαλαίου από θυγατρικές  - -   15.238  - 

Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 64.874  -   10.000  - 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (1.357)  (72)    (105)  (48)  

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 93  33    93  33  

Τόκοι εισπραχθέντες 9  6    3  2  

Επενδυτικές ταµειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 3  (42)    - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 

 

 63.463  (2.075)    30.766  (2.013)  

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες           

Εισπράξεις από µείωση µετοχικού κεφαλαίου  (από ελέγχουσες συµµετοχές) 
(20.376)  26    - - 

Έξοδα ανάληψης κεφαλαίου (168)  -       

Απόκτηση θυγατρικών - -   (35)  - 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - 9.980    - 9.980  

Εξοφλήσεις δανείων (33.828)  (5.301)    (33.763)  (4.881)  

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) 
(1.257)  -   (1.219)  - 

Χρηµατοδοτικές ταµειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (1.833)  (6.953)    - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (57.462)  (2.248)    (35.017)  5.099  

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

περιόδου (α) + (β) + (γ)  21.398  (2.359)    2.172  (1.308)  

Συναλλαγµατικές διαφορές (1)  (1)    (1)  (1)  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 2.605  4.961    1.294  2.603  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου από διακοπείσες 
δραστηριότητες 385  -   - - 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  24.387  2.601    3.465  1.294  
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(*) Τα κονδύλια της Ενοποιηµένης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και Ταµειακών Ροών της 

συγκριτικής ετήσιας περιόδου που έληξε την 31/12/2018 έχουν αναµορφωθεί προκειµένου να 

περιληφθούν µόνο οι συνεχιζόµενες δραστηριότητες. Τα αποτελέσµατα των διακοπεισών 

δραστηριοτήτων περιλαµβάνονται διακριτά και αναλύονται σε ξεχωριστή σηµείωση (Βλέπε 

σηµ. 1.4) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του 

ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες». 

 
Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων 

1.  Σύσταση της Εταιρείας και δραστηριότητες Οµίλου 

1.1. Γενικές πληροφορίες 

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

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

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

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

στην εισαγωγή και εµπορία  λευκών  ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. 

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

F.G EUROPE UK LTD και η συγγενής εταιρεία στην Ιταλία Fujitsu General Commercial Air 

Conditioning Italia (πρών FG EUROPE ITALIA SPA),  δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή και 

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

παρακάτω θυγατρικές της   δραστηριοποιούνται στον τοµέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιµες πηγές. 

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

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

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

ανήρχετο την 31 ∆εκεµβρίου 2019 σε 127 άτοµα και της Εταιρείας σε 98 άτοµα. Με την 4/873/ 

12.03.2020 απόφαση του ∆/Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι µετοχές της Εταιρείας 

διεγράφησαν από το Χρηµατιστήριο Αθηνών.  

 
Τα "Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους" αφορούν συνολικό κέρδος του Οµίλου ποσού € 

143 και της Εταιρείας κέρδους ποσού € 138. Το εν λόγω κέρδος προέκυψε από : α) ζηµία του 

Οµίλου ποσού € 5 από συναλλαγµατικές διαφορές κατά την µετατροπή εκµεταλλεύσεων 

εξωτερικού και β) κέρδος από την επανεκτίµηση «Υποχρεώσεων παροχών προσωπικού» 

ποσού € 148 και € 138 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 
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1.2 ∆οµή και δραστηριότητες του Οµίλου 
 
Οι εταιρείες του Οµίλου οι οποίες περιελήφθησαν στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές 

Καταστάσεις είναι οι εξής:  

Α/Α Επωνυµία 

Ποσοστό 
Συµµετοχής 
31/12/2019 

Χώρα    

Έδρας 
Μέθοδος      
Ενοποίησης 

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

2 
FUJITSU GENERAL COMERCIAL 

AIR CONTITIONING ITALIA SPA 
49% (α) Ιταλία Καθαρή θέση 

3 F.G. EUROPE UK LTD 100% (α) 
Μεγάλη 
Βρετανία 

Ολική ενοποίηση 

4 

F.G. EUROPE KLIMA 

TEKNOLOJILERI SANAYI VE 

TICARET A.S. 
73,33% (α) Τουρκία Ολική ενοποίηση 

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

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

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

 

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

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

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

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

καταστάσεις του Οµίλου µε την µέθοδο της Ολικής Ενοποίησης. 

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

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

καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας ως Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του 

Ενεργητικού σύµφωνα µε την νέα ταξινόµηση του ∆ΠΧΑ 9.    

 
1.2.1 Μεταβολές στη δοµή του Οµίλου 
 
Στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2019 

δεν περιλαµβάνονται πλέον οι εταιρείες: (i) Υδροηλεκτρική Αχαΐας ΑΕ, (ii) Αιολική Κυλινδρίας 

ΑΕ, (iii) Καλλίστη Ενεργειακή ΑΕ και (iv) Αιολική Αδέρες ΑΕ   οι οποίες εκποιήθηκαν τον 

Ιούνιο 2019 από την κατά 50% θυγατρική του Οµίλου RF ENERGY. (Σηµ. 1.3.2) 

Στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2019  

δεν ενοποιείται πλέον µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης η εταιρεία Fujitsu General 

commercial Italia Spa (πρώην FG Europe Italia Spa) η οποία εκποιήθηκε τον Ιανουάριο 2019 

(πώληση 51% των µετοχών της). Η εν λόγω εταιρεία ενοποιείται πλέον µε τη µέθοδο της 

καθαρής θέσης µε ποσοστό 49%. (Σηµ. 1.3.1) 
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1.2.2 Επενδύσεις σε θυγατρικές  
 
Το υπόλοιπο των επενδύσεων του Οµίλου και της Εταιρείας σε θυγατρικές κατά την 31/12/2019 

αναλύεται ως εξής : 

Επενδύσεις σε θυγατρικές 31/12/2019 

Α/Α Επωνυµία Θυγατρικών 

    

Υπόλoιπο             
έως          

31.12.18 

    

Προσθήκες     
01/01-

31/12/19 

Μειώσεις   
01/01 -

31/12/19 Αποµειώσεις 
Υπόλοιπο 
31/12/19 

1 R.F. ENERGY AE 23.950  - (15.237)  -  8.713  

2 F.G. EUROPE KLIMA 

TEKNOLOJILERI SANAYI 

VE TICARET AS 2.532  35  -  (2.567)  -  

3 FUJITSU GENERAL 

COMERCIAL AIR 

CONTITIONING ITALIA SPA                          

(πρώην F.G. EUROPE ITALIA 

SPA 1.402  - (1.402)  -  -  

4 F.G. EUROPE UK LTD 930  - - -  930  

  ΣΥΝΟΛΟ 28.814  35  (16.639)  (2.567)  9.643  

  
  

           

Επενδύσεις σε θυγατρικές 31/12/2018 

Α/Α Επωνυµία Θυγατρικών 

    

Υπόλoιπο             
έως          

31.12.17 

    

Προσθήκες     
01/01-

31/12/18 

Μειώσεις   
01/01 -

31/12/18  Αποµειώσεις 
Υπόλοιπο 
31/12/18 

1 R.F. ENERGY AE 29.287  - (5.337)   - 23.950  

2 

F.G. EUROPE KLIMA 

TEKNOLOJILERI SANAYI 

VE TICARET AS 2.532  - -  - 2.532  

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

4 F.G. EUROPE UK LTD 930  - -  - 930  

  ΣΥΝΟΛΟ 34.151  -  (5.337)   - 28.814  

 

H µητρική εταιρεία εντός του 2019 προχώρησε σε συνολικό έλεγχο αποµείωσης των 

συµµετοχών της, στο πλαίσιο της πώλησης των θυγατρικών της. 

∆ιενεργήθηκε έλεγχος αποµείωσης των συµµετοχών στις θυγατρικές εταιρείες. Ο έλεγχος 

διενεργήθηκε µε βάση γενικά αποδεκτά µοντέλα αποτίµησης τα οποία περιλαµβάνουν 

δεδοµένα βασισµένα τόσο σε µη παρατηρήσιµα στοιχεία όσο και σε παρατηρήσιµα στοιχεία 

αγοράς. Η διενεργηθείσα αξιολόγηση της αξίας των συµµετοχών που δεν διαπραγµατεύεται 

σε ενεργές αγορές εστιάζει τόσο σε εξωγενείς όσο και ενδογενείς παράγοντες. 

Η ∆ιοίκηση προχώρησε σε αξιολόγηση των πενταετών επιχειρηµατικών σχεδίων των 

θυγατρικών και προσδιόρισε την αξία λόγω χρήσης κάθε θυγατρικής µε βάση τη µέθοδο των 

Προεξοφληµένων Ελεύθερων Ταµειακών Ροών. Ως προεξοφλητικό επιτόκιο χρησιµοποιήθηκε 

το Μέσο Σταθµικό Κόστος Κεφαλαίου της κάθε θυγατρικής (WACC) και το οποίο 

προσδιορίσθηκε από 5,94% έως 11,28% ανάλογα µε τη θυγατρική.  

Από τον έλεγχο αποµείωσης ο οποίος διενεργήθηκε προέκυψε αποµείωση για τη θυγατρική 

εταιρεία στην Τουρκία ποσού € 2.567 η οποία και αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα της 
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περιόδου της µητρικής εταιρείας. Για τις υπόλοιπες θυγατρικές εταιρείες δεν προέκυψε 

ανάγκη αποµείωσης της αξίας τους. 

 
1.2.3 Θυγατρικές µε σηµαντικές µη ελέγχουσες συµµετοχές 

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

απαλοιφή των ενδοεταιρικών συναλλαγών και υπολοίπων : 

 

R.F. ENERGY A.E. 31/12/2019 31/12/2018 

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού 5.980 51.432 

Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού 29.570 17.979 

Σύνολο Ενεργητικού 35.550 69.411 

      
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 513 22.082 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 8.448 12.932 

Σύνολο Υποχρεώσεων 8.962  35.014  

      

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της Μητρικής 13.294 18.173 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 13.294 16.224 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 26.588  34.397  

      

  
 

1/1-31/12/2019 

 

1/1-31/12/2018 

Πωλήσεις 5.966 10.254 

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους κατανεµηµένα σε ιδιοκτήτες της µητρικής  11.496 958 

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους κατανεµηµένα σε µη ελέγχουσες 
συµµετοχές 

11.496 958 

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους  22.992  1.916  

      
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων  10 5 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων κατανεµηµένα σε 
ιδιοκτήτες της µητρικής 

11.501 960 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων κατανεµηµένα σε µη 

ελέγχουσες συµµετοχές 
11.501 960 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων 23.001  1.920  

      
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 8.825  6.669  

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 54.101  14  

Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(43.350)  (6.928)  

Συνολικές καθαρές ταµειακές ροές 19.576  (245)  

 

 

  

Αναλογία δικαιωµάτων 
ιδιοκτησίας και ψήφου 
από µη ελέγχουσες 
συµµετοχές 

Κέρδη που κατανέµονται 
στις µη ελέγχουσες 
συµµετοχές 

Σωρευµένες µη ελέγχουσες 
συµµετοχές 

Επωνυµία θυγατρικής 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 

RF ENERGY GROUP 50,00% 50,00% 11.496  958  13.294  16.224  

FG EUROPE KLIMA 

TEKNOLOGILERI 

SANAYI VE 

TIKARET A.S. 

26,67% 45,00% (21)  (670)  26  87  
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Συνοπτικές οικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε τη θυγατρική FG EUROPE KLIMA 

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

συναλλαγών και υπολοίπων. 

 

F.G. EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET AS 31/12/2019 31/12/2018 

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού 415 451 

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού 4.501 5.032 

Σύνολο Ενεργητικού 4.916 5.483 

      

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 16 11 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 4.802 5.280 

Σύνολο Υποχρεώσεων 4.818  5.291  

      

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της Μητρικής 72 106 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 26 87 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 98  193  

      

  
 

1/1-31/12/2019 

 

1/1-31/12/2018 

Πωλήσεις 6.452 3.798 

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους κατανεµηµένα σε ιδιοκτήτες της µητρικής  (58) (818)  

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους κατανεµηµένα σε µη ελέγχουσες 
συµµετοχές 

(21) (670)  

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους  (79)  (1.488)  

      

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων  (15) (313)  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων κατανεµηµένα σε 
ιδιοκτήτες της µητρικής 

(69) (991)  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων κατανεµηµένα σε µη 

ελέγχουσες συµµετοχές 
(25) (810)  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων (94)  (1.801)  

      
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (29)  (414)  

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (4)  (21)  

Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (65)  (418)  

Συνολικές καθαρές ταµειακές ροές (98)  (853)  
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1.3 Σηµαντικά γεγονότα 
 
1.3.1 Πώληση ποσοστού θυγατρικής µε απώλεια του ελέγχου 
 
Το υπόλοιπο των επενδύσεων του Οµίλου και της Εταιρείας σε συγγενείς κατά την 31/12/2019 

αναλύεται ως εξής : 

     Ο Όµιλος       

Επενδύσεις σε συγγενείς 31/12/2019 

Α/

Α Επωνυµία Συγγενών 

    

Υπόλoιπο             
έως          

31.12.18 

    

Προσθήκες     
01/01-

31/12/2019 

Αποτελέσµατα 

από συγγενείς  
01/01 -31/12/19 

Αποτίµηση 

εύλογης 
αξίας 

 01/01 – 

31/12/19 

Υπόλοιπο 
31/12/19 

1 

 

FUJITSU GENERAL 

COMERCIAL AIR 

CONTITIONING ITALIA SPA - -  (191)  3.406  

 

 

 

3.215 

  Σύνολο - -  (191)  3.406  3.215 

 

 

Η Μητρική 

Επενδύσεις σε συγγενείς 31/12/2019 

Α/

Α Επωνυµία Συγγενών 

    

Υπόλoιπο             
έως          

31.12.18 

    

Προσθήκες/
Μεταφορές     

01/01-

31/12/2019  

Αποτίµηση 

εύλογης αξίας 
 01/01 – 

31/12/19 Υπόλοιπο 31/12/19 

1 

 

FUJITSU GENERAL 

COMERCIAL AIR 

CONTITIONING ITALIA SPA - 687   - 687  

  Σύνολο - -  - 687  

Την 4/1/2019 ολοκληρώθηκε η από 7/9/2018 συµφωνία της FG EUROPE AE µε τη FUJITSU 

GENERAL LIMITED για τη µεταβίβαση του 51% των µετοχών της θυγατρικής της εταιρείας 

στην Ιταλία FUJITSU GENERAL COMERCIAL AIR CONTITIONING ITALIA SPA Το τίµηµα 

ανήλθε σε €10.000, έναντι κόστους της εν λόγω συµµετοχής (του 51%), ποσού € 715 και 

κέρδος σε επίπεδο µητρικής € 9.285. Η θυγατρική είχε ταξινοµηθεί ως στοιχείο κατεχόµενο 

προς πώληση στην ετήσια Οικονοµική Έκθεση της 31/12/2018. Το τίµηµα ποσού €10.000 

εισπράχθηκε εξ’ολοκλήρου εντός της χρήσης 2019. Η µητρικής εταιρεία διατήρησε ποσοστό 

49% επί της θυγατρικής εταιρείας FUJITSU GENERAL COMERCIAL AIR CONTITIONING 

ITALIA SPA µε απώλεια του ελέγχου. Το υπολειπόµενο ποσοστό αποτιµήθηκε κατά την 

ηµεροµηνία της πώλησης στην εύλογη αξία του σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το ∆ΠΧΑ 10 

Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παράγραφος Β98. Η εύλογη αξία προσδιορίσθηκε µε 

βάση κοινά αποδεκτές µεθόδους και σε ποσό € 3.406. 

Μετά την απώλεια ελέγχου της FUJITSU GENERAL COMERCIAL AIR CONTITIONING ITALIA 

SPA η επένδυση η οποία παρέµεινε στον Όµιλο, ήτοι το 49%, αναγνωρίσθηκε στην κατάσταση 
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Οικονοµικής Θέσης, στο κονδύλι Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και ενοποιείται µε τη 

µέθοδο της καθαρής θέσης. 

 Για την χρήση που έληξε την 31/12/2019 το αποτέλεσµα της FUJITSU GENERAL 

COMERCIAL AIR CONTITIONING ITALIA SPA το οποίο ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της 

καθαρής θέσης είναι ζηµιές ποσού € 191 και απεικονίζονται στην Κατάσταση Συνολικών 

Εσόδων στο κονδύλι Αποτελέσµατα από συγγενείς. 

Την ηµεροµηνία της πώλησης οι αξίες των στοιχείων του ενεργητικού και των σχετιζόµενων µε 

αυτά υποχρεώσεων της FUJITSU GENERAL COMERCIAL AIR CONTITIONING ITALIA SPA 

έχουν ως ακολούθως: 

Ενσώµατα πάγια 146 

Αναβαλλόµενοι φόροι 186 

Αποθέµατα  2.412 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 4.012 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 384 

Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζόµενους (112) 

Μακροπρόθεσµες προβλέψεις  (96) 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (6.409) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (523) 

Τίµηµα 10.000 

Εύλογη αξία υπολειπόµενου ποσοστού 49% 3.407 

Κέρδος από την πώληση 12.884 

Το ανωτέρω κέρδος από την πώληση απεικονίσθηκε στις διακοπείσες δραστηριότητες της 

Ενοποιηµένης Κατάστασης Συνολικού Εισοδήµατος στο κονδύλι Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά 

Αποτελέσµατα. 

1.3.2 Πώληση θυγατρικών 

Την 28/06/2019 ολοκληρώθηκε η πώληση των κατά 50% θυγατρικών εταιρειών Αιολική 

Αδέρες ΑΕ, Καλλίστη Ενεργειακή ΑΕ, Αιολική Κυλινδρίας ΑΕ, Υδροηλεκτρική Αχαΐας ΑΕ, µε 

τη µεταβίβαση του 100% των µετοχών έναντι συνολικού τιµήµατος €55.493. Τα 

αποτελέσµατα των θυγατρικών αυτών περιλήφθηκαν στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

της χρήσης 01/01- 31/12/2019 έως την ηµέρα της πώλησης τους και απεικονίσθηκαν στην 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ως διακοπείσες δραστηριότητες. 

Την ηµεροµηνία της πώλησης οι αξίες των στοιχείων του ενεργητικού και των σχετιζόµενων 

µε αυτά υποχρεώσεων των θυγατρικών έχουν ως ακολούθως: 
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Το ανωτέρω κέρδος από την πώληση απεικονίσθηκε στις διακοπείσες δραστηριότητες της 

Κατάστασης Συνολικού Εισοδήµατος στο κονδύλι Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα. 

1.3.3 Απόκτηση πρόσθετου ποσοστού σε θυγατρική 
 
Εντός του Μαρτίου 2019, η µητρική εταιρεία ολοκλήρωσε την απόκτηση πρόσθετου 

ποσοστού 18,33% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας FG EUROPE KLIMA 

TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET A.S. έναντι τιµήµατος € 35. Μετά την ανωτέρω 

συναλλαγή, η µητρική εταιρεία κατέχει πλέον ποσοστό 73,33% του συνολικού µετοχικού 

κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας. Η ανωτέρω συναλλαγή είναι µια µεταβολή στις µη 

ελέγχουσες συµµετοχές χωρίς να µεταβάλλεται ο έλεγχος της θυγατρικής και αντιµετωπίστηκε 

λογιστικά µε βάση τα οριζόµενα στο ∆.Π.Χ.Α. 10. Το αποτέλεσµα από την εν λόγω συναλλαγή 

ήταν η µείωση των µη ελεγχουσών συµµετοχών κατά ποσό € 34 και η επιβάρυνση των 

αποτελεσµάτων εις νέον του Οµίλου κατά ποσό € 1. 

 

1.3.4 ∆ηµόσια πρόταση 

Την 08.05.2019, η εταιρεία SILANER INVESTEMENTS LTD, θυγατρική 100% της εταιρείας 

CYBERONICA AE, η οποία ελέγχεται από τον κ. Φειδάκη Γεώργιο, προχώρησε σε 

υποχρεωτική δηµόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των µετοχών της FG 

EUROPE ΑΕ, δηλαδή ποσοστό 8,98% (4.744.053 µετοχές) του µετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας. Με την υπ’ αριθµόν απόφαση 5/862/19.12.2019 του ∆/Σ της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε το αίτηµα της SILANER INVESTEMENTS LTD για την άσκηση 

δικαιώµατος εξαγοράς (squeeze out) επί των µετοχών της FG EUROPE ΑΕ, σύµφωνα µε το 

άρθρο 27 του ν. 3461/2006, ως ισχύει.  

 

Ενσώµατα πάγια 34.984 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 565 

∆ικαιώµατα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 17 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 2 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 4.654 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 234 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (5.889) 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (27) 

Επιχορηγήσεις (11.884) 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις από Μισθώσεις (13) 

Λοιπές προβλέψεις (2.216) 

Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (4.473) 

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων από Μισθώσεις (6) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (15.948) 

Τίµηµα 55.493 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Αναγνωρισµένα σε ενοποιηµένο επίπεδο) (5.396) 

Έξοδα που αφορούν άµεσα την πώληση (653) 

Κέρδος από την πώληση 33.496 
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1.4. ∆ιακοπείσες δραστηριότητες 

Την 28/06/2019 ολοκληρώθηκε η πώληση των κατά 50% θυγατρικών εταιρειών Αιολική 

Αδέρες ΑΕ, Καλλίστη Ενεργειακή ΑΕ, Αιολική Κυλινδρίας ΑΕ, Υδροηλεκτρική Αχαΐας ΑΕ, µε 

τη µεταβίβαση του 100% των µετοχών έναντι συνολικού τιµήµατος €55.493. Τα 

αποτελέσµατα των θυγατρικών αυτών περιλήφθηκαν στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

της χρήσης 01/01- 31/12/2019 έως την ηµέρα της πώλησης τους και απεικονίσθηκαν στην 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ως διακοπείσες δραστηριότητες διότι η ∆ιοίκηση έκρινε 

σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 5, ότι οι θυγατρικές οι οποίες πωλήθηκαν 

αποτελούν µια διακριτή δραστηριότητα η οποία δεν αναµένεται να συνεχισθεί στο άµεσο 

µέλλον. Τα έσοδα και τα έξοδα, τα κέρδη και οι ζηµιές που σχετίζονται µε την εν λόγω 

διακοπείσα δραστηριότητα δεν περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα του Οµίλου από 

συνεχιζόµενες δραστηριότητες για την χρήση 01/01-31/12/2019, και παρουσιάζονται στα 

αποτελέσµατα από διακοπείσες δραστηριότητες. Επίσης παρουσιάζεται στις διακοπείσες 

δραστηριότητες το κέρδος από την πώληση του ποσοστού της θυγατρικής εταιρίας στην 

Ιταλία FUJITSU GENERAL COMERCIAL AIR CONTITIONING ITALIA SPA. Σηµειώνεται ότι τα 

αντίστοιχα κονδύλια των ανωτέρω δραστηριοτήτων παρουσιάζονται στις διακοπείσες 

δραστηριότητες της συγκριτικής περιόδου αναφοράς ήτοι την περίοδο 01/01-31/12/2019. 

Τα καθαρά αποτελέσµατα του Οµίλου από διακοπείσες δραστηριότητες για τις περιόδους 

01/01-31/12/2019 και 01/01- 31/12/2018 παρουσιάζονται ως εξής: 

∆ιακοπείσες               
(FUJITSU GENERAL 

COMERCIAL AIR 

CONTITIONING ITALIA SPA) 

∆ιακοπείσες 
(θυγατρικές RF 

ENERGY) 

 

 

Σύνολο 

01/01-31/12/2019 01/01-31/12/2019 
01/01-

31/12/2019 

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) - 5.886 5.886 

Κόστος πωλήσεων - (2.921) (2.921) 

Μικτό Κέρδος - 2.965 2.965 

Άλλα έσοδα - 2 2 

Έξοδα διάθεσης - - - 

Έξοδα διοίκησης - (124) (124) 

Άλλα έξοδα - (7) (7) 

Κέρδη (ζηµιές) 
εκµετάλλευσης - 2.836 2.836 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα - 3 3 

Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά 

αποτελέσµατα 12.882 33.496 46.378 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - (91) (91) 

Κέρδη /(Ζηµίες) προ φόρων 12.882 36.244 49.126 

Φόρος εισοδήµατος (3.146) (10.486) (13.632) 

Κέρδη /(Ζηµιές) µετά φόρων 9.736 25.758 35.494 
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∆ιακοπείσες                    
(FUJITSU GENERAL 

COMERCIAL AIR 

CONTITIONING ITALIA SPA) 

∆ιακοπείσες 
(θυγατρικές         

RF ENERGY) 

 

 

Σύνολο 

1/1-31/12/2018  
01/01-31/12/2018 

01/01-

31/12/2018 

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 23.968 10.254 34.222 

Κόστος πωλήσεων (20.180) (6.098)  (26.278) 

Μικτό Κέρδος 3.788 4.156 7.944 

Άλλα έσοδα 567 74 641 

Έξοδα διάθεσης (3.392) - (3.392) 

Έξοδα διοίκησης (760) (188)  (948) 

Λοιπά έξοδα - (6)  (6) 

Κέρδη (ζηµιές) 
εκµετάλλευσης 203 

4.036 4.239 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (15) 21 6 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - (571)  (571) 

Κέρδη /(Ζηµίες) προ φόρων 188 3.486 3.674 

Φόρος εισοδήµατος (80) (784)  (864) 

Κέρδη /(Ζηµιές) µετά φόρων 108 2.702 2.810 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές, 

επενδυτικές και χρηµατοδοτικές δραστηριότητες που αφορούν διακοπείσες δραστηριότητες 

για τις περιόδους 01/01-31/12/2019 και 01/01-31/12/2018: 

 

01/01-31/12/2019 01/01-31/12/2018 

Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες 10.221 (878) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες 3 (42) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες (1.833) (6.953) 

Συνολικές καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσες 
δραστηριότητες 8.391 (7.873) 

 
 

2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

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

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

που έχουν εκδοθεί από τη Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των 

∆ιερµηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (IFRIC) 

και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2019. Επίσης, οι 

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

δραστηριότητας (going concern). 
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Συνεπώς λόγω της αβεβαιότητας των συνθηκών που έχουν δηµιουργηθεί ως αποτέλεσµα της 

πανδηµίας του κορονοϊού (Covid 19), υπάρχει το ενδεχόµενο να επηρεαστούν δυσµενώς τα 

αποτελέσµατα, η λειτουργία και οι προοπτικές του Οµίλου. Παρόλα αυτά η ∆ιοίκηση θεωρεί 

ότι διαθέτει τα ταµειακά διαθέσιµα για να ανταπεξέλθει στις συνθήκες που υπάρχουν τη 

δεδοµένη χρονική στιγµή. 

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

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

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

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

περιόδους. 

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

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

στοιχείων: 

• χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις σε εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων (περιλαµβάνονται και τα παράγωγα) και 

• χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση. 

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

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

διαφορετικά. 

 
Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις 

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

αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Τα κονδύλια της Ενοποιηµένης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και Ταµειακών Ροών της 

συγκριτικής ετήσιας περιόδου που έληξε την 31/12/2018 έχουν αναµορφωθεί προκειµένου να 

περιληφθούν µόνο οι συνεχιζόµενες δραστηριότητες. Τα αποτελέσµατα των διακοπεισών 

δραστηριοτήτων περιλαµβάνονται διακριτά και αναλύονται σε ξεχωριστή σηµείωση (Βλέπε 

σηµ. 1.4) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του 

ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες». 

 
2.2 Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές 

2.2.1 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων 

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

Ένωση 

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

Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2019 ή µεταγενέστερα. 
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• ∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 01/01/2019) 

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

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

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

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

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

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

στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µίσθωση. Το νέο Πρότυπο έχει 

επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Αναλυτικά: 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία προχώρησαν στην υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» από την 1η 

Ιανουαρίου 2019. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο αναγνώρισης των µισθώσεων στις 

οικονοµικές καταστάσεις. Με την υιοθέτηση του προτύπου ο Όµιλος ως µισθωτής 

αναγνωρίζει στην κατάσταση οικονοµικής θέσης δικαιώµατα χρήσης στοιχείων του 

ενεργητικού και υποχρεώσεις µίσθωσης, την ηµεροµηνία που τα µισθωµένα πάγια 

καθίστανται διαθέσιµα για χρήση. Η λογιστική αντιµετώπιση των µισθώσεων για τους 

εκµισθωτές παραµένει ίδια µε αυτή του ∆ΛΠ 17. 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία εφάρµοσαν το ∆ΠΧΑ 16 χρησιµοποιώντας την απλοποιηµένη 

µέθοδο µετάβασης. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, το πρότυπο εφαρµόζεται αναδροµικά µε τη 

σωρευτική επίδραση της εφαρµογής του να αναγνωρίζεται την 1η Ιανουαρίου 2019. Σύµφωνα 

µε τα παραπάνω, οι συγκριτικές πληροφορίες του 2018 δεν έχουν επαναδιατυπωθεί και 

παρουσιάζονται σύµφωνα µε όσα προβλέπονταν από το ∆ΛΠ 17. Οι αλλαγές στις λογιστικές 

πολιτικές αναφορικά µε τις µισθώσεις αναλύονται παρακάτω. 

 
Α. Ως µισθωτής 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία µισθώνουν διάφορα στοιχεία του ενεργητικού όπως, πλοία και κτίρια. 

Ως µισθωτής, µε την προηγούµενη λογιστική πολιτική, ο Όµιλος και η Εταιρεία ταξινοµούσαν 

τις µισθώσεις ως λειτουργικές ή χρηµατοδοτικές µε βάση την αξιολόγηση εάν µεταβιβάζονται 

όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του 

ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου 

αυτού. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 16, αναγνωρίζεται το δικαίωµα χρήσης των στοιχείων του 

ενεργητικού και οι υποχρεώσεις µίσθωσης για τις περισσότερες από τις µισθώσεις στις οποίες 

αντισυµβάλλεται ως µισθωτής, εκτός από µισθώσεις µικρής αξίας, οι πληρωµές των οποίων 

καταχωρούνταν µε σταθερή µέθοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε όλη τη διάρκεια της 

µίσθωσης. 

Τα αναγνωρισµένα δικαιώµατα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού 

σχετίζονται µε τις παρακάτω κατηγορίες παγίων και παρουσιάζονται στο κονδύλι «Ενσώµατα 

Πάγια µε δικαίωµα χρήσης»: 
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  Όµιλος  Εταιρεία 

  31/12/2019 1/1/2019  31/12/2019 1/1/2019 

∆ικαιώµατα χρήσης κτιρίων 14.809 16.527  14.809 16.420 

∆ικαιώµατα χρήσης µεταφορικών 
µέσων 

293 184 
 

293 184 

∆ικαιώµατα χρήσης ενοικίασης χώρου 

για εγκατάσταση αιολικού πάρκου 
492 265 

 
- - 

∆ικαιώµατα χρήσης στοιχείων 
ενεργητικού 

15.594 16.976 
 

15.102 16.604 

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία απεικονίζει τις υποχρεώσεις µίσθωσης στα κονδύλια 

«Μακροπρόθεσµες Μισθωτικές Υποχρεώσεις» και «Βραχυπρόθεσµες Μισθωτικές 

Υποχρεώσεις» στην Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης. 

 
Σηµαντικές λογιστικές πολιτικές: 

Οι µισθώσεις αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης ως ένα δικαίωµα 

χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και µία υποχρέωση µίσθωσης, την ηµεροµηνία που το 

µισθωµένο πάγιο καθίσταται διαθέσιµο για χρήση. Κάθε µίσθωµα κατανέµεται ανάµεσα στην 

υποχρέωση µίσθωσης και τον τόκο, ο οποίος χρεώνεται στα αποτελέσµατα σε όλη τη 

διάρκεια της µίσθωσης, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο για το υπόλοιπο της 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης σε κάθε περίοδο.  

Τα δικαιώµατα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αρχικά επιµετρούνται στο κόστος τους, και 

στη συνέχεια µειώνονται κατά το ποσό της συσσωρευµένης απόσβεσης και τυχόν 

αποµείωσης. Το δικαίωµα χρήσης αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης 

ζωής του στοιχείου ή της διάρκειας µίσθωσής του, µε τη σταθερή µέθοδο. Η αρχική 

επιµέτρηση των δικαιωµάτων χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αποτελείται από:  

• το ποσό της αρχικής επιµέτρησης της υποχρέωσης µίσθωσης, 

• τις πληρωµές µισθώσεων που έγιναν την ηµεροµηνία έναρξης ή πριν από αυτήν, 

µειωµένες κατά το ποσό των προσφερόµενων εκπτώσεων ή άλλων κινήτρων, 

• τις αρχικές δαπάνες, που είναι άµεσα συνδεδεµένες µε το µίσθιο, 

• τα κόστη αποκατάστασης. 

Τέλος, προσαρµόζονται σε συγκεκριµένες επαναµετρήσεις της αντίστοιχης υποχρέωσης 

µίσθωσης. 

Οι υποχρεώσεις µίσθωσης υπολογίζονται αρχικά στην παρούσα αξία των µισθωµάτων, που 

δεν καταβλήθηκαν στην έναρξη της µίσθωσης. Προεξοφλούνται µε το τεκµαρτό επιτόκιο της 

µίσθωσης ή, εάν αυτό το επιτόκιο δεν µπορεί να προσδιορισθεί από τη σύµβαση, µε το 

διαφορικό επιτόκιο δανεισµού (IBR). Το διαφορικό επιτόκιο δανεισµού είναι το κόστος που ο 

µισθωτής θα όφειλε να πληρώσει για να δανειστεί το απαραίτητο κεφάλαιο, ώστε να 

αποκτήσει ένα στοιχείο παρόµοιας αξίας µε το µισθωµένο στοιχείο ενεργητικού, σε ένα 

παρόµοιο οικονοµικό περιβάλλον και µε παρόµοιους όρους και υποθέσεις.  

Οι υποχρεώσεις µισθώσεων περιλαµβάνουν την καθαρή παρούσα αξία των:  
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• σταθερών µισθωµάτων (συµπεριλαµβανοµένου και των «κατ’ ουσίαν» σταθερών 

µισθωµάτων), 

• µεταβλητών µισθωµάτων, που εξαρτώνται από κάποιον δείκτη, 

• υπολειµµατικής αξίας, που αναµένεται να πληρωθεί, 

• τιµής εξάσκησης ενός δικαιώµατος αγοράς, εάν ο εκµισθωτής είναι σχεδόν σίγουρος ότι 

θα εξασκήσει το δικαίωµα, 

• κυρώσεων λήξης µιας µίσθωσης, εάν ο εκµισθωτής επιλέξει αυτό το δικαίωµα. 

Μετά την αρχική τους επιµέτρηση, οι υποχρεώσεις µίσθωσης αυξάνονται από το 

χρηµατοοικονοµικό κόστος τους και µειώνονται από την πληρωµή των µισθωµάτων. Τέλος, 

επανεκτιµώνται όταν υπάρχει αλλαγή: α) στα µισθώµατα εξαιτίας αλλαγής κάποιου δείκτη, β) 

στην εκτίµηση του ποσού της υπολειµµατικής αξίας, που αναµένεται να πληρωθεί, ή γ) στην 

αξιολόγηση ενός δικαιώµατος επιλογής αγοράς ή επέκτασης, που είναι σχετικά βέβαιο ότι θα 

εξασκηθεί ή ενός δικαιώµατος επιλογής λήξης της σύµβασης, που είναι σχετικά βέβαιο ότι δεν 

θα εξασκηθεί.  

Ο Όµιλος και η Εταιρεία κατά την µετάβαση έκαναν χρήση των παρακάτω πρακτικών 

διευκολύνσεων που προβλέπονται από το ∆ΠΧΑ 16 για µισθώσεις που είχαν ταξινοµηθεί ως 

λειτουργικές, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17.  

• Χρήση των προηγούµενων αξιολογήσεων, οι οποίες έγιναν κατά την εφαρµογή του 

∆ΛΠ 17 και της ∆ιερµηνείας Ε∆∆ΠΧΑ 4, ώστε να προσδιοριστεί εάν µία σύµβαση 

περιέχει µίσθωση, ή εάν µία σύµβαση είναι µίσθωση στην ηµεροµηνία της αρχικής 

εφαρµογής. 

• Χρήση του λογιστικού χειρισµού των λειτουργικών µισθώσεων για µισθώσεις που 

έχουν διάρκεια µικρότερη των 12 µηνών κατά την 1η Ιανουαρίου 2019. 

• Χρήση ενός ενιαίου προεξοφλητικού επιτοκίου σε χαρτοφυλάκιο µισθώσεων µε 

παρόµοια χαρακτηριστικά. 

• Εξαίρεση των αρχικών άµεσων δαπανών για την επιµέτρηση των δικαιωµάτων 

χρήσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά την ηµεροµηνία της πρώτης 

εφαρµογής. 

B. Ως εκµισθωτής 

Όταν ενσώµατα πάγια εκµισθώνονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση, η παρούσα αξία των 

µισθωµάτων καταχωρείται ως απαίτηση. Η διαφορά µεταξύ του µικτού ποσού της απαίτησης 

και της παρούσας αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόµενο χρηµατοοικονοµικό 

έσοδο. Το έσοδο από την εκµίσθωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη 

διάρκεια της µίσθωσης χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής επένδυσης, η οποία 

αντιπροσωπεύει µια σταθερή περιοδική απόδοση. Ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν 

αντισυµβάλλονται µε την ιδιότητα του εκµισθωτή. 
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Γ. Επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις  

Επιδράσεις από την υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 16 κατά την µετάβαση: 

  Όµιλος  Εταιρεία 

Ανειληµµένες υποχρεώσεις λειτουργικής µίσθωσης που 
γνωστοποιήθηκαν την 31 ∆εκεµβρίου 2018 

30.281 26.440 

(Μείον): Μη ενεργές συµβάσεις µεταβλητών όρων (2.871) - 

(Μείον): Βραχυπρόθεσµες µισθώσεις/ µισθώσεις που έχουν λήξει πριν 
την 31/12/2018 

(1.285) (840) 

Πλέον /(Μείον): Λοιπές προσαρµογές (485) (485) 

Σύνολο 25.640 25.115 

Σταθµισµένο µέσο διαφορικό επιτόκιο την 1η Ιανουαρίου 2019 7,00% 7,5%  

Αποτίµηση στην παρούσα αξία την 1η Ιανουαρίου 2019 16.976 16.604 

Υποχρεώσεις µισθώσεων που αναγνωρίστηκαν την 1η Ιανουαρίου 
2019 

16.976 16.604 

      

εκ των οποίων:     

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µισθώσεων 16.454 16.106 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µισθώσεων 522 498 

Συνολικές υποχρεώσεις µισθώσεων την 1η Ιανουαρίου 2019 16.976 16.604 

 

Επιδράσεις από την υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 16 στην περίοδο: 

Ως αποτέλεσµα από την πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 16, σε σχέση µε τις µισθώσεις που 

προηγουµένως ήταν ταξινοµηµένες ως λειτουργικές, κατά την 31/12/2019 ο Όµιλος 

αναγνώρισε € 15.594 δικαιώµατα χρήσης και € 16.141 υποχρεώσεις µίσθωσης ενώ η 

Εταιρεία € 15.102 και € 15.637 αντίστοιχα.  

Επιπλέον, σε σχέση µε τις παραπάνω µισθώσεις ο Όµιλος και η Εταιρεία αναγνώρισε 

αποσβέσεις και χρηµατοοικονοµικά έξοδα αντί για έξοδα από µισθώσεις. Για την χρήση που 

έληξε την 31/12/2019 ο Όµιλος αναγνώρισε € 1.769 αποσβέσεις και € 1.354 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα ενώ η Εταιρεία € 1.753 και € 1.335 αντίστοιχα. 

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

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

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

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

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

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

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

αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισµό των φόρων 

εισοδήµατος. Η νέα ∆ιερµηνεία δεν έχει επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές 

Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία µε Αρνητική Απόδοση» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2019) 
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Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου 

σκοπού στο ∆ΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάµενων απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 9, µία οικονοµική 

οντότητα θα επιµετρούσε ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού µε αρνητική 

απόδοση στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της 

«αρνητικής απόδοσης» θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι δηµιουργεί ενδεχόµενες ταµειακές ροές 

οι οποίες δεν αποτελούνται µόνο από πληρωµές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των 

τροποποιήσεων, οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να επιµετρούν συγκεκριµένα 

προπληρωτέα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού µε αρνητική απόδοση στο 

αποσβεσµένο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον 

πληρείται µία συγκεκριµένη προϋπόθεση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 28: «Μακροπρόθεσµες Συµµετοχές σε Συγγενείς και 

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

01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου 

σκοπού στο ∆ΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων 

σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό των µακροπρόθεσµων συµµετοχών σε µία συγγενή ή 

κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ∆ΠΧΑ 

9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2019) 

Τον ∆εκέµβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – 

Κύκλος 2015-2017», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε ορισµένα 

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

τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 3 - ∆ΠΧΑ 11: 

Συµµετοχικά δικαιώµατα που κατείχε προηγουµένως ο αποκτών σε µία από κοινού 

λειτουργία, ∆ΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήµατος από πληρωµές για 

χρηµατοοικονοµικά µέσα ταξινοµηµένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ∆ΛΠ 23: Κόστη 

δανεισµού επιλέξιµα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή ∆ιακανονισµός 

Προγράµµατος Καθορισµένων Παροχών» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2019) 

Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου 

σκοπού στο ∆ΛΠ 19, βάσει των οποίων µία οικονοµική οντότητα απαιτείται να χρησιµοποιεί 
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επικαιροποιηµένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισµό του κόστους τρέχουσας 

υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναποµένουσα περίοδο µετά την τροποποίηση, την 

περικοπή ή τον διακανονισµό ενός προγράµµατος καθορισµένων παροχών. Σκοπός των εν 

λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονοµικών καταστάσεων και η 

παροχή περισσότερο χρήσιµων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Οι τροποποιήσεις 

έχουν /δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 

 

2.2.2 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων 

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

Ευρωπαϊκή Ένωση 

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

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

είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωµάτωση σηµαντικών 

θεµάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή 

διευκρινίσεων σε σχέση µε συγκεκριµένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρηµένο Εννοιολογικό 

Πλαίσιο της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς περιλαµβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά µε την 

επιµέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιµέτρησης, συµπεριλαµβανοµένων 

παραγόντων που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την επιλογή µίας βάσης επιµέτρησης, 

θέµατα σχετικά µε την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονοµικές Καταστάσεις και 

καθοδήγηση αναφορικά µε την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων 

από τις Οικονοµικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρηµένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς περιλαµβάνει βελτιωµένους ορισµούς των στοιχείων του 

ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρµογή των εν λόγω 

ορισµών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού 

και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σηµαντικούς τοµείς, όπως οι ρόλοι 

της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιµέτρηση στην 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 

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

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

• Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 01/01/2020) 
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Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του 

Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής 

του. Ορισµένα Πρότυπα περιλαµβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του 

Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω 

τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη 

µετάβαση στο αναθεωρηµένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Ο 

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

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

Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 και στο ∆ΛΠ 8: «Ορισµός του Ουσιώδους» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισµό του 

ουσιώδους, προκειµένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση 

κρίσης σχετικά µε το ουσιώδες µέγεθος. Ο ορισµός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να 

αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονοµικές τους 

Καταστάσεις. Ο νέος ορισµός τροποποιεί το ∆ΛΠ 1 και το ∆ΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις 

αποσαφηνίζουν τον ορισµό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρµοστεί, 

συµπεριλαµβάνοντας στον ορισµό καθοδήγηση η οποία µέχρι τώρα περιλαµβανόταν σε άλλα 

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

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

Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

• Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 9, ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΑ 7: “Αναµόρφωση Σηµείου 

Αναφοράς Επιτοκίου” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 01/01/2020) 

Τον Σεπτέµβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισµένες 

απαιτήσεις συγκεκριµένων λογιστικών χειρισµών αντιστάθµισης, προκειµένου να εξοµαλύνει 

ενδεχόµενες επιπτώσεις που προκύπτουν από την αβεβαιότητα η οποία προέρχεται από την 

αναµόρφωση του Σηµείου Αναφοράς Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να 

υποστηρίξουν την παροχή χρήσιµων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών από τις εταιρείες 

κατά τη διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση 

των σηµείων αναφοράς επιτοκίου, όπως τα διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι εταιρείες 

απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές αναφορικά µε τις σχέσεις 

αντιστάθµισης που επηρεάζονται άµεσα από τις εν λόγω συνθήκες αβεβαιότητας. Ο Όµιλος 

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

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

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 
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• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 3: «Ορισµός µίας Επιχείρησης» (εφαρµόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου 

σκοπού στο ∆ΠΧΑ 3 προκειµένου να βελτιώσει τον ορισµό µίας επιχείρησης. Οι 

τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν αν µία απόκτηση αποτελεί 

συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο τροποποιηµένος ορισµός 

επισηµαίνει ότι η εκροή µίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους 

πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισµός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη µορφή µερισµάτων, 

χαµηλότερου κόστους ή άλλων οικονοµικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. 

Επιπλέον της τροποποίησης του ορισµού της επιχείρησης, το IASB µέσω της εν λόγω 

έκδοσης παρέχει συµπληρωµατική καθοδήγηση. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων 

των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα 

ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 

01/01/2020. 

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

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2021) 

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

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

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

λογιστικό χειρισµό όλων των τύπων ασφαλιστικών συµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων και 

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

βασισµένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιµότητα της χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 

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

απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρµόζει µία οικονοµική οντότητα στη χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση που σχετίζεται µε ασφαλιστικές συµβάσεις που εκδίδει και συµβάσεις 

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

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

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 «Ταξινόµηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσµες ή 

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

την 01/01/2022) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 1 που 

επηρεάζουν τις απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριµένα, οι 

τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόµησης µιας υποχρέωσης ως 

µακροπρόθεσµη, την απαίτηση για µία οντότητα να έχει το δικαίωµα να αναβάλει τον 

διακανονισµό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες µετά την περίοδο αναφοράς. Οι 
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τροποποιήσεις περιλαµβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωµα µίας οντότητας για αναβολή 

του διακανονισµού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ηµεροµηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση 

ότι η ταξινόµηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της 

διοίκησης σχετικά µε την εξάσκηση του δικαιώµατος αναβολής του διακανονισµού, γ) 

επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισµού επηρεάζουν την ταξινόµηση, και δ) αποσαφήνιση των 

απαιτήσεων σχετικά µε την ταξινόµηση υποχρεώσεων µίας οντότητας που πρόκειται να ή 

ενδεχοµένως να διακανονίσει µέσω έκδοσης ιδίων συµµετοχικών τίτλων. Ο Όµιλος θα 

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

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

 
2.3 Ενοποίηση 

2.3.1 Θυγατρικές επιχειρήσεις  
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 

µητρικής  Εταιρείας και των οικονοµικών µονάδων που ελέγχονται από την Εταιρεία (οι 

θυγατρικές της) την 31 ∆εκεµβρίου 2019.  

 
Οι θυγατρικές ενοποιούνται ολικά από την ηµεροµηνία απόκτησής τους και η οποία είναι η 

ηµεροµηνία κατά την οποία ο Όµιλος αποκτά τον έλεγχο των εταιρειών αυτών και 

ενοποιούνται έως την ηµεροµηνία όπου ο έλεγχος παύει να υφίσταται. Η περίοδος στην 

οποία αναφέρονται οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών είναι ίδια µε της µητρικής και 

είναι συνεπής µε τις λογιστικές πολιτικές των οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής. Όλα τα 

ενδοοµιλικά υπόλοιπα και συναλλαγές, µη πραγµατοποιηµένα κέρδη και ζηµιές προερχόµενα 

από ενδοοµιλικές  συναλλαγές και µερίσµατα απαλείφονται πλήρως.      

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα των  θυγατρικών αποδίδονται στη µη ελέγχουσα 

συµµετοχή ακόµη κι αν αυτό δηµιουργεί έλλειµµα. Μία µεταβολή σε ποσοστό συµµετοχής σε 

θυγατρική, χωρίς απώλεια ελέγχου, αποτελεί συναλλαγή µεταξύ των µετόχων. Σε περίπτωση 

που ο  Όµιλος χάσει  τον έλεγχο µιας θυγατρικής τότε  αποαναγνωρίζονται τα εξής:  

 

• Τα περιουσιακά στοιχεία (συµπεριλαµβανοµένης και της υπεραξίας) και τις υποχρεώσεις 

της θυγατρικής  

• Η λογιστική αξία της µη ελέγχουσας συµµετοχής  

• Οι σωρευµένες συναλλαγµατικές διαφορές, που έχουν καταχωρηθεί στην Καθαρή    Θέση 

και αναγνωρίζονται τα εξής:  

• H εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε  

• H εύλογη αξία της εναποµένουσας συµµετοχής  

• Οποιοδήποτε πλεόνασµα ή έλλειµµα στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως 

• Αναταξινοµεί τα µερίδια των στοιχείων της µητρικής που προηγούµενα αναγνωρίζονταν 

στα  λοιπά συνολικά έσοδα ως κέρδος ή ζηµιά ή αποτελέσµατα εις νέο, όπου αυτό ρίνεται 

απαραίτητο.  
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• Οι συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις 

αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. 

 
2.3.2 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 
 
Συγγενής είναι η οικονοµική µονάδα στην οποία ο Όµιλος έχει την δυνατότητα να ασκεί 

ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Η ουσιώδης επιρροή ασκείται 

συνήθως µέσω της συµµετοχής στις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αποφάσεις της 

οικονοµικής µονάδας. Τα αποτελέσµατα και τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και 

παθητικού µιας συγγενούς, ενσωµατώνονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της 

καθαρής θέσεως. Οι επενδύσεις σε συγγενείς απεικονίζονται στην Κατάσταση 

Χρηµατοοικονοµικής Θέσης 

 στο κόστος, προσαρµοζόµενο στις µεταγενέστερες µεταβολές του µεριδίου του οµίλου στο 

καθαρό ενεργητικό της συγγενούς και λαµβάνοντας υπόψη τις τυχόν αποµειώσεις της αξίας 

µεµονωµένων επενδύσεων. Ζηµίες συγγενών επιχειρήσεων επιπλέον των δικαιωµάτων του 

οµίλου σε αυτές, δεν καταχωρούνται. Το κόστος της απόκτησης µιας συγγενούς, κατά το 

ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία της αναλογίας του αποκτώµενου καθαρού ενεργητικού 

(ενεργητικό – παθητικό – ενδεχόµενες υποχρεώσεις), καταχωρείται ως υπεραξία στη χρήση 

στην οποία έγινε η απόκτηση, περιλαµβανόµενο στο λογαριασµό των επενδύσεων σε 

συγγενείς επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που το κόστος απόκτησης είναι µικρότερο της 

ανωτέρω εύλογης αξίας αυτή η διαφορά καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσης εντός 

της οποίας έγινε η απόκτηση. Στις περιπτώσεις που ο Όµιλος διενεργεί συναλλαγές µε µια 

συγγενή επιχείρηση, τα σχετικά κέρδη και οι ζηµίες απαλείφονται  κατά το ποσοστό 

συµµετοχής του οµίλου στη συγκεκριµένη συγγενή. Μετά την εφαρµογή της µεθόδου καθαρής 

θέσεως, ο Όµιλος επιµετρά εάν είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί ζηµία αποµείωσης και 

εξετάζει σε κάθε ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης εάν υπάρχουν αντικειµενικές 

ενδείξεις ότι η συµµετοχή στη συγγενή εταιρεία έχει αποµειωθεί.  

 
2.4 Συνενώσεις επιχειρήσεων και υπεραξία  

Κάθε συνένωση επιχειρήσεων λογιστικοποιείται µε την εφαρµογή της µεθόδου απόκτησης. Το 

κόστος της απόκτησης υπολογίζεται ως το σύνολο του  ανταλλάγµατος που µεταβιβάστηκε 

υπολογιζόµενο κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης στην εύλογη αξία και του ποσού των 

τυχόν µη ελεγχουσών συµµετοχών στον αποκτώµενο. Για κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο 

αποκτών υπολογίζει τις µη ελέγχουσες συµµετοχές επί του αποκτώµενου είτε στην εύλογη 

αξία ή σε αναλογία επί των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων του 

αποκτώµενου. Τα έξοδα κατά την απόκτηση καταχωρούνται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων. Κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης, ο Όµιλος εκτιµά τα αποκτώµενα 

περιουσιακά στοιχεία και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις προκειµένου για τη κατάλληλη 

ταξινόµησή τους και τον προσδιορισµό τους σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, τις 

οικονοµικές περιστάσεις και τις σχετικές συνθήκες κατά την ηµεροµηνία απόκτησης. Σε 
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περίπτωση συνένωσης επιχειρήσεων που πραγµατοποιείται σταδιακά, ο Όµιλος επιµετρά εκ 

νέου τα συµµετοχικά δικαιώµατα που κατείχε προηγουµένως στον αποκτώµενο στην εύλογη 

αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης µε τη διαφορά να µεταφέρεται στα αποτελέσµατα.  

Τυχόν ενδεχόµενο αντάλλαγµα που µεταβιβάζεται από τον αποκτών θα αναγνωρίζεται στην 

εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης. Οποιεσδήποτε µεταγενέστερες µεταβολές στην 

εύλογη αξία του ενδεχόµενου ανταλλάγµατος, που τεκµαίρεται ότι αποτελούν στοιχείο του 

ενεργητικού ή παθητικού, θα αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9 είτε στα αποτελέσµατα 

είτε ως µεταβολή στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Εάν το ενδεχόµενο αντάλλαγµα 

κατατάσσεται ως στοιχείο της καθαρής θέσης, δεν θα επιµετράται έως την τελική τακτοποίησή 

του µέσω της καθαρής θέσης.  

Η υπεραξία αρχικά αποτιµάται στο κόστος και αποτελεί το υπερβάλλον του αθροίσµατος του 

ανταλλάγµατος που µεταβιβάζεται συν το ποσό που αναγνωρίζεται ως µη ελέγχουσα 

συµµετοχή επί των καθαρών αναγνωρισµένων περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται και 

των αναληφθεισών υποχρεώσεων. Εάν το αντάλλαγµα είναι χαµηλότερο από την εύλογη αξία 

των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται, η διαφορά αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα. Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία επιµετράται στο κόστος µείον 

σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. Για σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης, η υπεραξία η οποία 

έχει αποκτηθεί σε µία συνένωση επιχειρήσεων, κατανέµεται, από την ηµεροµηνία απόκτησης, 

στις Μονάδες ∆ηµιουργίας Ταµιακών Ροών του Οµίλου οι οποίες αναµένεται να 

επωφεληθούν από τη συνένωση, ανεξαρτήτως εάν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή 

υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρείας έχουν κατανεµηθεί στις συγκεκριµένες µονάδες 

δηµιουργίας ταµιακών ροών.  

Όπου η υπεραξία αποτελεί µέρος της Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµιακών Ροών και τµήµα της 

δραστηριότητας της   µονάδας αυτής διατεθεί, η υπεραξία που αναλογεί στην δραστηριότητα 

που διατίθεται συµπεριλαµβάνεται στην λογιστική αξία της δραστηριότητας κατά τον 

υπολογισµό του κέρδους ή της ζηµιάς από την πώληση της δραστηριότητας. Σε αυτή την 

περίπτωση η υπεραξία που έχει διατεθεί επιµετρείται αναλογικά µε τη σχετική αξία της 

δραστηριότητας που έχει πουληθεί και της σχετικής αξίας του τµήµατος της εναποµένουσας 

µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών. 

2.5 Λειτουργικοί τοµείς 

Οι τοµείς ορίζονται µε βάση τη διάρθρωση των εταιριών του Οµίλου, εφόσον οι υπεύθυνοι για 

τη λήψη οικονοµικών αποφάσεων παρακολουθούν τις οικονοµικές πληροφορίες ξεχωριστά, 

όπως παρουσιάζονται από την Εταιρεία και από καθεµία από τις θυγατρικές εταιρίες που 

περιλαµβάνονται στην ενοποίηση.  
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Οι τοµείς που πρέπει να αναφερθούν ξεχωριστά προσδιορίζονται µε βάση τα ποσοτικά 

κριτήρια που θέτει το Πρότυπο. Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών 

στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία 

υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών 

τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται 

προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 

άλλες περιοχές. 

2.6 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

Ο Όµιλος παρουσιάζει τις οικονοµικές του καταστάσεις σε ευρώ το οποίο είναι και το 

λειτουργικό νόµισµα της µητρικής εταιρείας . Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα 

µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ίσχυε την ηµέρα 

της συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης, οι νοµισµατικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση την επίσηµη 

τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την αντίστοιχη ηµεροµηνία. Τα µη-νοµισµατικά στοιχεία 

τα οποία επιµετρώνται στα πλαίσια του ιστορικού κόστους σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται 

χρησιµοποιώντας τη συναλλαγµατική ισοτιµία κατά την ηµεροµηνία της αρχικής συναλλαγής. 

Τα κέρδη ή οι ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές περιλαµβάνονται στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων. 

2.7 Ενσώµατα πάγια 
 
Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και 

τις τυχόν ζηµίες αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες 

δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  

 
Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε µεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία 

των ενσώµατων παγίων µόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στον όµιλο και στην 

εταιρεία µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι 

επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. 

Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται 

και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.  

 
Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις Ενσώµατων Περιουσιακών Στοιχείων λογίζονται µε τη µέθοδο 

της σταθερής απόσβεσης, βάσει συντελεστών που προσεγγίζουν τη µέση ωφέλιµη ζωή των 

Στοιχείων η οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Τα εκτιµώµενα έτη µέσης ωφέλιµης ζωής 

και συντελεστές απόσβεσης ανά κατηγορία παγίων είναι τα ακόλουθα : 
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∆ικαιώµατα Χρήσης        10 – 15                   6% - 10% 

  
Η αξία των βελτιώσεων, σε ακίνητα τρίτων, αποσβένεται κατά τη διάρκεια της µισθωτικής 

περιόδου. 

 
2.8 Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, το οποίο είναι 

προσαυξηµένο µε όλα εκείνα τα έξοδα που σχετίζονται µε την συναλλαγή για την απόκτησή 

τους. Επίσης κατά την µεταγενέστερη επιµέτρησή τους ακολουθείται η µέθοδός του κόστους. 

µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζηµίες αποµείωσης. 

Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις των επενδύσεων σε ακίνητα λογίζονται µε τη µέθοδο της 

σταθερής απόσβεσης, βάσει συντελεστών που προσεγγίζουν τη µέση ωφέλιµη ζωή των 

ακινήτων η οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Τα εκτιµώµενα έτη µέσης ωφέλιµης ζωής 

και οι συντελεστές απόσβεσης έχουν ως ακολούθως: 

                  
Έτη ωφέλιµης 

ζωής 
Συντελεστές 
Απόσβεσης 

50 2% 
    
  2.9 Κόστος δανεισµού 
 
Τα κόστη αναδοχής, τα νοµικά και τα λοιπά άµεσα κόστη που πραγµατοποιούνται, σχετικά µε 

την έκδοση δανείων, αναµορφώνουν το ποσό των δανείων και καταχωρούνται στα 

Αποτελέσµατα µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου κατά τη διάρκεια της σύµβασης 

του δανείου. Τα κόστη δανεισµού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε την πραγµατοποίησή 

τους εκτός από τα κόστη δανεισµού που συνδέονται άµεσα µε την κατασκευαστική περίοδο  

ενσωµάτων παγίων οπότε και αναγνωρίζονται  σε επαύξηση της αξίας των παγίων αυτών. 

 
 
 
 
 
 
 

 Έτη ωφέλιµης 
ζωής 

Συντελεστές 
Απόσβεσης 

 

Υδροηλεκτρικά έργα 

 

50 

 

2% 

Κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 7 – 25 4% - 14% 

Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός 4 – 20 5% - 24% 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 3 – 10 10% - 30% 

Μεταφορικά µέσα 6 – 10 10% - 16% 

Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 4 –  10 10% - 25% 

Άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας        35 – 45 1,5% - 2,5% 
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2.10  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  

Άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
 
Οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις 

αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυµαίνεται από 35-45 έτη. 

 
 ∆ικαιώµατα Χρήσης: ∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης ενσώµατων στοιχείων που 

παραχωρούνται στα πλαίσια συµβάσεων αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και 

αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις αποσβέσεις και κάθε τυχόν ζηµία αποµείωσης. 

 
2.11 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται 

υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους τουλάχιστον ετησίως. Τα περιουσιακά 

στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για αποµείωση της αξίας τους, όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η 

µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση 

κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου ή της µονάδας δηµιουργίας 

ταµειακών ροών (Μ∆ΤΡ). Η ανακτήσιµη αξία καθορίζεται για ένα περιουσιακό στοιχείο εκτός 

εάν αυτό το περιουσιακό στοιχείο δεν δηµιουργεί ταµειακές εισροές οι οποίες είναι κατά 

µεγάλο βαθµό ανεξάρτητες εκείνων που δηµιουργούνται από άλλα περιουσιακά στοιχεία ή 

οµάδες περιουσιακών στοιχείων. Εάν η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας 

Μ∆ΤΡ είναι µικρότερη της λογιστικής αξίας, τότε η λογιστική αξία µειώνεται έως το ύψος της 

ανακτήσιµης. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται µε προεξόφληση των µελλοντικών ροών µε το 

κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο.  

 
Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την 

οποία προκύπτουν. Όταν σε µεταγενέστερη χρήση η ζηµία αποµείωσης πρέπει να 

αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της 

αναθεωρηµένης εκτίµησης της ανακτήσιµης αξίας, στο βαθµό που η νέα αναπόσβεστη αξία 

δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η 

ζηµία αποµείωσης σε προηγούµενες χρήσεις. 

 
Η αναστροφή της ζηµίας αναγνωρίζεται στα έσοδα. 

 
2.12 Χρηµατοοικονοµικά µέσα  

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  

Αρχική αναγνώριση και µεταγενέστερη επιµέτρηση 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της 

συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που ο Όµιλος και η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει 

ή να πουλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, 
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πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση  τα στοιχεία εκείνα που 

αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα.  

 
Η επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου µεταγενέστερα 

της αρχικής αναγνώρισής τους εξαρτάται από την ταξινόµησή τους στις παρακάτω 

κατηγορίες:  

 
α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε 

µεταβολές αναγνωριζόµενες  στα αποτελέσµατα.  

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από 

τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς 

(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και 

αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης), είναι  αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε 

σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός 

χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα που διαχειρίζονται µε σκοπό 

την κερδοσκοπία. 

 
Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην 

εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.  

 
 Στην Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης του Οµίλου και της Εταιρείας τα Παράγωγα 

απεικονίζονται στα κονδύλια των λοιπών βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων / υποχρεώσεων. Οι 

µεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικών 

Εσόδων. 

 
β) Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 

προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 

ανωτέρω. Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε 

αποθεµατικό των λοιπόν συνολικών εσόδων, µέχρι τα στοιχεία αυτά να πωληθούν ή 

χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως 

αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ο τόκος που κερδίζεται 

κατά τη διακράτηση του διαθέσιµου προς πώληση περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται ως 

έσοδο από τόκο χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Η εύλογη αξία των 

διαθέσιµων για πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων συµπεριλαµβάνει και 

την εύλογη αξία τυχόν εγγυήσεων   
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γ) Απαιτήσεις από πελάτες 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 

αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων 

και των τυχόν ζηµιών αποµείωσης.  

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι 

διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για 

τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών 

αποτίµησης, όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που 

διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό 

αγορά συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία ∆ιαθέσιµα προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους. 

 
Αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχειών 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά περίπτωση το µέρος ενός 

χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού ή το µέρος µίας οµάδας χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων ενεργητικού) από-αναγνωρίζονται όταν: 

 

• Τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών πόρων έχουν εκπνεύσει. 

• Ο Όµιλος και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα στην εισροή ταµειακών πόρων από το 

συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα µία υποχρέωση 

προς τρίτους να τα εξοφλήσει πλήρως χωρίς σηµαντική καθυστέρηση, υπό την 

µορφή µίας σύµβασης µεταβίβασης. Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει το 

δικαίωµα εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού ενώ 

παράλληλα είτε (α) έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή 

(β) δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει 

µεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου. Όπου ο Όµιλος και η Εταιρεία 

έχει µεταβιβάσει τα δικαιώµατα εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο 

στοιχείο ενεργητικού αλλά παράλληλα δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου, τότε το στοιχείο 

του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθµό της συνεχιζόµενης συµµετοχής της 

Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόµενη συµµετοχή η οποία έχει τη 

µορφή εγγύησης επί του µεταβιβαζόµενου στοιχείου αποτιµάται στην χαµηλότερη 

αξία µεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του µέγιστου 

ποσού που µπορεί ο Όµιλος και η Εταιρεία να κληθεί να καταβάλλει. 

 
Όταν η συνεχιζόµενη συµµετοχή είναι υπό την µορφή δικαιωµάτων αγοράς και/ή πώλησης 

επί του στοιχείου ενεργητικού (συµπεριλαµβανοµένου και δικαιωµάτων που διακανονίζονται 

ταµειακά), ο βαθµός συνεχιζόµενης εµπλοκής του Οµίλου και της Εταιρείας είναι η αξία του 

µεταβιβαζόµενου στοιχείου που δύναται ο Όµιλος και η Εταιρεία να επαναγοράσουν, µε 
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εξαίρεση την περίπτωση ενός δικαιώµατος πώλησης του στοιχείου το οποίο αποτιµάται σε 

εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόµενη συµµετοχή του Οµίλου και της Εταιρείας περιορίζεται 

στην χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του µεταβιβαζόµενου στοιχείου και την τιµή 

άσκησης του δικαιώµατος. 

 
Αποµείωση αξίας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Σε κάθε ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης ο Όµιλος και η Εταιρεία εκτιµά αν 

υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές 

εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, 

τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το 

κόστος κτήσης και σε σταθερό χρηµατιστηριακό περιβάλλον. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, 

η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσης και 

εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 

Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 

αντικειµενική απόδειξη ότι ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά 

που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η 

διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων 

µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό 

της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. Απαιτήσεις που εκτιµώνται 

ως ανεπίδεκτες εισπράξεως διαγράφονται. 

 
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

Αρχική αναγνώριση και επιµέτρηση 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτελούνται από χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις σε 

εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων χρήσης, δάνεια και υποχρεώσεις ή παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως αποτελεσµατικά µέσα λογιστικής 

αντιστάθµισης.  

 
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία συν, στην περίπτωση 

δανείων, το κόστος συναλλαγών που αποδίδεται άµεσα στην απόκτηση ή την έκδοση της 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις 

από µισθώσεις βάση IFRS 16 του Οµίλου και της Εταιρείας περιλαµβάνουν εµπορικές 

υποχρεώσεις, λοιπές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, βραχυπρόθεσµα 

και µακροπρόθεσµα δάνεια και παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

 
Η µεταγενέστερη της αρχικής αναγνώρισης επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία έχουν ταξινοµηθεί: 

 
 
 



                                    Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων  
                                          για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2019 
                                       (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 

                                                                                 66 
 

α) ∆ανεισµός και εµπορικές υποχρεώσεις 

Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν χρηµατοδότηση των λειτουργιών του Οµίλου και της 

Εταιρείας. Ο διαχωρισµός σε βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα γίνεται ανάλογα µε τις 

ισχύουσες συµβάσεις, εάν προβλέπεται αποπληρωµή τους στους επόµενους δώδεκα µήνες ή 

αργότερα, αντίστοιχα. 

 
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

χρησιµοποιώντας την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κέρδη και ζηµίες αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσµατα χρήσης όταν οι υποχρεώσεις αποαναγνωρίζονται καθώς επίσης και κατά 

τη διάρκεια απόσβεσης µέσω της εφαρµογής της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Το 

αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη τυχόν έκπτωση ή πριµ κατά την 

απόκτηση καθώς και τυχόν κόστη ή δαπάνες που αποτελούν τµήµα του πραγµατικού 

επιτοκίου. Η απόσβεση αυτή περιλαµβάνεται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα των 

αποτελεσµάτων χρήσης. 

 
β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

 
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων χρήσης 

περιλαµβάνουν τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που διακρατώνται για εµπορικούς 

σκοπούς και έχουν χαρακτηριστεί ως χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις σε εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων από την αρχική τους αναγνώριση. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

ταξινοµούνται ως διακρατούµενες για εµπορικό σκοπό εάν έχουν αποκτηθεί µε σκοπό την 

σύντοµη πώλησή τους. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

τα οποία δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αποτελεσµατικά µέσα λογιστικής αντιστάθµισης. Οι 

ζηµίες ή κέρδη των υποχρεώσεων που διακρατώνται για εµπορικούς σκοπούς 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης. 

 
Αποαναγνώριση 

 
Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση παύει να αναγνωρίζεται όταν η υποχρέωση εξοφλείται, 

δηλαδή, όταν η δέσµευση που καθορίζεται στο συµβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή 

εκπνέει. Όταν µια υπάρχουσα χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ανταλλάσσεται µε µια άλλη 

υποχρέωση προς τον ίδιο δανειστή η οποία εµπεριέχει σηµαντικά διαφορετικούς όρους, ή οι 

όροι µίας υφιστάµενης υποχρέωσης τροποποιούνται σηµαντικά, αυτή η ανταλλαγή ή 

µετατροπή αντιµετωπίζεται ως αποαναγνώριση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση 

µίας νέας υποχρέωσης. Η διαφορά των αντίστοιχων λογιστικών αξιών αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα. 
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2.13 Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής 

Θέσης 

µόνο εάν ο Όµιλος και η Εταιρεία έχει νοµικά το δικαίωµα αυτό και προτίθεται να τα 

συµψηφίσει σε καθαρή βάση µεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να 

διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. 

 
Παράγωγα 
 

Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία όπως είναι τα προθεσµιακά συµβόλαια και οι 

συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου, τα οποία χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση του 

οικονοµικού κινδύνου από τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας. 

 
Όλα τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αρχικά αναγνωρίζονται στην 

εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού και ακολούθως αποτιµώνται στην εύλογη 

αξία. Τα παράγωγα απεικονίζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν η εύλογη αξία τους είναι 

θετική και ως υποχρεώσεις όταν η εύλογη αξία τους είναι αρνητική.  

Η εύλογη αξία τους προσδιορίζεται από την τιµή που έχουν σε µια ενεργό αγορά, ή µε τη 

χρησιµοποίηση τεχνικών αποτίµησης σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ενεργός αγορά για τα 

µέσα αυτά. Κέρδη ή ζηµίες από τη µεταβολή της εύλογης αξίας των παραγώγων 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση των αποτελεσµάτων χρήσης εκτός από το αποτελεσµατικό 

τµήµα λογιστικής αντιστάθµισης των παραγώγων που έχουν χαρακτηριστεί ως µέσα 

αντιστάθµισης ταµειακών ροών το οποίο αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα. 

  
2.14 Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου ετήσιου σταθµικού 

κόστους. Το κόστος των εµπορευµάτων περιλαµβάνει τα κόστη και τις δαπάνες απόκτησης των 

εµπορευµάτων. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσης των αποθεµάτων. Η 

καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων 

στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας µετά την αφαίρεση των άµεσων εξόδων πώλησης. 

 
2.15 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις 

όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας και χαµηλού 

ρίσκου. 
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2.16 Μετοχικό κεφάλαιο  

 
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Τα έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, 

αφαιρουµένου του σχετικού φορολογικού οφέλους, καταχωρούνται στα «Αποθεµατικά 

φορολογικών νόµων / Λοιπά). Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την 

απόκτηση επιχειρήσεων, περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 

αποκτάται. Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν 

συντρέχει περίπτωση) εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου και της 

Εταιρείας, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από 

πώληση ιδίων µετοχών, καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο 

εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα Ίδια Κεφάλαια.  

 
2.17 Φόρος Εισοδήµατος - Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  

 
Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και 

τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους που προκύπτουν από τις προσωρινές 

διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, 

εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια 

Κεφάλαια, ο οποίος στην περίπτωση αυτή καταχωρείται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. Ο 

τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων 

των οικονοµικών καταστάσεων, κάθε µιας εκ των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην 

ενοποίηση σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων 

φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών των εταιρειών του Οµίλου, 

όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και υπολογίστηκε 

µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, αφορούν 

περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού 

και Παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων και 

υπολογίζονται µε χρήση των φορολογικών συντελεστών που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις που 

αναµένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του Ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. 

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability 

method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές, κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης 

οικονοµικής θέσης, µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων. 

 
Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές 

υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. 

 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές, κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα 
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υπάρξει επαρκές µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα έναντι του οποίου οι αχρησιµοποίητες 

φορολογικές ζηµιές και οι πιστωτικοί φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν. Η αξία των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία κατάστασης 

οικονοµικής θέσης και µειώνεται κατά την έκταση που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές 

φορολογητέο εισόδηµα που θα καλύψει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία συµψηφίζουν τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και τις 

αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αν και µόνο αν: 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχει ένα νόµιµα εκτελεστό δικαίωµα να συµψηφίσει τρέχουσες 

φορολογικές  απαιτήσεις έναντι τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και οι αναβαλλόµενες 

φορολογικές απαιτήσεις και οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν σε φόρο 

εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή είτε: 

-   στην ίδια φορολογητέα οικονοµική µονάδα, είτε  

- σε διαφορετικές φορολογητέες οικονοµικές µονάδες, οι οποίες προτίθενται να    

συµψηφίσουν τις τρέχουσες φορολογητέες υποχρεώσεις και απαιτήσεις ή να εισπράξουν 

τις απαιτήσεις και να τακτοποιήσουν / εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις συγχρόνως, σε κάθε 

µελλοντική περίοδο στην οποία σηµαντικά ποσά αναβαλλόµενων φορολογικών 

υποχρεώσεων ή απαιτήσεων αναµένονται να τακτοποιηθούν ή να ανακτηθούν.  

 
2.18 Παροχές σε εργαζόµενους 

 
Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές 

  
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως 

έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. 

 

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα 

καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δουλευµένο 

κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που 

αφορά.  

 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση  Χρηµατοοικονοµικής Θέσης για τα 

προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την 

καθορισµένη παροχή. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από 

ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος 

(projected unit credit method).  

 
Οι µεταβολές στις υποχρεώσεις του προγράµµατος καθορισµένων παροχών που σχετίζονται µε 

το κόστος τρέχουσας απασχόλησης και το χρηµατοοικονοµικό κόστος από τόκους 
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αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, ενώ τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που 

προκύπτουν από επανεκτιµήσεις λόγω µεταβολών των παραδοχών, καταχωρούνται στην 

Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων. 

 
Για την προεξόφληση της χρήσης 2019 το επιλεγµένο επιτόκιο ακολουθεί την τάση European 

Corporate bonds AA iBoxx EUR 10 + index, το οποίο και θεωρείται συνεπές προς τις αρχές 

του ∆ΛΠ 19, δηλαδή είναι βασισµένο σε οµόλογα αντίστοιχα ως προς το νόµισµα και την 

εκτιµώµενη διάρκεια σε σχέση µε τις παροχές προς τους εργαζόµενους, όπως και ενδεδειγµένο 

για µακροχρόνιες προβλέψεις.  

 
(γ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

 

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν 

την ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όµιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, 

είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές 

πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις 

παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που 

οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης προεξοφλούνται 

στην παρούσα αξία τους. 

 
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των 

εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά 

γνωστοποίηση ως ενδεχόµενη υποχρέωση.  

 
2.19 Προβλέψεις 

 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος και η Εταιρεία έχει παρούσα δέσµευση (νοµική ή 

τεκµαιρόµενη) ως αποτέλεσµα ενός γεγονότος του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει 

εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για τον διακανονισµό της δέσµευσης και το 

ποσό αυτής µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος 

είναι σηµαντική, οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφληµένη βάση, µε την χρήση ενός 

προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την διαχρονική 

αξία του χρήµατος και για τους κινδύνους που σχετίζονται µε την υποχρέωση. Όταν γίνεται 

προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασµα του 

χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισµού. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε 

ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή 

πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για τον διακανονισµό της δέσµευσης, οι 

προβλέψεις αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον οποίο 

αρχικά δηµιουργήθηκαν. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν 

αναγνωρίζονται. 
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2.20 Αναγνώριση εσόδων 

 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 

καθαρά από τις εκπτώσεις και τις επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 

• Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών µειωµένες µε τις χορηγούµενες εκπτώσεις, 

αναγνωρίζονται όταν οι ουσιώδεις κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών έχουν 

µεταφερθεί στον αγοραστή συνήθως κατά την παράδοσή τους  στους πελάτες, όταν τα 

αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισµένη.  

• Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της.  

• Έσοδα από τόκους: Έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν ο τόκος καθίσταται 

δεδουλευµένος (µε βάση τη µέθοδο πραγµατικού επιτοκίου). 

• Έσοδα από µερίσµατα: Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία 

έγκρισης της διανοµής τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 
2.21 Μισθώσεις 

Όµιλος ως µισθωτής 

 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία µισθώνουν διάφορα στοιχεία του ενεργητικού όπως, πλοία και κτίρια. 

Ως µισθωτής, µε την προηγούµενη λογιστική πολιτική, ο Όµιλος και η Εταιρεία ταξινοµούσαν 

τις µισθώσεις ως λειτουργικές ή χρηµατοδοτικές µε βάση την αξιολόγηση εάν µεταβιβάζονται 

όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του 

ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου 

αυτού. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 16, αναγνωρίζεται το δικαίωµα χρήσης των στοιχείων του 

ενεργητικού και οι υποχρεώσεις µίσθωσης για τις περισσότερες από τις µισθώσεις στις οποίες 

αντισυµβάλλεται ως µισθωτής, εκτός από µισθώσεις µικρής αξίας, οι πληρωµές των οποίων 

καταχωρούνταν µε σταθερή µέθοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε όλη τη διάρκεια της 

µίσθωσης. 

 
Ο Όµιλος απεικονίζει τις υποχρεώσεις µίσθωσης στα κονδύλια «Μακροπρόθεσµες 

Μισθωτικές Υποχρεώσεις» και «Βραχυπρόθεσµες Μισθωτικές Υποχρεώσεις» στην 

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης. 

 
Σηµαντικές λογιστικές πολιτικές: 

Οι µισθώσεις αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης ως ένα δικαίωµα 

χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και µία υποχρέωση µίσθωσης, την ηµεροµηνία που το 

µισθωµένο πάγιο καθίσταται διαθέσιµο για χρήση. Κάθε µίσθωµα κατανέµεται ανάµεσα στην 

υποχρέωση µίσθωσης και τον τόκο, ο οποίος χρεώνεται στα αποτελέσµατα σε όλη τη 
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διάρκεια της µίσθωσης, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο για το υπόλοιπο της 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης σε κάθε περίοδο.  

Τα δικαιώµατα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αρχικά επιµετρούνται στο κόστος τους, και 

στη συνέχεια µειώνονται κατά το ποσό της συσσωρευµένης απόσβεσης και τυχόν 

αποµείωσης. Το δικαίωµα χρήσης αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης 

ζωής του στοιχείου ή της διάρκειας µίσθωσής του, µε τη σταθερή µέθοδο. Η αρχική 

επιµέτρηση των δικαιωµάτων χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αποτελείται από:  

• το ποσό της αρχικής επιµέτρησης της υποχρέωσης µίσθωσης, 

• τις πληρωµές µισθώσεων που έγιναν την ηµεροµηνία έναρξης ή πριν από αυτήν, 

µειωµένες κατά το ποσό των προσφερόµενων εκπτώσεων ή άλλων κινήτρων, 

• τις αρχικές δαπάνες, που είναι άµεσα συνδεδεµένες µε το µίσθιο, 

• τα κόστη αποκατάστασης. 

Τέλος, προσαρµόζονται σε συγκεκριµένες επαναµετρήσεις της αντίστοιχης υποχρέωσης 

µίσθωσης. 

Οι υποχρεώσεις µίσθωσης υπολογίζονται αρχικά στην παρούσα αξία των µισθωµάτων, που 

δεν καταβλήθηκαν στην έναρξη της µίσθωσης. Προεξοφλούνται µε το τεκµαρτό επιτόκιο της 

µίσθωσης ή, εάν αυτό το επιτόκιο δεν µπορεί να προσδιορισθεί από τη σύµβαση, µε το 

διαφορικό επιτόκιο δανεισµού (IBR). Το διαφορικό επιτόκιο δανεισµού είναι το κόστος που ο 

µισθωτής θα όφειλε να πληρώσει για να δανειστεί το απαραίτητο κεφάλαιο, ώστε να 

αποκτήσει ένα στοιχείο παρόµοιας αξίας µε το µισθωµένο στοιχείο ενεργητικού, σε ένα 

παρόµοιο οικονοµικό περιβάλλον και µε παρόµοιους όρους και υποθέσεις.  

Οι υποχρεώσεις µισθώσεων περιλαµβάνουν την καθαρή παρούσα αξία των:  

• σταθερών µισθωµάτων (συµπεριλαµβανοµένου και των «κατ’ ουσίαν» σταθερών 

µισθωµάτων), 

• µεταβλητών µισθωµάτων, που εξαρτώνται από κάποιον δείκτη, 

• υπολειµµατικής αξίας, που αναµένεται να πληρωθεί, 

• τιµής εξάσκησης ενός δικαιώµατος αγοράς, εάν ο εκµισθωτής είναι σχεδόν σίγουρος ότι 

θα εξασκήσει το δικαίωµα, 

• κυρώσεων λήξης µιας µίσθωσης, εάν ο εκµισθωτής επιλέξει αυτό το δικαίωµα. 

Μετά την αρχική τους επιµέτρηση, οι υποχρεώσεις µίσθωσης αυξάνονται από το 

χρηµατοοικονοµικό κόστος τους και µειώνονται από την πληρωµή των µισθωµάτων. Τέλος, 

επανεκτιµώνται όταν υπάρχει αλλαγή: α) στα µισθώµατα εξαιτίας αλλαγής κάποιου δείκτη, β) 

στην εκτίµηση του ποσού της υπολειµµατικής αξίας, που αναµένεται να πληρωθεί, ή γ) στην 

αξιολόγηση ενός δικαιώµατος επιλογής αγοράς ή επέκτασης, που είναι σχετικά βέβαιο ότι θα 

εξασκηθεί ή ενός δικαιώµατος επιλογής λήξης της σύµβασης, που είναι σχετικά βέβαιο ότι δεν 

θα εξασκηθεί.  
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Ο Όµιλος και η Εταιρεία κατά την µετάβαση έκαναν χρήση των παρακάτω πρακτικών 

διευκολύνσεων που προβλέπονται από το ∆ΠΧΑ 16 για µισθώσεις που είχαν ταξινοµηθεί ως 

λειτουργικές, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17.  

• Χρήση των προηγούµενων αξιολογήσεων, οι οποίες έγιναν κατά την εφαρµογή του 

∆ΛΠ 17 και της ∆ιερµηνείας Ε∆∆ΠΧΑ 4, ώστε να προσδιοριστεί εάν µία σύµβαση 

περιέχει µίσθωση, ή εάν µία σύµβαση είναι µίσθωση στην ηµεροµηνία της αρχικής 

εφαρµογής. 

• Χρήση του λογιστικού χειρισµού των λειτουργικών µισθώσεων για µισθώσεις που 

έχουν διάρκεια µικρότερη των 12 µηνών κατά την 1η Ιανουαρίου 2019. 

• Χρήση ενός ενιαίου προεξοφλητικού επιτοκίου σε χαρτοφυλάκιο µισθώσεων µε 

παρόµοια χαρακτηριστικά. 

• Εξαίρεση των αρχικών άµεσων δαπανών για την επιµέτρηση των δικαιωµάτων 

χρήσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά την ηµεροµηνία της πρώτης 

εφαρµογής. 

2.22 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Τα µερίσµατα που διανέµονται στους Μετόχους, παρουσιάζονται ως υποχρέωση την χρονική 

στιγµή κατά την οποία εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 
2.23 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται αρχικά ως έσοδα επόµενων χρήσεων όταν η 

είσπραξη της επιχορήγησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη και ο Όµιλος και η Εταιρεία θα 

εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται. Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα του 

Οµίλου και της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης σε συστηµατική 

βάση στις χρήσεις που αναγνωρίζονται τα αντίστοιχα έξοδα. Επιχορηγήσεις που αφορούν το 

κόστος απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου αναγνωρίζονται ως λοιπά έσοδα 

εκµετάλλευσης σε συστηµατική βάση σύµφωνα µε την ωφέλιµη ζωή του περιουσιακού 

στοιχείου. 

 
2.24 Κέρδη ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη, ανά µετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους 

που αναλογούν στους µετόχους της πλειοψηφίας, µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών κάθε 

χρήσης. 

 
2.25 Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις 
 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι οποίες είναι άτοκες ή φέρουν επιτόκιο 

χαµηλότερο από τα εκάστοτε τρέχοντα επιτόκια της αγοράς, εµφανίζονται στην καθαρή 

παρούσα αξία τους. Οι διαφορές προεξόφλησης, απεικονίζονται σαν χρηµατοοικονοµικά 

έσοδα / έξοδα στα Αποτελέσµατα της εκάστοτε χρήσεως στην οποία προκύπτουν. 
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2.26 Συνδεδεµένα Μέρη 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη παρουσιάζονται ξεχωριστά στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις. Αυτά τα συνδεδεµένα µέρη αφορούν βασικά τους κύριους µετόχους 

και τη ∆ιοίκηση µίας επιχείρησης ή/και των θυγατρικών της εταιρειών, εταιρείες µε κοινό 

ιδιοκτησιακό καθεστώς και/ή ∆ιοίκηση µε την επιχείρηση και τις ενοποιούµενες θυγατρικές ή 

θυγατρικές αυτών των εταιριών. 

 
2.27 ∆ιαχείριση κεφαλαίου 

Πολιτική του Οµίλου είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει 

εµπιστοσύνη εκ µέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η µελλοντική 

της ανάπτυξη. Η διοίκηση παρακολουθεί τα ίδια κεφάλαια τα οποία και εκλαµβάνει στο 

σύνολό τους, µε εξαίρεση τα δικαιώµατα µειοψηφίας, ώστε η σχέση των ξένων 

(αφαιρουµένων των καταθέσεων της Εταιρείας) µε τα ίδια κεφάλαια, να ανέρχεται περίπου 

έως 3 προς 1.  

 
Με βάση τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων, η σχέση ξένα προς ίδια κεφάλαια για τις 

χρήσεις 2019 και 2018, διαµορφώθηκε αντίστοιχα σε 1,54και 3,75  για τον Όµιλο και σε 2,37 

και 3,33 για την Εταιρεία. 

 
H Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις διατάξεις που επιβάλλονται από τον ν. 4548/2018 

σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια. 

 
3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοπιστωτικού κινδύνου 

Οι δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας τους εκθέτουν σε διαφόρους 

χρηµατοπιστωτικούς κινδύνους (συµπεριλαµβανοµένων των συναλλαγµατικών κινδύνων, 

κινδύνων µεταβολής του επιπέδου των επιτοκίων, κινδύνων ταµειακών ροών και κινδύνων 

τιµών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων του 

Οµίλου και της Εταιρείας επικεντρώνεται στη µη προβλεψιµότητα των κεφαλαιαγορών µε 

στόχο την ελαχιστοποίηση των παραγόντων που µπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην 

χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου και της Εταιρείας. Ο Όµιλος και η Εταιρεία σε 

ορισµένες περιπτώσεις χρησιµοποιούν παράγωγα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα προκειµένου 

να αντισταθµίσουν την έκθεσή τους σε ορισµένους κινδύνους. 

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

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

Το τµήµα οικονοµικής διαχείρισης εντοπίζει, αξιολογεί και αντισταθµίζει χρηµατοπιστωτικούς 

κινδύνους σε στενή συνεργασία µε τα υπόλοιπα τµήµατα του Οµίλου και της Εταιρείας. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες για την διαχείριση κινδύνων γενικά και ειδικά 

καλύπτοντας θέµατα όπως συναλλαγµατικούς κινδύνους, κινδύνους µεταβολής επιτοκίων, 
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πιστωτικούς κινδύνους, τη χρήση παραγώγων και µη χρηµατοπιστωτικών µέσων καθώς και 

την επένδυση επιπλέον ρευστότητας. 

Στην συνέχεια αναλύεται η ευαισθησία των αποτελεσµάτων και της καθαρής θέσης του 

Οµίλου και της Εταιρείας µετά από φόρους 24% και 29% για το 2019 και το 2018 αντίστοιχα. 

3.1.1 Κίνδυνοι  

3.1.1.1 Συναλλαγµατικοί Κίνδυνοι 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία δραστηριοποιούνται διεθνώς και εκτίθενται σε κινδύνους 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών που προκύπτουν από την έκθεση σε διαφορετικά νοµίσµατα 

κυρίως του USD του JPY της TRY και του GBP. Συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει από 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα διαφορετικό του €. Ο Όµιλος και η 

Εταιρεία κατά περίπτωση προβαίνουν σε αντιστάθµιση του συναλλαγµατικού κινδύνου µέσω 

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

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση του Οµίλου και της 

Εταιρείας θα είχαν διαµορφωθεί κατά (€ -1) αντίστοιχα (€ -5 και € 144) αντίστοιχα το 2018 για 

τον Όµιλο και την Εταιρεία) (χαµηλότερα) / υψηλότερα, αν το € ήταν ασθενέστερο / 

ισχυρότερο του USD κατά 3% (την συγκρίσιµη χρήση ήταν 10%) µε τις λοιπές µεταβλητές να 

παραµένουν σταθερές, αφενός ως αποτέλεσµα των ζηµιών / κερδών από συναλλαγµατικές 

διαφορές κατά την εξόφληση εµπορικών υποχρεώσεων αντισταθµιζόµενων από πιστωτικές / 

χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές κατά τη µετατροπή των ταµειακών διαθεσίµων και 

ισοδυνάµων και αφετέρου ως αποτέλεσµα των ζηµιών / κερδών από συναλλαγµατικές 

διαφορές κατά την είσπραξη εµπορικών απαιτήσεων . 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση του Οµίλου και της 

Εταιρείας θα είχαν διαµορφωθεί κατά € -14 και € -6 αντίστοιχα (€ 4 το 2018 για τον Όµιλο και 

την Εταιρεία)) (χαµηλότερα) / υψηλότερα, αν το € ήταν ασθενέστερο / ισχυρότερο του JPY 

κατά 5% (την συγκρίσιµη χρήση ήταν 10%) µε τις λοιπές µεταβλητές να παραµένουν 

σταθερές αφενός ως αποτέλεσµα των ζηµιών / κερδών από συναλλαγµατικές διαφορές κατά 

την εξόφληση εµπορικών υποχρεώσεων αντισταθµιζόµενων από πιστωτικές / χρεωστικές 

συναλλαγµατικές διαφορές κατά τη µετατροπή των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων και 

αφετέρου ως αποτέλεσµα των ζηµιών / κερδών από συναλλαγµατικές διαφορές κατά την 

είσπραξη εµπορικών απαιτήσεων. 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση του Οµίλου και της 

Εταιρείας θα είχαν διαµορφωθεί κατά € 151 και € 7 αντίστοιχα (€ 127 και € 1 αντίστοιχα το 

2018  για τον Όµιλο και την Εταιρεία) (χαµηλότερα) / υψηλότερα, αν το € ήταν ασθενέστερο / 

ισχυρότερο του GBP κατά 6% (την συγκρίσιµη χρήση ήταν 10%) µε τις λοιπές µεταβλητές να 

παραµένουν σταθερές κυρίως ως αποτέλεσµα των κερδών / ζηµιών από συναλλαγµατικές 

διαφορές κατά την είσπραξη εµπορικών απαιτήσεων. 
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Στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση του Οµίλου και της 

Εταιρείας θα είχαν διαµορφωθεί κατά € 278 και € 0 αντίστοιχα (€ 285 και € 0 αντίστοιχα το 

2018  για τον Όµιλο και την Εταιρεία) (χαµηλότερα) / υψηλότερα, αν το € ήταν ασθενέστερο / 

ισχυρότερο της TRY κατά 6% (την συγκρίσιµη χρήση ήταν 6%) µε τις λοιπές µεταβλητές να 

παραµένουν σταθερές κυρίως ως αποτέλεσµα των κερδών / ζηµιών από συναλλαγµατικές 

διαφορές κατά την είσπραξη εµπορικών απαιτήσεων. 

3.1.1.2 Κίνδυνοι Αγοράς 

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

επενδύσεις σε µετοχές εισηγµένων εταιρειών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και 

χαρακτηρίζονται για τον σκοπό σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων ως διαθέσιµα προς 

πώληση. Για την διαχείριση των κινδύνων τιµών που προέρχονται από επενδύσεις σε 

µετοχές ο Όµιλος και η Εταιρεία δηµιουργούν διασπορά στο χαρτοφυλάκιο του. Η διασπορά 

του χαρτοφυλακίου είναι σύµφωνη µε τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που 

αφορούν την επένδυση διαθεσίµων σε µετοχές. 

Οι µετοχές του χαρτοφυλακίου περιλαµβάνονται στον Γενικό ∆είκτη του ΧΑ. Η επίδραση που 

θα είχε µια αύξηση/ µείωση του Γενικού ∆είκτη του ΧΑΑ στα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου για τη 

χρήση 2019, µε την παραδοχή αύξησης / µείωσης του Γενικού ∆είκτη του ΧΑ κατά 21,14%, 

διατηρώντας όλες τις λοιπές µεταβλητές παραµένουν σταθερές θα είχε ως εξής: 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση του Οµίλου και της 

Εταιρείας θα είχαν διαµορφωθεί κατά € 1 (€ 0 το 2018) ως αποτέλεσµα των κερδών / 

(ζηµιών) που θα προέκυπταν από την αποτίµηση των λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

του ενεργητικού. 

3.1.1.3 Κίνδυνοι Ταµειακών Ροών και Επιτοκίων 

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

έσοδα και οι λειτουργικές ταµειακές ροές δεν επηρεάζονται ουσιαστικά από την µεταβολή των 

επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει κυρίως από µακροπρόθεσµο και 

βραχυπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό σε € µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 

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

βάση λαµβάνοντας υπόψη την δυνατότητα της αναχρηµατοδότησης µε διαφορετικούς όρους 

και τρόπους καθώς και την ανανέωση υφιστάµενων χορηγήσεων. Με βάση αυτές τις 

δυνατότητες ο Όµιλος και η Εταιρεία υπολογίζουν την επίδραση στα αποτελέσµατα µιας 

µεταβολής των επιτοκίων για τις σηµαντικές χορηγήσεις µεσοπρόθεσµης και 

µακροπρόθεσµης διάρκειας. 

Εάν την 31 ∆εκεµβρίου 2019 τα επιτόκια του Ευρώ ήταν υψηλότερα κατά 20 µονάδες βάσης 

για τον Όµιλο και την Εταιρεία, καθώς η θυγατρική R.F. ENERGY A.E. την 31/12/2019 δεν 

είχε δανεισµό (την συγκρίσιµη χρήση 2018 ήταν υψηλότερα κατά 2 µονάδες βάσης για τον 

Όµιλο της θυγατρικής R.F. ENERGY A.E. και 86 µονάδες βάσης για την Εταιρεία αντίστοιχα) 
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µε τις λοιπές µεταβλητές να παραµένουν σταθερές τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή 

θέση θα είχαν διαµορφωθεί χαµηλότερα για τον Όµιλο και την Εταιρεία κατά € 50 (€ 401 το 

2018). Αυτό θα συνέβαινε κυρίως λόγω του υψηλότερου χρηµατοοικονοµικού κόστους για 

τραπεζικό δανεισµό µε κυµαινόµενο επιτόκιο σε €. 

Εάν την 31 ∆εκεµβρίου 2019 τα επιτόκια του Ευρώ ήταν υψηλότερα κατά 20 µονάδες βάσης 

για τον Όµιλο και την Εταιρεία, καθώς η θυγατρική R.F. ENERGY A.E. την 31/12/2019 δεν 

είχε δανεισµό (την συγκρίσιµη χρήση 2018 ήταν υψηλότερα κατά 2 µονάδες βάσης για τον 

Όµιλο της θυγατρικής R.F. ENERGY A.E. και 86 µονάδες βάσης για την Εταιρεία αντίστοιχα) 

µε τις λοιπές µεταβλητές να παραµένουν σταθερές τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή 

θέση θα είχαν διαµορφωθεί υψηλότερα για τον Όµιλο και την Εταιρεία κατά € 50 (€ 401 το 

2018). Αυτό θα συνέβαινε κυρίως λόγω του χαµηλότερου χρηµατοοικονοµικού κόστους για 

τραπεζικό δανεισµό µε κυµαινόµενο επιτόκιο σε €. 

3.2. Πιστωτικός Κίνδυνος 

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

κυρίως από πιστώσεις σε πελάτες συµπεριλαµβανοµένων των λογαριασµών εισπρακτέων. 

Τα εµπορικά τµήµατα αξιολογούν την φερεγγυότητα του πελάτη λαµβάνοντας υπόψη την 

χρηµατοοικονοµική του κατάσταση, προηγούµενη εµπειρία συναλλαγών και λοιπούς 

παράγοντες και ορίζουν πιστωτικά όρια τα οποία παρακολουθούνται τακτικά και δεν δύναται 

να ξεπεραστούν από έναν µεµονωµένο πελάτη. Οι πωλήσεις σε ιδιώτες αποτελούν περίπου 

το 1% του συνολικού κύκλου εργασιών του Οµίλου και διενεργούνται κυρίως τοις µετρητοίς. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν έγινε υπέρβαση των ορίων πίστωσης και η ∆ιοίκηση του 

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

ρευστοποίηση λογαριασµών εισπρακτέων. Επίσης οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατανέµονται 

σε έναν ευρύ αριθµό πελατών, συνεπώς δεν υφίσταται συγκέντρωσή τους και κατά συνέπεια 

περιορίζεται σηµαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος. 

Η µέγιστη έκθεση του Οµίλου και της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο για εµπορικές 

απαιτήσεις κατά την 31/12/2019 αναλύεται στην σηµείωση 13.  

Αναφορικά µε ενδεχόµενη επίδραση του κορονοϊού Covid 19 αναλυτικά στη σηµείωση 27. 
 

3.3. Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συµπεριλαµβάνει την διασφάλιση ύπαρξης επαρκών 

διαθεσίµων και ισοδύναµων καθώς και την εξασφάλιση της πιστοληπτικής ικανότητας µέσω 

εγκεκριµένων ορίων χρηµατοδότησης για κεφάλαιο κίνησης και έκδοση εγγυητικών σε 

προµηθευτές, που την 31/12/2019 ανερχόταν σε € 87.337  για τον Όµιλο και € 87.262 για την 

Εταιρεία (την 31/12/2018 ανερχόταν σε € 116.958 για τον Όµιλο και 114.691 για την 

Εταιρεία). 

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

ταµειακό πρόγραµµα ρευστότητας µε βάση τις αναµενόµενες ταµειακές εισροές και εκροές. 
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Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις του Οµίλου κατά λήξη µε βάση την 

υπολειπόµενη συµβατική διάρκεια κατά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης.  

Ο Όµιλος 

< 1 έτος 
Από 1 έτος 
µέχρι 2 έτη 

από 2 έτη 

µέχρι 5 έτη > 5 έτη 31-∆εκ-19 

∆άνεια 15.722 2.000 5.500 8.915 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων 1.326 1.381 3.830 9.604 

Λοιπές υποχρεώσεις 27.818 - - - 

Σύνολο 44.866 3.381 9.330 18.519 

 

Ο Όµιλος 

< 1 έτος 

Από 1 έτος µέχρι 

2 έτη 

από 2 έτη µέχρι 

5 έτη > 5 έτη 31-∆εκ-18 

∆άνεια 15.279 7.924 29.762 15.112 

Λοιπές υποχρεώσεις 26.509 - - - 

Σύνολο 41.788 7.924 29.762 15.112 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την λήξη µε βάση την 

υπολειπόµενη συµβατική διάρκεια κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. 

Η Εταιρεία          < 1 

έτος 
από 1 έτος 
µέχρι 2 έτη 

από 2 έτη 

µέχρι 5 έτη 
> 5 έτη 

31-∆εκ-19 

∆άνεια 15.647 2.000 5.500 8.915 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων 1.306 1.360 3.758 9.213 

Λοιπές υποχρεώσεις 27.160 - - - 

Σύνολο 44.113 3.360 9.258 18.128 

 

Η Εταιρεία          < 1 

έτος 
από 1 έτος µέχρι 

2 έτη 

από 2 έτη µέχρι 
5 έτη 

> 5 έτη 
31-∆εκ-18 

∆άνεια 14.708 7.500 28.702 14.900 

Λοιπές υποχρεώσεις 25.964 - - - 

Σύνολο 40.672 7.500 28.702 14.900 

 

Αναφορικά µε ενδεχόµενη επίδραση του κορονοϊού Covid 19 αναλυτικά στη σηµείωση 27. 
 

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 
 

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

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

υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις 

για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των 

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

αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσεως. Η χρήση της διαθέσιµης 
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πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για 

τη διενέργεια εκτιµήσεων. Οι παραδοχές και οι εκτιµήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και 

σύµφωνα µε την ιστορική εµπειρία και άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων 

προσδοκιών για την έκβαση µελλοντικών γεγονότων που θεωρούνται λογικά κάτω από τις 

υφιστάµενες συνθήκες. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αυτές αφορούν στο µέλλον και ως 

συνέπεια, τα πραγµατικά αποτελέσµατα είναι πιθανό να διαφοροποιούνται από τους 

λογιστικούς υπολογισµούς.  

Οι βασικές εκτιµήσεις και κρίσεις που αναφέρονται σε δεδοµένα η εξέλιξη των οποίων θα 

µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των Οικονοµικών Καταστάσεων τους επόµενους 12 

µήνες και έχουν ως εξής: 

 
α) Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων  

Η ∆ιοίκηση εξετάζει την ωφέλιµη ζωη των αποσβέσιµων στοιχείων του ενεργητικού σε κάθε 

ετήσια περίοδο αναφοράς. Την 31/12/2019 η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η ωφέλιµη ζωη 

αντιπροσωπεύει την αναµενόµενη χρησιµότητα των παγίων στοιχείων του ενεργητικού. 

 
β) Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Ο Όµιλος ακολουθεί τις οδηγίες του ∆ΠΧΑ 9 για τον έλεγχο αποµείωσης της αξίας των 

επενδύσεών του. Κατά τον προσδιορισµό του πότε µια επένδυση έχει υποστεί αποµείωση της 

αξίας της ο Όµιλος εκτιµά, µαζί µε άλλους παράγοντες, τη διάρκεια ή την έκταση που η 

εύλογη αξία µιας επένδυσης είναι χαµηλότερη του κόστους, γεγονός το οποίο µπορεί να 

αποτελέσει µία αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης, την χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα και τις 

βραχυπρόθεσµες προοπτικές, καθώς και τις επιχειρηµατικές πολιτικές και το µέλλον της 

επένδυσης. 

 
γ) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων 

που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο 

εισοδήµατος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να 

προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Για τον συνολικό προσδιορισµό της πρόβλεψης για 

φόρο εισοδήµατος όπως παρουσιάζεται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης απαιτούνται 

σηµαντικές εκτιµήσεις. Για συγκεκριµένες συναλλαγές και υπολογισµούς, ο προσδιορισµός 

της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Ο Όµιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 

προβλεπόµενα φορολογικά ζητήµατα µε βάση υπολογισµούς για το κατά πόσο θα προκύψει 

επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσµα αυτών των ζητηµάτων 

διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη 

για φόρο εισοδήµατος και για αναβαλλόµενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο 

προσδιορισµός. 
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(δ) Προβλέψεις αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών εµπορικών απαιτήσεων  

Ο Όµιλος εφαρµόζει µοντέλο µε το οποίο υπολογίζει τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές καθ’ 

όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων του. Το µοντέλο βασίζεται στην εµπειρία του 

παρελθόντος αλλά προσαρµόζεται ώστε να αντανακλά προβλέψεις για τη µελλοντική 

οικονοµική κατάσταση. Σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς, επικαιροποιούνται τα ιστορικά 

ποσοστά που χρησιµοποιούνται και αναλύονται οι εκτιµήσεις της µελλοντικής οικονοµικής 

κατάστασης. Η συσχέτιση µεταξύ των ιστορικών στοιχείων, της µελλοντικής οικονοµικής 

κατάστασης και των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών περιλαµβάνει σηµαντικές εκτιµήσεις. 

Το ύψος των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις αλλαγές 

των συνθηκών και των προβλέψεων της µελλοντικής οικονοµικής κατάστασης.  

 
ε) Πρόβλεψη για αποµείωση αποθεµάτων 

Η διοίκηση του Οµίλου διενεργεί εκτιµήσεις και κρίσεις για τον προσδιορισµό των κατάλληλων 

αποµειώσεων για απαξιωµένα αποθέµατα βασιζόµενη σε λεπτοµερείς αναλύσεις των 

βραδέως κινούµενων αποθεµάτων και σε µελλοντικά σχέδια ρευστοποίησής τους. 

 
στ) Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 

Το ύψος της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική µελέτη. Η 

αναλογιστική µελέτη περιλαµβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών µε το 

προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αµοιβών των εργαζοµένων, την αύξηση 

του δείκτη τιµών καταναλωτή και την αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή. Οι 

παραδοχές που χρησιµοποιούνται εµπεριέχουν σηµαντική αβεβαιότητα και η ∆ιοίκηση του 

Οµίλου προβαίνει σε συνεχή επανεκτίµησή τους. 

 
η) Ενδεχόµενα Στοιχεία του Ενεργητικού και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

Ο Όµιλος εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών του. Η ∆ιοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δεν θα επηρέαζαν σηµαντικά 

την οικονοµική θέση του Οµίλου την 31/12/2019. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των 

ενδεχόµενων υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις 

είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες 

και τις διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και τους κανονισµούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή 

στις διερµηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µια αύξηση ή µια µείωση των ενδεχόµενων 

υποχρεώσεων του Οµίλου στο µέλλον. 

 
θ) Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζηµιών 

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιµοποίητες 

φορολογικές ζηµιές στον βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογητέα 

κέρδη που θα συµψηφιστούν µε αυτές τις φορολογικές ζηµίες. Για τον καθορισµό του ύψους 

της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης που µπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται 

σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης του Οµίλου, οι οποίες βασίζονται στα 
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µελλοντικά φορολογητέα κέρδη σε συνδυασµό µε τις µελλοντικές φορολογικές στρατηγικές 

που θα ακολουθηθούν. 

 
5. Γεωγραφική ανάλυση πωλήσεων 

 
Η γεωγραφική ανάλυση των πωλήσεων του Οµίλου κατά τις χρήσεις που έληξαν την 31 

∆εκεµβρίου 2019 και 2018  έχουν ως εξής:  

Έσοδα πωλήσεων ανά γεωγραφικό τοµέα 

1/1-31/12/2019 

∆ιαρκή 

καταναλωτικά 
αγαθά Λοιπά 

Σύνολο από 
συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο 

Μητρική (Πωλήσεις εσωτερικού)  44.034 -  44.034  -  44.034 

Θυγατρικές (Πωλήσεις 
εσωτερικού)  -   80  80  5.886  5.966 

Μητρική (Πωλήσεις εξωτερικού)  50.078 -  50.078 -  50.078 

Θυγατρικές (Πωλήσεις 
εξωτερικού)   9.517 -  9.517 -  9.517 

∆ιατοµεακά έσοδα ( 6.029) - ( 6.029) - ( 6.029) 

Σύνολο  97.600  80  97.680  5.886  103.566 

          

1/1-31/12/2018 

∆ιαρκή 

καταναλωτικά 
αγαθά Λοιπά 

Σύνολο από 
συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο 

Μητρική (Πωλήσεις εσωτερικού)  31.460 -  31.460  23.968  55.428 

Θυγατρικές (Πωλήσεις 
εσωτερικού)  -  - -  10.254  10.254 

Μητρική (Πωλήσεις εξωτερικού)  46.832 -  46.832 -  46.832 

Θυγατρικές (Πωλήσεις 
εξωτερικού)   5.547 -  5.547 -  5.547 

∆ιατοµεακά έσοδα ( 24.631) - ( 24.631) -  ( 24.631) 

Σύνολο  59.208  -  59.208  34.222  93.430 

 

Ο ανωτέρω πίνακας αναφέρεται σε πωλήσεις οι οποίες πραγµατοποιούνται αφενός από την 

Ελλάδα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και αφετέρου µέσω των θυγατρικών της οι οποίες 

είναι εγκατεστηµένες στο εξωτερικό. 

 Για την χρήση 2019 τα έσοδα από δύο πελάτες του εξωτερικού ανήλθαν σε € 7.781 και € 

3.729 (για την συγκρίσιµη χρήση 2018 τα ποσά ήταν € 5.708 και € 2.800  αντίστοιχα)  και δύο 

πελάτες εσωτερικού µε έσοδα € 3.655 και € 3.582 (για την συγκρίσιµη χρήση 2018 το ποσό 

ήταν € 4.036 και 842 αντίστοιχα). 
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6. Έσοδα 
 
Η ανάλυση των εσόδων του Οµίλου και της Εταιρείας έχει ως ακολούθως : 
 

  Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  1/1-

31/12/2019  

1/1-

31/12/2018  

  1/1-

31/12/2019  

1/1-

31/12/2018  

Πωλήσεις εµπορευµάτων 97.507 59.045   93.924 78.130 

Πωλήσεις υπηρεσιών 173 163   173 163 

Κύκλος εργασιών 97.680 59.208   94.097 78.293 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 5 86   5 43 

Σύνολο από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 

97.685 59.294   94.102 78.336 

Σύνολο από διακοπείσες 
δραστηριότητες 

5.888 34.863 
      

Γενικό σύνολο 103.573 94.157   94.102 78.336 

 
Οι συνολικός κύκλος εργασιών από συνεχιζόµενες δραστηριότητες της F.G. EUROPE A.E. το 

2018 σε επίπεδο Οµίλου ανήλθε σε € 97.680 έναντι € 59.208 της αντίστοιχης χρήσης 2018 

σηµειώνοντας αύξηση κατά 65%. Η αύξηση των πωλήσεων της Εταιρείας στο εξωτερικό 

οφείλεται αφενός στην αγορά της Ιταλίας οπού η Εταιρεία διέθεσε στην συγγενή εταιρεία 

FUJITSU GENERAL COMERCIAL AIR CONTITIONING ITALIA SPA εµπορεύµατα 

κλιµατισµού αξίας € 16.343 στα πλαίσια της συµφωνίας για την µεταβίβαση του 49% (Σηµ. 

1.3.1), ενώ στο 2018 οι πωλήσεις προς την  τότε θυγατρική εταιρεία στην Ιταλία FG EUROPE 

ITALIA SPA είχαν απαλείφει σε ενοποιηµένο επίπεδο και αφετέρου στην αγορά των 

Βαλκανίων οπού σηµείωσε αύξηση 31% κυρίως λόγω των ευνοϊκών οικονοµικών συνθηκών 

(θετικός ρυθµός ανάπτυξης µεγαλύτερος του 3%) καθώς και των ευνοϊκών κλιµατολογικών 

συνθηκών που επικρατήσαν εκεί κατά την διάρκεια του 2019. Στην εσωτερική αγορά 

σηµειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις των κλιµατιστικών κατά 38% κυρίως λόγω των ευνοϊκών 

οικονοµικών συνθηκών (θετικός ρυθµός ανάπτυξης µεγαλύτερος του 2%) καθώς και των 

ευνοϊκών κλιµατολογικών συνθηκών που επικρατήσαν κατά την διάρκεια του 2019. Η κατά 

51% αύξηση των πωλήσεων των Λευκών Συσκευών στο εσωτερικό πέραν του ευνοϊκού 

οικονοµικού κλίµατος στην αγορά, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην προσθήκη του Brand 

HITACHI στην γκάµα των προϊόντων της Εταιρείας.  
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7. ∆απάνες 
 

Οι βασικότερες κατηγορίες δαπανών αναλύονται ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 

Πίνακας κατανοµής εξόδων 1/1-31/12/19 

Λογαριασµός 
Κόστος 
πωλήσεων 

Έξοδα 

διοίκησης 
Έξοδα 

διάθεσης 
Άλλα 

έξοδα Σύνολο 

Αµοιβές &έξοδα προσωπικού (105)  (1.913)  (3.402)  -  (5.420)  

Aµοιβές &έξοδα τρίτων -  (472)  (725)  -  (1.197)  

Παροχές τρίτων -  (421)  (2.369)  -  (2.790)  

Φόροι τέλη -  (143)  (275)  -  (418)  

∆ιάφορα έξοδα (3)  (408)  (4.610)  (230)  (5.251)  

Αποσβέσεις ενσωµατωµένες -  (216)  (1.729)  -  (1.945)  

Προβλέψεις εκµετάλλευσης (107)   - (535)  -  (642)  

Αναλώσεις αποθεµάτων (75.668)  -  -    (75.668)  

Σύνολο από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες (75.883)  (3.573)  (13.645)  (230)  (93.331)  

Σύνολο από διακοπείσες δραστηριότητες (2.921)  (124)  - (7)  (3.052)  

Γενικό Σύνολο (78.804)  (3.697)  (13.645)  (237)  (96.383)  

 

 

Ο Όµιλος 

Πίνακας κατανοµής εξόδων 1/1-31/12/18 

Λογαριασµός 
Κόστος 
πωλήσεων 

Έξοδα 

διοίκησης 
Έξοδα 

διάθεσης 
Άλλα 

έξοδα Σύνολο 

Αµοιβές &έξοδα προσωπικού (85)  (1.586)  (2.881)  -  (4.552)  

Αµοιβές &έξοδα τρίτων -  (231)  (1.195)  -  (1.426)  

Παροχές τρίτων -  (639)  (5.458)  -  (6.097)  

Φόροι τέλη -  (67)  (239)  -  (306)  

∆ιάφορα έξοδα -  (478)  (2.246)  (38)  (2.762)  

Αποσβέσεις ενσωµατωµένες -  (108)  (132)  -  (240)  

Προβλέψεις εκµετάλλευσης (421)  - (301)  -  (722)  

Αναλώσεις αποθεµάτων (40.782)  - -  -  (40.782)  

Σύνολο από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες (41.288)  (3.109)  (12.452)  (38)  (56.887)  

Σύνολο από διακοπείσες δραστηριότητες (26.278)  (948)  (3.392)  (6) (30.624)  

Γενικό Σύνολο (67.566)  (4.057)  (15.844)  (44)  (87.511)  
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Η Εταιρεία 

Πίνακας κατανοµής εξόδων 1/1-31/12/19 

Λογαριασµός 
Κόστος 
πωλήσεων 

Έξοδα 

διοίκησης 
Έξοδα 

διάθεσης 
Άλλα 

έξοδα    Σύνολο 

Αµοιβές &έξοδα προσωπικού (106)  (1.262)  (2.828)  - (4.196)  

Αµοιβές &έξοδα τρίτων - (66)  (506)  - (572)  

Παροχές τρίτων - (285)  (2.300)  - (2.585)  

Φόροι τέλη - (59)  (275)  - (334)  

∆ιάφορα έξοδα - (272)  (4.319)  (2)  (4.593)  

Αποσβέσεις ενσωµατωµένες  (Σηµ.9)    - (155)  (1.704)  - (1.859)  

Προβλέψεις εκµετάλλευσης  (Σηµ. 7.3) (103)  - (354)  - (457)  

Αναλώσεις αποθεµάτων (74.722)  - - - (74.722)  

Σύνολο (74.931)  (2.099)  (12.286)  (2)  

 

(89.318)  

 
Η Εταιρεία 

Πίνακας κατανοµής εξόδων 1/1-31/12/18 

Λογαριασµός 
Κόστος 
πωλήσεων 

Έξοδα 

διοίκησης 
Έξοδα 

διάθεσης 
Άλλα 

έξοδα    Σύνολο 

Αµοιβές &έξοδα προσωπικού (85)  (1.058)  (2.276)  - (3.419)  

Αµοιβές &έξοδα τρίτων - (58)  (472)  - (530)  

Παροχές τρίτων - (472)  (5.429)  - (5.901)  

Φόροι τέλη - (51)  (239)  - (290)  

∆ιάφορα έξοδα - (177)  (1.935)  (19)  (2.131)  

Αποσβέσεις ενσωµατωµένες  (Σηµ.9)    - (73)  (72)  - (145)  

Προβλέψεις εκµετάλλευσης  (Σηµ. 7.3) (552)  - (152)  - (704)  

Αναλώσεις αποθεµάτων (61.068)  - - - (61.068)  

Σύνολο (61.705)  (1.889)  (10.575)  (19)  (74.188)  

 
Τα διάφορα έξοδα αφορούν κυρίως  µεταφορικά και έξοδα προβολής και διαφήµισης. 
 

Η αύξηση του κόστους πωληθέντων σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας οφείλεται αφενός στην 

µείωση του περιθωρίου µικτού κέρδους (22,3% το 2019 έναντι 30,3% το 2018) και (20,4% το 

2019 έναντι 21,0% το 2018) αντίστοιχα και αφετέρου στην αύξηση των πωλήσεων (Σηµ. 6). 

 
7.1 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 
 
Οι αµοιβές και έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής: 
 

  Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  1/1-

31/12/2019 

1/1-

31/12/2018 

  1/1-

31/12/2019 

1/1-

31/12/2018 

Μισθοί και Ηµεροµίσθια (4.171)  (3.685)    (3.272)  (2.592)  

Εργοδοτικές Εισφορές (1.023)  (760)    (707)  (633)  

Λοιπές Παροχές - (14)    - - 

Παροχή σε εργαζοµένους λόγω 

συνταξιοδότησης 
(226)  (177)    (217)  (194)  

Σύνολο από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 

(5.420)  (4.636)    (4.196)  (3.419)  

Σύνολο από διακοπείσες 
δραστηριότητες 

(140)  (1.442)    - - 

Γενικό Σύνολο (5.560)  (6.078)    (4.196)  (3.419)  
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7.2 Χρηµατοοικονοµικό κόστος  
 
Η ανάλυση του χρηµατοοικονοµικού κόστους έχει ως εξής:  

  Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα: 

1/1-

31/12/2019  

1/1-

31/12/2018    

1/1-

31/12/2019  

1/1-

31/12/2018  

Χρεωστικοί τόκοι  (2.430)  (3.284)    (2.365)  (3.232)  

Συναφή µε τους χρεωστικούς τόκους έξοδα (116)  (269)    (105)  (174)  

Λοιπά τραπεζικά έξοδα και προµήθειες  (114)  (49)    (81)  (49)  

Συναλλαγµατικές διαφορές  (848)  (5.944)    (142)  (533)  

Τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων (1.354)  -   (1.335)  - 

Yποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων  - (1)    (2.565)  (1)  

Προεξόφληση τόκων αναλογιστικής µελέτης (9)  (8)    (9)  (8)  

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες (4.871)  (9.555)    (6.602)  (3.997)  

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων από 
διακοπείσες δραστηριότητες (91)  (571)        

Γενικό σύνολο (4.962)  (10.126)    (6.602)  (3.997)  

 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα:           

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 78  10    8  2  

Κέρδη από χρεόγραφα 2 2    - - 

Συναλλαγµατικές διαφορές  588  5.122    195  688  

Αποτίµηση παραγώγων για κάλυψη 

συναλλαγµατικών κινδύνου - 194    - 194  

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες 668  5.328    203  884  

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων από 
διακοπείσες δραστηριότητες 46.381  6    - - 

Γενικό σύνολο 47.049  5.334    - - 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (καθαρά) από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες (4203)  (4.535)    (6.399)  (3.113)  

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων (καθαρά) 

από διακοπείσες δραστηριότητες 46.290  (257)    - - 

Γενικό σύνολο 42.087  (4.792)    (6.399)  (3.113)  

 

Οι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου, FG EUROPE Klima Teknolojileri (Τουρκία) και FG UK 

(Αγγλία) πραγµατοποιούν συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα και ως εκ τούτου παρουσιάζουν 

συναλλαγµατικές διαφορές. Η θυγατρική εταιρεία στην Τουρκία κατά την διάρκεια του 2019 

εµφάνισε συναλλαγµατικές διαφορές (ζηµία) ύψους € 306 ενώ την αντίστοιχη χρήση του 2018 

είχε εµφανίσει ζηµιά ύψους € 937 και η θυγατρική εταιρεία στην Αγγλία κατά την διάρκεια του 

2019 εµφάνισε συναλλαγµατικές διαφορές (ζηµία) ύψους € 6 ενώ την αντίστοιχη χρήση του 

2018 είχε εµφανίσει ζηµιά ύψους € 38. 
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7.3 Προβλέψεις εκµετάλλευσης 

Η ανάλυση των προβλέψεων εκµετάλλευσης έχει ως εξής:  

Ο Όµιλός 

Πίνακας ανάλυσης προβλέψεων εκµετάλλευσης 1/1-31/12/19 1/1-31/12/18 

      

Επισφαλείς απαιτήσεις (513)  (236)  

Απαξίωση αποθεµάτων (107)  (533)  

Λοιπά (22)  - 

Σύνολο (642)  (769)  

      

      

H Εταιρεία 

Πίνακας ανάλυσης προβλέψεων εκµετάλλευσης 1/1-31/12/19 1/1-31/12/18 

      

Επισφαλείς απαιτήσεις (354)  (152)  

Απαξίωση αποθεµάτων (103)  (552)  

Σύνολο (457)  (704)  

 

8. Φόρος εισοδήµατος 
 

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

τις ακόλουθες χρήσεις:  

Επωνυµία Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

F.G. EUROPE A.E. 2014 -2019 

R.F. ENERGY A.E. 2014 -2019 

CITY ELECTRIC A.E. (*) 2014 -2019 

R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ A.E. (*)               2014 -2019 

F.G. EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI SANAYI VE 

TICARET A.S. 
Ανέλεγκτη από την σύσταση της (2014) 

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

 

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

ελεγκτικά γραφεία διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες 

περιορισµένης ευθύνης, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Το 

πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται µετά από έλεγχο που διενεργείται, ως προς την εφαρµογή των 

φορολογικών διατάξεων σε συγκεκριµένα φορολογικά αντικείµενα. Φορολογικές παραβάσεις, 

καθώς και µη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούµενα 

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

πιστοποιητικό αυτό. Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε., υπάγονται σε φορολογικό έλεγχο από Νόµιµους 

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

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

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

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

χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. 
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Την 31/12/2019 παραγράφηκαν οι χρήσεις έως την 31/12/2013 σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παρ. 1 του άρθρ. 36 του Ν. 4174/2013, µε τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από την κείµενη 

νοµοθεσία για παράταση του δικαιώµατος της Φορολογικής ∆ιοίκησης για έκδοση πράξης 

διοικητικού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου σε συγκεκριµένες 

περιπτώσεις 

 
Για τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2014, 2015, 2016 και 2017, οι εταιρείες του Οµίλου 

που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και πληρούν τα σχετικά κριτήρια υπαγωγής στον 

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

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

προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. 

 
*Οι εν λόγω εταιρείες έλαβαν Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης για τις χρήσεις 2011-2013 

ενώ από τη χρήση 2014 και έπειτα και βάσει της τροποποίησης των διατάξεων του 

Ν.4174/2013 άρθρο 65Α παρ.1 δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια του ελέγχου. 

 
Για την χρήση 2019 ο ειδικός έλεγχος για την λήψη έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης 

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

ουσιώδη διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που αποτυπώνονται στις 

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

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

προαιρετική βάση. 

 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι σε ενδεχόµενους µελλοντικούς επανελέγχους από τις 

φορολογικές αρχές, εάν τελικά διενεργηθούν, δεν θα προκύψουν επιπρόσθετες φορολογικές 

διαφορές µε σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

 
Ο φόρος εισοδήµατος, που εµφανίζεται στις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύεται 

ως εξής: 

  Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  

1/1-

31/12/2019  

1/1-

31/12/2018    

1/1-

31/12/2019  

1/1-

31/12/2018  

Φόρος Εισοδήµατος (τρέχουσα χρήση) (1.942)  (456)    (1.942)  (293)  

Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος 1.645  (1.279)    (1.459)  106  

Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων 
λόγω αλλαγής του φορολογικού 

συντελεστή  (513)  509    (432)  (327)  

Φόρος Εισοδήµατος στα αποτελέσµατα 

από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (810)  (1.226)    (3.833)  (514)  

Φόρος Εισοδήµατος στα αποτελέσµατα 

από διακοπείσες δραστηριότητες (13.632)  (80)    - - 

Γενικό σύνολο (14.442)  (1.306)    (3.833)  (514)  
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Ο φόρος εισοδήµατος που αναλογεί στα κέρδη του Οµίλου και της Εταιρείας, διαφέρει από το 

ποσό που θα προέκυπτε µε βάση τον φορολογικό συντελεστή της χρήσεως ως ακολούθως: 

 
Πίνακας συµφωνίας φόρου εισοδήµατος 

  Όµιλος Εταιρεία 

  31.12.19 31.12.18   31.12.19 31.12.18 

Κέρδος προ φόρων 49.086  1.854    7.670  1.035  

Φορολογικός συντελεστής    24% 29%   24% 29% 

Φόρος υπολογιζόµενος βάσει του θεσπισµένου 
φορολογικού συντελεστή   (11.781)  (538)    (1.841)  (300)  

            

Αναµορφώσεις φόρου από :           

Έσοδα µη υποκείµενα σε φόρο - 187    - - 

∆απάνες µη εκπιπτώµενες για τον υπολογισµό του 

φόρου εισοδήµατος (57)  (133)    (29)  (43)  

Μη αναγνωρισµένες φορολογικές ζηµιές (135)  (209)    (708)  - 

Φόρος µερίσµατος θυγατρικής - -   - - 

Αντιστροφή πρόβλεψης φορολογικής επιβάρυνσης - -    - (53)  

Λοιπά (Αναγνώριση αναβαλλόµενου φορού)  - 209   - 209 

Αποαναγνώριση αναβαλλόµενης απαίτησης (792)  (1.085)    (824)  - 

Συµψηφισµός φορολογικών ζηµιών 834  -   - - 

Ποσά µη αναγνωρισµένα για τον υπολογισµό του 

φόρου εισοδήµατος (Μόνιµες διαφορές)  (1.998)  -   - - 

Επίδραση λόγω αλλαγής φορολογικού Συντελεστή 
(448)  509    (431)  (327)  

Σύνολο  (14.377)  (1.060)    (3.833)  (514)  

            

Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων λόγω αλλαγής 
του φορολογικού συντελεστή στις θυγατρικές 
εταιρείες (65)  (246)    - - 

Πραγµατική φορολογική επιβάρυνση (14.442)  (1.306)    (3.833)  (514)  

 

Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων στην Ελλάδα είχε ορισθεί στο 

24% για το 2019 και 29% για το 2018.  
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9. Ενσώµατα πάγια, επενδύσεις σε ακίνητα  και άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Τα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου κατά την 31/12/2019 αναλύονται ως εξής: 

  Ενσώµατα πάγια 

  

Γήπεδα-

Οικόπεδα 

Κτίρια 
και 
τεχνικά 

έργα 

Μηχανήµατα-

Εγκαταστάσεις-
Λοιπός 

Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός 

Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα 

και λοιπός 
εξοπλισµός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση  

Σύνολο 
Ενσώµατων 
Παγίων 

1/1/2018               

Αξία κτήσης 1.087  10.424  70.660  463  1.511  2.920  87.065  

Σωρευµένες αποσβέσεις -  (4.660)  (33.735)  (378)  (1.078)  -  (39.851)  

Αναπόσβεστη αξία 01/01/18 1.087  5.764  36.925  85  433  2.920  47.214  

1/1-31/12/2018               

Προσθήκες -  -  1  -  70  -  71  

Συν/κες διαφορές  - (6)  -   - (38)   - (44)  

Αξία κτήσης από διακοπείσες 
δραστηριότητες  - (72)  (1)   - (184)   - (257)  

Πωλήσεις   -  - -  (103)  -  (20)  (123)  

Αποσβέσεις περιόδου -  (576)  (4.409)  (25)  (115)   - (5.125)  

Σωρευµένες αποσβέσεις από 
διακοπείσες δραστηριότητες -  34  -   - 75   - 109  

Συν/κες διαφορές -  4  -   - 16   - 20  

Αποσβέσεις πωληθέντων -   - -  101   -  - 101  

31/12/2018               

Αξία κτήσης 1.087  10.346  70.660  360  1.359  2.900  86.712  

Σωρευµένες αποσβέσεις -  (5.198)  (38.144)  (302)  (1.102)  -  (44.746)  

Αναπόσβεστη αξία 

31/12/2018 1.087  5.148  32.516  58  257  2.900  41.966  

                

1/1-31/12/2019               

Προσθήκες -  24  8  12  105  1209  1.358  

Αξία κτήσης από διακοπείσες 
δραστηριότητες (10)  (10.003)  (70.398)  (2)  (51)  (14)  (80.478)  

∆ιαγραφές παγίων   -  (33)  -  -  -  -  (33)  

Πωλήσεις      -  -  -  (93)  -  -  (93)  

Αποσβέσεις περιόδου -  (12)  (41)  (22) 90  -  (165)  

Αποσβέσεις περιόδου από 
διακοπείσες δραστηριότητες  - (278)  (2.191)  -  (5)  -  (2.474)  

Σωρευµένες αποσβέσεις από 
διακοπείσες δραστηριότητες  - 5.233  40.250  2  48  -  45.533  

Αποσβέσεις πωληθέντων  - -  -  94  -  -  94  

                

31/12/2019               

Αξία κτήσης 1.077  334  270  277  1.413  4.095  7.466  

Σωρευµένες αποσβέσεις -  (255)  (126)  (228)  (1.149)  -  (1.758)  

Αναπόσβεστη αξία 

31/12/2019 1.077  79  144  49  264  4.095  5.708  
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  Επενδύσεις σε ακίνητα    Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

    Οικόπεδα Κτίρια 

Σύνολο 
Επενδύσεων 
σε ακίνητα   

Άδεια 

παραγωγής 
Αιολικής 
Ενέργειας 

Λοιπά 

δικαιώµατα 

χρήσης 

Σύνολο Άϋλων 
περιουσιακών 
στοιχείων 

1/1/2018                 

Αξία κτήσης   48  241  289    7.113  1.297  8.410  

Σωρευµένες αποσβέσεις   -  (53)  (53)    (1.385)  (584)  (1.969)  

Αναπόσβεστη αξία 01/01/18   48  188  236    5.728  713  6.441  

1/1-31/12/2018                 

Προσθήκες   -  -  -    -  3  3  

Αποσβέσεις περιόδου    - (4)  (4)    (179)  (106)  (285)  

31/12/2018                 

Αξία κτήσης   48  241  289    7.113  1.300  8.413  

Σωρευµένες αποσβέσεις   -  (57)  (57)    (1.564)  (690)  (2.254)  

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2018   48  184  232    5.549  610  6.159  

                  

1/1-31/12/2019                 

Αξία κτήσης από διακοπείσες 
δραστηριότητες   -   - -    (7.113)  (1.291)  (8.404)  

Αποσβέσεις περιόδου   -  (4)  (4)    (33)  -  (33)  

Αποσβέσεις περιόδου από διακοπείσες 
δραστηριότητες   -   -  -   (156)  (6)  (162)  

Σωρευµένες αποσβέσεις από διακοπείσες 
δραστηριότητες   -   -  -   1.753  690  2.443  

                  

31/12/2019                 

Αξία κτήσης   48  241  289    -  9  9  

Σωρευµένες αποσβέσεις   -  (61)  (61)    -  (6)  (6)  

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2019   48  180  228    -  3  3  

 

 

  Ενσώµατα Πάγια µε δικαίωµα χρήσης 

    Κτίρια 

Άδεια 

παραγωγής 
Αιολικής 
Ενέργειας 

Μεταφορικά 

Μέσα Σύνολο  

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2018   -  -  -  -  

            

1/1-31/12/2019           

Προσθήκες   16.420  524  435  17.379  

Αποσβέσεις περιόδου   (1.612)  (32)  (141)  (1.785)  

            

31/12/2019           

Αξία κτήσης   16.420  524  435  17.379  

Σωρευµένες αποσβέσεις   (1.612)  (32)  (141)  (1.785)  

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2019   14.808  492  294  15.594  
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Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατά την 31/12/2019 αναλύονται ως εξής: 

Ενσώµατα πάγια 

  

Γήπεδα-

Οικόπεδα 

Κτίρια 
και 
τεχνικά 

έργα 

Μηχανήµατα-

Εγκαταστάσεις-
Λοιπός 

Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός 

Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 
Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση  

Σύνολο 
Ενσώµατων 
Παγίων 

1/1/2018               

Αξία κτήσης 5  320  261  460  963  20  2.029  

Σωρευµένες αποσβέσεις -  (208)  (75)  (376)  (782)  -  (1.441)  

Αναπόσβεστη αξία 

01/01/18 5  112  186  84  181  20  588  

                

1/1-31/12/2018               

Προσθήκες -  -  1  -  46  -  47  

Πωλήσεις  - -  -  (102)  -  (20)  (122)  

Αποσβέσεις περιόδου -  (12)  (26)  (23)  (80)   - (141)  

Αποσβέσεις πωληθέντων  - -  -  101  -   - 101  

31/12/2018               

Αξία κτήσης 5  320  262  358  1.009  -  1.954  

Σωρευµένες αποσβέσεις -  (220)  (101)  (298)  (862)  -  (1.481)  

Αναπόσβεστη αξία 

31/12/2018 5  100  161  60  147  -  473  

                

1/1-31/12/2019               

Προσθήκες -  24  3  3  75  -  129  

Πωλήσεις  - -  -  (93)  -  -  (93)  

Αποσβέσεις περιόδου -  (14)  (25)  (20)  (58)   - (117)  

Αποσβέσεις πωληθέντων  - -  -  91  -   - 91  

                

31/12/2019               

Αξία κτήσης 5  344  265  268  1.084  -  1.966  

Σωρευµένες αποσβέσεις -  (234)  (126)  (227)  (920)  -  (1.507)  

Αναπόσβεστη αξία 

31/12/2019 5  110  139  41  164  -  459  

 

 

    Επενδύσεις σε ακίνητα   Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

      Οικόπεδα Κτίρια 

Σύνολο 
Επενδύσεων 
σε ακίνητα 

 

 

Λοιπά 

δικαιώµατα 

χρήσης 

Σύνολο Άϋλων 
περιουσιακών 
στοιχείων 

1/1/2018                 

Αξία κτήσης     48  241  289    5  5  
Σωρευµένες αποσβέσεις     -  (53)  (53)    (2)  (2)  

Αναπόσβεστη αξία 01/01/18     48  188  236    3  3  

                  

1/1-31/12/2018                 

Προσθήκες     -  -  -    1  1  
Αποσβέσεις περιόδου      - (4)  (4)    -  -  

31/12/2018                 

Αξία κτήσης     48  241  289    6  6  
Σωρευµένες αποσβέσεις     -  (57)  (57)    (2)  (2)  

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2018     48  184  232    4  4  

                  

1/1-31/12/2019                 

Αποσβέσεις περιόδου     -  (4)  (4)    (1)  (1)  

                  

31/12/2019                 

Αξία κτήσης     48  241  289    6  6  
Σωρευµένες αποσβέσεις     -  (61)  (61)    (3)  (3)  

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2019     48  180  228    3  3  
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Ενσώµατα Πάγια µε δικαίωµα χρήσης 

  Κτίρια 
Μεταφορικά 

Μέσα Σύνολο  

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2018 -  -  -  

        

1/1-31/12/2019       

Προσθήκες 16.420  435  16.855  

Αποσβέσεις περιόδου (1.611)  (142)  (1.753)  

        

31/12/2019       

Αξία κτήσης 16.420  435  16.855  

Σωρευµένες αποσβέσεις (1.611)  (142)  (1.753)  

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2019 14.809  293  15.102  

 

Επί των περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. 

Οι «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» αφορούν κυρίως δαπάνες κατασκευής Αιολικών πάρκων 

των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου.  

 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία 
 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από Άδειες Παραγωγής των θυγατρικών 

εταιρειών της RF Energy Α.Ε. και λοιπά δικαιώµατα χρήσης λογισµικών προγραµµάτων.  

 
Περιβαλλοντική αποκατάσταση 
 
Οι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ενέργειας βάσει 

της υφιστάµενης νοµοθεσίας έχουν την υποχρέωση κατά τη λήξη της άδειας παραγωγής, και 

εφόσον εκείνη δεν ανανεωθεί, να αποξηλώσουν τον τεχνικό εξοπλισµό των αιολικών  πάρκων 

και να αποκαταστήσουν τον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασής τους. 

 

Περιβαλλοντική αποκατάσταση 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 2.152 

Μειώσεις διακοπεισών δραστηριοτήτων (2.152) 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων  
                                          για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2019 
                                       (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 

                                                                                 93 
 

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

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  31/12/2019 31/12/2018   31/12/2019 31/12/2018 

Απαιτήσεις εγγυήσεων χρηµατοοικονοµικών 
µέσων  6.730  9.196    6.730  9.196  

∆οσµένες εγγυήσεις ενοικίων 649  644    556  556  

Λοιπές δοσµένες εγγυήσεις 8  4    5  4  

  7.387  9.844    7.291  9.756  

 

Οι απαιτήσεις εγγυήσεων χρηµατοοικονοµικών µέσων αφορούν υπογεγραµµένη συµφωνία 

κάλυψης κάθε ενδεχόµενης ζηµίας από την αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων έως το 

κόστους κτήσης τους, ήτοι € 6.730. 

  
11. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ενεργητικού 

 
Τα Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αφορούν µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών, οι οποίες αποτιµήθηκαν µε τις τρέχουσες τιµές κλεισίµατος της συνεδριάσεως των εν 

λόγω Χρηµατιστηρίων στις 31/12/2019 (επίπεδο 1) καθώς και µετοχές µη εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών οι οποίες αποτιµώνται στην τιµή κτήσης τους και ελέγχονται για 

αποµείωση µέσω των αποτελεσµάτων λόγω του ότι η εύλογη αξία τους δεν µπορεί να 

προσδιορισθεί. Στη διάρκεια της περιόδου 1/1-31/12/2019 δεν υπήρξε αλλαγή στην 

ταξινόµηση των διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων.  

 
Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 

 
Ο Όµιλος χρησιµοποιεί την παρακάτω κατηγοριοποίηση για τον καθορισµό και τη 

γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά τεχνική αποτίµησης: 

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

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

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

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

άµεσα είτε έµµεσα) σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς. 

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

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

παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς. 

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

παθητικού που αποτιµώνται σε εύλογες αξίες  κατά την 31/12/2019 για τον Όµιλο και την 

Εταιρεία: 
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Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού Επίπεδο 1 Σύνολο 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - µετοχές εισηγµένες  
 

3.439 3.439 

Σύνολο 3.439 3.439 

 

Εντός της περιόδου 1/1-31/12/2019, δεν υπήρχαν µεταφορές µεταξύ των Επιπέδων. 
 

  Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

  31/12/2019 31/12/2018   31/12/2019 31/12/2018 

Μετοχές εισηγµένες στο ΧΑ 3.439  973    3.439  973  

Μη εισηγµένες µετοχές εσωτερικού 32 32   32 32 

Σύνολα χρηµ/κών στοιχείων επενδυτικού 
χαρτοφυλακίου  3.471  1.005  

  
3.471  1.005  

            

  Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

  31/12/2019 31/12/2018   31/12/2019 31/12/2018 

Υπόλοιπο ανοίγµατος 1.004 1.090   1.004 1.090 

Προσθήκες -  2.000    -  2.000  

Μεταβολή εύλογης αξίας µέσω 

αποτελεσµάτων 2.467  (2.085)    2.467  (2.085)  

Υπόλοιπο κλεισίµατος 3.471  1.005    3.471  1.005  

 

12. Αποθέµατα 

 
Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  31/12/2019 31/12/2018    31/12/2019 31/12/2018  

Εµπορεύµατα 28.729 45.894   26.983 43.469 

Πρόβλεψη απαξίωσης 
αποθεµάτων (1.358)  (1.251)    (1.313)  (1.210)  

Σύνολο 27.371 44.643   25.670 42.259 

 

Η σηµειωθείσα µείωση των αποθεµάτων, κυρίως κλιµατιστικών, οφείλεται κατά κύριο λόγο 

στην διακοπή της δραστηριότητας του Οµίλου στην αγορά της Ιταλίας µέσω της µεταβίβασης 

του 51% της θυγατρικής εταιρείας FG ITALIA SPA (Σηµ. 1.3.1). 

 
Η κίνηση της πρόβλεψης των απαξιωµένων αποθεµάτων έχει ως εξής :  

       

  Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

Υπόλοιπο πρόβλεψης απαξιωµένων αποθεµάτων 01/01/2018 (927)   (658)  

Μειώσεις διακοπτόµενων δραστηριοτήτων  209   - 

∆απάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01/01-31/12/2018 (533)   (552)  

Υπόλοιπο πρόβλεψης απαξιωµένων αποθεµάτων 31/12/2018 (1.251)   (1.210)  

∆απάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01/01-31/12/2019 (107)   (103)  

Υπόλοιπο πρόβλεψης απαξιωµένων αποθεµάτων 31/12/2019 (1.358)   (1.313)  

 

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

ρευστοποιήσιµη αξία τους επηρεάζει το “Κόστος Πωλήσεων’’. 
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13. Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

 
Οι λογαριασµοί εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής: 

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  31/12/2019 31/12/2018    31/12/2019 31/12/2018  

Πελάτες  30.040  26.950    33.746  26.121  

Μεταχρονολογηµένες επιταγές πελατών 5.094  5.072    5.094  5.072  

Γραµµάτια πελατών 1.432  626    25  - 

Προβλέψεις επισφαλών πελατών (8.124)  (8.060)    (7.863)  (7.958)  

  28.442  24.588    31.002  23.235  

Λοιποί χρεώστες 10.491  9.070    9.373  8.897  

Σύνολο 38.933  33.658    40.375  32.132  

 

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

Εταιρείας την 31/12/2019 εµφανίζεται ως προς το συνολικό υπόλοιπο των πελατών, 

επιταγών, γραµµατίων και προβλέψεων, αυξηµένο κατά  15,0% και 33,4% αντίστοιχα σε 

σχέση µε το υπόλοιπο της 31/12/2018. Η σηµειωθείσα αυξήση οφείλεται στην αύξηση των 

πωλήσεων σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας. Τους αµέσως επόµενους µήνες, µε την 

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

σηµαντικά.  

 
Η κίνηση της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων έχει ως εξής :  

  Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 31.12.2018 (4.667)  (4.510)  

Αλλαγή σε λογιστική πολιτική  (3.296)  (3.296)  

Αναπροσαρµοσµένο υπόλοιπο 1/1/2018 (7.963)  (7.806)  

Μειώσεις διακοπτόµενων δραστηριοτήτων 139  -  

∆απάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01/01-31/12/2018 (236)  (152)  

Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 31.12.2018 (8.060)  (7.958)  

∆ιαγραφή πρόβλεψης επισφαλών πελατών 01/01-31/12/2019 449  449  

∆απάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01/01-31/12/2019 (513)  (354)  

Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 31/12/2019 (8.124)  (7.863)  

 

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

∆ιάθεσης”. 

 
Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται  σε κατηγορίες ανάλογα µε 

τις ηµέρες βάσει των οποίων καθίστανται απαιτητές  ως εξής: 
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  Όµιλος Εταιρεία 

Ενηλικιωµένα υπόλοιπα πελατών 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 

Έως 30 ηµέρες 5.447 8.929 3.993 6.821 

Από 31 έως 60 ηµέρες 7.331 4.733 6.691 3.874 

Από 61 έως 90 ηµέρες 2.078 4.458 3.616 3.171 

Από 91 έως 120 ηµέρες 3.153 3.450 2.804 2.236 

Από 121 έως 150 ηµέρες 893 1.057 647 944 

Από 151 έως 180 ηµέρες 4.251 1.049 4.833 1.438 

Από 181 έως 360 ηµέρες 5.724 1.396 7.748 4.914 

Μη ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις 28.875 25.072 30.332 23.398 

Πάνω από 361 ηµέρες 7.754 7.576 8.533 7.734 

Πρόβλεψη αποµείωσης  (8.187)  (8.060)  (7.863)  (7.897)  

Ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις (433)  (484)  670  (163)  

Σύνολο απαιτήσεων 28.442 24.588 31.002 23.235 

 

Ο λογαριασµός «Λοιποί Χρεώστες» αναλύεται ως εξής :  

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  31/12/2019 31/12/2018    31/12/2019 31/12/2018  

∆ηµόσιο - απαίτηση φόρων (ΦΠΑ, 

Παρακρατούµενοι φόροι, κ.λ.π.) 1.122  1.536    837  793  

∆εσµευµένες καταθέσεις τραπεζών 515  515    -  -  

Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων 3.020  3.771    3.020  5.337  

Προπληρωθέντα έξοδα 573  566    239  110  

Αγορές εµπορευµάτων υπό παραλαβή 1.608  566    1.608  566  

Απαιτήσεις από εκχωρηθέντα αξιόγραφα 3.629  2.028    3.629  2.028  

Λοιπά 24  88    40  63  

Σύνολο 10.491  9.070    9.373  8.897  

 

Οι λογιστικές αξίες των πελατών και των λοιπών απαιτήσεων δεν διαφέρουν ουσιωδώς από 

τις εύλογες αξίες τους. 

 
Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Ο Όµιλος εφαρµόζει την απλοποιηµένη προσέγγιση του ∆ΠΧΑ 9 για τον υπολογισµό των 

αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών, σύµφωνα µε την οποία, η πρόβλεψη ζηµιάς επιµετράται 

πάντοτε σε ποσό ίσο µε τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για τις 

εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις. 

Για την επιµέτρηση των αναµενόµενων µελλοντικών πιστωτικών ζηµιών, ο Όµιλος διαχωρίζει 

τις απαιτήσεις µε βάση την ενηλικίωση τους, όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα. Το 

ποσοστό ζηµιάς για κάθε κατηγορία εκτιµήθηκε µε βάση ιστορικά στοιχεία καθώς και 

τρέχουσες συνθήκες. Σηµειώνεται ότι το ποσοστό αναµενόµενης πιστωτικής ζηµιάς για τις 

απαιτήσεις άνω του έτους εκτιµήθηκε σε 100%. 

Το αποτέλεσµα των απαιτήσεων του καινούριου προτύπου την 01/01/2018, ήταν η αύξηση 

των προβλέψεων του Οµίλου για αποµείωση κατά €3,3εκ. µε αντίστοιχη επίδραση στην 

έναρξη του λογαριασµού «Υπόλοιπο κερδών εις νέο». Για τη χρήση 2019 το ποσό για τον 
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Όµιλο και τη Εταιρεία ανήλθε σε € 513 και € 354 αντίστοιχα ενώ την συγκρίσιµη περίοδο του 

2018 το ποσό για τον Όµιλο και τη Εταιρεία ανήλθε σε € 236 και € 152 αντίστοιχα. 

 
14. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Όµιλος   Εταιρεία  

 31/12/2019 31/12/2018  31/12/2019 31/12/2018  

Ταµείο 5 11 2 2 

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 24.382 2.590 3.463  1.292 

Σύνολο 24.387 2.601 3.465  1.294 

 

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

τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση.  

 
15. Μετοχικό κεφάλαιο 
 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €15.840 διαιρούµενο σε 52.800.154 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας µετοχής  0,30 λεπτών του € η κάθε µία.  

 
Σηµειώνεται ότι ο σταθµισµένος µέσος όρος των σε κυκλοφορία µετοχών κατά τη διάρκεια της 

χρήσεως 1/1- 31/12/2019 ανέρχεται σε 52.800.154 µετοχές. 

 
16. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας η διαφορά από έκδοση 

µετοχών υπέρ το άρτιο σχηµατίζεται όταν διατίθενται στους µετόχους µετοχές σε τιµή 

µεγαλύτερη της ονοµαστικής τους αξίας. Η διαφορά αυτή δεν αντιπροσωπεύει  αποθεµατικό 

εφόσον δεν δηµιουργείται  από µη διανεµηθέντα κέρδη, αλλά από καταβολές των µετόχων. 

Στις 31 ∆εκεµβρίου η διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ανήρχετο για τον Όµιλο 

και την Εταιρεία σε Ευρώ 6.731.  

 
17. Αποθεµατικά 
 

Οι κινήσεις των αποθεµατικών του Οµίλου και της Εταιρείας παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Όµιλος 

    Προσθήκες   Προσθήκες   

Αποθεµατικό 1/1/2018 (µειώσεις) 31/12/2018 (µειώσεις) 31/12/2019 

Τακτικό 4.396  118  4.514  (391)  4.123  

Αναλογιστικές κέρδη και ζηµιές (123)  73  (50)  149  99  

Συναλλαγµατικές διαφορές από 

µετατροπή εκµεταλλεύσεων (520)  (173)  (693)  (5)  (698)  

Λοιπά - (4)  (4)  120  116  

Σύνολο 3.753  14  3.767  (127)  3.640  
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Εταιρεία 

    Προσθήκες   Προσθήκες   

Αποθεµατικό 1/1/2018 (µειώσεις) 31/12/2018 (µειώσεις) 31/12/2019 

Τακτικό 4.004  - 4.004  37  4.041  

Αναλογιστικές κέρδη και ζηµιές (107)  71  (36)  138  102  

Λοιπά (5)  - (5)  - (5)  

Σύνολο 3.892  71  3.963  175  4.138  

 

17.1 Τακτικό Αποθεµατικό 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία τακτικού 

αποθεµατικού, µε την κατ’ έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5% των ετήσιων, µετά από 

φόρους κερδών, είναι υποχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το ⅓ του 

µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας 

µπορεί όµως να συµψηφισθεί µε σωρευµένες ζηµιές. 

 

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

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 

Προµηθευτές 13.702 13.393 13.536 12.574 

Επιταγές προµηθευτών πληρωτέες 1.373 545 1.373 545 

∆εδουλευµένα έξοδα  162 232 120 180 

∆εδουλευµένοι τόκοι 83 377 83 375 

Παράγωγα  - 14 - - 

Επιστρεπτέο κεφάλαιο στους µετόχους   - 5.337 - - 

Προκαταβολές πελατών 1.830 1.560 1.830 1.560 

Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 23 54 - - 

Μερίσµατα πληρωτέα 27 27 27 27 

Λοιπές Υποχρεώσεις  1.500 3.435 9.500 10.478 

Επιστρεπτέα επιχορήγηση - 1.042 - - 

Φόροι - τέλη  237 268 170 96 

Λοιποί λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων 305 135 207 129 

Σύνολο 19.242 26.419 26.846 25.964 

 
 
Οι µείωση των «Εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων» σε επίπεδο Οµίλου την 31/12/2019 

συγκριτικά µε τις υποχρεώσεις της 31/12/2018, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επιστροφή 

κεφαλαίου ποσού € 5.337 της θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου RF ENERGY AE. 
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19. ∆άνεια 
 
Τα δάνεια αναλύονται ως εξής: 

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

Μακροπρόθεσµα δάνεια 31/12/2019 31/12/2018    31/12/2019 31/12/2018  

Κοινό οµολογιακό δάνειο 31.294 61.607   31.294 59.491 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
πληρωτέες εντός των επόµενων 12 

µηνών (14.879)  (8.812)    (14.879)  (8.389)  

  16.415 52.795   16.415 51.102 

            

Βραχυπρόθεσµα δάνεια           

Βραχυπρόθεσµο µέρος 
µακροπρόθεσµων δανείων 14.879  8.812    14.879  8.389  

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 843  6.470    768  6.319  

  15.722  15.282    15.647  14.708  

 

Κατά την περίοδο 1/1-31/12/2019 ο Όµιλος και η Εταιρεία σύναψαν Συµβάσεις Πιστώσεων µε 

ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασµούς και µε µέσο επιτόκιο περίπου 4,06% και έλαβαν 

βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση από τις τράπεζες µε εκχώρηση απαιτήσεων ύψους € 4.740. 

 
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 08/03/2018 η Εταιρεία εξέδωσε Κοινό 

Οµολογιακό ∆άνειο (ΚΟ∆) Ύψους € 40.980. Την 09/03/2018 υπεγράφη το Πρόγραµµα και η 

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

ΕΘΝΙΚΗ, µε ποσοστά συµµετοχής 34,69%, 31,04%, 24,81% και 9,46% αντίστοιχα. Σκοπός 

του ∆ανείου είναι η αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού, 

µακροπρόθεσµου και βραχυπρόθεσµου και η κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε 

Κεφάλαιο κίνησης. Το ∆άνειο εκταµιεύτηκε εντός του Μαρτίου 2018 και είναι 5ετούς διάρκειας. 

Η εξόφληση του ∆ανείου θα γίνει σε 10 εξαµηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων δύο δόσεις ποσού 

€ 3.889, δύο δόσεις ποσού € 2.500, δύο δόσεις ποσού € 3.000, δύο δόσεις ποσού € 3.500, 

µία δόση ποσού €3.823 και την τελευταία δόση ποσού €11.379. Η πρώτη δόση και η δεύτερη 

πλέον των τόκων πληρώθηκαν σύµφωνα µε τον αρχικό προγραµµατισµό, ενώ η τρίτη και η 

ένατη δόση του δανείου, πλέον των τόκων έχουν προπληρωθεί µέχρι την 31/12/2019. Το 

επιτόκιο του ∆ανείου συµφωνήθηκε σε EURIBOR πλέον περιθωρίου 4,5%. Το περιθώριο µε 

βάσει τους ισχύοντες δείκτες, κυµαίνεται από 3,5-4,5%. Την 11/10/2019 το σύνολο των 

Οµολογιούχων συναίνεσε στη µείωση του επιτοκίου σε 3,80%. Το ∆άνειο καλύπτεται µε την 

προσωπική εγγύηση του κ. Γ. Φειδάκη και µε ενεχυρίαση αποθεµάτων της Εταιρείας ύψους  

€ 10.000. (Από 11/10/2019 αυξήθηκε σε € 15.000).  Με βάση τη σύµβαση κάλυψης του ΚΟ∆, 

η Εταιρεία υποχρεούται στην τήρηση χρηµατοοικονοµικών δεικτών οι οποίοι υπολογίζονται 

στις ετήσιες και εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις. Εντός του Αυγούστου 2019 

προπληρώθηκε ποσό € 15.500 το οποίο µείωσε το οφειλόµενο ποσό του δανείου σε € 

11.379. Κατά την 31/12/2019, η Εταιρεία δεν τηρούσε έναν από τους προαναφερόµενους 

δείκτες, µε αποτέλεσµα το υπολειπόµενο ποσό του δανείου, ύψους € 11.379 να έχει 
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απεικονισθεί στο σύνολο του, στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στις παραγράφους 74-75 του ∆ΛΠ 1. 

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

∆ανείου (ΚΟ∆), ύψους € 20.000, µε την Τράπεζα Αττικής, η οποία ανέλαβε την κάλυψη του 

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

καταβολών. Σκοπός του δανείου ήταν η αποπληρωµή βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων από 

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

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

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

Μέχρι την 31/12/2019 οι 3 πρώτες δόσεις  του δανείου, πλέον των τόκων έχουν εξοφληθεί 

βάσει του αρχικού προγραµµατισµού, ενώ ποσό € 500 πλέον τόκων προεξοφλήθηκε 

µειώνοντας την τελευταία δόση του δανείου. Οι τόκοι του δανείου καταβάλλονται σε τριµηνιαία 

βάση και το επιτόκιο ορίστηκε ως Euribor πλέον περιθωρίου 3,6%. Το ∆άνειο καλύπτεται µε 

προσωπική εγγύηση του κ. Γ. Φειδάκη. Το οφειλόµενο ποσό του δανείου την 31/12/2019 

ανερχόταν σε € 18.400. 

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

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

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

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

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

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

έναρξη των καταβολών την 08/08/2017 και ύψος επιτοκίου Euribor πλέον περιθωρίου 6,0%. 

Εντός του Μαρτίου 2018 το εν λόγω δάνειο εξοφλήθηκε πλήρως και την 26/3/2018 υπεγράφη 

πράξη τροποποίησης των όρων της αρχικής σύµβασης του, µε την έκδοση νέου 

µεσοπρόθεσµου δανείου ύψους € 3.000. Η διάρκεια του νέου δανείου ορίστηκε διετής, η 

εξόφληση του κεφαλαίου θα πραγµατοποιηθεί σε τρεις εξαµηνιαίες δόσεις (€ 750 την 

30/4/2019, € 750 την 30/10/2019 και € 1.500 την 30/4/2020) και το ύψος του επιτοκίου 

ορίστηκε σε Euribor πλέον περιθωρίου 4,5%. Η πρώτες 2 δόσεις πλέον των τόκων έχουν 

εξοφληθεί µέχρι την 31/12/2019. Το ∆άνειο καλύπτεται µε ενέχυρο επί αποθεµάτων ποσού € 

3.000. Το οφειλόµενο ποσό του δανείου την 31/12/2019 ανερχόταν σε € 1.500. 

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

αποτελεσµατικά επιτόκια για τα υπόλοιπα βραχυπρόθεσµα δάνεια ήταν περίπου 4,06%. 
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20. Κρατικές Επιχορηγήσεις 

Ο Όµιλος 

1/1/2018 

Αξία κτήσης 27.143  

Σωρευµένες αποσβέσεις (12.703)  

Αναπόσβεστη αξία 1/1/2017 14.440  

1/1-31/12/2018 

Αποσβέσεις περιόδου (1.704)  

31/12/2018 

Αξία κτήσης 27.143  

Σωρευµένες αποσβέσεις (14.407)  

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2018 12.736  

1/1-31/12/2019 

Αξία κτήσης από διακοπείσες δραστηριότητες (27.143)  

Αποσβέσεις περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες (852)  

Σωρευµένες αποσβέσεις από διακοπείσες δραστηριότητες 15.259  

31/12/2019 

Αξία κτήσης -  

Σωρευµένες αποσβέσεις -  

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2019 -  

 

Οι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου R.F. ENERGY AE πραγµατοποίησαν αποσβέσεις 

επιχορηγήσεων µέχρι την 30/6/2019, ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η µεταβίβαση 

τους. (Σηµ 1.3.2)    

Η θυγατρική εταιρεία ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. αποσβένει εισπραγµένες επιχορηγήσεις 

από το Αιολικό Πάρκο στην θέση ‘’Τσούκα’’ των ∆ήµων Σκυρίτιδας και Βαλτετσίου του Ν. 

Αρκαδίας οι οποίες στην τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε € 239. 

 
Η θυγατρική εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ Α.Ε. αποσβένει εισπραγµένες επιχορηγήσεις 

από το Αιολικό Πάρκο στη θέση “ Λόφοι Κυλινδρίας ” ∆.∆. ∆ροσάτου του ∆ήµου ∆οϊράνης του 

Νοµού Κιλκίς οι οποίες στην τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε € 100. 

 
Η θυγατρική εταιρεία Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. αποσβένει εισπραγµένες 

επιχορηγήσεις από τον Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθµό στη θέση “ Μπουφούσκια ” Αιγίου , οι 

οποίες στην τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε € 36, και από τον Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθµό στη 

θέση ‘’Άγιος Ανδρέας’’ οι οποίες στην τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε € 11. 

 
Η θυγατρική εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ Α∆ΕΡΕΣ Α.Ε. αποσβένει  εισπραγµένες  επιχορηγήσεις, οι 

οποίες στην τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε € 485. 
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21. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόµιµα ασκητό δικαίωµα για συµψηφισµό και υπόκεινται και 

τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή.  

 
Τα συµψηφισµένα ποσά έχουν ως εξής: 

Όµιλος 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) µέσω των αποτελεσµάτων :  

Ποσά σε € 01.01.18 

Μεταβολές 
1.1 -

31.12.2018 

Μεταβολές 
διακοπεισών 
δραστηριοτήτων 31.12.18 

Μεταβολές 
1.1 -

31.12.2019 

Μεταβολές 
διακοπεισών 
δραστηριοτήτων 31/12/2019 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 31 (57) (1) (27) 310 - 283 

Ενσώµατα πάγια (3.068) 27 - (3.041) (415) 3.562 106 

∆ικαιώµατα χρήσης παγίων - - - - 130 - 130 

Αποθέµατα 328 197 - 525 (106) - 419 

Συµµετοχές - - - - (756) - (756) 

Πελάτες και λοιπές 
απαιτήσεις 1.741 (271) - 1.470 (1.394) - 76 

Μακροπρόθεσµα δάνεια (181) 48 - (133) (6) 144 5 

Παροχές σε εργαζοµένους 190 (37) - 153 (106) - 47 

Αναβαλλόµενες κρατικές 
επιχορηγήσεις (2.640) 87 - (2.553) 196 2.357 - 

Προµηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις (6) 9 - 3 - - 3 

Επιστρεπτέος φόρος 
αναγνωρισθέντων ζηµιών 5.007 (1.341) (248) 3.418 (3.086) (272) 60 

Πρόβλεψη για αποµάκρυνση 

εξοπλισµού 414 (4) - 410 (26) (384) - 

Έκτακτη εισφορά ΛΑΓΗΕ 44 - - 44 (44) - - 

Λοιπά (104) (78) 33 (149) (16)  - (165) 

Σύνολο 1.756 (1.420) (216) 120 (5.318) 5.407 208 

 

Εταιρεία 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις): 

  1/1/2018 

Μεταβολές 
1/1 -

31/12/2018 

    31/12/18 

Μεταβολές 
1/1 -

31/12/2019 

31/12/2019 

      
Ενσώµατα πάγια (26) 3 (23) 10 (13) 

∆ικαιώµατα χρήσης παγίων - - - 128 128 

Αποθέµατα 193 148 341 (5) 336 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.695 (301) 1.394 (1.399) (5) 

Μακροπρόθεσµα δάνεια (26) 27 1 4 5 

Παροχές σε εργαζοµένους 163 (38) 125 (100) 25 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (7) 7 - - - 

Επιστρεπτέος φόρος εισοδήµατος 2.792 (597) 2.195 (2.195) - 

Λοιπά 6 (2) 4 (6) (2) 

Σύνολο 4.790 (753) 4.037 (3.563) 474 
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Λόγω της µείωσης του συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος στην Ελλάδα, από την 

επαναµέτρηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από αναβαλλόµενη φορολογία, προέκυψε 

για τον Όµιλο από διακοπείσες δραστηριότητες αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (έξοδο) 

ποσού € 791 και από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (έσοδο) ποσού € 52. Για την Εταιρεία   

αντίστοιχα προέκυψε αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (έξοδο) ποσού  € 432. 

 
22. 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 

αποχωρήσουν από την εργασία τους µε τη συγκατάθεση του εργοδότη τους, οπότε 

δικαιούνται να λάβουν το 50% της νόµιµης αποζηµίωσης. 

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

αναλογιστική µελέτη η οποία έγινε µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2017 µε την µέθοδο 

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

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

αποχώρησης των εν ενεργεία υπαλλήλων. 

Η κίνηση του λογαριασµού από 01/01/2019 έως 31/12/2019 είχε ως εξής: 
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Λογιστικές απεικονίσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 Όµιλος   Εταιρεία 

  2019  2018   2019  2018 

Ποσά αναγνωρισµένα στον Ισολογισµό           

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων 
υποχρεώσεων 420 644   378 576 

Καθαρή υποχρέωση αναγνωριζόµενη στον 
ισολογισµό 420 644   378 576 

            

Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων           

Κόστος Τρέχουσας απασχόλησης 50 72   39 60 

Τόκος στην υποχρέωση 9 9   9 8 

Κανονικό έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 59 81   48 68 

Κόστος διακανονισµών - 1   -  1 

Συνολικό έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 59 82   48 69 

            

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης           

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της 
περιόδου 644 786   576 648 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 50 72   39 60 

Κόστος τόκου 9 9   9 8 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (233) (173)   (233) (173) 

Κόστος περικοπών / διακανονισµών / τερµατισµού 

υπηρεσίας 168 134   168 134 

Αναλογιστική ζηµία / (κέρδος) (218) (108)   (181) (101) 

Αναλογιστική υποχρέωση διακοπείσας 
δραστηριότητας  - (76)    - -  

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της 
περιόδου 420 644   378 576 

            
Ποσά τρέχουσας και προηγούµενης Χρήσης           
Παρούσα αξία υποχρέωσης (412) (646)   (378) (576) 

Πλεόνασµα / (Έλλειµµα) (412) (646)   (378) (576) 

Εµπορικές προσαρµογές στις υποχρεώσεις 189 106   181 101 

            

Αναλογιστικές παραδοχές           

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,78% 1,56%   0,78% 1,56% 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 2019-2021 0,00% 0,00%   0,00% 0,00% 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 2022 και µετά 1,90% 1,90%   1,90% 1,90% 

Πληθωρισµός 1,70% 1,90%   1,70% 1,90% 

            
Λοιπά συνολικά έσοδα / (Έξοδα) 189 106   181 101 

            
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση 

αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό           

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 644 786   576 648 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (233) (173)   (233) (173) 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίσθηκε στο 

λογαριασµό αποτελεσµάτων 227 210   216 202 

Αναλογιστική υποχρέωση διακοπείσας 
δραστηριότητας - (76)    -  - 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 638 747   559 677 

Κατάσταση αναγνωρισµένων (κερδών) και ζηµιών (218) (103)   (181) (101) 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 420 644   378 576 
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Τα παραπάνω αποτελέσµατα εξαρτώνται από τις υποθέσεις (οικονοµικές και δηµογραφικές) 

εκπόνησης της αναλογιστικής µελέτης. Έτσι, κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης 31/12/2019 για 

τον Όµιλο: 

• Εάν είχε χρησιµοποιηθεί επιτόκιο υψηλότερο κατά 0,5% (δηλ. 1,28%) τότε η 

Παρούσα Αξία Υποχρέωσης θα ήταν χαµηλότερη κατά 6,8% ενώ εάν ήταν µικρότερο 

κατά 0,5% θα είχε ως αποτέλεσµα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν µεγαλύτερη  

κατά 7,5%.  

• Εάν είχε χρησιµοποιηθεί υπόθεση αύξησης αποδοχών υψηλότερο κατά 0,5% (δηλ. 

0,5% έως το 2020 και 2,4% µετά το 2021) τότε η Παρούσα Αξία Υποχρέωσης θα ήταν 

υψηλότερη  κατά 5,9% ενώ εάν ήταν µικρότερη κατά 0,5% θα είχε ως αποτέλεσµα η 

αναλογιστική υποχρέωση να ήταν µικρότερη  κατά 4,9%.  

 
23. Μερίσµατα 

 
Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν.4548/2018)  η Εταιρεία υποχρεούται να διανείµει στους 

µετόχους της ελάχιστο µέρισµα (άρθρο 161), το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 35% των 

καθαρών κερδών ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού 

και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσµάτων, που δεν 

προέρχονται από πραγµατοποιηµένα κέρδη), το οποίο καταβάλλεται σε µετρητά. Με 

απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία         

(>66,67% [ 2/3 ]) µπορεί να µειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όµως κάτω του δέκα τοις εκατό 

(10%). Μη διανοµή του ελάχιστου µερίσµατος επιτρέπεται µόνο µε απόφαση της γενικής 

συνέλευσης, που λαµβάνεται µε την αυξηµένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 

130 (δηλαδή απαρτία του 1/ 2 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, που µειώνεται σε 

1/3 σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης) και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του                                               

εκπροσωπουµένου στη συνέλευση κεφαλαίου.  

 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (που λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία) 

είναι δυνατόν, τα κέρδη που είναι διανεµητέα ως ελάχιστο µέρισµα, είτε α) να 

κεφαλαιοποιηθούν και να διανεµηθούν σε όλους τους µετόχους µε µορφή µετοχών, 

υπολογιζόµενων στην ονοµαστική τους αξία ( άρθρο 161 παρ. 3) είτε – στην περίπτωση 

εταιρειών που ελέγχονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά από ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική 

εταιρεία – β) να χορηγηθούν µε µορφή τίτλων ελληνικών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγµένων 

σε ρυθµιζόµενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, 

εφόσον είναι και αυτοί εισηγµένοι, µε την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης 

µεταχείρισης των µετόχων και µε την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν 

αντικείµενο αποτίµησης. 
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Επίσης πέραν του σχηµατισµού τακτικού αποθεµατικού σύµφωνα µε τον Ν. 4548/2018 για 

την διανοµή µερίσµατος απαιτείται η τήρηση των παρακάτω ορίων (του άρθρου 159: 

«Προϋποθέσεις και περιορισµός διανοµής ποσών») 

 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη µείωση του κεφαλαίου, δεν µπορεί να γίνει καµία 

διανοµή στους µετόχους εφόσον, κατά την ηµεροµηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το 

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόµο, 

είναι ή, ύστερα από αυτή τη διανοµή θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου 

προσαυξηµένου µε: α) τα αποθεµατικά, των οποίων η διανοµή απαγορεύεται από το νόµο ή 

το καταστατικό,β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται 

να διανεµηθούν, καιγ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσµάτων, 

που δεν αποτελούν πραγµατοποιηµένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο 

προηγούµενο εδάφιο µειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει 

καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εµφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισµού. 

2. Το ποσό που διανέµεται στους µετόχους δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 

αποτελεσµάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξηµένο µε τα κέρδη, τα οποία 

προέρχονται από προηγούµενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεµατικά για τα 

οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανοµή τους, και µειωµένο: 

(α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσµάτων, που δεν 

αποτελούν πραγµατοποιηµένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζηµιών προηγούµενων χρήσεων 

και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηµατισµό αποθεµατικών, 

σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό. 

Η έννοια της διανοµής των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 περιλαµβάνει ιδίως την καταβολή 

µερισµάτων και τόκων από µετοχές. 
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24. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 
Ως συνδεδεµένα µέρη θεωρούνται θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες που έχουν κοινό 

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

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

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

προµηθεύει αγαθά και παρέχει υπηρεσίες σε αυτά.  

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

Ανεξάρτητα µη Εκτελεστικά µέλη. Οι αµοιβές των ∆ιοικητικών στελεχών, αφορούν αµοιβές για 

υπηρεσίες εξηρτηµένης εργασίας. 

 
Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 

Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη. 

Θυγατρικές :     Η Εταιρεία 

Απαιτήσεις από :       31/12/2019 31/12/2018 

FG EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI SANAYI VE 

TICATER     4.650 4.756 

FG EUROPE UK LTD       2.241 1.262 

R.F. ENERGY A.E.       10 5.349 

Σύνολο       6.901 11.367 

          

Υποχρεώσεις προς :           

FG EUROPE UK LTD       - 43 

R.F. ENERGY A.E.       8.000 750 

Σύνολο       8.000 793 

            

        Η Εταιρεία 

        
1/1-

31/12/2019 

1/1-

31/12/2018 

Έσοδα :           

Αποθέµατα       5.465 5.171 

∆ιοικητικής υποστήριξης       29 57 

Λοιπά       46 - 

Σύνολο       5.540 5.228 

            

Έξοδα και αγορές αποθεµάτων :           

Αποθέµατα       (550) (571) 

Λοιπά       (94) (32) 

Σύνολο       (644) (603) 
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Συγγενείς : Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  
1/1-

31/12/2019 

1/1-

31/12/2018   
1/1-

31/12/2019 

1/1-

31/12/2018 

Έσοδα :           

Αποθέµατα 16.343 18.828   16.343 18.828 

∆ιοικητικής υποστήριξης 28 25   28 25 

Λοιπά 9 -   9 - 

Σύνολο 16.380 18.853   16.380 18.853 

            

Έξοδα και αγορές αποθεµάτων :           

Αποθέµατα (326) (61)   (326) (61) 

Λοιπά (3) -   (3) - 

Σύνολο (329) (61)   (329) (61) 

          

Απαιτήσεις από : 31/12/2019 31/12/2018   31/12/2019 31/12/2018 

FUJITSU GENERAL COMERCIAL AIR 

CONTITIONING ITALIA SPA 8.264 5.300   8.264 5.300 

Σύνολο 8.264 5.300   8.264 5.300 

            

Υποχρεώσεις προς :           

FUJITSU GENERAL COMERCIAL AIR 

CONTITIONING ITALIA SPA 6 -   6 - 

Σύνολο 6 -   6 - 

            

Εταιρείες µε κοινό ιδιοκτησιακό 
καθεστώς Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

Απαιτήσεις από : 31/12/2019 31/12/2018   31/12/2019 31/12/2018 

            

ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. 3.592 576   3.575 555 

            

Υποχρεώσεις προς : 31/12/2019 31/12/2018   31/12/2019 31/12/2018 

ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε.       

(από µισθωτικές υποχρεώσεις) 15.335 3.429   15.335 3.429 

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ - -   - 1.700 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙN∆ΡΙΑΣ ΑΕ - -   - 900 

ΑΙΟΛΙΚΗ Α∆ΕΡΕΣ Α.Ε. - -   - 3.350 

Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. - -   - 150 

RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ AE - -   - 150 

  15.335 3.429   15.335 9.679 

            

  
1/1-

31/12/2019 

1/1-

31/12/2018   
1/1-

31/12/2019 

1/1-

31/12/2018 

Έξοδα           

Ενοίκια (878) (3.274)   (772) (3.163) 

Αποσβέσεις ∆ικαιωµάτων Χρησης 
(Κτιρίων) (1.612) -    (1.612) - 

Τόκοι µισθώσεων (1.306) -    (1.306) - 

Λοιπά έξοδα (11) -   (11) - 

  (3.807) (3.274)   (3.701) (3.163) 
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Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
Στελέχη ∆ιοίκησης : Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

  31/12/2019 31/12/2018   31/12/2019 31/12/2018 

            

Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης 6.811 9.235   6.811 9.235 

            

Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης 3 6   3 6 

            

  Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

Αµοιβές- Λοιπές Παροχές : 
1/1-

31/12/2019 

1/1-

31/12/2018   
1/1-

31/12/2019 

1/1-

31/12/2018 

Αµοιβές (1.628) (1.770)   (1.228) (954) 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία (113) (55)   (95) (55) 

Σύνολο (1.741) (1.825)   (1.323) (1.009) 

            

Έσοδα:       

Αποθέµατα - Έσοδα 34 -   34 - 

 
 
25. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 
 
Την 31.12.2019 δεν υπάρχουν ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις εκ µέρους του 

Οµίλου και της Εταιρείας. 

 

26. ∆εσµεύσεις 

26.1 Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις 

 
Ο Όµιλος δεν έχει ανεκτέλεστα υπόλοιπα συµβάσεων µε προµηθευτές του την 31 ∆εκεµβρίου 

2019. Οι µελλοντικές καταβολές από συµβάσεις για χρηµατοδοτικές µισθώσεις κτιρίων µέχρι 

το έτος 2030 αναµένεται να ανέλθουν σε € 15.334  για τον Όµιλο και την Εταιρεία. Οι 

µελλοντικές καταβολές από συµβάσεις για ενοικιάσεις αυτοκινήτων µέχρι το έτος 2022 

αναµένεται να ανέλθουν για τον Όµιλο  και την Εταιρεία σε € 303. Επίσης οι µελλοντικές 

συµβάσεις για ενοικίαση χώρων για εγκατάσταση Αιολικών πάρκων µέχρι το έτος 2020 (µε 

δικαίωµα επέκτασης επ’ αόριστον) αναµένεται να ανέλθουν για τον Όµιλο σε € 504. 

 
Αναλυτικά οι µελλοντικές καταβολές για χρηµατοδοτικές µισθώσεις κτιρίων και αυτοκινήτων 

και χώρων για εγκατάσταση Αιολικών πάρκων έχει ως εξής :  
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< 1 έτος 
από 1 έτος 
µέχρι 2 έτη 

από 2 έτος 
µέχρι 5 έτη > 5 έτη 

Σύνολο 
31/12/19        

και µετά Όµιλος 

Μελλοντικές συµβάσεις για           

 - ενοικιάσεις κτιρίων 1.178 1.280 3.663 9.213 15.334 

 - ενοικιάσεις αυτοκινήτων 128 80 95 - 303 

- ενοικιάσεις χώρων για    

εγκατάσταση Αιολικών 
πάρκων 

20 21 72 391 504 

Σύνολο 1.326 1.381 3.830 9.604 16.141 

       

            

  

< 1 έτος 
από 1 έτος 
µέχρι 2 έτη 

από 2 έτος 
µέχρι 5 έτη > 5 έτη 

Σύνολο 
31/12/19        

και µετά Εταιρεία                                                   

Μελλοντικές συµβάσεις για           

 - ενοικιάσεις κτιρίων 1.178 1.280 3.663 9.213 15.334 

 - ενοικιάσεις αυτοκινήτων 128 80 95 - 303 

Σύνολο 1.306 1.360 3.758 9.213 15.637 

 

26.2 ∆οθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατα βάρη 

 
Για την κάλυψη του οµολογιακού δανείου ύψους € 40.980 που έλαβε η Εταιρεία την 9/3/2018, 

ενεχυρίασε αποθέµατα ύψους € 10.000. Με την από 11/10/2019 απόφαση των 

Οµολογιούχων αυξήθηκε το ύψος των ενεχυριασµένων αποθεµάτων σε € 15.000 και έγινε 

άρση του υφιστάµενου ενεχύρου επί του 50% των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας R.F. 

ENERGY A.E. που η ίδια κατέχει. 

 
Την 31/12/2019, η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου, R.F. ENERGY A.E. έχει εγγυηθεί 

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

την εγγύηση των εγγυητικών επιστολών έχει δεσµευτεί από την τράπεζα κατάθεση της 

εταιρείας ποσού € 515. Επίσης, ως εξασφάλιση για την έκδοση των εν λόγω εγγυητικών 

επιστολών έχει συσταθεί ενέχυρο επί του συνόλου των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας RF 

ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΑΕ και επί κατάθεσης που διατηρεί η Εταιρεία. 

 
Πέραν των ανωτέρω ο Όµιλος έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές προς τράπεζες στα πλαίσια 

της συνήθους δραστηριότητας. Το ύψος των εκδοθέντων εγγυητικών επιστολών σε τράπεζες 

την 31/12/2019 ανερχόταν σε  €  7.860 (31/12/2018 : € 7.844). 

 
27. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης  

 
Στις 14/02/2020 η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου R.F. ENERGY A.E., ως µοναδική µέτοχος 

της εταιρείας R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., προχώρησε στην υπογραφή 

προσυµφώνου µε την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε για την πώληση και 

µεταβίβαση των µετοχών της εν λόγω θυγατρικής. Επίσης, η R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ 
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ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε µε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14/02/2020, αποφάσισε την εκλογή 

νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου το οποίο συστάθηκε σε σώµα.  

Στο παραπάνω προσύµφωνο προβλέφθηκε νοµικός, τεχνικός και οικονοµικός έλεγχος (due 

dilligence) της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στην RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ο οποίος ολοκληρώθηκε στις 15/3/2020. Η σύµβαση πώλησης των 

µετοχών της εταιρείας (SPA) υπεγράφη στις 23/4/2020, οπότε και έγινε η µεταβίβαση των 

µετοχών, και παράλληλα υποβληθεί η παραίτηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των κ.κ. Ι. 

Παντούση και Ε. Κοροβέση. Το τίµηµα της πώλησης καθορίζεται βάσει συγκεκριµένων όρων 

και προϋποθέσεων της συµφωνίας και θα καταβληθεί σταδιακά βάσει των ως άνω όρων και 

προϋποθέσεων µέχρι το αργότερο 31/12/2023.  

 
Την 24/3/2020 η FG EUROPE AE αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 

θυγατρικής της στην Τουρκία FG EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET 

A.S. κατά € 924, µε σκοπό την κεφαλαιακή της ενίσχυσης. Η αύξηση πραγµατοποιήθηκε την 

27/4/2020 χωρίς την συµµετοχή του άλλου εταίρου και ως εκ τούτου το ποσοστό της FG 

EUROPE AE στην εν λόγω θυγατρική ανήλθε σε 82,06%. 

 
Τον Μάρτιο του 2020, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε τον κορωνοϊό COVID-

19 πανδηµία, η ραγδαία εξάπλωση της οποίας έχει πλήξει την επιχειρηµατική και οικονοµική 

δραστηριότητα σε όλο τον κόσµο και έχει προκαλέσει αναστολή ή επιβράδυνση των 

δραστηριοτήτων σηµαντικών κλάδων της οικονοµίας. 

Οι χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την εξάπλωση της 

πανδηµίας εφαρµόζουν σειρά αυστηρών περιοριστικών µέτρων, γεγονός που έχει αντίκτυπο 

στη δραστηριότητα της FG Europe. ∆έσµη µέτρων για την καταπολέµηση της διασποράς της 

πανδηµίας έλαβε και η Eλληνική πολιτεία, τα οποία περιλαµβάναν µεταξύ άλλων περιοριστικά 

µέτρα στην ελεύθερη διακίνηση των πολιτών και στο κλείσιµο των καταστηµάτων λιανικών 

πωλήσεων. Ήδη όλα τα καταστηµάτα λιανικής έχουν επανέλθει σε κανονική λειτουργία και 

έχει επέλθει πλήρως η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών. 

 
Kίνδυνοι από την πανδηµία του COVID-19 

Η πανδηµία δηµιουργεί σηµαντικό αριθµό κινδύνων που θα µπορούσαν να έχουν επίπτωση  

στην οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα της χρήσης 2020, οι οποίοι εστιάζονται στους 

κάτωθι τοµείς: 

- Απώλεια εσόδων κατά την καλοκαιρινή περίοδο: Ο κλάδος έχει έντονη εποχικότητα 

στους την καλοκαιρινή περίοδο. Η περίοδος Ιούνιος – Σεπτέµβριος είναι µακράν η 

περίοδος µε τις υψηλότερες πωλήσεις και είναι αυτή που καθορίζει σε µεγάλο βαθµό το 

αποτέλεσµα της χρήσης. Τυχόν νέες αποφάσεις για επαναφορά των περιοριστικών 

µέτρων στη διακίνηση των πολιτών ή αλλαγή δεδοµένων στις συνήθειες των πολιτών 

όσον αφορά τις καταναλωτικές συνήθειες τους ή ακόµη δριµύτερη επανάκαµψη της 
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πανδηµίας, θα επηρεάσουν τις πωλήσεις του Οµίλου και θα επιβαρύνουν σηµαντικά τα 

αποτελέσµατα της χρήσης 2020. 

- Οικονοµική θέση / ρευστότητα: Ο Όµιλος FG Europe έχει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση 

και σηµαντικά ταµειακά διαθέσιµα χάριν στις ενέργειες της ∆ιοίκησης που έχουν 

πραγµατοποιηθεί το τελευταίο έτος.  Όµως, η πανδηµία του κορωνοϊού δηµιουργεί νέες 

συνθήκες µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος όσον αφορά τη ρευστότητα του Οµίλου. 

Επίσης, υστέρηση στην ρευστότητα δηµιουργούν και οι περιορισµοί που επεβλήθησαν 

µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου στην είσπραξη µεταχρονολογηµένων επιταγών για 

τις πληττόµενες επιχειρήσεις. 

- Πιστωτικός κίνδυνος: Η Εταιρία χειρίζεται ικανοποιητικά τον πιστωτικό κίνδυνο έχοντας 

αναπτύξει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των 

επισφαλειών. Όµως, η εµφάνιση της πανδηµίας δηµιουργεί νέες συνθήκες και επιτάσσει 

την επαγρύπνηση για την αντιµετώπιση ενδεχόµενων περιπτώσεων αδυναµίας 

πληρωµής ή µεταχρονολόγησης απαιτήσεων που δυνητικά θα µπορούσαν να επέλθουν. 

- Ενδεχόµενη µη συµµόρφωση µε περιοριστικές ρήτρες (covenants): Αναφορικά µε τους 

όρους των συµβάσεων των δανείων, ο Όµιλος πρέπει να συµµορφώνεται µε ορισµένους 

όρους συµπεριλαµβανοµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών. Ο οικονοµικός αντίκτυπος 

του COVID-19 στις δραστηριότητες του Οµίλου είναι αβέβαιος τη δεδοµένη χρονική 

στιγµή. Ο Όµιλος παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση µε σκοπό να ζητήσει έγκαιρα 

από τις τράπεζες και να επιτύχει την παραίτηση τους σχετικά µε τις προαναφερόµενες 

υποχρεώσεις συµµόρφωσης όπου αυτό χρειαστεί. 

Επιπτώσεις στην χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου 

Οι πρόσφατες εξελίξεις αναµένεται να επηρεάσουν σηµαντικά τις οικονοµικές επιδόσεις του 

Οµίλου για τη χρήση 2020. 

Το εύρος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως η διάρκεια της επιδηµίας 

τυχόν λήψη πρόσθετων µέτρων από την κυβερνήση καθώς και το µέγεθος της αρνητικής 

επίδρασης στο σύνολο της παγκόσµιας οικονοµίας. 

Ειδικότερα, η µείωση των πωλήσεων τον µήνα Απρίλιο 2020, σε σχέση µε τον Απρίλιο 2019, 

έφθασε στο 50 %. Η προαναφερόµενη µείωση του ισοδυναµεί µε µείωση του κύκλου 

εργασιών για το µήνα Απρίλιο κατά Ευρώ 1,5εκ.. Το αντίστοιχο ποσοστό µείωσης των 

πωλήσεων που θα σηµειωθεί το µήνα Μάιο 2020 εκτιµάται σε 25%, ιδιαίτερα  βελτιωµένο σε 

σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. Παρ’όλ’αυτά για το πρώτο τετράµηνο της χρήσης 2020 οι 

πωλήσεις από συνεχιζόµενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 27% σε σχέση µε την 

αντίστοιχη περίοδο του  2019 (δεν περιλαµβάνονται οι πωλήσεις προς την συγγενή εταιρεία 

FUJITSU GENERAL COMERCIAL AIR CONTITIONING ITALIA SPA) . 
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Αναµένεται σταδιακή βελτίωση κατά τους επόµενους µήνες του έτους, δεδοµένης της  

χαλάρωσης των περιοριστικών µέτρων.  

Η διοίκηση του Οµίλου αξιολογεί σε συνεχή βάση κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει από την 

εξέλιξη της πανδηµίας και τις σχετικές αποφάσεις που λαµβάνουν οι Αρχές και προσαρµόζει  

τα πλάνα της σε τακτά χρονικά διαστήµατα έχοντας ως βασικό µέληµα την προστασία της 

οικονοµικής θέσης του Οµίλου. Στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης της εξέλιξης της 

απόδοσης του Οµίλου, έγινε σειρά εκτιµήσεων για την πορεία του Οµίλου στην τρέχουσα 

χρήση 2020, οι οποίες φθάνουν σε ποσοστά µείωσης από 5% έως 20% του κύκλου εργασιών 

του Οµίλου το 2020.  

Σηµειώνεται ωστόσο ότι καθώς το φαινόµενο βρίσκεται σε ύφεση , οι ανωτέρω εκτιµήσεις και 

παραδοχές της διοίκησης ενέχουν υψηλό βαθµό αβεβαιότητας. Τα δεδοµένα µπορεί να 

αλλάξουν δραστικά είτε προς τη θετική πλευρά, εφόσoν βρεθούν άµεσα τρόποι 

αντιµετώπισης της πανδηµίας, είτε αρνητικά, σε περίπτωση που επιδεινωθεί η κατάσταση και 

η πανδηµία λάβει µακροχρόνια χαρακτηριστικά. 

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

σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2019, τα οποία θα έπρεπε ή να 

κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών 

καταστάσεων.  
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Οι ανωτέρω Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της F.G. EUROPE Α.Ε. την 07 Ιουλίου 2020 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http:\\www.fgeurope.gr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Γλυφάδα,  07 Ιουλίου 2020  
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