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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  (Ενοποιημένη και Ατομική)  

  Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
 Σηµ. 1/1-31/3/2010  1/1-31/3/2009  1/1-31/3/2010  1/1-31/3/2009 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 3 19.481 20.379  17.543 19.315 
Κόστος Πωλήσεων 3 (12.665) (14.034)  (11.825) (13.617) 
Μικτό Κέρδος  

 
6.816 6.345  5.718 5.698 

Άλλα έσοδα  3 173 165  173 165 
Έξοδα διάθεσης  3 (3.621) (3.333)  (3.515) (3.294) 
Έξοδα διοίκησης 3 (1.160) (1.225)  (710) (720) 
Άλλα έξοδα  3 - (13)  - - 
Κέρδη εκμετάλλευσης  2.208 1.939  1.666 1.849 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  3,4 868 1.245  718 950 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  3,4 (1.801) (2.219)  (1.514) (1.947) 
Κέρδη προ φόρων   1.275 965  870 852 
Φόρος εισοδήµατος  5 (351) (352)  (234) (243) 
Κέρδος περιόδου  924 613  636 609 
       
Λοιπά συνολικά έσοδα       
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία  26 (4) 

 
26 (4) 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου 
καθαρά από φόρο  26 (4) 

 
26 (4) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  950 609 

 
662 605 

       
Το κέρδος αποδίδεται σε :        
Ιδιοκτήτες μητρικής  684 534  636 609 
Δικαιώματα μειοψηφίας  240 79  - - 
Σύνολο  924 613  636 609 
       
Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
αποδίδονται σε :    

 
  

Ιδιοκτήτες μητρικής  710 530  662 605 
Δικαιώματα μειοψηφίας  240 79  - - 
Σύνολο  950 609  662 605 
       
Kέρδη περιόδου ανά μετοχή        
Βασικά (εκφρασμένα σε €): 6 0,0130 0,0101  0,0120 0,0115 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31ης Μαρτίου 2010 (Ενοποιημένη και Ατομική) 
  Όµιλος   Εταιρεία  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Σηµ. 31/3/2010 31/12/2009  31/3/2010 31/12/2009 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Ενσώµατα πάγια 7 36.422 37.026  408 409 
Επενδύσεις σε ακίνητα 7 325 326  325 326 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  7 1.877 1.880  3 4 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  - -  16.481 16.481 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  574 620  482 528 
Αναβαλλόµενοι φόροι  1.572 1.533  582 624 
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία  239 214  239 214 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων  41.009 41.599  18.520 18.586 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           
Αποθέματα  8 41.675 36.741  41.639 36.702 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 9 51.215 62.279  33.491 45.163 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναμα 10 45.525 45.673  29.252 15.076 
Σύνολο κυκλοφορούντων  138.415 144.693  104.382 96.941 
Σύνολο Ενεργητικού   179.424 186.292  122.902 115.527 
       
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        
Ιδια κεφάλαια ιδιοκτητών μητρικής       
Μετοχικό κεφάλαιο   15.840 15.840  15.840 15.840 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο   6.614 6.614  6.726 6.726 
Λοιπά αποθεματικά  5.850 5.824  4.891 4.865 
Αποτελέσματα εις νέον  5.418 4.734  8.830 8.194 
  33.722 33.012  36.287 35.625 
Δικαιώματα μειοψηφίας:   22.958 22.718    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   56.680 55.730  36.287 35.625 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις        
Μακροπρόθεσμα δάνεια  11 54.543 59.948  43.543 48.713 
Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζόμενους  476 470  293 306 
Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις  11.162 11.357  7 10 
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις   657 647  - - 
Αναβαλλόµενοι φόροι  207 117  - - 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  67.045 72.539  43.843 49.029 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις            
Βραχυπρόθεσμα ∆άνεια  11 22.000 10.822  11.155 11 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων 
δανείων 11 11.288 11.165  10.313 10.301 
Οφειλόμενοι φόροι εισοδήµατος   636 1.185  168 926 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  21.775 34.851  21.136 19.635 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  55.699 58.023  42.772 30.873 
Σύνολο υποχρεώσεων  122.744 130.562  86.615 79.902 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων    179.424 186.292  122.902 115.527 
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Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων (Ενοποιημένη) 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Διαθέσιμα για 
πώληση - 

Αποθεματικό  
ευλόγων 
αξιών 

Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων 

Αδιανέμητα 
κέρδη / (Σω-
ρευμένες 
ζημιές) Σύνολο 

Δικαιώματα 
μειοψηφίας 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

          

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

   Μεταβολή περιόδου          
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - - - (4) - 534 530 79 609 

Υπόλοιπο την 31/3/2009 15.840 6.644 2.777 (72) 2.782 5.211 33.182 22.031 55.213 

          

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

   Μεταβολή περιόδου          
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - -  26 - 684 710 240 950 

Υπόλοιπο την 31/3/2010 15.840 6.614 3.118 (50) 2.782 5.418 33.722 22.958 56.680 

  
 
 
 
 

Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων (Ατομική) 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Διαθέσιμα για 
πώληση - 

Αποθεματικό  
ευλόγων αξιών 

Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων 

Αδιανέμητα 
κέρδη / (Σωρ-
ρευμένες 
ζημιές) Σύνολο 

        

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

   Μεταβολή περιόδου        

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - - - (4) - 609 605 

Υπόλοιπο την 31/3/2009 15.840 6.726 2.770 (72) 1.856 8.372 35.492 

        

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

   Μεταβολή περιόδου        

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - - - 26 - 636 662 

Υπόλοιπο την 31/3/2010 15.840 6.726 3.085 (50) 1.856 8.830 36.287 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών  (Ενοποιημένη και Ατομική) 
 Όμιλος  Εταιρεία  

 
1/1-

31/3/2010 
1/1-

31/3/2009   
1/1-

31/3/2010 
1/1-

31/3/2009 
Λειτουργικές δραστηριότητες      
Κέρδη προ φόρων 1.275 965   869 852 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:      
Αποσβέσεις 664 405   31 28 
Προβλέψεις 362 60   348 57 
Συναλλαγματικές διαφορές 426 153   426 258 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας (414) (778)   (263) (589) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 920 1.600   633 1.327 
Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων επενδύσεων (195) (118)   (3) (3) 
Προβλέψεις παροχών σε εργαζομένους 6 15   (13) 10 
Λειτουργικό αποτέλεσμα προ των μεταβολών στο 
κεφάλαιο κίνησης 3.044 2.302   2.028 1.940 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:      
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (4.934) 9.111   (4.937) 9.111 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 10.713 18.393   11.326 18.897 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (14.319) (27.209)   158 (27.279) 
Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπροθεσμών 
απαιτήσεων 46 (3)   46 (2) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (5.450) 2.594   8.621 2.667 
Μείον:      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (478) (1.462)   (233) (1.238) 
Καταβεβλημένοι φόροι (390) (216)   (390) (184) 
Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) (6.318) 916   7.998 1.245 
Επενδυτικές δραστηριότητες      
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων (57) (1.043)   (29) (57) 
Τόκοι εισπραχθέντες 415 818   263 629 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 358 (225)    234 572 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 5.812 -  5.944 - 
Εξοφλήσεις δανείων - (14.373)   - (13.423) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 5.812 (14.373)    5.944 (13.423) 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (148) (13.682)   14.176 (11.606) 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου 45.673 67.727   15.076 44.931 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 45.525 54.045   29.252 33.325 
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
1.  Σύσταση της Εταιρείας και δραστηριότητες Ομίλου 
 

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

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

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

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

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

και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 

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

καλύπτουν συμπληρωματικές υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης (service), διαχείρισης 

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

δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

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

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

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

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

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

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

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

     -  R.F. ENERGY ΓΑΡΜΠΗΣ Α.Ε.                        - R.F. ENERGY ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε. 

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

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

ανήρχετο την 31 Μαρτίου 2010 σε 145 άτομα και της Εταιρείας σε 77 άτομα. Οι μετοχές της 

Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

 
Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιελήφθησαν στις Ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις είναι οι εξής:  
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

31/3/2010 
ΧΩΡΑ 
ΕΔΡΑΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

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

 

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

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

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

βασικού μετόχου και προέδρου της FG EUROPE A.E. και της συμφωνίας των μετόχων για 

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

Α.Ε. περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με την μέθοδο της Ολικής 

Ενοποίησης. 

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

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. η οποία δεν περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

του Ομίλου και της Εταιρείας ως Διαθέσιμο για πώληση χρηματοοικονομικό στοιχείο.    

 
Τα "Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" αφορούν σε κέρδος ποσού € 26 που προέκυψε 

από την αποτίμηση των χρεογράφων που είναι χαρακτηρισμένα ως  "Διαθέσιμα για πώληση 

χρηματοοικονομικά στοιχεία" και αναγνωρίστηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση του Ομίλου και 

της Εταιρείας. 

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

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

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

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

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

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
 Οι παρούσες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί  βάσει του ΔΛΠ 34 

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

διαθέσιμες στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας.  

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

ακολουθούνται κατά τη σύνταξη αυτών των συνημμένων Ενδιάμεσων Οικονομικών 

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

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

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

2010 των οποίων η επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις αναφέρεται παρακάτω στη 

Σημείωση 2.2  

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

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

υπόλοιπα των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τις απαιτούμενες 

γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης 

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

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

πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για 

τη διενέργεια εκτιμήσεων. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν 

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

επί των Οικονομικών Καταστάσεων.  

 
Τα λειτουργικά αποτελέσματα της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2010 δεν 

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

Δεκεμβρίου 2010 λόγω της εποχικότητας του σημαντικότερου ίσως τομέα της επιχειρηματικής 

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

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

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

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

για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η εκτίμηση της Διοίκησης 

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

προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω: 

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

διερμηνείες κατά την 1 Ιανουαρίου 2010:  

 
• Διερμηνεία 17 Διανομές μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες 

Η διερμηνεία διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισμό σε περίπτωση διανομής μη-χρηματικών 

περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες. Συγκεκριμένα διευκρινίζεται το πότε θα πρέπει να 

αναγνωρίζεται υποχρέωση, ο τρόπος επιμέτρησης της υποχρέωσης και των 

σχετιζόμενων περιουσιακών στοιχείων καθώς και το πότε θα πρέπει να 

αποαναγνωρίζεται η υποχρέωση και το περιουσιακό στοιχείο. Η διερμηνεία έχει 

μελλοντική εφαρμογή.  
 

• Αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27 

Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις 

Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό 

συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας 

υπεραξίας, τα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η συνένωση 

επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την 

εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση 

μελλοντικών μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος στα αποτελέσματα 

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

συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική 

καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Συνεπώς δεν επηρεάζουν την υπεραξία ούτε 

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

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

σε περίπτωση απώλειας ελέγχου θυγατρικής.  

 
• Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση - 

Αντικείμενα κατάλληλα προς αντιστάθμιση 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία επιτρέπεται να χαρακτηρίσει μέρος των 

μεταβολών στην εύλογη αξία ή της διακύμανσης των χρηματοροών ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου ως αντισταθμισμένο αντικείμενο. Επίσης, η διερμηνεία αυτή 
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καλύπτει τον χαρακτηρισμό του πληθωρισμού ως κίνδυνο προς αντιστάθμιση ή μέρος 

ενός τέτοιου κινδύνου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.  

 
• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 Πρόσθετες εξαιρέσεις κατά την πρώτη εφαρμογή των 

ΔΠΧΑ. Σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή, οι επιχειρήσεις που για πρώτη φορά 

συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧA δύνανται: α) Να μην 

επανεξετάσουν το αν μία συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση (βάσει της Διερμηνείας 4) στην 

περίπτωση που την αξιολόγηση αυτή την έχουν ήδη πραγματοποιήσει σύμφωνα με τα 

προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, β) Να αποτιμήσουν, κατά τη μετατροπή στα ΔΠΧA, το 

τεκμαρτό κόστος των προϊόντων του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στη λογιστική 

αξία που είχαν προσδιορίσει με βάση τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα (αφορά στις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. 

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

Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών που εξαρτώνται 

από την αξία των μετοχών μεταξύ εταιριών του ιδίου ομίλου και και πως αυτές 

αντιμετωπίζονται στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών.  

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

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

εφαρμογής είναι διαφορετικές για κάθε τροποποίηση, η νωρίτερη εκ των οποίων είναι για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009.  

 
ΔΠΧΑ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών, εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009. 

Διευκρινίζεται ότι η εισφορά μιας επιχείρησης κατά το σχηματισμό μιας κοινοπραξίας 

καθώς και συνενώσεις οντοτήτων υπό κοινό έλεγχο δεν εντάσσονται στο πεδίο 

εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2, παρόλο εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 

(τροποποιημένο). Σε περίπτωση που μια εταιρεία έχει υιοθετήσει νωρίτερα το ΔΠΧΑ 

3 (τροποποιημένο), η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 2 πρέπει να υιοθετηθεί επίσης 

νωρίτερα. 

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

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

γνωστοποιήσεις που απαιτούνται αναφορικά με τα μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία και τις ομάδες περιουσιακών στοιχείων που έχουν ταξινομηθεί ως 

κατεχόμενα προς πώληση ή διακοπείσες δραστηριότητες είναι μόνο εκείνες που 

ορίζονται από το ΔΠΧΑ 5. Οι απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που ορίζονται από άλλα 
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πρότυπα, εφαρμόζονται μόνο εάν υπάρχει ειδική απαίτηση για ανάλογα μη-

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή διακοπείσες δραστηριότητες.  

 
ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Διευκρινίζεται ότι τα κατά λειτουργικό 

τομέα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι υποχρεωτικό να δημοσιεύονται 

μόνο στην περίπτωση που τα περιουσιακά αυτά στοιχεία και υποχρεώσεις 

συμπεριλαμβάνονται σε επιμετρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται από τον 

Επικεφαλής Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων.  

 
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Οι όροι μιας 

υποχρέωσης η οποία μπορεί να καταλήξει, οποιαδήποτε στιγμή, σε διευθέτηση μέσω 

της έκδοσης στοιχείων της καθαρής θέσης κατά την προαίρεση του 

αντισυμβαλλομένου, δεν επηρεάζουν την ταξινόμησή του. 

 
ΔΛΠ 7 Κατάσταση Ταμειακών Ροών, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Ρητά αναφέρεται ότι μόνο οι 

δαπάνες που καταλήγουν σε αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου μπορούν να 

ταξινομηθούν ως ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες. Η τροποποίηση 

αυτή θα επηρεάσει την παρουσίαση, στην κατάσταση ταμειακών ροών, του 

ενδεχόμενου τιμήματος σε μια συνένωση επιχειρήσεων η οποία ολοκληρώθηκε εντός 

του 2009 με ταμειακή διευθέτηση.  

 
ΔΛΠ 17 Μισθώσεις, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η τροποποίηση καταργεί τις ειδικές οδηγίες 

εφαρμογής αναφορικά με την ταξινόμηση της γης ως μίσθωση έτσι ώστε να 

παραμείνουν μόνο οι γενικές οδηγίες εφαρμογής.  

 
ΔΛΠ 18 Έσοδα. Το ΣΔΛΠ πρόσθεσε οδηγίες (οι οποίες συνοδεύουν το πρότυπο) 

προκειμένου να καθορίσει εάν μια εταιρεία ενεργεί ως κατ’ ουσία συμβαλλόμενος ή 

ως αντιπρόσωπος. Τα χαρακτηριστικά που λαμβάνονται υπόψη είναι εάν η εταιρεία: 

 
- Έχει πρωταρχική ευθύνη για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών 

- Επωμίζεται τον κίνδυνο των αποθεμάτων 

- Έχει ευχέρεια καθορισμού των τιμών 

- Επωμίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο 

  
ΔΛΠ 36 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων, εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Με την 
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τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η μεγαλύτερη μονάδα που επιτρέπεται να κατανεμηθεί 

η υπεραξία, η οποία αποκτήθηκε σε μια συνένωση επιχειρήσεων, είναι ο λειτουργικός 

τομέας όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 8 πριν εφαρμοστούν οι κανόνες συγκέντρωσης για 

σκοπούς δημοσίευσης. 

 
ΔΛΠ 38 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009.  Διευκρινίζεται ότι οι μέθοδοι αποτίμησης 

που παρουσιάζονται προκειμένου για τον καθορισμό της εύλογης αξίας ενός άϋλου 

περιουσιακού στοιχείου το οποίο αποκτάται σε μια συνένωση επιχειρήσεων και το 

οποίο δεν διαπραγματεύεται σε ενεργό αγορά είναι μόνο παραδείγματα και δεν είναι 

περιοριστικές αναφορικά με τη μέθοδο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση 

που μια εταιρεία έχει υιοθετήσει νωρίτερα το ΔΠΧΑ 3 (τροποποιημένο), η 

τροποποίηση του ΔΛΠ 38 πρέπει να υιοθετηθεί επίσης νωρίτερα. 

 
ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση, εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η 

τροποποίηση διευκρινίζει ότι: 

 
- Το δικαίωμα προπληρωμής θεωρείται στενά συνδεδεμένο με το κύριο 

συμβόλαιο όταν η τιμή εξάσκησης ενός δικαιώματος προπληρωμής 

αποζημιώνει τον δανειζόμενο μέχρι κατά προσέγγιση την παρούσα αξία 

του χαμένου τόκου για το υπόλοιπο διάστημα του κύριου συμβολαίου. 

 
- Η εξαίρεση σχετικά με συμβόλαια μεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή 

σε μια συνένωση επιχειρήσεων για την αγορά ή πώληση του 

αποκτώμενου σε μελλοντική ημερομηνία, εφαρμόζεται μόνο σε 

δεσμευτικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, και όχι σε συμβόλαια 

παραγώγων όπου περεταίρω ενέργειες από οποιαδήποτε πλευρά πρέπει 

να ληφθούν (Εφαρμόζεται για όλα τα συμβόλαια που δεν έχουν λήξει για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010) 

 
- Κέρδη και ζημίες σε αντισταθμίσεις ταμειακών ροών μιας μελλοντικής 

συναλλαγής η οποία τελικώς καταλήγει στην αναγνώριση ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου ή σε αντιστάθμιση ταμειακών ροών ήδη 

αναγνωρισμένων χρηματοοικονομικών μέσων πρέπει να 

επαναταξινομούνται στην περίοδο όπου οι αντισταθμισμένες μελλοντικές 

ταμειακές ροές επηρεάζουν το κέρδος ή τη ζημία (Εφαρμόζεται για όλα τα 

συμβόλαια που δεν έχουν λήξει για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010) 
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Διερμηνεία 9 Επανεκτίμηση των ενσώματων παραγώγων, εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009. Το ΣΔΛΠ 

τροποποίησε το πεδίο εφαρμογής της διερμηνείας 9 προκειμένου να διευκρινίσει ότι 

δεν εφαρμόζεται σε πιθανές επανεκτιμήσεις, κατά την ημερομηνία εξαγοράς, των 

ενσωματωμένων παραγώγων σε συμβόλαια που αποκτώνται κατά την συνένωση 

επιχειρήσεων μεταξύ εταιρειών ή επιχειρήσεων υπό κοινό έλεγχο ή σχηματισμό μιας 

κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που μια εταιρεία έχει υιοθετήσει νωρίτερα το ΔΠΧΑ 3 

(τροποποιημένο), η τροποποίηση του ΔΛΠ 38 πρέπει να υιοθετηθεί επίσης νωρίτερα. 

 
Διερμηνεία 16 Αντισταθμίσεις καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο 
εξωτερικό, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιουλίου 2009. Η τροποποίηση αναφέρει ότι σε μια αντιστάθμιση καθαρής 

επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό, τα μέσα αντιστάθμισης μπορούν να 

διατηρηθούν από οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρείες εντός του ομίλου, 

συμπεριλαμβανομένης και της εκμετάλλευσης στο εξωτερικό, δεδομένου ότι 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις το ΔΛΠ 39 σχετικά με τον χαρακτηρισμό, την 

τεκμηρίωση και την αποτελεσματικότητα που συνδέονται με την αντιστάθμιση σε 

καθαρή επένδυση. 
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2.2.2.  Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική 
περίοδο 
 
Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων έχουν εκδοθεί Πρότυπα και 

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

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

στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2009, έχουν επιπλέον εκδοθεί τα 

παρακάτω:  
 
Τον Μάιο του 2010 το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια τρίτη σειρά τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ με σκοπό 

την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι ημερομηνίες εφαρμογής 

είναι διαφορετικές για κάθε τροποποίηση, η νωρίτερη εκ των οποίων είναι για λογιστικές 

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

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

τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις αφορούν συνοπτικά στα παρακάτω πρότυπα και 

διερμηνείες και ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίπτωσής 

τους στις Οικονομικές Καταστάσεις.…………………………………………………………………   

 

-        ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ  
-        ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων  

-        ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις  

-        ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων  

-        ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις  

-        ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  

-        Διερμηνεία 13 Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών  
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3. Λειτουργικοί τομείς  
 

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

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

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

κέρδους. 

Οι τομείς του Ομίλου είναι οι εξής: 

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

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

λευκών και μαύρων οικιακών συσκευών. 

 
- Κινητή τηλεφωνία 

Ο τομέας της κινητής τηλεφωνίας περιλαμβάνει την εμπορία καρτών προπληρωμένου χρόνου 

ομιλίας και λοιπών προϊόντων κινητής τηλεφωνίας καθώς και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 

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

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

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

 

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

projects, με επίκεντρο τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.  

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

χρησιμοποιούνται για την σύνταξη των  οικονομικών καταστάσεων.  

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

αποτελέσματος,  

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

του στοιχεία είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα. 

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

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

31/03/10 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά 
Κινητή 

τηλεφωνία Ενέργεια Λοιπά  Σύνολο 
Εγγραφές 
ενοποίησης Όμιλος 

Ενσώματα και άϋλα περιουσιακά στοιχεία  720  16  42.530  376  43.642 ( 5.018)  38.624 
Αποθέματα  41.587  52 -  36  41.675 -  41.675 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  33.491 -  30.719  258  64.468 ( 103)  64.365 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
αυτών  29.400 -  16.222  51  45.673 -  45.673 

  105.198  68  89.471  721 
 

195.458 ( 5.121) 
 

190.337 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού        2.237 

Σύνολο       
 

192.574 

        
Μακροπρόθεσμα δάνεια  43.543 -  11.000 -  54.543 -  54.543 
Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις  7 -  11.155 -  11.162 -  11.162 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια  11.155 -  10.845   22.000 -  22.000 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων 
δανείων  10.313 -  975   11.288 -  11.288 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  21.645  -  13.968  391  36.004 ( 103)  35.901 

  86.663 -  47.943  391 
 

134.997 ( 103) 
 

134.894 
Λοιπά στοιχεία παθητικού        1.340 
Ίδια Κεφάλαια        56.340 

Σύνολο       
 

192.574 

        
        

31/12/09 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά 
Κινητή 

τηλεφωνία Ενέργεια Λοιπά  Σύνολο 
Εγγραφές 
ενοποίησης Όμιλος 

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

  97.626  55  90.501  855 
 

189.037 ( 5.112) 
 

183.925 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού        2.367 

Σύνολο       
 

186.292 

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

  78.615 -  49.167  400 
 

128.237 ( 94) 
 

128.143 
Λοιπά στοιχεία παθητικού        2.419 
Ίδια Κεφάλαια        55.730 

Σύνολο       
 

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

1/1-31/3/2010 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά 
Κινητή 

τηλεφωνία Ενέργεια Λοιπά Σύνολο 
Εγγραφές 
ενοποίησης Όμιλος 

Πωλήσεις προς εξωτερικούς 
πελάτες  17.437  83  1.922  39  19.481 -  19.481 
Πωλήσεις διατομεακές  23 - -  975  998 ( 998) - 
Μείον : Κόστος Πωλήσεων ( 11.707) ( 81) ( 848) ( 29) ( 12.665) - ( 12.665) 
Μείον : Κόστος πωλήσεων 
διατομεακά ( 23) - - ( 918) ( 941)  941 - 
Μικτό Κέρδος   5.730  2  1.074  67  6.873 ( 57)  6.816 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  8  165 - -  173 -  173 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης  ( 3.311) ( 162) - ( 148) ( 3.621) - ( 3.621) 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 
διατομεακά ( 57) - - - ( 57)  57 - 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  ( 708) ( 2) ( 405) ( 45) ( 1.160) - ( 1.160) 
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης - - - - - -  - 
Λειτουργικό κέρδος προ 
φόρων, χρηματοοικονομικών 
εξόδων  1.662  3  669 ( 126)  2.208 -  2.208 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   717 -  151 -  868 -  868 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  ( 1.514) - ( 287) - ( 1.801) - ( 1.801) 
Κέρδη προ φόρων   865  3  533 ( 126)  1.275 -  1.275 
Φόρος εισοδήµατος  ( 233) ( 1) ( 144)  27 ( 351) - ( 351) 
Καθαρά κέρδη περιόδου μετά 
φόρων  632  2  389 ( 99)  924 -  924 

        

1/1-31/3/2009 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά 
Κινητή 

τηλεφωνία Ενέργεια Λοιπά Σύνολο 
Εγγραφές 
ενοποίησης Όμιλος 

Εσοδα πωλήσεων  16.553  2.708  1.090  28  20.379 -  20.379 
Έσοδα πωλήσεων διατομεακά  25 - -  1.065  1.090 ( 1.090) - 
Μείον : Κόστος Πωλήσεων ( 10.888) ( 2.704) ( 414) ( 28) ( 14.034) - ( 14.034) 
Μείον : Κόστος πωλήσεων 
διατομεακά ( 25) -  - ( 954) ( 979)  979 - 
Μικτό Κέρδος   5.665  4  676  111  6.456 ( 111)  6.345 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  20  145 - -  165 -  165 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης  ( 3.055) ( 127) - ( 151) ( 3.333) - ( 3.333) 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 
διατομεακά ( 111) - - - ( 111)  111 - 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  ( 712) ( 8) ( 450) ( 55) ( 1.225) - ( 1.225) 
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης - - ( 13) - ( 13) - ( 13) 
Λειτουργικό κέρδος προ 
φόρων, χρηματοοικονομικών 
εξόδων  1.807  14  213 ( 95)  1.939 -  1.939 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   951 -  294 -  1.245 -  1.245 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  ( 1.942) ( 4) ( 273) - ( 2.219) - ( 2.219) 
Κέρδη προ φόρων   816  10  234 ( 95)  965 -  965 
Φόρος εισοδήµατος  ( 240) ( 3) ( 97) ( 12) ( 352) - ( 352) 
Καθαρά κέρδη περιόδου μετά 
φόρων  576  7  137 ( 107)  613 -  613 
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Η γεωγραφική ανάλυση των πωλήσεων του Ομίλου έχει ως εξής :  
 

Έσοδα πωλήσεων ανά γεωγραφικό τομέα 
            

1/1-31/3/2010 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά 
Κινητή 

τηλεφωνία Ενέργεια Λοιπά  Σύνολο 
Ελλάδα  8.838  83  1.922  39  10.882 
Ιταλία  3.082 - - -  3.082 
Τουρκία  2.338 - - -  2.338 
Βαλκάνια  3.179 - - -  3.179 
Σύνολο  17.437  83  1.922  39  19.481 
      
      

1/1-31/3/2009 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά 
Κινητή 

τηλεφωνία Ενέργεια Λοιπά  Σύνολο 
Ελλάδα  8.018  2.708  1.090  28  11.844 
Ιταλία  2.255 - - -  2.255 
Τουρκία  3.233 - - -  3.233 
Βαλκάνια  3.047 - - -  3.047 
Σύνολο  16.553  2.708  1.090  28  20.379 

 
 

Βελτιωμένα εμφανίζονται τα έσοδα του Ομίλου το α΄ τρίμηνο σε σχέση με την αντίστοιχη 

περίοδο του  προηγούμενου έτους, παρά την κρίση η οποία μαστίζει την αγορά. Αύξηση σε 

ποσοστό 5% σημείωσαν οι πωλήσεις των Διαρκών Καταναλωτικών Αγαθών. Ειδικότερα οι 

πωλήσεις των κλιματιστικών εμφανίζονται αυξημένες σε ποσοστό 1% λόγω κυρίως της 

αύξησης των εξαγωγών κατά 6%, οι οποίες υπερκάλυψαν τη σχετικά μειωμένη κατά 4% 

ζήτηση στην εσωτερική αγορά. Σημαντική επίσης αύξηση κατά 74% σημείωσαν οι πωλήσεις 

των Consumer Electronics της SHARP, εν αντιθέσει με τις λευκές συσκευές, οι πωλήσεις των 

οποίων στο α΄ τρίμηνο είναι μειωμένες  κατά 12%.Υπό τις παρούσες συνθήκες και 

λαμβανομένης υπόψιν της συνολικής εικόνας της αγοράς, το ύψος των πωλήσεων της 

Μητρικής εταιρείας το α΄ τρίμηνο κρίνεται απόλυτα θετικό. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει επίσης 

να γίνει στη σημαντική αύξηση κατά 76,3% των εσόδων του Ομίλου στο τομέα της ενέργειας  

τα οποία ανήλθαν συνολικά σε € 1,92 εκατ. 
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4. Χρηματοοικονομικό κόστος 
 
Η ανάλυση του χρηματοοικονομικού κόστους έχει ως εξής : 
 
 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

Χρηματοοικονομικά έξοδα: 
1/1-

31/3/2010 
1/1-

31/3/2009  
1/1-

31/3/2010 
1/1-

31/3/2009 
Χρεωστικοί τόκοι  (815) (1.284)  (588)  (1.036) 
Λοιπά τραπεζικά έξοδα και προμήθειες  (95) (316)  (45)  (291) 
Χρημ/μικο κόστος πρόβλεψης απομάκρυνσης 
εξοπλισμού (10) -  - - 
Συναλλαγματικές διαφορές  (881) (619)  (881)  (620) 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (1.801) (2.219)  (1.514)  (1.947) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα:      
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 414 778  263  589 
Συναλλαγματικές διαφορές  413 467  413  361 
Αποτίμηση παραγώγων 41 -  42  - 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 868 1.245  718  950 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά)  (933) (974)  (796)  (997) 
      

  
 
Συγκεντρωτικά οι ανωτέρω λογαριασμοί έχουν ως εξής : 
 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

  
1/1-

31/3/2010 
1/1-

31/3/2009   1/1-31/3/2010 
1/1-

31/3/2009 
       
Συναλλαγματικές διαφορές (426) (152)  (426)  (259) 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και 
ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 414 778  263  589 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (921) (1.600)  (633)  (1.327) 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά)  (933) (974)  (796)  (997) 
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5. Φόρος εισοδήματος 
 
     Η μητρική Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για 

τις ακόλουθες χρήσεις: 

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

 

Ο φόρος εισοδήματος, που εμφανίζεται στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις αναλύεται 

ως εξής:  

 Ο Όμιλος 
 1/1 - 31/03/10                   1/1 -31/03/09 
Φόρος Εισοδήματος (τρέχουσα χρήση) (248) (291) 
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος (68) (21) 
Πρόβλεψη ενδεχόμενων διαφορών φορολογικού 
ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων  (35) (40) 
Φόρος Εισοδήματος στα αποτελέσματα (351) (352) 
   
 Η Εταιρεία 
 1/1 - 31/03/10         1/1 -31/03/09 
Φόρος Εισοδήματος (τρέχουσα χρήση)        (168)  (208) 
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος           (41)  (10) 
Πρόβλεψη ενδεχόμενων διαφορών φορολογικού 
ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων            (25)  (25) 
Φόρος Εισοδήματος στα αποτελέσματα        (234)  (243) 

 

 

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

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

υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που 
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θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματίσει ο Όμιλος 

και η Εταιρεία στην τρέχουσα περίοδο σε σχέση με το θέμα αυτό ανέρχεται σε € 240 και € 125  

αντίστοιχα. 

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

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

διάρκεια της περιόδου.  

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 
1/1-

31/3/2010  
1/1-

31/3/2009  
1/1-

31/3/2010  
1/1-

31/3/2009 
Κέρδη / (ζημίες) της περιόδου, μετά από 
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 684 534  636 609 
Σταθμισμένος  Μ.Ο. μετοχών  52.800.154 52.800.154  52.800.154 52.800.154 
Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή  (σε ΕΥΡΩ) 0,0130 0,0101  0,0120 0,0115 

 

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

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

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

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

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

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

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

Τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου κατά την 31/3/2010 αναλύονται ως εξής: 

 

 Ενσώματα πάγια  Επενδύσεις σε ακίνητα   Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Γήπεδα-
Οικόπεδα 

Κτίρια 
και 

τεχνικά 
έργα 

Μηχανήματα-
Εγκαταστάσεις-

Λοιπός 
Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα 
και λοιπός 
εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση  

Σύνολο 
Ενσώματων 
Παγίων  Οικόπεδα Κτίρια 

Σύνολο 
Επενδύσεων 
σε ακίνητα  

Αδεία 
παραγωγής 
Αιολικής 
Ενέργειας 

Λοιπά 
δικαιώματα 
χρήσης 

Σύνολο 
Άϋλων 

περιουσιακών 
στοιχείων 

1/1/2009                
Αξία κτήσης 5 3.755  18.537 312 1.184 15.222 39.016   52 284 336  1.800 190  1.990  

Σωρευμένες αποσβέσεις - (297)  (1.071) (145) (851) - (2.364)   - (3) (3)  - (94)  (94)  
Αναπόσβεστη αξία 
01/01/09 5 3.458  17.466 167 333 15.222 36.652   52 281 333  1.800 96  1.896  

1/1-31/12/2009                
Προσθήκες - - 575 71 234 1.803 2.635   - - -  - - -  
Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση - 1.530  14.781 - - (16.311) -   - - -  - - -  
Αποσβέσεις περιόδου - (256)  (1.879) (34) (139) - (2.260)   - (7) (7)  - (16)  (16)  
                
31/12/2009                
Αξία κτήσης 5 5.285  33.893 383 1.418 714 41.698   52 284 336  1.800 190  1.990  

Σωρευμένες αποσβέσεις - (553)  (2.950) (179) (990) - (4.672)   - (10) (10)  - (110)  (110)  
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2009 5 4.732  30.943 204 428 714 37.026   52 274 326  1.800 80  1.880  
                 
1/1-31/3/2010                 
Προσθήκες - - 29 - 28 - 57   - - -  - - -  
Αποσβέσεις περιόδου - (70)  (540) (12) (38) - (660)   - (1) (1)  - (3)  (3)  
                
31/3/2010                
Αξία κτήσης 5 5.285  33.922 383 1.446 714 41.755   52 284 336  1.800 190  1.990  

Σωρευμένες αποσβέσεις - (623)  (3.490) (191) (1.028) - (5.332)   - (11) (11)  - (113)  (113)  
Αναπόσβεστη αξία 
31/3/2010 5 4.662  30.432 192 418 714 36.422   52 273 325  1.800 77  1.877  
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Επί των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 

 
Οι «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση»  ποσού € 713 αφορούν τη δαπάνη κατασκευής Αιολικών 

πάρκων και Υδροηλεκτρικών Σταθμών, από θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου. Από τον έλεγχο 

απομείωσης των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν προέκυψαν ζημιές 

απομείωσης. 

 
8. Αποθέματα 
 
Για την περίοδο 1/1 – 31/3/2010 δεν προέκυψε μείωση της αξίας των αποθεμάτων της 

Εταιρίας στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους. Την αντίστοιχη περίοδο 1/1 – 31/3/2009 το 

ποσό της μείωσης ανερχόταν σε € 15.   

 
9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες της Εταιρείας την περίοδο 1/1 – 31/3/2010 ανήλθαν σε 

€ 347. Την αντίστοιχη περίοδο 1/1 – 31/3/2009 ανήλθαν σε € 42. 

 
10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
 Όµιλος   Εταιρεία  
 31/3/2010 31/12/2009  31/3/2010 31/12/2009 
Ταμείο 14 10  5 2 
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 45.511 45.663  29.247 15.074 
Σύνολο 45.525 45.673  29.252  15.076 

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

τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.  

 
11. Δάνεια 
 
Τα δάνεια κατά την 31/3/2010 αναλύονται ως εξής: 

 

  Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
Μακροπρόθεσμα δάνεια 31/3/2010 31/12/2009  31/3/2010 31/12/2009 
Κοινό ομολογιακό δάνειο 65.831 71.113  53.856  59.014 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες εντός των επόμενων 12 
μηνών (11.288) (11.165)  (10.313)  (10.301) 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες μεταξύ 1 και 5 ετών (54.543) (59.948)   (43.543)  (48.713) 
 (65.831) (71.113)   (53.856)  (59.014) 
      
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 22.000 10.822  11.155 11 
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 Οι καθαρές εισροές (εισπράξεις) δανείων την περίοδο 1/1-31/3/2010 ήταν € 5.813 για τον 

Όμιλο και € 5.944 για την Εταιρεία. Για την αντίστοιχη περίοδο του 2009 οι καθαρές εκροές 

(αποπληρωμές) ήταν € 14.373 για τον Όμιλο και € 13.423 για την Εταιρεία. 

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

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

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

μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας. Η εκταμίευση 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

και θα αποπληρωθεί απευθείας με την εξόφληση της επιχορήγησης. Το αποτελεσματικό 

επιτόκιο του δανείου ήταν 5,80%. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

χρησιμοποιήθηκε για την χρηματοδότηση της κατασκευής έργου.  Το επιτόκιο του δανείου 

είναι κυμαινόμενο Euribor πλέον σταθερού περιθωρίου 1,50% με τριμηνιαίο εκτοκισμό. Το 

δάνειο θα εξοφληθεί σε έντεκα ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις ύψους €48, με περίοδο χάριτος 
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ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Μέχρι την 31/3/2010 έχουν 

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

απαιτήσεις από σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συνάψει με την 

εταιρεία ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. 

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

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

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

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

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

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

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

πωλήσεις σε τρίτους.  

Οι πωλήσεις υπηρεσιών προς την εταιρεία, αφορούν κυρίως υπηρεσίες αποθήκευσης 

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

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

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

για υπηρεσίες εξηρτημένης εργασίας. 

 
 Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 

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

 

Θυγατρικές :   Η Εταιρεία 
Απαιτήσεις από :    31/3/2010 31/12/2009 
ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS  A.E.    336 380 
ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE  A.E.    11 - 
R.F. ENERGY A.E.    15 - 
Σύνολο    362 380 
     
Υποχρεώσεις προς :      
ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE  A.E.    - 93 
Σύνολο    - 93 
      
      
    Η Εταιρεία 

    
1/1-

31/3/2010 1/1-31/3/2009 
Έσοδα :      
Αποθέματα    19 25 
Λοιπά    - 8 
Σύνολο    19 33 
      
Έξοδα και αγορές αποθεμάτων :      
Εγγυήσεις    (135) (210) 
Αποθήκευτρα    (840) (769) 
Σύνολο    (975) (979) 
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Εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς Ο Όμιλος    Η Εταιρεία   
Απαιτήσεις από : 31/3/2010 31/12/2009  31/3/2010 31/12/2009 

ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. 487 486  100 99 
      
      
      
 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009  1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009 

Ενοίκια (731) (710)  (151) (145) 
      
      
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Στελέχη 
Διοίκησης : Ο Όμιλος    Η Εταιρεία   
 31/3/2010 31/12/2009  31/3/2010 31/12/2009 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη 
της διοίκησης 13 -  13 - 
      
 Ο Όμιλος    Η Εταιρεία   
Αμοιβές- Λοιπές Παροχές : 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009  1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009 

Αμοιβές (455) (401)  (455) (369) 
Πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία (5) (5)  (5) (5) 
Σύνολο (460) (406)  (460) (374) 

 
 
 
13. Ενδεχόμενα 
 
 
Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα 

θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να 

προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

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

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

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

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

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

του ποσού που θα πληρωνόταν σε περίπτωση απόλυσης. 

Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματίσει ο Όμιλος την 31/3/2010 για αποζημίωση των 

εργαζομένων λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των € 476 και της 
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Εταιρείας στο ποσό € 293. Το ποσό της πρόβλεψης που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της 

περιόδου 1/1- 31/3/2010 είναι για τον Όμιλο € 32 και για την Εταιρεία € 13.  

 
15. Δεσμεύσεις 
 
Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 
 
Ο Όμιλος δεν έχει ανεκτέλεστα υπόλοιπα συμβάσεων με προμηθευτές του την 31/3/2010. Οι 

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

να ανέλθουν σε € 15.129. Επίσης οι μελλοντικές καταβολές από συμβάσεις για ενοικιάσεις 

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

 

16. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού  
 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Μαρτίου 2010 τα οποία θα 

έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων 

οικονομικών καταστάσεων. 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

EUROPE Α.Ε. την 12 Μαΐου 2010 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http:\\www.fgeurope.gr.  
 
 
           Γλυφάδα,  12  Μαΐου 2010  
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