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Κατάσταση συνολικών εσόδων (Ενοποιημένη) 

  Ο Όμιλος 
 

Σηµ. 
1/1-

30/9/2012  
1/1-

30/9/2011   
1/7-

30/9/2012 
1/7-

30/9/2011 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  87.553 82.289  29.487 25.743 
Κόστος Πωλήσεων  (63.912) (59.832)  (23.482) (18.740) 
Μικτό Κέρδος   23.641 22.457  6.005 7.003 

Άλλα έσοδα   680 213  382 62 
Έξοδα διάθεσης   (10.499) (11.256)  (4.118) (3.969) 
Έξοδα διοίκησης  (2.603) (2.741)  (574) (608) 
Άλλα έξοδα   (1) (11)  - (8) 
Κέρδη εκμετάλλευσης  11.218 8.662  1.695 2.480 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  4 3.562 3.340  1.097 1.725 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  4 (7.013) (5.961)  (2.133) (2.800) 
Κέρδη προ φόρων   7.767 6.041  659 1.405 
Φόρος εισοδήµατος  5 (1.801) (1.096)  (116) (212) 
Κέρδος περιόδου  5.966 4.945  543 1.193 
       
Λοιπά συνολικά έσοδα       

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία  (435) (1.015) 

 
(393) (1.026) 

Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές από 
προγράμματα καθορισμένων παροχών  (27) - 

  
- - 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου καθαρά 
από φόρο  (462) (1.015) 

 
(393) (1.026) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  5.504 3.930 

 
150 167 

       
Το κέρδος αποδίδεται σε :        
Ιδιοκτήτες μητρικής  5.206 4.436  400 970 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές  760 509  143 223 
Σύνολο  5.966 4.945  543 1.193 

       
Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
αποδίδονται σε :    

 
  

Ιδιοκτήτες μητρικής  4.744 3.421  7 (56) 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές  760 509  143 223 
Σύνολο  5.504 3.930  150 167 

       
Kέρδη περιόδου ανά μετοχή        
Βασικά και απομειωμένα               
(εκφρασμένα σε €): 6 0,0986 0,0840   0,0076 0,0184 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων (Εταιρική) 

  Η Εταιρεία 
 

Σηµ. 
1/1-

30/9/2012 
1/1-

30/9/2011   
1/7-

30/9/2012 
1/7-

30/9/2011  
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  78.520 78.289  26.990 24.710 
Κόστος Πωλήσεων  (59.020) (57.812)  (21.577) (18.169) 
Μικτό Κέρδος   19.500 20.477  5.413 6.541 
Άλλα έσοδα   223 214  57 66 
Έξοδα διάθεσης   (10.790) (11.324)  (4.297) (3.980) 
Έξοδα διοίκησης  (1.946) (2.244)  (593) (715) 
Άλλα έξοδα   (1) (2)    (1) 
Κέρδη εκμετάλλευσης  6.986 7.121  580 1.911 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  4 3.472 3.249  1.043 1.664 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  4 (4.962) (5.180)  (1.503) (2.503) 
Κέρδη προ φόρων   5.496 5.190  120 1.072 
Φόρος εισοδήµατος  5 (1.106) (1.113)  (35) (240) 
Κέρδος περιόδου  4.390 4.077  85 832 
       
Λοιπά συνολικά έσοδα       
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία  (434) (1.015)  (392) (1.026) 
Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές από 
προγράμματα καθορισμένων παροχών  (41) -  - - 
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου 
καθαρά από φόρο  (475) (1.015)  (392) (1.026) 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  3.915 3.062  (307) (194) 
       
Kέρδη περιόδου ανά μετοχή        
Βασικά  και απομειωμένα              
(εκφρασμένα σε €): 6 0,0831 0,0772  0,0016 0,0158 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30ης Σεπτεμβρίου  2012 (Ενοποιημένη & Εταιρική) 
  Όµιλος   Εταιρεία  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Σηµ. 30/9/2012 31/12/2011  30/9/2012 31/12/2011 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Ενσώµατα πάγια 7 73.884 76.429  238 286 
Επενδύσεις σε ακίνητα 7 311 315  311 315 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  7 7.120 7.291  - 1 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  - -  16.891 15.991 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  654 652  620 618 
Αναβαλλόµενοι φόροι  1.351 1.702  669 622 
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 12 2.901 3.336  901 1.336 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων  86.221 89.725  19.630 19.169 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Αποθέµατα  8 28.352 33.810  28.337 33.798 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 9 73.064 40.850  42.639 20.266 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναμα 10 12.885 34.463  10.992 32.522 
Σύνολο κυκλοφορούντων  114.301 109.123  81.968 86.586 
Σύνολο Ενεργητικού   200.522 198.848  101.598 105.755 

       
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        
Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών μητρικής       
Μετοχικό κεφάλαιο   15.840 15.840  15.840 15.840 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο   6.563 6.571  6.726 6.726 
Λοιπά αποθεματικά  4.382 4.844  3.354 3.829 
Αποτελέσματα εις νέον  9.108 3.903  12.346 7.956 
  35.893 31.158  38.266 34.351 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές   23.505 21.244    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   59.398 52.402  38.266 34.351 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσμα δάνεια  11 36.808 71.564  - 28.098 
Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζόμενους  449 542  295 368 
Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις  24.710 21.724  - - 
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις   1.488 1.423  - - 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  63.455 95.253  295 28.466 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις        
Βραχυπρόθεσμα ∆άνεια  11 19.099 14.768  15.540 11.228 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων 
δανείων 11 36.756 11.431  28.173 10.400 
Οφειλόμενοι φόροι εισοδήµατος   578 -  519 - 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 13 21.236 24.994  18.805 21.310 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  77.669 51.193  63.037 42.938 
Σύνολο υποχρεώσεων  141.124 146.446  63.332 71.404 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   200.522 198.848  101.598 105.755 
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Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων (Ενοποιημένη) 
Ο Όμιλος 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Διαθέσιμα για 
πώληση - 

Αποθεματικό  
ευλόγων αξιών 

Αναλογιστικές 
κέρδη και 
ζημιές 

Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων 
Αδιανέμητα κέρδη / 
(Σωρευμένες ζημιές) Σύνολο 

Μη 
ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

           

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

 Μεταβολή περιόδου           
Κέρδη περιόδου - - - - - -

- - -
 4.436 4.436 509 4.945 

Λοιπά συνολικά έσοδα (1.015) - - - (1.015) - (1.015) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου - - - (1.015) - - 4.436 3.421 509 3.930 

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

Αγορά δικαιωμάτων μειοψηφίας - - - - - - (58) (58) (39) (97) 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου - - - - - - - - (2.567) (2.567) 

Έξοδα έκδοσης μετοχών - (57) - - - - - (57) - (57) 

Υπόλοιπο την 30/9/2011 15.840 6.566 3.416 (1.159) - 2.782 4.413 31.858 21.882 53.740 

           

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

 Μεταβολή περιόδου           
Κέρδη περιόδου - - - - - -

- - - -
 5.206 5.206 

-
760 5.966 

Λοιπά συνολικά έσοδα (435) (27) (462) - (462) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου - - - (435) (27) - 5.206 4.744 760 5.504 

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

Έξοδα έκδοσης μετοχών - (8) - - - - - (8) - (8) 

Υπόλοιπο την 30/9/2012 15.840 6.563 3.661 (2.034) (27) 2.782 9.109 35.894 23.504 59.398 
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                                                         Η Εταιρεία 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το 
άρτιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Διαθέσιμα 
για πώληση - 
Αποθεματικό  
ευλόγων 
αξιών 

Αναλογιστικές 
κέρδη και 
ζημιές 

Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων 

Αδιανέμητα 
κέρδη / 

(Σωρευμένες 
ζημιές) Σύνολο 

         

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

Μεταβολή περιόδου         

Κέρδη περιόδου - - - - - - 4.077 4.077 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - (1.015) - -  (1.015) 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου - - - (1.015) - - 4.077 3.062 

Υπόλοιπο την 30/9/2011 15.840 6.726 3.354 (1.159)   1.856 8.040 34.657 

         

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

Μεταβολή περιόδου         

Κέρδη περιόδου - - - - - - 4.390 4.390 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - (434) (41) -  (475) 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου - - - (434) (41) - 4.390 3.915 

Υπόλοιπο την 30/9/2012 15.840 6.726 3.572 (2.033) (41) 1.856 12.346 38.266 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ενοποιημένη και Εταιρική) 
 Όμιλος  Εταιρεία  

 
1/1-

30/9/2012 
1/1-

30/9/2011  
1/1-

30/9/2012 
1/1-

30/9/2011 
Λειτουργικές δραστηριότητες      
Κέρδη προ φόρων 7.766 6.041   5.496 5.190 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:      
Αποσβέσεις 4.023 1.787   56 62 
Προβλέψεις 191 822   170 814 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας (549) (597)   (459) (505) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.939 2.319   1.887 1.537 
Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων επενδύσεων (1.229) (554)   - - 
Προβλέψεις παροχών σε εργαζομένους 51 41   57 40 
Λειτουργικό αποτέλεσμα προ των μεταβολών στο κεφάλαιο 
κίνησης 14.192 9.859   7.207 7.138 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:      
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 5.453 (2.769)   5.456 (2.771) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (27.665) (18.226)   (22.646) (19.212) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (4.117) 19.380   (2.864) 17.059 
Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπροθεσμών απαιτήσεων (2) (9)   (2) (3) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (12.139) 8.235   (12.849) 2.211 
Μείον:      
Τόκοι εισπραχθέντες 377 597   287 505 
Καταβεβλημένοι φόροι (585) (1.212)   (525) (1.117) 
Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) (12.347) 7.620    (13.087) 1.599 
Επενδυτικές δραστηριότητες      
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων - (4.807)   (900) (5.500) 
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (1.303) (39.814)   (3) (11) 
Πρόσοδοι επιχορηγήσεων - 5.704   - - 
Μερίσματα εισπραχθέντα  91 -  91 - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.212) (38.917)    (812) (5.511) 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (από μη ελέγχουσες 
συμμετοχές) 1.306 -  - - 
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου - (1.413)   - - 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 5.467 50.526   4.312 19.101 
Εξοφλήσεις δανείων (11.745) (11.768)   (10.400) (10.400) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (3.109) (1.859)   (1.605) (1.172) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (8.081) 35.486    (7.693) 7.529 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) (21.640) 4.189   (21.592) 3.617 
Συναλλαγματικές διαφορές 62 899   62 899 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 34.463 35.643   32.522 27.586 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 12.885 40.731   10.992 32.102 
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων 
 
1.  Σύσταση της Εταιρείας και δραστηριότητες Ομίλου 
 

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

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

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

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

ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, τηλεοράσεων – μαύρων συσκευών και στην εμπορία 

προϊόντων και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 

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

καλύπτουν συμπληρωματικές υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης (service), διαχείρισης 

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

δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

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

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

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

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

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

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

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

      - ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ A.E 
 
Η Εταιρεία καθώς και οι θυγατρικές αυτής έχουν την έδρα τους στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής, 

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

ανήρχετο την 30 Σεπτεμβρίου 2012 σε 99 άτομα και της Εταιρείας σε 59 άτομα. Οι μετοχές 

της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

 
Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιελήφθησαν στις Ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις είναι οι εξής:  
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

30/9/2012 
ΧΩΡΑ 
ΕΔΡΑΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 F.G. EUROPE A.E. Μητρική Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
2 ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS Α.Ε. 100,00% (α) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
3 ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E. 100,00% (α) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
4 R.F. ENERGY A.E. 37,50% (α) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
5 ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 37,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
6 CITY ELECTRIC A.E. 37,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
7 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ A.E. 37,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
8 ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 37,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
9 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ A.E. 37,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 

10 R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ A.E. 37,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
11 R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ A.E.                 37,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
12 R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ A.E.   37,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
13 R.F. ENERGY ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ A.E.           37,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
14 R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ A.E.          37,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
15 R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ A.E.                37,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
16 R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ A.E.                     37,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
17 R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ A.E.            37,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
18 R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ A.E.                  37,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 
19 R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ A.E.             37,50% (β) Ελλάδα Ολική ενοποίηση 

 

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

 

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

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

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

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

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

Ολικής Ενοποίησης. 

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

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

καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ως Διαθέσιμο για πώληση χρηματοοικονομικό 

στοιχείο.    
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Το υπόλοιπο των συμμετοχών της Εταιρείας κατά την 30.09.2012 αναλύεται ως εξής : 
 

       ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 30.09.2012 

Α/Α Επωνυμία Θυγατρικών   

   Υπόλοιπο    
έως          

31.12.11 
   Προσθήκες    

01.01-30.09.12 

Μειώσεις   
01.01 -

30.09.12 
Υπόλοιπο 
30.09.12 

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

  ΣΥΝΟΛΟ   15.991 900 - 16.891 
       
       

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 31.12.2011 

Α/Α Επωνυμία Θυγατρικών   

    Υπόλοιπο    
έως          

31.12.10 
   Προσθήκες    

01.01-31.12.11 

Μειώσεις   
01.01 -

31.12.11 
Υπόλοιπο 
31.12.11 

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

  ΣΥΝΟΛΟ   16.781 750 (1.540) 15.991 
 
 

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

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

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

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

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

εκάστη.  

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

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

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

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

€ 11.195.400,96, διαιρούμενο σε 31.098.336 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,36 

εκάστη.  

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

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

τους συνολικού ποσού € 1.041.000, προκειμένου να καλύψουν δαπάνες απαραίτητες για την 

λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων στα πλαίσια της αδειοδοτικής 

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

Εύβοιας. Το ως άνω ποσό καταβλήθηκε ολοσχερώς στις αρχές Απριλίου του 2012 
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Οι 100% θυγατρικές εταιρείες  

R.F.ΣΧΙΖΑΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
R.F.ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
R.F.ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
R.F.ΛΑΚΩΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
R.F.ΠΡΑΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
R.F.ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
R.F.ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Και  
R.F.ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

με απόφαση των Διοικητικών συμβουλίων τους της 20/09/2012 οι ως άνω επτά (7) εταιρείες 

αποφάσισαν να προβούν σε συγχώνευση με απορρόφησή τους από την R.F.ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιμοποιώντας τις ευεργετικές διατάξεις του 

Ν.2166/93 και τα σχετικά άρθρα του Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει ( άρθρα 69,70,72-77 ) 

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

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

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

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

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

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

εγκατεστημένη ισχύ από 15 MW σε 30 MW. 

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

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

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

Αιγαίου. 

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

Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 33 ΜW,                   

 

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

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

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

 
β) έλαβε θετική γνωμοδότηση για την υπαγωγή του επενδυτικού της σχεδίου στη θέση 

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

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

εγκριθείσα δημόσια επιχορήγηση ανέρχεται σε € 4.360.000 ( ποσοστό 40% )  
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γ) έλαβε τις υπ’αριθ. 3283/86651, 3284/86653, 3285/86655 Άδειες λειτουργίας για τους 

Αιολικούς Σταθμούς στις θέσεις Σαμπάλες, Σώρος και Αστραπή αντίστοιχα, που βρίσκονται 

στο όρος Αδέρες του Ν. Αργολίδας. 

 

δ) Ακολούθως, κατόπιν της λήψης των Αδειών Λειτουργίας, στις 11/10/2012, έλαβε από τον 

μοναδικό πελάτη της, ΛΑΓΗΕ Α.Ε., ποσό € 2.881.000 που αφορά τις τιμολογήσεις της 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας έως και τον Απρίλιο του 2012. 

 

Σημ. Τα ποσά των ανωτέρω παραγράφων αναφέρονται σε Ευρώ. 

 

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

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

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

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

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
 Οι παρούσες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί  βάσει του 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση» και συνεπώς πρέπει να εξετάζονται 
σε συνδυασμό με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2011, που είναι 

διαθέσιμες στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας.  

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

ακολουθούνται κατά τη σύνταξη αυτών των συνημμένων Ενδιάμεσων Συνοπτικών 

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

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

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

Ιανουαρίου 2012 των οποίων η επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις αναφέρεται 

παρακάτω στη Σημείωση 2.2  

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

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

υπόλοιπα των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τις απαιτούμενες 

γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης 

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

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

πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για 

τη διενέργεια εκτιμήσεων. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν 
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από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις δύναται να έχουν σημαντική επίπτωση 

επί των Οικονομικών Καταστάσεων.  

 
Τα λειτουργικά αποτελέσματα της εννεαμηνιαίας περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 

2012 δεν είναι ενδεικτικά των αποτελεσμάτων που αναμένουμε για την χρήση που θα λήξει 

την 31 Δεκεμβρίου 2012 λόγω της εποχικότητας του σημαντικότερου ίσως τομέα της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εποχικότητα αυτή οφείλεται στο ότι οι πωλήσεις των 

κλιματιστικών που αποτελούν την κατ΄ εξοχήν κερδοφόρο δραστηριότητα της Εταιρείας και 

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

τρίμηνο του έτους. 

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

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

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

προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω: 

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

προηγούμενη οικονομική χρήση εκτός από τα παρακάτω: 

 
 ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Μεταφορές 

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

την απόδοση του Ομίλου και της Εταιρείας. 

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

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

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

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

παρακάτω:  

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

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

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

παρουσιάζονται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα. Τα στοιχεία που μπορούν να 
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αναταξινομηθούν (ή να "ανακυκλωθούν¨) στα Αποτελέσματα Χρήσης σε κάποια χρονική 

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

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

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

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

δεν έχει καμία επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις. 

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

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

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

των επενδυτικών ακινήτων, τα οποία επιμετρώνται χρησιμοποιώντας το μοντέλο εύλογης 

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

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

τον επενδυτικό ακίνητο αποσβαίνεται και εμπεριέχεται σε ένα επιχειρησιακό μοντέλο  που 

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

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

απαίτηση υπολογισμού αναβαλλόμενου φόρου επί των μη αποσβέσιμων περιουσιακών 

στοιχείων, τα οποία επιμετρώνται χρησιμοποιώντας το μοντέλο αναπροσαρμογής βάσει ΔΛΠ 

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

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

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

τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. 

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

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

τροποποιήσεις αυτές εκτείνονται από θεμελιώδεις αλλαγές όπως η κατάργηση του 

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

από περιουσιακά στοιχεία προγραμμάτων έως απλές διευκρινίσεις και αναδιατυπώσεις. 

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

ανωτέρω τροποποίηση στις οικονομικές του καταστάσεις του εξαμήνου, αλλάζοντας την 

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

αντί των Αποτελεσμάτων). 

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

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

στο ΔΛΠ 27 περιορίζεται στο λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε θυγατρικές, 
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κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Επιτρέπεται 

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

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

αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις.  

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

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

μετονομάστηκε σε ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες και 

περιγράφει την εφαρμογή της μεθόδου καθαρής θέσης στις επενδύσεις σε κοινοπραξίες 

πέραν των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή του 

προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο 

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

τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις.  

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

Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών 
Υποχρεώσεων 

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

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

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

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

συστήματα οίκων εκκαθάρισης) τα οποία εφαρμόζουν μηχανισμούς μεικτούς διακανονισμού 

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

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

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

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

Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων. Η 

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

διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του 

καταστάσεις.  

 
• ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) –  

Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και 
Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 

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

2013.  Η τροποποίηση εισάγει συνήθεις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Οι γνωστοποιήσεις 

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

επίδρασης ή της πιθανής επίδρασης κατά των συμψηφισμό διακανονισμών στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης μιας εταιρείας. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 έχουν αναδρομική ισχύ. Η 
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Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος/ Η Εταιρεία 

βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές 

του καταστάσεις.  

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

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

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

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων όπως 

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

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

αλλαγή λογιστικοποίησης για εταιρείες που έχουν χαρακτηρίσει χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις χρησιμοποιώντας την επιλογή της Εύλογης Αξίας Μέσω Αποτελεσμάτων. Στις 

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

των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η 

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

βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές 

του καταστάσεις.  

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

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

Οικονομικές Καταστάσεις που σχετίζεται με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

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

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

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

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

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

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

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

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

τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις.  

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

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

Διερμηνεία 13 Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες – Μη χρηματικές συνεισφορές 

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

από κοινού ελεγχόμενων εταιρειών. Αντί αυτού, οι από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες οι οποίες 
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πληρούν τον ορισμό της κοινοπραξίας πρέπει να λογίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

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

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

οικονομικές του καταστάσεις.  

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

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

εμπεριέχονταν στο ΔΛΠ 27 και σχετίζονταν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

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

και στο ΔΛΠ 28. Οι γνωστοποιήσεις αυτές σχετίζονται με τη συμμετοχή μιας εταιρείας σε 

θυγατρικές εταιρείες, σε από κοινού συμφωνίες, σε συγγενείς εταιρείες και δομημένες 

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

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

εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις.  

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

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

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

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

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

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

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

βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές 

του καταστάσεις.  

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

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

πραγματοποιούνται κατά την διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας στη διάρκεια της 

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

που πραγματοποιούνται κατά τις δραστηριότητες αποκάλυψης θεωρείται ότι δημιουργούν δύο 

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

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

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

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

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

την εταιρεία να χρησιμοποιήσει μια βάση κατανομής η οποία βασίζεται σε μια μονάδα 
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μέτρησης σχετικής με την παραγωγή. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

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

ή την Εταιρεία. 

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

περιέχει τροποποιήσεις των προτύπων και των σχετικών βάσεων συμπεράσματος. Το 

πρόγραμμα των ετήσιων αναβαθμίσεων παρέχει ένα μηχανισμό εφαρμογής απαραίτητων 

αλλά όχι επείγουσων τροποποίησεων των ΔΠΧΑ. Η ημερομηνία εφαρμογής των 

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

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

γνωστοποιείται το γεγονός αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει τις 

αναβαθμίσεις αυτές. Ο Όμιλος/ Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης 

αυτών των αναβαθμίσεων στις οικονομικές του καταστάσεις. 

 
 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων: Διευκρινίζει τη διαφορά 

μεταξύ εθελοντικών πρόσθετων συγκριτικών πληροφοριών και των συγκριτικών   

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

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

εταιρεία πρέπει να περιλαμβάνει συγκριτικές πληροφορίες στις σχετικές 

σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων όταν παρέχει εθελοντικά συγκριτικές 

πληροφορίες πέραν των συγκριτικών περιόδων που απαιτούνται κατ’ ελάχιστο. 

Οι πρόσθετες συγκριτικές περίοδοι δεν χρειάζεται να περιλαμβάνουν μια 

ολοκληρωμένη έκθεση οικονομικών καταστάσεων. Επιπρόσθετα, η αρχική 

κατάσταση οικονομικής θέσης (γνωστή ως τρίτος ισολογισμός) πρέπει να 

παρουσιάζεται στις ακόλουθες συνθήκες: όταν η εταιρεία αλλάζει τις λογιστικές 

πολιτικές της, όταν πραγματοποιεί αναδρομικές επαναδιατυπώσεις ή 

πραγματοποιεί αναταξινομήσεις και η αλλαγή έχει σημαντική επίπτωση στη 

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

προηγούμενης περιόδου. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη συγκριτική πληροφόρηση 

που παρέχονται εθελοντικά, οι σχετικές σημειώσεις δεν απαιτείται να συνοδεύουν 

τον τρίτο ισολογισμό.  

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

εξοπλισμός συντήρησης που πληροί τον ορισμό των ενσώματων παγίων και 

εξοπλισμού δεν είναι απόθεμα. 

 
 ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση: Διευκρινίζει ότι οι φόροι 

εισοδήματος που προκύπτουν από διανομές κατόχων συμμετοχικών τίτλων 

λογίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος.  Η τροποποίηση 

εξαλείφει τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 32 και απαιτεί από τις εταιρείες να 
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εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 12 σε κάθε φόρο εισοδήματος που 

προκύπτει από τις διανομές των κατόχων συμμετοχικών τίτλων. 

 
 ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά: Διευκρινίζει τις απαιτήσεις 

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

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για κάθε τομέα πληροφόρησης έτσι ώστε 

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

συνολικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για ένα συγκεκριμένο τομέα 

αναφοράς πρέπει να γνωστοποιούνται μόνο όταν τα ποσά αυτά παρέχονται 

τακτικά στον ΕΛΕΑ και έχει πραγματοποιηθεί μια σημαντική μεταβολή στο 

συνολικό ποσό που γνωστοποιήθηκε στις προηγούμενες ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις για τον τομέα αυτό. 

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

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

Ιανουαρίου 2013. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες 

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

Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις. Οι τροποποιήσεις αλλάζουν την 

οδηγία μετάβασης έτσι ώστε να παρέχουν μεγαλύτερη ελάφρυνση από την πλήρη 

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

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

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

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

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

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

ελέγχου είναι όμοια, δεν απαιτείται αναδρομική εφαρμογή. Εάν παρουσιάζονται 

περισσότερες από μία συγκριτικές περίοδοι, παρέχεται πρόσθετη ελάφρυνση που 

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

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

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

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

βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της οδηγίας στις οικονομικές 

του καταστάσεις 
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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. 

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

έργων, με επίκεντρο τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.  

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

χρησιμοποιούνται για την σύνταξη των  οικονομικών καταστάσεων.  

 

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

αποτελέσματος,  

 

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

του στοιχεία είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα. 
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Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του Ομίλου ανά τομέα έχουν ως εξής : 

 

1/1-30/9/2012 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά Ενέργεια Σύνολο 
Εγγραφές 
ενοποίησης Όμιλος 

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες  78.591  8.962  87.553 -  87.553 
Πωλήσεις διατομεακές  3.067 -  3.067 ( 3.067) - 
Μείον : Κόστος Πωλήσεων ( 58.890) ( 5.022) ( 63.912) - ( 63.912) 
Μείον : Κόστος πωλήσεων 
διατομεακά ( 2.368) - ( 2.368)  2.368 - 
Μικτό Κέρδος   20.400  3.940  24.340 ( 699)  23.641 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  224  456  680 -  680 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης  ( 10.499) - ( 10.499) - ( 10.499) 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 
διατομεακά ( 699) - ( 699)  699 - 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  ( 2.065) ( 538) ( 2.603) - ( 2.603) 
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ( 1) - ( 1) - ( 1) 

Λειτουργικό κέρδος προ φόρων, 
χρηματοοικονομικών εξόδων  7.360  3.858  11.218 -  11.218 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   3.473  89  3.562 -  3.562 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  ( 4.962) ( 2.051) ( 7.013) - ( 7.013) 
Κέρδη προ φόρων   5.871  1.896  7.767 -  7.767 
Φόρος εισοδήµατος  ( 1.121) ( 680) ( 1.801) - ( 1.801) 
Καθαρά κέρδη περιόδου μετά 
φόρων  4.750  1.216  5.966 -  5.966 

      

1/1-30/9/2011 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά Ενέργεια Σύνολο 
Εγγραφές 
ενοποίησης Όμιλος 

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες  78.423  3.866  82.289 -  82.289 
Πωλήσεις διατομεακές  3.023 -  3.023 ( 3.023) - 
Μείον : Κόστος Πωλήσεων ( 57.807) ( 2.025) ( 59.832) - ( 59.832) 
Μείον : Κόστος πωλήσεων 
διατομεακά ( 2.600) - ( 2.600)  2.600 - 
Μικτό Κέρδος   21.039  1.841  22.880 ( 423)  22.457 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  213 -  213 -  213 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης  ( 11.256) - ( 11.256) - ( 11.256) 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 
διατομεακά ( 423) - ( 423)  423 - 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  ( 2.373) ( 368) ( 2.741) - ( 2.741) 
Λοιπά έξοδα εκμετάλευσης ( 10) ( 1) ( 11) - ( 11) 

Λειτουργικό κέρδος προ φόρων, 
χρηματοοικονομικών εξόδων  7.190  1.472  8.662 -  8.662 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   3.251  89  3.340 -  3.340 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  (5.179)  ( 782) ( 5.961) - ( 5.961) 
Κέρδη προ φόρων   5.262  779  6.041 -  6.041 
Φόρος εισοδήµατος  ( 1.132)  36 ( 1.096) - ( 1.096) 
Καθαρά κέρδη περιόδου μετά 
φόρων  4.130  815  4.945 -  4.945 
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Η γεωγραφική ανάλυση των πωλήσεων του Ομίλου έχει ως εξής :  

Εσοδα πωλήσεων ανά γεωγραφικό τομέα 
        

1/1-30/9/2012 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά Ενέργεια Σύνολο 
Ελλάδα  28.254  8.962  27.216 
Εξωτερικό   50.337 -  50.337 
Σύνολο  78.591  8.962  87.553 

    
    

1/1-30/9/2011 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά Ενέργεια Σύνολο 
Ελλάδα  24.600  3.866  28.466 
Εξωτερικό   53.823 -  53.823 
Σύνολο  78.423  3.866  82.289 

 

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

€ 101.480 και του κλάδου της «Ενέργειας» σε € 99.042. 

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

Χρηματοοικονομικά έξοδα: 
1/1-

30/9/2012 
1/1-

30/9/2011   
1/7-

30/9/2012 
1/7-

30/9/2011 
Χρεωστικοί τόκοι  (3.646) (1.388)  (1.274)  (506) 
Λοιπά τραπεζικά έξοδα και προμήθειες  (249) (891)  (84)  (459) 
Χρημ/μικο κόστος πρόβλεψης 
απομάκρυνσης εξοπλισμού (44) (40)  - - 
Συναλλαγματικές διαφορές  (2.990) (3.642)  (459)  (1.835) 
Αποτίμηση παραγώγων (66) -  (316)  - 
Ζημιές από πώληση πολύτιμων μετάλλων (18) -  - - 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (7.013) (5.961)   (2.133)  (2.800) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα:      
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 476 597  189  237 
 Μερίσματα χρεογράφων 91 -  - - 
Συναλλαγματικές διαφορές  2.995 2.382  908  1.127 
Αποτίμηση παραγώγων για κάλυψη 
συναλλαγματικών κινδύνου - 361  - 361 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 3.562 3.340   1.097  1.725 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά)  (3.451) (2.621)   (1.036)  (1.075) 
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 Η Εταιρεία 

Χρηματοοικονομικά έξοδα: 
1/1-

30/9/2012 
1/1-

30/9/2011   
1/7-

30/9/2012 
1/7-

30/9/2011 
Χρεωστικοί τόκοι  (1.649) (1.046)  (648)  (452) 
Λοιπά τραπεζικά έξοδα και προμήθειες  (238) (491)  (80)  (214) 
Χρημ/μικο κόστος πρόβλεψης 
απομάκρυνσης εξοπλισμού - -  - - 
Συναλλαγματικές διαφορές  (2.990) (3.643)  (459)  (1.837) 
Αποτίμηση παραγώγων (67) -  (316)  - 
Ζημιές από πώληση πολύτιμων μετάλλων (18) -  - - 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (4.962) (5.180)   (1.503)  (2.503) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα:      
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 386 505  137  174 
 Μερίσματα χρεογράφων 91 -  - - 
Συναλλαγματικές διαφορές  2.995 2.382  906  1.129 
Αποτίμηση παραγώγων για κάλυψη 
συναλλαγματικών κινδύνου - 362  - 361 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 3.472 3.249   1.043  1.664 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά)  (1.490) (1.931)   (460)  (839) 

 
 
Η Εταιρεία σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα 

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

μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών για τις αγορές αποθεμάτων. Οι αλλαγές στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά την περίοδο 1/1-30/9/2012 είχαν ως συνέπεια την δημιουργία  

χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών ύψους € 2.990 οι οποίες όμως υπερκαλύφθηκαν 

κατά ποσού € 2.995 και από τα χρήση των παράγωγων χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Για 

την αντίστοιχη περίοδο του 2011 ήταν χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές € 3.642 και 

καλύφθηκαν κατά € 2.382 από τα χρήση των παράγωγων χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Οι 

θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου δεν πραγματοποιούν συναλλαγές σε ξένα νομίσματα και ως 

εκ τούτου δεν παρουσιάζουν συναλλαγματικές διαφορές. 

 
5. Φόρος εισοδήματος 
 

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

τις ακόλουθες χρήσεις: 

 

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

 

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

τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

 

Ο φόρος εισοδήματος, που εμφανίζεται στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις αναλύεται 

ως εξής:  

 Ο Όμιλος 

 
1/1 - 

30/09/12 
1/1 -

30/09/11   
1/7 - 

30/09/12 
1/7 - 

30/9/11 
Φόρος Εισοδήματος (τρέχουσα χρήση) (1.541) (1.561)  195  (457) 
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος (253) 596  (300)  288 
Πρόβλεψη ενδεχόμενων διαφορών 
φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων  (7) (131)   (11)  (43) 
Φόρος Εισοδήματος στα αποτελέσματα (1.801) (1.096)   (116)  (212) 
      
 Η Εταιρεία 

 
1/1 - 

30/09/12 
1/1 -

30/09/11   
1/7 - 

30/09/12 
1/7 - 

30/9/11 
Φόρος Εισοδήματος (τρέχουσα χρήση) (1.145) (1.427)  204  (458) 
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος 46 389  (229)  243 
Πρόβλεψη ενδεχόμενων διαφορών 
φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων  (7) (75)   (11)  (25) 
Φόρος Εισοδήματος στα αποτελέσματα (1.106) (1.113)   (36)  (240) 
 

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

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

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

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

και η Εταιρεία στην τρέχουσα περίοδο σε σχέση με το θέμα αυτό ανέρχεται σε € 363 και € 266  

αντίστοιχα 
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6. Κέρδη ανά μετοχή 
 

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

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

διάρκεια της περιόδου.  

 Ο Όμιλος   

 
1/1-

30/9/2012 
1/1-

30/9/2011   
1/7-

30/9/2012 
1/7-

30/9/2011 
Κέρδη / (ζημίες) της περιόδου, μετά από 
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 5.206 4.436  400 970 

Σταθμισμένος  Μ.Ο. μετοχών  
52.800.15

4 
52.800.15

4  
52.800.15

4 
52.800.15

4 
Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή  (σε ΕΥΡΩ) 0,0986 0,0840   0,0076 0,0184 
      
      
 Η Εταιρεία 

 
1/1-

30/9/2012 
1/1-

30/9/2011   
1/7-

30/9/2012 
1/7-

30/9/2011 
Κέρδη / (ζημίες) της περιόδου, μετά από 
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 4.390 4.077  85  832 

Σταθμισμένος  Μ.Ο. μετοχών  
52.800.15

4 
52.800.15

4  
52.800.15

4 
52.800.15

4 
Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή  (σε ΕΥΡΩ) 0,0831 0,0772   0,0016 0,0158 

 

 

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

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

 

Τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου κατά την 30/9/2012 αναλύονται ως εξής: 

 Ενσώματα πάγια  Επενδύσεις σε ακίνητα   Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Γήπεδα-
Οικόπεδα 

Κτίρια 
και 

τεχνικά 
έργα 

Μηχανήματα-
Εγκαταστάσεις-

Λοιπός 
Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα 
και λοιπός 
εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση  

Σύνολο 
Ενσώματων 
Παγίων  Οικόπεδα Κτίρια 

Σύνολο 
Επενδύσεων 
σε ακίνητα  

Άδεια 
παραγωγής 
Αιολικής 
Ενέργειας 

Λοιπά 
δικαιώματα 
χρήσης 

Σύνολο 
Άϋλων 

περιουσιακών 
στοιχείων 

1/1/2011                

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

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

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

1/1-31/12/2011                

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

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

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

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

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

31/12/2011                

Αξία κτήσης 1.059  10.322  70.144  394  1.461  3.049  86.429   52  284  336   7.113  479  7.592  

Σωρευμένες αποσβέσεις - (1.145)  (7.388)  (279)  (1.188)  - (10.000)   - (21)  (21)   (175)  (126)  (301)  

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

1/1-31/12/2012                

Προσθήκες 18  - 192  - 11  1.082  1.303   - -  -  - - - 

Αποσβέσεις περιόδου - (453)  (3.301)  (30)  (64)  - (3.848)   - (4)  (4)   (149)  (22)  (171)  

30/9/2012                

Αξία κτήσης 1.077  10.322  70.336  394  1.472  4.131  87.732   52  284  336   7.113  479  7.592  

Σωρευμένες αποσβέσεις - (1.598)  (10.689)  (309)  (1.252)  - (13.848)   - (25)  (25)   (324)  (148)  (472)  

Αναπόσβεστη αξία 30/9/2012 1.077  8.724  59.647  85  220  4.131  73.884   52  259  311   6.789  331  7.120  

 27
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 Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατά την 30/9/2012 αναλύονται ως εξής: 

 

 Ενσώματα πάγια  Επενδύσεις σε ακίνητα   Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Γήπεδα-
Οικόπεδα 

Κτίρια και 
τεχνικά 
έργα 

Μηχανήματα-
Εγκαταστάσεις-

Λοιπός 
Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Σύνολο 
Ενσώματων 
Παγίων  Οικόπεδα Κτίρια 

Σύνολο 
Επενδύσεων 
σε ακίνητα  

Λοιπά 
δικαιώματα 
χρήσης 

Σύνολο Άϋλων 
περιουσιακών 
στοιχείων 

1/1/2011              
Αξία κτήσης 5  36  11  168  1.136  1.356   52  284  336   29  29  

Σωρευμένες αποσβέσεις - (34)  (8)  (81)  (888)  (1.011)   -  (11)  (11)   (28)  (28)  

Αναπόσβεστη αξία 01/01/2011 5  2  3  87  248  345   52  273  325   1  1  

1/1-31/12/2011              
Προσθήκες - 1  - - 13  14   - - -  - - 
Πωλήσεις / Μεταφορές - - - - (2)  (2)   - - -  - - 
Αποσβέσεις περιόδου - - (1)  (17)  (55)  (73)   - (10)  (10)   - -  
Αποσβέσεις πωληθέντων - - - - 2  2   - - -  - - 

31/12/2011              
Αξία κτήσης 5  37  11  168  1.147  1.368   52  284  336   29  29  

Σωρευμένες αποσβέσεις -  (34)  (9)  (98)  (941)  (1.082)    (21)  (21)   (28)  (28)  

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2010 5  3  2  70  206  286   52  263  315   1  1  
              

1/1-31/12/2012              
Προσθήκες - - - - 3  3   - -  -  - - 
Αποσβέσεις περιόδου - (2)  (1)  (9)  (39)  (51)   - (4)  (4)   (1)  (1)  

30/9/2012              
Αξία κτήσης 5  37  11  168  1.150  1.371   52  284  336   29  29  

Σωρευμένες αποσβέσεις - (36)  (10)  (107)  (980)  (1.133)   - (25)  (25)   (29)  (29)  

Αναπόσβεστη αξία 30/9/2012 5  1  1  61  170  2387   52  259  311   - - 
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Επί των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 

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

Υδροηλεκτρικών Σταθμών, από θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου.  

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

  Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 30/9/2012 31/12/2011  30/9/2012 31/12/2011 
Εμπορεύματα 28.532 33.985  28.517 33.973 
Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων (180) (175)  (180)  (175) 
Σύνολο 28.352 33.810  28.337 33.798 

 
 
  
 κίνηση της πρόβλεψης των απαξιωμένων αποθεμάτων έχει ως εξής:       
 

 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
Υπόλοιπο πρόβλεψης απαξιωμένων αποθεμάτων 01.01.2011 (217)  (217) 
Αχρησιμοποίητη προβλέψη 01.01.-31.12.11 42  42 
Υπόλοιπο πρόβλεψης απαξιωμένων αποθεμάτων 31.12.2011 (175)  (175) 
Δαπάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-30.09.2012 (5)  (5) 
Υπόλοιπο πρόβλεψης απαξιωμένων αποθεμάτων 30.09.2012 (180)  (180) 
   
   
 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
Υπόλοιπο πρόβλεψης απαξιωμένων αποθεμάτων 01.01.2010 (483)  (483) 
Αχρησιμοποίητη προβλέψη 01.01.-31.12.10 266  266 
Υπόλοιπο πρόβλεψης απαξιωμένων αποθεμάτων 01.01.2011 (217)  (217) 
Δαπάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-30.09.2011 (31)  (31) 
Υπόλοιπο πρόβλεψης απαξιωμένων αποθεμάτων 30.09.2011 (248)  (248) 

 
Η μείωση της αξίας των αποθεμάτων της Εταιρίας στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους 

επηρεάζει το “Κόστος Πωλήσεων’’.  
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9. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι λογαριασμοί εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής: 

      
  Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 30/9/2012 31/12/2011  30/9/2012 31/12/2011 
Πελάτες  44.171 18.451  36.446  16.887 
Μεταχρονολογημένες επιταγές πελατών 8.061 4.380  8.059  4.378 
Γραμμάτια πελατών 53 60  50  57 
Προβλέψεις επισφαλών πελατών (4.553) (4.389)  (4.547)  (4.383) 
 47.732 18.502  40.008 16.939 
Λοιποί χρεώστες 25.332 22.348  2.631  3.327 
Σύνολο 73.064 40.850  42.639  20.266 

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

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

απαιτήσεων. Η ρευστοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των εμπορικών απαιτήσεων όπως 

αυτές διαμορφώθηκαν έως την 30/9/2012, αναμένεται να ολοκληρωθεί τους αμέσως 

επόμενους μήνες βάσει της εφαρμοζόμενης από την εταιρεία εμπορικής πολιτικής. 

 
Ο λογαριασμός «Λοιποί Χρεώστες» αναλύεται ως εξής :  

 30/9/2012 31/12/2011  30/9/2012 31/12/2011 
Ελληνικό δημόσιο - απαίτηση φόρων 
(ΦΠΑ, Παρακρατούμενοι φόροι, κ.λ.π.) 5.001 5.884  1.784  2.330 
Δεσμευμένες καταθέσεις τραπεζών 2.203 2.003  - - 
Απαίτηση επιχορηγήσεων 15.920 11.560  - - 
Προπληρωθέντα έξοδα 1.284 1.962  39  158 
Απαιτήσεις από εκχωρηθέντα αξιόγραφα 311 312  311  312 
Απαιτήσεις από παράγωγα κάλυψης 
συναλλαγματικού κινδύνου 421 487  421 487 
Λοιπά 192 140  76  40 
Σύνολο 25.332 22.348  2.631  3.327 
 
Η κίνηση της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων έχει ως εξής: 
 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 01.01.2011 (3.198)  (3.194) 
Δαπάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-31.12.2011 (1.191)  (1.189) 
Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 31.12.2011 (4.389)  (4.383) 
Δαπάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-30.09.2012 (164)  (164) 
Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 30.09.2012 (4.553)  (4.547) 
   

   
Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 01.01.2010 (2.514)  (2.514) 
Δαπάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-31.12.2010 (684)  (681) 
Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 01.01.2011 (3.198)  (3.195) 
Δαπάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-30.09.2011 (783)  (783) 
Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 30.09.2011 (3.981)  (3.978) 
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Οι προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες της Εταιρείας και του Ομίλου επηρέασαν τα “Έξοδα 

Διάθεσης”. 

 
10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 
 

Όμιλος  
 

Εταιρεία  
 30/9/2012 31/12/2011  30/9/2012 31/12/2011 
Ταμείο 210 19  202 4 
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 12.675 34.444  10.790 32.518 
Σύνολο 12.885 34.463  10.992 32.522 

 

 

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

τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.  

 

11. Δάνεια 
 
Τα δάνεια κατά την 30/9/2012 αναλύονται ως εξής: 

   Όμιλος   Εταιρεία 
Μακροπρόθεσμα δάνεια 30/9/2012 31/12/2011  30/9/2012 31/12/2011 
Κοινό ομολογιακό δάνειο 73.564 82.995  28.173 38.498 
      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες εντός των επόμενων 12 
μηνών (36.756) (11.431)  (28.173)  (10.400) 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες μεταξύ 1 και 5 ετών (36.808) (71.564)  - (28.098) 
 (73.564) (82.995)  (28.173)  (38.498) 
      
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 19.099 14.768  15.540 11.228 

 

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

ποσού € 1.515 και επιταγές πελατών ποσού € 6.783. Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου R.F. 

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

δανείων της.  

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

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

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

μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας. Η εκταμίευση 

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

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

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

την αρχική διάρκεια των πέντε ετών, θα γίνει σε 10 εξαμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων οι 9 

πρώτες δόσεις έχουν ήδη καταβληθεί έως την 30/7/2012. Τα ποσά εκάστης δόσεως από την 
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1η μέχρι και την 9η ανέρχονται σε € 5.200 και της 10ης δόσης σε € 28.200. Το 

αποτελεσματικό επιτόκιο του δανείου κατά την χρήση του 2012 ήταν 1,93%. Η υπολειπόμενη 

δέκατη δόση του δανείου συνολικού ποσού € 28.173 (€ 28.200 μείον έξοδα κτήσεως δανείου 

ποσού € 27), με δεδομένη τη λήξη του δανείου την 28/1/2013, έχουν μεταφερθεί στον 

Ισολογισμό από τα «Μακροπρόθεσμα Δάνεια» στο «Βραχυπρόθεσμο μέρος 

μακροπρόθεσμων δανείων».  

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

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

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

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

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

εξαμηνιαίες δόσεις εκ των οποίων οι 7 πρώτες έχουν ήδη καταβληθεί έως την 30/9/2012. Το 

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

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

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

επιχορήγησης και προχώρησε αμέσως στην αποπληρωμή ισόποσου μέρους του παραπάνω 

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

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

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

ως άνω εταιρεία προχώρησε σε αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου μέρους του 

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

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

30/9/2012 . Το αποτελεσματικό επιτόκιο του δανείου είναι Euribor 6M + 2,30% ≈ 3,00%. 

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

Οκτώβριο του 2009 βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση ποσού € 10.008 για την 

αναχρηματοδότηση υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων. Εντός του Δεκεμβρίου 2009 ποσό € 

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

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

βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση. Για τη σύναψη του ανωτέρω ομολογιακού δανείου δόθηκαν 

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

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

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

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

οποίων οι 5 πρώτες έχουν ήδη καταβληθεί έως την 30/9/2012. 

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

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

μέχρι ποσού € 35.065, διάρκειας 12 ετών με περίοδο χάριτος 24 μηνών και κυμαινόμενο 
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επιτόκιο Euribor 6Μ πλέον σταθερού περιθωρίου 3,80% και 4,00% κατά περίπτωση, με 

αντικείμενο χρηματοδότησης α) την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του κόστους 

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

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

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

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

Σταθμών. Μέχρι την 30/9/2012 έχει εκταμιευθεί ποσό € 32.809. Στο εν λόγω δάνειο έχει 

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

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

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

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

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

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

των ασφαλιστήριων συμβολαίων και συμβάσεων που υποχρεούται να διατηρεί.  

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

αποτελεσματικά επιτόκια για τα υπόλοιπα βραχυπρόθεσμα δάνεια ήταν περίπου 8,50%. 

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

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

τρέχουσες τιμές κλεισίματος της συνεδριάσεως των εν λόγω Χρηματιστηρίων στις 30 

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

οι οποίες αποτιμώνται στην τιμή κτήσης τους και ελέγχονται για απομείωση μέσω των 

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

του εννεαμήνου 2012 δεν υπήρξε αλλαγή στην ταξινόμηση των διαθεσίμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων. Η μεταβολή στην αξία των διαθεσίμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων οφείλεται σε μείωση της χρηματιστηριακής αξίας των 

εισηγμένων μετοχών κατά € 434 (30.9.2011 ζημιά € 1.015), η οποία καταχωρήθηκε στην 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 
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ΟΜΙΛΟΣ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 30.09.2012 

  ΤΙΜΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ  ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

  ΚΤΗΣΗΣ 
ΕΩΣ 

31.12.11 
ΕΩΣ 

31.12.11 ΑΞΙΑ 31.12.11 2012 2012 
01.01 - 

30.09.12 30.09.12 

Εισηγμένες στο Χ.Α.         

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε 81  (79)  - 2  - - 4  6  

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 166  (156)  - 10  - - 2  12  

BIOMHXANIKA TEXNIKA EΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ 
Α.Ε. 53  (52)  - 1  - - - - 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 29  (28)  - 1  - - - 1  

ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 41  (41)  - - - - - - 

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

EFG EUROBANK Α.Ε. 144  (143)  - 1  - - 2  3  

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕ 614  (573)  - 41  - - (35)  6  

GLOBUS MARITIME LTD 2.655  (1.427)   1.228  - - (407)  821  

Σύνολο εισηγμένων  3.854  (2.570)  - 1.284  - - (434)  849  

Μη εισηγμένες στο Χ.Α.         

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

ELEPHANT Α.Ε. 10  (8)  - 2  - - - 2  

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

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

ΕΛΙΝΤΑ Α.Ε. 2  - - 2  - - - 2  

F.Β.Β ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 2.000 - - 2.000  - - - 2.000  

Σύνολο μη εισηγμένων στο  2.135  (83)  - 2.052  - - - 2.052  
         

Σύνολο χρεογράφων 5.989  (2.653)  - 3.336  - - (434)  2.901  

        
        

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 30.09.2012 

  ΤΙΜΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ  ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

  ΚΤΗΣΗΣ 
ΕΩΣ 

31.12.11 
ΕΩΣ 

31.12.11 ΑΞΙΑ 31.12.11 2012 2012 
01.01 - 

30.09.12 30.09.12 

Εισηγμένες στο Χ.Α.         

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε 81  (79)  - 2  - - 4  6  

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 166  (156)  - 10  - - 2  12  

BIOMHXANIKA TEXNIKA EΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ 
Α.Ε. 53  (52)  - 1  - - - - 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 29  (28)  - 1  - - - 1  

ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 41  (41)  - - - - - - 

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

EFG EUROBANK Α.Ε. 144  (143)  - 1  - - 2  3  

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕ 614  (573)  - 41  - - (35)  6  

GLOBUS MARITIME LTD 2.655  (1.427)   1.228  - - (407)  821  

Σύνολο εισηγμένων  3.854  (2.570)  - 1.284  - - (434)  849  

Μη εισηγμένες στο Χ.Α.         

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

ELEPHANT Α.Ε. 10  (8)  - 2  - - - 2  

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

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

ΕΛΙΝΤΑ Α.Ε. 2  - - 2  - - - 2  

Σύνολο μη εισηγμένων. 135  (83)  - 52  - - - 52  
         

Σύνολο χρεογράφων 3.989  (2.653)  - 1.336  - - (434)  901  
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13. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Οι Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : 
 

  Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 30/9/2012 31/12/2011  30/9/2012 31/12/2011 
Προμηθευτές 13.256 20.141  13.855 18.363 
Επιταγές προμηθευτών πληρωτέες 2.132 593  1.018 497 
Δεδουλευμένα έξοδα  1.610 1.873  1.046 1.506 
Προκαταβολές πελατών 2.425 647  2.425 647 
Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 363 369  266 295 
Λοιποί λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 1.450 1.371  195 2 
Σύνολο 21.236 24.994  18.805 21.310 
 

Ο Όμιλος σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα 

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

μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών για τις αγορές αποθεμάτων. Οι αλλαγές στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες για αυτά τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που δεν έχουν 

προσδιορισθεί ως μέσα αντιστάθμισης έχουν άμεση επίδραση στην αναγνώριση των Λοιπών 

Υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. (Σημ. 4) 
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14. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 
 
Ως συνδεδεμένα μέρη κατά το Δ.Λ.Π. 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες που έχουν 

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

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

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

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

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

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

πωλήσεις σε τρίτους.  

Οι πωλήσεις υπηρεσιών προς την εταιρεία, αφορούν κυρίως υπηρεσίες αποθήκευσης 

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

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

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

για υπηρεσίες εξηρτημένης εργασίας. 

 
 Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 

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

Θυγατρικές :   Η Εταιρεία 
Απαιτήσεις από :    30/9/2012 31/12/2011 
ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS  A.E.    353 353 
R.F. ENERGY A.E.    3 11 
Σύνολο    356 364 
     
Υποχρεώσεις προς :      
ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS  A.E.    193 86 
ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE  A.E.    238 34 
Σύνολο    431 120 
      
    Η Εταιρεία 

    
1/1-

30/9/2012 
1/1-

30/9/2011 
Έσοδα :      
Αποθέματα    52 61 
Διοικητικής υποστήριξης    1 1 
Σύνολο    53 62 
      
Έξοδα και αγορές αποθεμάτων :      
Εγγυήσεις    (493) (422) 
Αποθήκευτρα    (2.520) (2.539) 
Σύνολο    (3.013) (2.961) 
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Εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
Απαιτήσεις από : 30/9/2012 31/12/2011  30/9/2012 31/12/2011 
      
ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. 582 582  195 195 
      
      

 
1/1-

30/9/2012 
1/1-

30/9/2011  
1/1-

30/9/2012 
1/1-

30/9/2011 
Έξοδα      
Ενοίκια (2.306) (2.301)  (563) (563) 
      
      
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Στελέχη 
Διοίκησης : Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 30/9/2012 31/12/2011  30/9/2012 31/12/2011 

Απαιτήσεις από τα διεθυντικά στελέχη και μέλη 
της διοίκησης 3 -  3 - 
      

Υποχρεώσεις προς τα διεθυντικά στελέχη και μέλη 
της διοίκησης 12 -  12 - 
      
 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

Αμοιβές- Λοιπές Παροχές : 
1/1-

30/9/2012 
1/1-

30/9/2011  
1/1-

30/9/2012 
1/1-

30/9/2011 
Αμοιβές (1.557) (1.702)  (1.318) (1.547) 
Πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία (15) (15)  (15) (15) 
Σύνολο (1.572) (1.717)  (1.333) (1.562) 

 
 
15. Ενδεχόμενα 
 
Οι θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Ν. Εύβοιας έχουν συνάψει  

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

καταγραφής οικοτόπων και ειδών χλωρίδας, όπως επίσης και μελέτης περιβαλλοντικών 

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

αρμόδιες αρχές για την λήψη Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού 

 

Επίσης, την 30/9/2012, η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, R.F. ENERGY A.E. έχει εγγυηθεί 

δάνεια θυγατρικών της συνολικού υπολοίπου € 32.809 (31/12/2011: € 31.985), τα οποία 

αποπληρώνονται σταδιακά μέχρι το 2023.  

 

Εντός του 2009 εκδόθηκαν άδειες παραγωγής σε τρίτους, για θέσεις επικαλυπτόμενες με 

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

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

Επικρατείας (ΣτΕ) αιτήσεις ακύρωσης κατά των Αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
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Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί χορήγησης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

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

της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, επικαλούμενη έννομο συμφέρον (θέσεις 

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

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

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

αίτηση ακύρωσης δεν είχε ακόμη συζητηθεί. 

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

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

αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

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

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

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

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

αποζημίωσης. Ειδικότερα η οφειλόμενη αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης 

λόγω συνταξιοδότησης και στην συμπλήρωση 15ετούς προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη 

έχουν ως εξής :   

 
1)  Καταγγελία σύμβασης λόγω συνταξιοδότησης  

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

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

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

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

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

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

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

εργοδότης δεν μπορεί να απολύσει εργατοτεχνίτη που έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις 

πλήρους συνταξιοδότησης γήρατος, με καταβολή μειωμένης αποζημίωσης. Μόνο για 

υπαλλήλους έχει αυτή την ευχέρεια. 
 

2)  Με 15ετή υπηρεσία: 

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

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

Οργανισμός και όταν δεν υπάρχει όριο το 65 έτος της ηλικίας τους, μπορούν να 

αποχωρήσουν από την εργασία τους με τη συγκατάθεση του εργοδότη τους, οπότε 

δικαιούνται να λάβουν το 50% της νόμιμης αποζημίωσης. 
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Η πρόβλεψη για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία βασίζεται σε ανεξάρτητη 

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

της αναλογιστικής μελέτης είναι οι εξής: 

                         Εκτίμηση 
 Μέση ετήσια αύξηση μισθοδοσίας προσωπικού                    2,50% 

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

Ηλικία συνταξιοδότησης: άνδρες          65 έτη 

Ηλικία συνταξιοδότησης: γυναίκες                                60 έτη 

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

αποχώρησης των εν ενεργεία υπαλλήλων. 

 
Από την ανωτέρω αναλογιστική μελέτη προέκυψε "Αναλογιστική ζημιά προγραμμάτων 

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

αναγνωρίστηκε απευθείας στην Καθαρή Θέση του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 

Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματίσει ο Όμιλος την 30/9/2012 για αποζημίωση των 

εργαζομένων λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των € 473 και της 

Εταιρείας στο ποσό € 295 (31.12.2011 : € 542 και 368 για τον Όμιλο και την Εταιρεία 

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

30/9/2012 είναι για τον Όμιλο € 75 και για την Εταιρεία € 58. Για την αντίστοιχη περίοδο του 

2011 ήταν για τον Όμιλο € 54 και για την Εταιρεία € 40 και επηρέασαν τα έξοδα Διοίκησης. 

 

17. Δεσμεύσεις 
 
Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 
 
Ο Όμιλος δεν έχει ανεκτέλεστα υπόλοιπα συμβάσεων με προμηθευτές του την 30/9/2012. Οι 

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

να ανέλθουν σε € 7.770. Επίσης οι μελλοντικές καταβολές από συμβάσεις για ενοικιάσεις 

αυτοκινήτων μέχρι το έτος 2015 αναμένεται να ανέλθουν σε € 213. 

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

θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων 

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

EUROPE Α.Ε. την 2 Νοεμβρίου 2012 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http:\\www.fgeurope.gr.  
 
 
 
 
           Γλυφάδα,  2 Νοεμβρίου 2012  
 

                     
 
 

Ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού 
Συμβουλίου 

 
 
 

Ο Διευθύνων 
Σύμβουλος 

 
 
 

Ο Οικονομικός 
Διευθυντής 

 
 
 

Ο Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου 

 
 
 
 
 
 

   

Γεώργιος Φειδάκης 
ΑΔΤ  Ν 000657 

Ιωάννης Παντούσης 
ΑΔΤ  Ξ 168490 

Μιχάλης Πουλής 
ΑΜ ΟΕΕ 016921 

Αθανάσιος Χαρμπής 
ΑΜ ΟΕΕ 0002386 

 

 
 
 



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

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/2012 31/12/2011 30/9/2012 31/12/2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 73.884 76.429 238 286 
Επενδύσεις σε ακίνητα 311 315 311 315 
Ά�λα περιουσιακά στοιχεία 7.120 7.291 ---- 1 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.906 5.690 19.081 18.567 
Αποθέματα 28.352 33.810 28.337 33.798 
Απαιτήσεις από πελάτες 73.064 40.850 42.639 20.266 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12.885 34.463 10.992 32.522−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 200.522 198.848 101.598 105.755=========== =========== =========== ===========

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 15.840 15.840 15.840 15.840 
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 20.053 15.318 22.426 18.511−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 35.893 31.158 38.266 34.351 
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 23.505 21.244 ---- ----−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 59.398 52.402 38.266 34.351−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 36.808 71.564 ---- 28.098 
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 26.647 23.689 295 368 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 55.855 26.199 43.713 21.628 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 21.814 24.994 19.324 21.310−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 141.124 146.446 63.332 71.404−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ε)=(γ)+(δ) 200.522 198.848 101.598 105.755=========== =========== =========== ===========

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

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

30/9/2012 30/9/2011 30/9/2012 30/9/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(1.1.2012 και 1.1.2011 αντίστοιχα) 52.402 51.281 34.351 31.595
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 5.504 3.930 3.915 3.062
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 1.492 (1.374) ---- ---
Αύξηση / (Μείωση) δικαιωμάτων μειοψηφίας --- (97) ---- ---−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30.09.2012 και 30.09.2011 αντίστοιχα) 59.398 53.740 38.266 34.657=========== =========== =========== ===========

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

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

Έμμεση μέθοδος 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011 
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 7.766 6.041 5.496 5.190 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 2.794 1.233 56 62 
Προβλέψεις 242 863 227 854 
Συναλλαγματικές διαφορές 62 899 62 899 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας (549) (597) (459) (505) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.939 2.319 1.887 1.537 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 5.453 (2.769) 5.456 (2.771) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (27.667) (18.235) (22.648) (19.215) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (4.117) 19.380 (2.864) 17.059 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (3.109) (1.859) (1.605) (1.172) 
Καταβεβλημένοι φόροι (585) (1.212) (525) (1.117) −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (15.771) 6.063 (14.917) 821−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων --- (4.807) (900) (5.500) 
Αγορά ενσώματων και ά�λων παγίων στοιχείων (1.303) (39.814) (3) (11) 
Τόκοι εισπραχθέντες 377 597 287 505 
Πρόσοδοι επιχορηγήσεων --- 5.704 --- ---
Μερίσματα εισπραχθέντα 91 --- 91 ---
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (835) (38.320) (525) (5.006) 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1.306 --- --- ---
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου --- (1.413) --- ---
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 5.467 50.526 4.312 19.101 
Εξοφλήσεις δανείων (11.745) (11.768) (10.400) (10.400) −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (4.972) 37.345 (6.088) 8.701−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (21.578) 5.088 (21.530) 4.516 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 34.463 35.643 32.522 27.586−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 12.885 40.731 10.992 32.102============ ============ ============ ============

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

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
1/1- 1/1- 1/7- 1/7- 1/1- 1/1- 1/7- 1/7-

30/9/2012 30/9/2011 30/9/2012 30/9/2011 30/9/2012 30/9/2011 30/9/2012 30/9/2011
Κύκλος εργασιών 87.553 82.289 29.487 25.743 78.520 78.289 26.990 24.710 
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 23.641 22.457 6.005 7.003 19.500 20.477 5.413 6.541 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 11.156 7.763 1.827 1.984 6.924 6.222 712 1.415 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 7.767 6.041 659 1.405 5.496 5.190 120 1.072−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− 
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 5.966 4.945 543 1.193 4.390 4.077 85 832 
Κατανέμονται σε:

- Ιδιοκτήτες μητρικής 5.206 4.436 400 970 ---- ---- ---- ----
- Δικαιώματα μειοψηφίας 760 509 143 223 ---- ---- ---- ----

Λοιπά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους (Β) (462) (1.015) (393) (1.026) (475) (1.015) (392) (1.026)−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους (Α)+(Β) 5.504 3.930 150 167 3.915 3.062 (307) (194)========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 
Κατανέμονται σε:

- Ιδιοκτήτες μητρικής 4.744 3.421 7 (56) ---- ---- ---- ----
- Δικαιώματα μειοψηφίας 760 509 143 223 ---- ---- ---- ----

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους 
ανά μετοχή- βασικά (σε ~) 0,0986 0,0840 0,0076 0,0184 0,0831 0,0772 0,0016 0,0158
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 13.950 8.996 2.721 2.675 6.980 6.284 729 1.457

ÁÑ.Ì.Á.Å. 13413/06/Â/86/111
Δήμος Γλυφάδας, Λ. Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ. 166 74

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ÁÐÏ 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2012 ÅÙÓ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

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

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

Διεύθυνση Διαδικτύου: http://www.fgeurope.gr 
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 2/11/2012

ÃëõöÜäá ÁôôéêÞò, 2 Νοεμβρίου 2012
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ O ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ Ï ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÏÓ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ

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

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1) Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό
τους κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, της
περιόδου 1/1-30/9/2012 παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση (1) των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

2) Τα "Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" αφορούν 1) συνολική ζημιά του Ομίλου και της Εταιρείας ποσού ~ 434
χιλ., η οποία προέκυψε από την αποτίμηση χρηματοοικονομικών προIοντων τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως
"Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία" και 2) συνολική ζημία ποσών ~ 27 χιλ. και ~ 41χιλ., του Ομίλου
και της Εταιρείας αντίστοιχα, η οποία προέκυψε απο "Αναλογιστικές ζημιές προγράμματων καθορισμένων παροχών".

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

4) Την 30/9/2012 δεν κατέχονται ίδιες μετοχές της Εταιρείας ούτε από την ίδια ούτε από τις θυγατρικές της.
5) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που

ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.
6) Oι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών δεν έχουν εξεταστεί από τις

φορολογικές αρχές για ορισμένες χρήσεις, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματίσει
ο Όμιλος και η Εταιρεία σε σχέση με το θέμα αυτό ανέρχεται σε ~ 363 χιλ. και ~ 266 χιλ. αντίστοιχα. Οι ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση (5) των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1-30/9/2012.

7) Στην Εταιρεία και στον Όμιλο δεν έχουν σχηματιστεί "Λοιπές προβλέψεις" έως την 30/9/2012.
8) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/9/2012 είναι: Όμιλος 99, Εταιρεία 59 άτομα.

την 30/9/2011 ήταν: Όμιλος 111, Εταιρεία 66 άτομα.
9) Τα ποσά σε χιλ. ~ των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου και τα υπόλοιπα των

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ
α) Έσοδα ---- 53
β) Έξοδα 2.306 3.576 
γ) Απαιτήσεις 582 551
δ) Υποχρεώσεις ---- 431
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 1.572 1.333
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 3 3
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διεθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 12 12

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

11) Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ης Σεπτεμβρίου 2012 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή
να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 10.
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