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F.G. EUROPE A.E. 

 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 
 

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

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

δηλώνουμε ότι, εξ όσων γνωρίζουμε : 

 
Α. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2011, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα 

με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 

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

F.G. EUROPE A.E., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων 

ως σύνολο. 

 
Β. Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις 

και την θέση της Εταιρείας F.G. EUROPE A.E. καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση εκλαμβανομένου ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων 

κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 

 
 

                                                      Γλυφάδα 20 Μαρτίου 2012 
 
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΙΔΑΚΗΣ                          ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΥΣΗΣ            ΑΝΔΡΕΑΣ-ΦΩΤΙΟΣ ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ 
 
  
  
  
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                         ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ          ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ                      
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F.G. EUROPE A.E. 

ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2011 

 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της F.G. EUROPE A.E. σας υποβάλλει για την κλειόμενη χρήση 1/1-31/12/2011 

την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία συνέταξε  σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 43α παρ.3, 107 παρ. 3 και 136 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 

3556/2007 και της Απόφασης 7/448/11-10-2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

 
 Στην παρούσα Έκθεση συνοπτικά αναφέρονται πληροφορίες που αφορούν την εξέλιξη των 

δραστηριοτήτων, την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία της εταιρείας και του 

Ομίλου κατά την υπό εξέταση χρήση, καθώς και τις μεταβολές που επήλθαν. 

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

και η επίδρασή τους στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρικές και Ενοποιημένες, οι κίνδυνοι και οι 

απειλές που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία και τον Όμιλο καθώς και οι σημαντικές συναλλαγές 

που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 24. 

 
Οι Εταιρείες του Ομίλου της F.G. EUROPE : 
 

F.G. EUROPE Α.Ε. : Μητρική εταιρεία του Ομίλου. Εισηγμένη στο Χ.Α. από το 1968. Δραστηριοποιείται 

στους τομείς, των διαρκών καταναλωτικών αγαθών, (μέσω της εισαγωγής και εμπορίας Κλιματιστικών 

Μηχανημάτων παντός τύπου, για οικιακή και επαγγελματική χρήση, Λευκών, Μαύρων Οικιακών 

Συσκευών και Μικροσυσκευών), και της Κινητής Τηλεφωνίας. 

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

μεγαλυτέρων κατασκευαστών στον τομέα των διαρκών καταναλωτικών αγαθών, των  Ιαπωνικών 

κολοσσών Fujitsu General Ltd και Sharp Corporation. Παράλληλα, η F.G. EUROPE προωθεί Λευκές 

οικιακές συσκευές με το δικό της διαχρονικό brand ESKIMO, του οποίου η παρουσία στην Ελληνική αγορά 

χρονολογείται από το 1958. 

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

σε 10 συνολικά χώρες, αντιπροσωπεύοντας κατ’ αποκλειστικότητα τα προϊόντα της Fujitsu General Ltd. 
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ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS A.E. : Θυγατρική Εταιρεία του Ομίλου, στην οποία η F.G. EUROPE A.E. 

συμμετέχει με ποσοστό 100%. Η ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών 

Logistics και διαχειρίζεται για λογαριασμό της F.G. EUROPE ελεύθερες και φορολογικές αποθήκες 

συνολικής επιφάνειας 25.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο και τη Γλυφάδα Αττικής. 

 
ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E. : Θυγατρική Εταιρεία του Ομίλου, στην οποία η F.G. EUROPE A.E. 

συμμετέχει με ποσοστό 100%. Η ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E., καλύπτει υπηρεσίες pre & after sales 

service. Έχει αναλάβει την κάλυψη των εντός και εκτός εγγύησης κλιματιστικών που διαθέτει στην 

Ελληνική αγορά η F.G. EUROPE. Παράλληλα αναλαμβάνει μελέτες, εγκαταστάσεις και συντηρήσεις 

συστημάτων κεντρικού και ημικεντρικού κλιματισμού. 

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

EUROPE A.E. ανέρχεται σε 37,5%, (50% Οικογένεια Ρέστη, 12,5% η MAKMORAL TRADING LIMITED, 

εταιρεία συμφερόντων του κ. Γεωργίου Φειδάκη). Η  R.F. ENERGY είναι εταιρεία συμμετοχών, με 

αντικείμενο την ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση ενεργειακών projects, με επίκεντρο τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.  

 
Η R.F. ENERGY A.E., μέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., 

λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2008 Αιολικό Πάρκο ισχύος 15 MW στην θέση Τσούκα του Νομού 

Αρκαδίας. Το Πάρκο αποτελείται από πέντε ανεμογεννήτριες των 3 MW της εταιρείας VESTAS.  

 
Τον Απρίλιο του 2009 ξεκίνησε η λειτουργία από την ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε., θυγατρικής κατά 100% 

της R.F. ENERGY, του δεύτερου Αιολικού Πάρκου ισχύος 10 MW,  στην περιοχή Κυλινδρία του Νομού 

Κιλκίς. Εντός του 2012 εγκρίθηκαν οι υποβληθείσες από το 2010 αιτήσεις της ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ  Α.Ε. 

και της χορηγήθηκαν 3 νέες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Βιοαέριο, ισχύος 7,066 MW. 

Αναμένεται  η χορήγηση μίας ακόμη άδειας από Βιοαέριο, ισχύος 2,262 MW. 

 
Το Δεκέμβριο του 2011 η κατά 100% θυγατρική της R.F. ENERGY A.E, ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. 

ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών Αιολικών Πάρκων στην Ερμιόνη του Ν. Αργολίδος συνολικής ισχύος 

35.4 MW, τα οποία βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία. Τα Πάρκα έχουν ηλεκτροδοτηθεί προσωρινά και 

αναμένεται σύντομα η ηλεκτροδότησή τους  και η επίσημη έναρξη της λειτουργίας τους.  

 
Η R.F. ENERGY A.E., μέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε., 

λειτουργεί στον Κερυνίτη ποταμό στην περιοχή της Αιγιάλειας δύο μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς, 

συνολικής ισχύος 3,615 MW (2,60 και 1,015 MW).  

 
Το Μάιο του 2008 η R.F. ENERGY A.E. μέσω 10 νέων θυγατρικών της εταιρειών, στις οποίες συμμετείχε 

με ποσοστό 84%, υπέβαλλε αιτήσεις για τη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, προκειμένου να προχωρήσει μέσω των εταιρειών αυτών, στην ανάπτυξη 11 νέων αιολικών 

πάρκων στην Νότιο Εύβοια, συνολικής ισχύος 387 MW. Παρά ταύτα, εντός του 2009, χορηγήθηκαν άδειες 

παραγωγής σε άλλες ενεργειακές εταιρείες, για την ανάπτυξη αιολικών έργων σε θέσεις εγκατάστασης οι  
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οποίες επικαλύπτουν μερικώς ή ολικώς τις θέσεις εγκατάστασης των αιολικών έργων των εν λόγω 

θυγατρικών εταιρειών. Για το λόγο αυτό το Δεκέμβριο του 2009, οι θυγατρικές εταιρείες της R.F. ENERGY 

υπέβαλλαν στο Συμβούλιο Επικρατείας αιτήσεις ακύρωσης κατά των Αδειών Παραγωγής που 

χορηγήθηκαν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθώς επίσης και κατά 

των θετικών γνωμοδοτήσεων της Ρ.Α.Ε. και της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Οι θυγατρικές 

εταιρείες επικαλέστηκαν έννομο συμφέρον λόγω των επικαλύψεων στις θέσεις εγκατάστασης, κατ’ ουσίαν 

παράβαση διάταξης του νόμου όπως επίσης και παράβαση ουσιώδους τύπου. Ο πληρεξούσιος για την 

υπόθεση δικηγόρος, εκτιμά ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες για τη θετική έκβαση της υπόθεσης. Εντός 

του 2011 οι ως άνω αιτήσεις συζητήθηκαν στο Συμβούλιο Επικρατείας ωστόσο δεν έχει εκδοθεί ακόμη η 

τελική απόφαση.   

 

Τον Φεβρουάριο του 2011, η R.F. ENERGY A.E. εξαγόρασε το υπολειπόμενο ποσοστό 16% των 10 

θυγατρικών της εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στην νότιο Εύβοια και πλέον κατέχει το 100% των 

μετοχών τους. 

 

Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν λάβει το 2011 άδειες παραγωγής στη Νότιο Εύβοια, ύψους 294 MW. 

Αναμένονται επίσης άδειες παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από αιολικούς σταθμούς στην περιοχή της 

Νότιας Εύβοιας, συνολικής ισχύος 57MW.  

 

Το Μάιο του 2010 οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών της R.F. 

ENERGY A.E., RF ENERGY ΓΑΡΜΠΗΣ Α.Ε. και RF ENERGY ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε. αποφάσισαν τη λύση των 

ως άνω εταιρειών και τη θέση τους σε εκκαθάριση. Οι ως άνω εταιρείες σκόπευαν, μέσω σχεδιαζόμενης 

εξαγοράς, να αναλάβουν τη διαχείριση και εκμετάλλευση δύο εν λειτουργία αιολικών πάρκων 

εγκατεστημένης ισχύος 18 και 24 MW αντίστοιχα στο Ν. Αρκαδίας και για το σκοπό αυτόν είχαν 

προχωρήσει τον Ιούλιο του 2009 σε αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων τους κατά  Ευρώ 13,28 εκατ. Η 

σχεδιαζόμενη εξαγορά δεν υλοποιήθηκε καθώς η συμφωνία αθετήθηκε από τους πωλητές. Η R.F. 

ENERGY A.E. έχει καταθέσει αγωγή, διεκδικώντας αποζημίωση για τα έξοδα στα οποία προέβη. 

 

Α. ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 

Ο εξαγωγικός προσανατολισμός και οι επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, οδηγούν την Εταιρεία και τον 

Όμιλο της F.G. EUROPE A.E. σε μία σταθερή πορεία ανάπτυξης, παρά την κρίση η οποία πλήττει την 

εσωτερική αγορά. 

 

Τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη της Εταιρείας το 2011 εμφανίζονται αυξημένα κατά 6,39%, 

ανερχόμενα σε Ευρώ 4,21 εκατ. έναντι Ευρώ 3,96 εκατ. των αντίστοιχων κερδών της προηγούμενης 

χρήσης. 
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Οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας σημείωσαν αύξηση κατά 2,85% ανερχόμενες σε Ευρώ 94,08 εκατ. 

έναντι Ευρώ 91,45 εκατ. των αντίστοιχων πωλήσεων του 2010. 

 
Η σημαντική κατά 18% αύξηση των εξαγωγών της Εταιρείας το 2011, υπερκάλυψε την μείωση των 

πωλήσεων στην εσωτερική αγορά, με τις εξαγωγές να  αντιπροσωπεύουν πλέον το  73,94% των 

πωλήσεων του κλιματισμού και το 69,13%  των συνολικών πωλήσεων της Εταιρείας, έναντι αντίστοιχων 

ποσοστών του 2010 66,43% και 60,19%. 

 
Σημαντικά αυξημένη επίσης είναι η λειτουργική ρευστότητα της Εταιρείας, με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα της 

31/12/2011 να ανέρχονται σε Ευρώ 32,52 εκατ. έναντι Ευρώ 27,59 εκατ. των διαθεσίμων της 31/12/2010. 

 
Αναλυτικά, σε επίπεδο Εταιρείας: 

 
Οι πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν το 2011 κατά 2,91% ανερχόμενες συνολικά 

σε Ευρώ 93,82 εκατ., έναντι Ευρώ 91,16 εκατ. των αντίστοιχων πωλήσεων του 2010. 

 

Οι πωλήσεις των κλιματιστικών, αυξημένες κατά 6% ανήλθαν  το 2011 σε Ευρώ 87,89 εκατ. έναντι Ευρώ 

82,86 εκατ. των αντίστοιχων πωλήσεων του 2010. Στην εσωτερική αγορά, οι πωλήσεις των κλιματιστικών 

ανήλθαν σε Ευρώ 22,90 εκατ. έναντι Ευρώ 27,82 εκατ. αυτών του 2010, μειωμένες κατά 17,67%. Αύξηση 

κατά 18,06% σημείωσαν οι εξαγωγές κλιματιστικών το 2011 ανερχόμενες  σε Ευρώ 64,99 εκατ., έναντι 

Ευρώ 55,04 εκατ. των αντίστοιχων του 2010, υπερκαλύπτοντας την μείωση των πωλήσεων στην 

εσωτερική αγορά.  

 
Οι πωλήσεις των λευκών συσκευών ESKIMO με την αναβάθμιση και την προσθήκη νέων προϊόντων στην 

γκάμα, αυξήθηκαν κατά 18% ανερχόμενες σε Ευρώ 1,18 εκατ. έναντι Ευρώ 1,00 εκατ. αυτών της 

προηγούμενης χρήσης. 

 
Οι πωλήσεις των προϊόντων SHARP (Λευκών και Μαύρων συσκευών) ανήλθαν το 2011 σε Ευρώ 4,75 

εκατ. έναντι Ευρώ 7,29 εκατ. του 2010, μειωμένες σε ποσοστό 34,96%. 

 
Σημαντικά αυξημένα κατά 86,86% τα έξοδα προβολής και διαφήμισης το 2011, ανήλθαν σε Ευρώ 2,56 

εκατ., έναντι Ευρώ 1,37 εκατ. αυτών του 2010, λόγω κυρίως της καμπάνιας προβολής μέσω 

διαφημιστικών πινακίδων των κλιματιστικών FUJITSU. 

  
Τα Λοιπά Γενικά Λειτουργικά Έξοδα μειωμένα κατά 0,96%, ανήλθαν το 2011 σε Ευρώ 15,64 εκατ. έναντι 

Ευρώ 15,79 εκατ. του 2010.    

 
Τα Λειτουργικά κέρδη (EBITDA), λόγω και της αύξησης των εξόδων διάθεσης, ανήλθαν το 2011 σε Ευρώ 

7,34 εκατ. έναντι Ευρώ 8,58 εκατ. των αντίστοιχων κερδών του 2010 μειωμένα κατά 14,45% και 

διαμορφώνοντας το δείκτη EBITDA σε 7,80% έναντι 9,38% του αντίστοιχου δείκτη του 2010. 
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Τα καθαρά κέρδη προ φόρων το 2011 ανήλθαν σε Ευρώ 5,46 εκατ., έναντι Ευρώ 7,06 εκατ. των 

αντίστοιχων κερδών του 2010 μειωμένα κατά 22,71%. 

 
Σε επίπεδο Ομίλου, τα οικονομικά μεγέθη του οποίου προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από τα 
μεγέθη της Μητρικής Εταιρείας έχουμε: 

 
Πωλήσεις : Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου αυξημένες κατά 3,48%, ανήλθαν το 2011 σε Ευρώ 99,72 

εκατ., έναντι πωλήσεων Ευρώ 96,37 εκατ. αυτών του 2010.  

Οι πωλήσεις του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας, αυξημένες κατά 14,61%, ανήλθαν σε Ευρώ 5,49 εκατ. 

έναντι Ευρώ 4,79 εκατ. των αντίστοιχων πωλήσεων του 2010. Για την τρέχουσα χρήση αναμένεται 

διπλασιασμός των εσόδων στον τομέα της ενέργειας με τη λειτουργία του νέου Αιολικού Πάρκου  της κατά 

100% θυγατρικής της R.F ENERGY A.E., ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε., ισχύος 35,4 MW, στην Ερμιόνη 

Αργολίδος. 

 
Μικτά Κέρδη : Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν το 2011 σε Ευρώ 28,12 εκατ. έναντι Ευρώ 26,98 

εκατ. των αντίστοιχων του 2010, αυξημένα κατά 4,21% λόγω της αύξησης των πωλήσεων της μητρικής 

αλλά και των εσόδων στον τομέα της ενέργειας. 

Ο Συντελεστής Μικτού Κέρδους αυξημένος κατά 0,20 μονάδες διαμορφώθηκε το 2011 σε 28,20% έναντι 

28,00% του αντίστοιχου συντελεστή του 2010. 

 
ΕBITDA : Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων, 

(EBITDA), μειωμένα κατά 2,07%, λόγω κυρίως της σημαντικής αύξησης της διαφημιστικής δαπάνης της 

μητρικής Εταιρείας, ανήλθαν το 2011 σε Ευρώ 10,40 εκατ. έναντι Ευρώ 10,62 εκατ. αυτών του 2010. Ο 

δείκτης EBITDA διαμορφώθηκε σε 10,43% έναντι 11,02% του αντίστοιχου του 2010, μειωμένος κατά -0,59 

μονάδες. 

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

2011 σε Ευρώ 19,72 εκατ., έναντι Ευρώ 18,85 εκατ. των αντίστοιχων του 2010, αυξημένα κατά 4,63% 

λόγω κυρίως της προαναφερθείσας αύξησης των εξόδων διάθεσης της μητρικής Εταιρείας. Ο δείκτης 

Γενικά Έξοδα / Πωλήσεις  διαμορφώθηκε το 2011 σε 19,78%, έναντι 19,56% του αντίστοιχου δείκτη του 

2010.  

 
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα : Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου αυξήθηκαν το 

2011 κατά 47,34% ανερχόμενα σε Ευρώ 3,29 εκατ. έναντι Ευρώ 2,23 εκατ. των αντίστοιχων καθαρών 

χρηματοοικονομικών εξόδων του 2010. 
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Η αύξηση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων το 2011 οφείλεται : α) Στη σημαντική αύξηση των 

χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών (από Ευρώ 0,36 εκατ. σε Ευρώ 1,03 εκατ.), λόγω της θετικής 

μεταβολής της ισοτιμίας του Δολαρίου έναντι του Ευρώ. β) Στην αύξηση των χρεωστικών τόκων (από 

Ευρώ 2,35 εκατ. το 2010 σε Ευρώ 2,66 εκατ. το 2011) και γ) Στη μείωση των εσόδων του Ομίλου από 

πιστωτικούς τόκους (από Ευρώ 0,99 εκατ. σε Ευρώ 0,69 εκατ. το 2011), παρά την ωφέλεια ποσού Ευρώ 

0,49 εκατ. που προέκυψε από την αποτίμηση στην εύλογη αξία, των συμβάσεων προαγοράς 

συναλλάγματος που σύναψε η Εταιρεία. 

 
Συνολικές Υποχρεώσεις : Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν την 31/12/2011 σε Ευρώ 

146,45 εκατ. έναντι αντίστοιχων υποχρεώσεων την 31/12/2010 Ευρώ 99,03 εκατ., αυξημένες κατά 

47,88%. Η αύξηση των συνολικών υποχρεώσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των 

μακροπρόθεσμων τραπεζικών και λοιπών υποχρεώσεων των δραστηριοποιούμενων στον τομέα της 

ενέργειας θυγατρικών εταιρειών  του Ομίλου (από Ευρώ 70,66 εκατ. το 2010 σε Ευρώ 95,25 εκατ. το 

2011), λόγω της δημιουργίας του νέου Αιολικού Πάρκου ισχύος 35,4 MW από την ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε., 

αλλά και από την αύξηση των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της Μητρικής (από Ευρώ 14,04 εκατ. 

σε Ευρώ 21,31 εκατ.),  λόγω της αύξησης του χρόνου πίστωσης από το βασικό προμηθευτή της 

Εταιρείας, την FUJITSU GENERAL Ltd. 

  
Κέρδη προ Φόρων : Τα κέρδη προ φόρων μειωμένα κατά 17,60% ανήλθαν το 2011 σε Ευρώ 5,60 εκατ., 

έναντι Ευρώ 6,80 εκατ. των αντίστοιχων κερδών του 2010, διαμορφώνοντας το  δείκτη Κέρδη προ Φόρων 

/ Πωλήσεις σε 5,62% έναντι 7,05% του αντίστοιχου δείκτη του 2010. 

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

Μειοψηφίας Κέρδη του Ομίλου, αυξημένα κατά 18,13% ανήλθαν το 2011 σε Ευρώ 4,17 εκατ. έναντι Ευρώ 

3,53 εκατ. του 2010. 

 
Λοιποί Αριθμοδείκτες : 
                                                                                                  2011                         2010 
-Δείκτης Γενικής Ρευστότητας  Εταιρείας    :                              2,02                          3,11     

-Δείκτης Γενικής Ρευστότητας  Ομίλου        :                              2,13                          3,63  

-Δείκτης Ειδικής Ρευστότητας  Εταιρείας     :                             1,23                           1,74    

-Δείκτης Ειδικής Ρευστότητας  Ομίλου         :                             1,47                           2,45  

-Δείκτης Κάλυψης Αποθεμάτων σε ημέρες Εταιρείας    :            180                            185    

-Δείκτης Κάλυψης Αποθεμάτων σε ημέρες Ομίλου        :            172                            176    

-Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας   :         12,62%                     12,53%  

-Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου      :           7,72%                        6,91% 

-Δείκτης Αποδοτικότητας EBITDA  Εταιρείας               :          21,43%                      27,15%  
-Δείκτης Αποδοτικότητας EBITDA  Ομίλου                   :         19,93%                      20,71% 
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Β. Σημαντικά Γεγονότα  
 
Παρατίθενται σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα από τη λήξη της υπό εξέταση χρήσης μέχρι και 

σήμερα :  
 
Εντός του 2012 εγκρίθηκαν οι υποβληθείσες από το 2010 αιτήσεις της κατά 100% θυγατρικής της R.F. 

ENERGY A.E., ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ  Α.Ε. και της χορηγήθηκαν 3 νέες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Βιοαέριο, ισχύος 7,066 MW. Αναμένεται  η χορήγηση μίας ακόμη άδειας από Βιοαέριο, 

ισχύος 2,262 MW. 

 
Πέραν του ανωτέρω μέχρι και σήμερα δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης 

Δεκεμβρίου 2011, τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των 

δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.  

 
Γ. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 
 
 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Παράγοντες χρηματοπιστωτικού Κινδύνου : Οι δραστηριότητες του Ομίλου τον εκθέτουν σε διαφόρους 

κινδύνους, συναλλαγματικούς κινδύνους, κινδύνους μεταβολής του επιπέδου των επιτοκίων, κινδύνους 

ταμειακών ροών, κινδύνους τιμών, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η πολιτική διαχείρισης 

κινδύνων του Ομίλου επικεντρώνεται στη μη προβλεψιμότητα των κεφαλαιαγορών με στόχο την 

ελαχιστοποίηση των παραγόντων που μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην χρηματοοικονομική απόδοση 

του Ομίλου. Ο Όμιλος σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα 

προκειμένου να αντισταθμίσει την έκθεσή του σε ορισμένους κινδύνους. 

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

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

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

τμήματα του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες για την διαχείριση κινδύνων γενικά και 

ειδικά, καλύπτοντας θέματα όπως συναλλαγματικούς κινδύνους, κινδύνους μεταβολής επιτοκίων, 

πιστωτικούς κινδύνους, τη χρήση παράγωγων και μη χρηματοπιστωτικών μέσων καθώς και την επένδυση 

επιπλέον ρευστότητας. 

 
Κίνδυνοι Αγοράς 
 
Συναλλαγματικοί Κίνδυνοι : Ο Όμιλος δραστηριοποιείται διεθνώς και εκτίθεται σε κινδύνους 

συναλλαγματικών ισοτιμιών που προκύπτουν από την έκθεση σε διαφορετικά νομίσματα κυρίως του USD 

και JPY. Συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει από περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο 

νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ. Ο Όμιλος κατά περίπτωση προβαίνει σε αντιστάθμιση του 

συναλλαγματικού κινδύνου μέσω σύναψης συμβάσεων παραγώγων αλλά δεν κάνει χρήση της λογιστικής 

της αντιστάθμισης. 
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Κίνδυνοι Τιμών : Ο Όμιλος εκτίθεται σε κινδύνους τιμών μετοχών που προέρχονται από επενδύσεις σε 

μετοχές εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ και χαρακτηρίζονται για τον σκοπό σύνταξης των Οικονομικών 

Καταστάσεων ως διαθέσιμα προς πώληση. Για τη διαχείριση των κινδύνων τιμών που προέρχονται από 

επενδύσεις σε μετοχές ο Όμιλος δημιουργεί διασπορά στο χαρτοφυλάκιο του. Η διασπορά του 

χαρτοφυλακίου είναι σύμφωνη με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν την επένδυση 

διαθεσίμων σε μετοχές. 

 
Κίνδυνοι Ταμειακών Ροών και Επιτοκίων : Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά 

στοιχεία και συνεπώς τα έσοδα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές δεν επηρεάζονται ουσιαστικά από την 

μεταβολή των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει κυρίως από μακροπρόθεσμο και 

βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό σε € με κυμαινόμενο επιτόκιο. 

Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει κυρίως από μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό 

σε Ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο. Ο Όμιλος αναλύει την έκθεση του στην μεταβολή των επιτοκίων σε 

συνεχή βάση λαμβάνοντας υπόψη την δυνατότητα της αναχρηματοδότησης με διαφορετικούς όρους και 

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

υπολογίζει την επίδραση στα αποτελέσματα μιας μεταβολής των επιτοκίων για τις σημαντικές χορηγήσεις 

μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διάρκειας.  

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

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

τους όρους του Δανείου δεικτών, ενδέχεται το ισχύον σήμερα spread του επιτοκίου 0,9%, να αυξηθεί 

αναλογικά επιβαρύνοντας το κόστος του τραπεζικού δανεισμού, φθάνοντας έως 1,6%. 

 
Πιστωτικός Κίνδυνος : Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε επίπεδο Ομίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος 

προκύπτει κυρίως από πιστώσεις σε πελάτες συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών εισπρακτέων. Τα 

εμπορικά τμήματα αξιολογούν την φερεγγυότητα του πελάτη λαμβάνοντας υπόψη την χρηματοοικονομική 

του κατάσταση, προηγούμενη εμπειρία συναλλαγών και λοιπούς παράγοντες και ορίζουν πιστωτικά όρια 

τα οποία παρακολουθούνται τακτικά και δεν δύναται να ξεπεραστούν από έναν μεμονωμένο πελάτη. 

Πωλήσεις σε ιδιώτες διενεργούνται τοις μετρητοίς. Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν έγινε υπέρβαση των 

ορίων πίστωσης και η Διοίκηση του Ομίλου δεν αναμένει σημαντικές απώλειες που μπορεί να προκύψουν 

από την μη ρευστοποίηση λογαριασμών εισπρακτέων. Επίσης οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατανέμονται 

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

σημαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος. 

 
Κίνδυνος Ρευστότητας : Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συμπεριλαμβάνει την διασφάλιση 

ύπαρξης επαρκών διαθεσίμων και ισοδύναμων καθώς και την εξασφάλιση της πιστοληπτικής ικανότητας 

μέσω των υφιστάμενων εγκεκριμένων ορίων χρηματοδότησης. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί και 

αναπροσαρμόζει καθημερινά το ταμειακό πρόγραμμα ρευστότητας με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές 

εισροές και εκροές. 
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Εποχικότητα των πωλήσεων κλιματιστικών : Τα προηγούμενα χρόνια οι πωλήσεις του κλάδου 

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

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

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

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

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

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

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

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

εξυπηρέτηση των πελατών και στον περιορισμό των προαναφερθέντων προβλημάτων. 

 
Δ. Προοπτικές – Αναμενόμενη Εξέλιξη 
 
Κατά την υπό εξέταση χρήση η Εταιρεία υλοποιώντας την πολιτική της συνεχούς επέκτασης της 

δραστηριότητάς της στις αγορές του εξωτερικού, πέτυχε με τη σημαντική αύξηση των εξαγωγών της, την 

αύξηση των συνολικών της πωλήσεων, και την υπερκάλυψη της μείωσης των πωλήσεων της στην 

εσωτερική αγορά, με αποτέλεσμα η εξωστρέφεια της Εταιρείας, να της αποφέρει σημαντικά οφέλη εν 

μέσω κρίσης. Η δραστηριότητα της Εταιρείας στο εξωτερικό αναμένεται να συνεχισθεί και να ενισχυθεί, 

γεγονός που δημιουργεί θετικές προοπτικές για τη συνέχεια, παρά  την κρίση στην εσωτερική αγορά, 

συμβάλλοντας στη διατήρηση της κερδοφορίας της μητρικής Εταιρείας σε ικανοποιητικά επίπεδα.  

 

Στόχος της Διοίκησης επίσης είναι, η ελεγχόμενη επέκταση της παρουσίας της Εταιρείας στην εσωτερική 

αγορά, λόγων των κινδύνων που αυτή εγκυμονεί εξ’ αιτίας της κρίσης και η διατήρηση από την Εταιρεία 

της ηγετικής της  θέσης στον τομέα του κλιματισμού.  

 

Η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός της γκάμας των λευκών συσκευών ESKIMO είχε ως αποτέλεσμα την 

αύξηση των πωλήσεων τους το 2011, τάση η οποία αναμένεται να συνεχισθεί  και την τρέχουσα χρήση.  

Οι πωλήσεις των προϊόντων SHARP τα οποία κατατάσσονται στο high end της αγοράς,  φαίνεται να 

πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση.  

 

Η Διοίκηση λαμβάνοντας πάντα σοβαρά υπόψη τις επιπτώσεις της κρίσης στην αγορά, αλλά και τους 

περιορισμούς στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, που δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο το 

επιχειρηματικό περιβάλλον, εφαρμόζει την πιστωτική και εμπορική πολιτική της, προσπαθώντας να 

θωρακίσει την εταιρεία από το ενδεχόμενο πιθανών επισφαλειών.  

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πάντα στη σωστή κεφαλαιακή δομή που σε συνδυασμό με τη διαθέσιμη 

ικανοποιητική ρευστότητα, αποτελούν παράγοντες που επιτρέπουν στις εταιρείες του Ομίλου να 

ξεπεράσουν με τις μικρότερες δυνατές απώλειες την παρούσα οικονομική κρίση. 
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Παράλληλα η Εταιρεία προετοιμάζεται για την δυναμική παρουσίαση και προώθηση στην Ελληνική αγορά 

πλήρους σειράς κλιματιστικών και λευκών συσκευών του Κινεζικού κατασκευαστικού κολοσσού MIDEA, 

των οποίων την αποκλειστική διάθεση αναλαμβάνει η F.G. EUROPE A.E. 

 

Η συνεχής βελτίωση τα τελευταία χρόνια, των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας και του Ομίλου, 

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

Στον τομέα της ενέργειας οι εταιρείες του Ομίλου έχουν λάβει άδειες παραγωγής για Αιολικά Πάρκα, 

συνολικής ισχύος 294 MW στη Νότιο Εύβοια. Εντός του 2012 χορηγήθηκαν επίσης 3 νέες άδειες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Βιοαέριο, ισχύος 7,066 MW . Αναμένονται επίσης άδειες 

παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από αιολικούς σταθμούς στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας, συνολικής 

ισχύος 57MW, καθώς και η χορήγηση μίας ακόμη άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Βιοαέριο, 

ισχύος 2,262 MW. 

 

Οι εξελίξεις αυτές σε συνδυασμό με την ταχύτητα υλοποίησης των επενδύσεων, αναμένεται να 

επηρεάσουν σημαντικά τα έσοδα του Ομίλου από τον τομέα της ενέργειας, μέσω της R.F. ENERGY και 

των θυγατρικών της εταιρειών. 

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

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

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

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

Οι πωλήσεις της εταιρείας προς τα συνδεμένα μέρη αφορούν κυρίως πωλήσεις εμπορευμάτων. Οι 

πωλήσεις υπηρεσιών προς την Εταιρεία, αφορούν κυρίως υπηρεσίες αποθήκευσης (logistics κ.τ.λ.) και 

υπηρεσίες service. Οι ενδοομιλικές συναλλαγές διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3728/18-

12-2008, με όρους οι οποίοι δεν αποκλίνουν από παρόμοιες συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου 

και ανεξάρτητων εταιρειών. Οι αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. αφορούν καταβληθείσες αμοιβές Διοικητικού 

Συμβουλίου στα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη. Οι αμοιβές των Διοικητικών στελεχών, αφορούν 

αμοιβές για υπηρεσίες εξηρτημένης εργασίας.  Παρατίθενται κατωτέρω σημαντικές συναλλαγές που 

καταρτίσθηκαν κατά την υπό εξέταση χρήση μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων αυτήν μερών 

όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, για ποσά άνω των Ευρώ 10 χιλ.: 

 

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

οποίες ανήλθαν στη διάρκεια της χρήσης σε Ευρώ 71 χιλ., έναντι αντίστοιχων πωλήσεων το 2010, ποσού 

Ευρώ 108 χιλ. Οι πωλήσεις αυτές έχουν εξοφληθεί πλήρως από την ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E. Η 

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

αγορά η F.G. EUROPE A.E. την τιμολόγησε το 2011 με το ποσό των Ευρώ 440 χιλ. έναντι αντίστοιχης 

χρέωσης του 2010 ποσού Ευρώ 465 χιλ. και με το ποσό των Ευρώ 39 χιλ. για υπηρεσίες που αφορούν 

εγκαταστάσεις κεντρικού κλιματισμού σε έργα που  αναλαμβάνει η F.G. EUROPE A.E. έναντι ποσού  
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Ευρώ 69 χιλ. αντίστοιχης χρέωσης του 2010. Από τις πωλήσεις αυτές η F.G. EUROPE A.E., οφείλει στην 

ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E. ποσό Ευρώ 34 χιλ. 

 

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

την παροχή υπηρεσιών logistics το 2011, με το ποσό των Ευρώ 3.380 χιλ. Η αντίστοιχη χρέωση για το 

2010 ανήρχετο σε Ευρώ 3.379 χιλ. Από τις πωλήσεις αυτές η F.G. EUROPE A.E., οφείλει στην 

ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS A.E. ποσό Ευρώ 86 χιλ. Η εμφανιζόμενη απαίτηση της F.G. EUROPE A.E. από 

την ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS A.E., ποσού Ευρώ 353 χιλ. αφορά εγγύηση καταβληθείσα από την F.G. 

EUROPE A.E. βάσει της μεταξύ τους σύμβασης παροχής υπηρεσιών Logistics. 

 

Οι πωλήσεις της F.G. EUROPE A.E. στην εταιρεία R.F. ENERGY A.E., ποσού Ευρώ 11 χιλ. αφορούν 

χρέωση υπηρεσιών που παρείχε η F.G. EUROPE A.E. στη θυγατρική της.  

 

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

2011 από τις εταιρείες του Ομίλου για μισθώσεις γραφείων και αποθηκών Ευρώ 3.071 χιλ. έναντι 

αντίστοιχου ποσού το 2010 Ευρώ 2.986 χιλ. Από το ποσό αυτό Ευρώ 750 χιλ. κατέβαλε η F.G. EUROPE 

A.E. έναντι ποσού Ευρώ 667 χιλ. του 2010, ενώ το υπόλοιπο κατέβαλαν οι άλλες θυγατρικές εταιρείες του 

Ομίλου με το μεγαλύτερο ποσό να καταβάλλεται από την ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS A.E. για την μίσθωση 

αποθηκευτικών χώρων στον Ασπρόπυργο και τη Γλυφάδα, συνολικής επιφάνειας 25.000 τ.μ. Οι εταιρείες 

του Ομίλου έχουν καταβάλλει ως εγγυήσεις μισθωμάτων στη ΣΑΙΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. το ποσό των Ευρώ 

582 χιλ. Η αντίστοιχη απαίτηση από τη ΣΑΙΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. το 2010 ανήρχετο σε Ευρώ 501 χιλ. Από το 

ποσό αυτό η F.G. EUROPE A.E. έχει καταβάλλει ως εγγύηση το ποσό των Ευρώ 195 χιλ., έναντι ποσού 

Ευρώ 114 χιλ. το 2010. 

 

Η F.G. EUROPE A.E.αγόρασε την 5/7/2011, 480.000 μετοχές της GLOBUS MARITIME LIMITED, η οποία 

είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο NASDAQ συνολικής αξίας ποσού 2.656 χιλ. 

 

ΣΤ.  Ίδιες μετοχές 
 
Την 31 Δεκεμβρίου 2011 δεν κατέχονται ίδιες μετοχές από την F.G. EUROPE A.E.  

 
Ζ. Πληροφορίες του άρθρου 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 
 
α. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 15.840.046,20 και διαιρείται σε 52.800.154 κοινές 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες 

προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από κάθε μετοχή απορρέουν όλα 

τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας. Κάθε 

μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των 

μετοχών που κατέχουν. 



Ετήσια οικονομική έκθεση 2011 
 

 15

 
 
β. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας 
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ο Νόμος ορίζει και δεν υφίστανται από το 

Καταστατικό της περιορισμοί στη μεταβίβαση τους, πλην της Σύμβασης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου 

που έχει συνάψει η Εταιρεία η οποία προβλέπει ότι ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας, δεσμεύεται να 

διατηρήσει καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης του Δανείου, ποσοστό τουλάχιστον 35% του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας.. 

 
γ. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του ν.3556/2007 
 

Την 31.12.2011 οι κατωτέρω μέτοχοι κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των 

δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας:  

• Γεώργιος Φειδάκης,  άμεση συμμετοχή, ποσοστό 31,01% και έμμεση συμμετοχή ποσοστό 

26,94%. Συνολικά 57,95%. 

• SILANER INVESTMENTS LIMITED, άμεση συμμετοχή,  ποσοστό 26,94% 

• FIRST EUROPEAN RETAIL CORP., έμμεση συμμετοχή, ποσοστό 11,08% 

• ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ, άμεση συμμετοχή, ποσοστό 5,09%  

 

δ. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που να παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

 
ε. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 
Δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρίας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 

 
στ. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρίας 
Δεν είναι γνωστές στην Εταιρία ούτε προβλέπεται από το Καταστατικό της δυνατότητα συμφωνιών 

μετόχων που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση 

δικαιωμάτων ψήφου. 

 
ζ. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού που 
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/20 
Οι ρυθμίσεις του Καταστατικού της Εταιρίας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από 

τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20. 

 
η. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων 
μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20 
Υφίσταται 5ετής εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου,  για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας, σε χρόνο που το Δ.Σ. θα αποφασίσει, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους, αναφορικά με το 

ύψος της αύξησης, τον αριθμό και την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Δεν έχει δοθεί άλλη 

εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο για αγορά ιδίων μετοχών.  
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θ. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής 
στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης 
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 

 
ι. Σημαντικές συμφωνίες με μέλη του Δ.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρίας 
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι 

οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς 

βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξ αιτίας δημόσιας πρότασης. 

 
Η. Επεξηγηματική Έκθεση του άρθρου 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 
 
Παρατίθενται διευκρινήσεις επί των πληροφοριών της ενότητος Ζ.: 

 
Παρατίθενται διευκρινήσεις επί των πληροφοριών της ενότητος Ζ.: 

 
1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26/3/2008, παρέσχε 5ετή εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1.β΄ και 4.α΄ του Άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, για αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σε χρόνο που το Δ.Σ. θα αποφασίσει, καθορίζοντας τους ειδικότερους 

όρους, αναφορικά με το ύψος της αύξησης, τον αριθμό και την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, κ.λ.π. 

 

2. Η ίδια ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφάσισε, την ακύρωση 1.780.220 ιδίων μετοχών που 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,26% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και αποκτήθηκαν σε συνέχεια της 

από 8/2/2005 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με μείωση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου κατά το ποσό των 534.066 Ευρώ. 

Μετά τη μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 15.840.046,20 και διαιρείται σε 

52.800.154 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη. 

 

3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 18/5/2011 εξέλεξε Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία δύο ετών. 

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στη συνεδρίασή του της 20/5/2011, ως ακολούθως: 

Φειδάκης Γεώργιος του Αθανασίου  Πρόεδρος Δ. Σ.  

Λιούκας Σπύρος του Κωνσταντίνου                       Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος  Δ.Σ. 

Παντούσης Ιωάννης του Δημητρίου  Διευθύνων Σύμβουλος  

Δεμέναγας Ανδρέας-Φώτιος του Κωνσταντίνου  Εκτελεστικό Μέλος 

Κατσουλάκος Ιωάννης του Σωκράτη  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 

Στρογγυλόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 

Πιμπλής Νικόλαος του Ευάρεστου  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 

 
5. Μεταβολές ποσοστών μετόχων το 2011: 
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• Γεώργιος Φειδάκης, μείωση της άμεσης συμμετοχής του από 44,92% σε 31,01% και 

αύξηση της έμμεσης συμμετοχής του από 12,2% σε 26,94%. Συνολικά από 57,12% σε 

57,95%, μεταβολή 0,83%. 

• SILANER INVESTMENTS LIMITED, από 12,2% σε 26,94%, μεταβολή σε ποσοστό 

14,74%. 

 
Θ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 
 
Η Εταιρεία διαθέτει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ο οποίος αναθεωρείται και εκσυγχρονίζεται συνεχώς 

ώστε να καλύπτει αλλαγές που άπτονται θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και τις εκάστοτε οργανωτικές 

αλλαγές της εταιρείας. 

 
Ι. Πιστοποίηση Ποιότητος ΙSO 9001-2000 
 
Η F.G. EUROPE Α.Ε εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 και είναι 

πιστοποιημένη από τον Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης TÜV Austria. Η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας, συμβάλει αποφασιστικά στην βελτίωση της αποδοτικότητας της Εταιρείας, επιτρέποντας τόσο 

την βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων της, όσο και την άριστη εξυπηρέτηση των 

πελατών, συνεργατών και μετόχων της. 

 
ΙΑ. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
 
Η Διοίκηση της F.G. EUROPE A.E. είναι πάντα ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα εταιρικής 

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

ανθρώπινο δυναμικό των εταιρειών του Ομίλου και την προσφορά στην κοινωνία μέσω διαφόρων 

χορηγιών και δράσεων που ανέλαβε και αναλαμβάνει. Ο σεβασμός στο περιβάλλον, η προώθηση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η συμβολή στην ανακύκλωση, είναι κατευθύνσεις συνυφασμένες με τη 

στρατηγική της εταιρείας. Οι εταιρείες του Ομίλου ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, ασκούν 

τις δραστηριότητές τους με τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος αφενός και 

αφετέρου την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων αυτού. 

 
ΙΒ. Μερισματική πολιτική 
 
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η Εταιρεία υποχρεούται να διανείμει στους μετόχους της τουλάχιστον το 

35% των κερδών μετά από φόρους και μετά την κράτηση για τακτικό αποθεματικό, εκτός εάν αποφασίσει 

διαφορετικά η Γενική Συνέλευση εφόσον εκπροσωπείται σε αυτήν ποσοστό τουλάχιστο 70% του 

Μετοχικού Κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψιν την κρίση στην αγορά και για την 

περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, προτίθεται να φέρει προς έγκριση στην Τακτική 

Γενική Συνέλευση, πρόταση για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2010 στους μετόχους της εταιρείας. 
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ΙΓ. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης ν. 3873/2010 
 
Η F.G. EUROPE A.E. έχει δεσμευτεί να τηρεί υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο της 

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

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

Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Η δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία 

εφαρμόζει τον Kώδικα και  παρέχει εξηγήσεις για οποιαδήποτε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 

διατάξεις αυτού κατά τη διάρκεια του έτους 2011. 

O Κώδικας βρίσκεται στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_SEV_InternetVersion_updatednew2132011.pdf  
 

Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και 

ελέγχονται. Η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη Διοίκηση της 

Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους μετόχους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, συνιστά τη δομή μέσω 

της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της Εταιρείας, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των 

στόχων αυτών και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά την διαδικασία 

εφαρμογής των ανωτέρω. Η αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση διαδραματίζει ουσιαστικό και 

πρωτεύοντα ρόλο στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ενώ η αυξημένη διαφάνεια 

που προάγει έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της διαφάνειας στο σύνολο της οικονομικής 

δραστηριότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά και των δημοσίων οργανισμών και θεσμών. 

 

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης 

υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του Νόμου 

3091/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στα 

Δ.Σ των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, τη θέσπιση και τη λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου και 

την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Πέραν αυτού, ένα πλήθος άλλων νομοθετικών 

πράξεων ενσωμάτωσαν στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, 

δημιουργώντας νέους κανόνες όπως ο Νόμος 3693/2008, που επιβάλλει τη σύσταση επιτροπών ελέγχου, 

καθώς και σημαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης, όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη 

διακυβέρνηση μιας εταιρείας, και ο Νόμος 3884/2010, που αφορά σε δικαιώματα των μετόχων και 

πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους μετόχους στο πλαίσιο της προετοιμασίας 

της Γενικής τους Συνέλευσης. Ο πρόσφατος Νόμος 3873/2010, ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη 

την Οδηγία 2006/46/EC4 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργεί ως υπενθύμιση της ανάγκης θέσπισης του 

Κώδικα και αποτελεί «θεμέλιο λίθο» του. Τέλος, στην Ελλάδα, όπως εξάλλου και στις περισσότερες άλλες 

χώρες, ο Νόμος περί ανωνύμων εταιρειών (Ν. 2190/1920, τον οποίον τροποποιούν πολλές από τις 

παραπάνω διατάξεις νόμων κοινοτικής έμπνευσης) περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες διακυβέρνησής 

τους. 

 
 
 
 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_SEV_InternetVersion_updatednew2132011.pdf�
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1. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 
 
1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Η Εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με τις επιταγές και τις ρυθμίσεις των ως άνω αναφερομένων 

νόμων και ιδίως του κ.ν. 2190/1920, του ν. 3016/2002 και του ν.  3693/2008, οι οποίοι αποτελούν και το 

ελάχιστο περιεχόμενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Παράλληλα συμμορφούμενη 

πλήρως με τις επιταγές του ν. 3873/2010, δηλώνει ότι  υιοθετεί ως Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

(ΚΕΔ) τον μοναδικό μέχρι τώρα ευρέως αποδεκτό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που διαμορφώθηκε 

από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.). 

 
1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές 
διατάξεις του Κώδικα που δεν εφαρμόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της μη εφαρμογής 
 
Η Εταιρεία βεβαιώνει με την παρούσα δήλωση ότι εφαρμόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της 

ελληνικής νομοθεσίας (κ.ν.2190/1920, ν.3016/2002 και ν.3693/2008) οι οποίες διαμορφώνουν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί οιοσδήποτε Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, 

εφαρμοζόμενος από Εταιρεία οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά. 

Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωματώνονται στον ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΒ) 

στον οποίο η Εταιρεία υπάγεται , πλην όμως ο εν λόγω Κώδικας περιέχει και μια σειρά από επιπλέον (των 

ελαχίστων απαιτήσεων) ειδικές πρακτικές και αρχές. Σε σχέση με τις εν λόγω πρόσθετες πρακτικές και 

αρχές υφίστανται ορισμένες αποκλίσεις (συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της μη εφαρμογής 

τους). Κατωτέρω παρατίθενται ανά ενότητα οι γενικές αρχές βάσει του Κώδικα, καθώς και οι αποκλίσεις με 

μια σύντομη ανάλυση και επεξήγηση των λόγων που τις δικαιολογούν.  

 
Μέρος Α΄- Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του 
 
Ι. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Το ΔΣ θα πρέπει να ασκεί αποτελεσματικά τον ηγετικό του ρόλο και να διευθύνει τις εταιρικές υποθέσεις 

προς όφελος της εταιρείας και όλων των μετόχων, διασφαλίζοντας ότι η Διοίκηση ακολουθεί την εταιρική 

στρατηγική. Θα πρέπει ακόμα να διασφαλίζει τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων, 

συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας και των αλλοδαπών μετόχων.  

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το ΔΣ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα μέρη, των οποίων τα 

συμφέροντα συνδέονται με εκείνα της εταιρείας, όπως είναι οι πελάτες, οι πιστωτές, οι εργαζόμενοι και οι 

κοινωνικές ομάδες που επηρεάζονται άμεσα από τη λειτουργία της εταιρείας. Οι κύριες, μη εκχωρητέες 

αρμοδιότητες του ΔΣ θα πρέπει να περιλαμβάνουν:  

•  την έγκριση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της εταιρείας,  

•  την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και τη λήψη 

αποφάσεων για τις μείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και εκποιήσεις,  
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• την επιλογή και, όποτε χρειάζεται, την αντικατάσταση της εκτελεστικής ηγεσίας της εταιρείας, 

όπως και την εποπτεία του σχεδιασμού της διαδοχής, 

• τον έλεγχο απόδοσης της ανώτατης Διοίκησης και την εναρμόνιση των αμοιβών των ανώτατων 

στελεχών με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της εταιρείας και των μετόχων της, 

• τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της εταιρείας, των 

συστημάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των στοιχείων και πληροφοριών που 

λαμβάνουν δημοσιότητα, καθώς και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, 

• την επαγρύπνηση, όσον αφορά υπάρχουσες και ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ 

αφενός της εταιρείας και αφετέρου της Διοίκησής της, των μελών του ΔΣ ή των κύριων μετόχων 

(συμπεριλαμβανομένων των μετόχων με άμεση ή έμμεση εξουσία να διαμορφώνουν ή να 

επηρεάζουν τη σύνθεση και τη συμπεριφορά του ΔΣ), καθώς και την κατάλληλη αντιμετώπιση 

τέτοιων συγκρούσεων· για το σκοπό αυτό, το ΔΣ θα πρέπει να υιοθετήσει διαδικασία εποπτείας 

των συναλλαγών όλων των εμπλεκόμενων μερών (συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών 

που πρέπει να υποβάλλονται στους μετόχους προς έγκριση), με γνώμονα τη διαφάνεια και την 

προστασία των εταιρικών συμφερόντων,  

• τη διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσματικής διαδικασίας συμμόρφωσης της εταιρείας με τους 

σχετικούς νόμους και κανονισμούς,  

• την ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του 

συστήματος διοίκησης της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων 

και ανάθεσης εξουσιών και καθηκόντων σε άλλα στελέχη, και  

• τη διατύπωση, διάδοση και εφαρμογή των βασικών αξιών και αρχών της εταιρείας, που διέπουν 

τις σχέσεις της με όλα τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με αυτά της εταιρείας. 

 
ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ  
 
Το μέγεθος και η σύνθεση του ΔΣ θα πρέπει να επιτρέπουν την αποτελεσματική άσκηση των 

αρμοδιοτήτων του και να αντικατοπτρίζουν το μέγεθος, τη δραστηριότητα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

της επιχείρησης. Το ΔΣ θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και να διαθέτει 

ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, που να ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους. 
 
• Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού της, η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το 

οποίο αποτελείται κατ’ ελάχιστον από επτά (7) και κατ’ ανώτατο όριο από εννέα (9) μέλη. 

• Το τελευταίο Δ.Σ. της Εταιρείας, είναι 7μελές και απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από τέσσερα (4) 

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και από τρία (3) εκτελεστικά μέλη. Η σύνθεσή του αυτή διασφαλίζει την 

ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία του. 

 
• Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας είναι 

διετής. 
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• Η σύνθεση του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 

18/5/2011 έχει ως ακολούθως : 

1. Φειδάκης Γεώργιος του Αθανασίου            Πρόεδρος Δ. Σ.  

2. Λιούκας Σπύρος του Κωνσταντίνου                        Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος  Δ.Σ. 

3. Παντούσης Ιωάννης του Δημητρίου            Διευθύνων Σύμβουλος  

4. Δεμέναγας Ανδρέας-Φώτιος του Κωνσταντίνου     Εκτελεστικό Μέλος 

5. Κατσουλάκος Ιωάννης του Σωκράτη           Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 

6. Στρογγυλόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου         Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 

7. Πιμπλής Νικόλαος του Ευάρεστου          Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

Τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

στην διεύθυνση http://www.fgeurope.gr. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που το απαιτεί ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες 

της Εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του είτε στην έδρα της 

Εταιρείας είτε στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας αυτής. Στην πρόσκληση 

πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η 

λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

μπορεί εγκύρως να συνεδριάσει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην 

αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και 

κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην 

τηλεδιάσκεψη. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρός του ή ο νόμιμος 

αναπληρωτής του. 

 
• Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συγκροτήσει τις κάτωθι επιτροπές οι οποίες στελεχώνονται αποκλειστικά 

από Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.: 

 
1. Επιτροπή Ελέγχου : Σπύρος Λιούκας (υπεύθυνος), Ιωάννης Κατσουλάκος και Γεώργιος 

Στρογγυλόπουλος.  

2. Την Επιτροπή Αμοιβών : Σπύρος Λιούκας (υπεύθυνος), Νίκος Πιμπλής και Γεώργιος 

Στρογγυλόπουλος. 

3. Επιτροπή περιβαλλοντικών θεμάτων : Γεώργιος Στρογγυλόπουλος (υπεύθυνος)  και Σπύρος 
Λιούκας. 

4. Προτάσεων υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. : Ιωάννης Κατσουλάκος (υπεύθυνος), Νίκος Πιμπλής 
και Γεώργιος Στρογγυλόπουλος. 

 
Θα πρέπει να αναφερθεί ο ουσιαστικός ρόλος που διαδραμάτισαν με τη λειτουργία τους, η  Επιτροπή 

Ελέγχου και η Επιτροπή Προτάσεων υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. Οι λοιπές επιτροπές του Δ.Σ., 

http://www.fgeurope.gr/�
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ελάχιστα λειτούργησαν μέχρι σήμερα. Προτεραιότητα της Διοίκησης είναι η 

ενεργοποίηση σταδιακά και των υπολοίπων επιτροπών του Δ.Σ.  

 
ΙΙΙ. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του προέδρου του ΔΣ  
 
Γενική Αρχή 
 
Ο Πρόεδρος προΐσταται του ΔΣ. Θα πρέπει να έχει τις αρμοδιότητες του καθορισμού της ημερήσιας 

διάταξης, της διασφάλισης της καλής οργάνωσης των εργασιών του ΔΣ, αλλά και της αποτελεσματικής 

διεξαγωγής των συνεδριάσεών του. Ευθύνη επίσης του Προέδρου θα πρέπει να αποτελεί η διασφάλιση 

της έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης των μελών του ΔΣ, καθώς και της αποτελεσματικής επικοινωνίας 

του με όλους τους μετόχους, με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων όλων των 

μετόχων.  

• To Δ.Σ. δεν έχει θεσπίσει ρητά τις αρμοδιότητες του Προέδρου σε σχέση με αυτές του  Διευθύνοντος 

Συμβούλου, εις τρόπον ώστε αυτές να αποτυπώνονται εγγράφως και να γνωστοποιούνται στους 

μετόχους. 

• Το τελευτίο Δ.Σ σε που εξελέγη από την Γενική Συνέλευση της 18/5/2011, σε εφαρμογή της ειδικής 

πρακτικής που προβλέπεται από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, 

εξέλεξε  ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόμενο από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, 

δεδομένου ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ προέρχεται από τα Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. 

 
ΙV. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του ΔΣ  
 
Κάθε μέλος του ΔΣ θα πρέπει να έχει υποχρέωση πίστης στην εταιρεία. Τα μέλη του ΔΣ θα πρέπει να 

ενεργούν με ακεραιότητα και προς το συμφέρον της εταιρείας και να διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα 

των μη δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών. Δεν θα πρέπει να έχουν σχέση ανταγωνισμού με την εταιρεία 

και θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε θέση ή δραστηριότητα που δημιουργεί ή φαίνεται να δημιουργεί 

σύγκρουση ανάμεσα στα προσωπικά τους συμφέροντα και εκείνα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης 

της κατοχής θέσεων στο ΔΣ ή τη Διοίκηση ανταγωνιστικών εταιρειών, χωρίς την άδεια της Γενικής 

Συνέλευσης. Τα μέλη του ΔΣ θα πρέπει να συνεισφέρουν την εμπειρία τους και να αφιερώνουν στα 

καθήκοντά τους τον αναγκαίο χρόνο και την απαραίτητη προσοχή. Θα πρέπει επίσης να περιορίζουν το 

πλήθος άλλων επαγγελματικών δεσμεύσεων (ιδιαίτερα συμμετοχές σε ΔΣ άλλων εταιρειών) μόνο στο 

βαθμό που αυτό απαιτείται για την ικανοποιητική απόδοσή τους ως μελών του ΔΣ. Τέλος, τα μέλη του ΔΣ 

θα πρέπει να επιδιώκουν να συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ, καθώς και των επιτροπών, 

στις οποίες τοποθετούνται.  

 
• Το Δ.Σ δεν έχει υιοθετήσει ως μέρος των εσωτερικών κανονισμών της Εταιρείας, πολιτικές διαχείρισης 

συγκρούσεων συμφερόντων ανάμεσα στα μέλη του και στην Εταιρεία, όπως και τις διαδικασίες 

σύμφωνα με τις οποίες τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να γνωστοποιούν έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο 

τυχόν συμφέροντα τους σε εταιρικές συναλλαγές ή τη σύγκρουση συμφερόντων τους με την Εταιρεία ή 

τις θυγατρικές της. 
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V.Ανάδειξη υποψήφιων μελών του ΔΣ  
 
Η ανάδειξη υποψηφίων για το ΔΣ θα πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά και με αντικειμενικά κριτήρια. Το ΔΣ θα 

πρέπει να διασφαλίζει την ομαλή διαδοχή των μελών του, καθώς και των ανώτατων διοικητικών στελεχών, 

με σκοπό τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησης.  

 
• Η επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων μελών για το Δ.Σ, δεν προβαίνει σε περιοδική αξιολόγηση του 

μεγέθους και της σύνθεσης του Δ.Σ. καθώς και στην υποβολή προτάσεων για εξέταση σχετικά με το 

προφίλ του. 

• Η επιτροπή συνεδριάζει όταν πρόκειται να υποδειχθούν οι υποψηφιότητες και τα προσόντα των 

υποψηφίων για την εκλογή τους στο Δ.Σ. 

• Δεν έχει συνταχθεί και δεν έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας κανονισμός λειτουργίας στον 

οποίο θα εξηγούνται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της επιτροπής. 

• Η επιτροπή δεν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η 

παροχή κονδυλίων στην επιτροπή για το σκοπό αυτό.  

 
VI.Λειτουργία του ΔΣ  
 
Το ΔΣ θα πρέπει να συνέρχεται με την απαραίτητη συχνότητα, ώστε να εκτελεί αποτελεσματικά τα 

καθήκοντά του. Η πληροφόρηση που του παρέχεται από τη Διοίκηση θα πρέπει να είναι έγκαιρη, ώστε να 

του δίνεται η δυνατότητα να αντεπεξέρχεται αποτελεσματικά στα καθήκοντα που απορρέουν από τις 

αρμοδιότητές του. 

• Δεν υφίσταται συγκεκριμένος κανονισμός λειτουργίας ειδικά για το Δ.Σ., καθώς οι διατάξεις του 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Καταστατικού της εταιρείας αξιολογούνται ως επαρκείς 

για την οργάνωση και λειτουργία του Δ.Σ. 

• Δεν υιοθετείται από το Δ.Σ. στην αρχή του κάθε έτους ημερολόγιο συνεδριάσεων και 12μηνο 

πρόγραμμα δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας, 

δεδομένου ότι όλα τα μέλη του είναι κάτοικοι της Πρωτεύουσας και ως εκ τούτου είναι ευχερής η 

σύγκληση και συνεδρίαση του Δ.Σ , όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της εταιρείας ή ο νόμος, χωρίς 

απαραίτητα να υπάρχει προκαθορισμένο πρόγραμμα δράσης 

• Δεν υπάρχει πρόβλεψη για υποστήριξη του Δ.Σ κατά την άσκηση του έργου του από  εξειδικευμένο και 

έμπειρο εταιρικό γραμματέα, καθώς η συμμόρφωσή των μελών του συλλογικά και ατομικά με τους 

εσωτερικούς κανόνες, τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, κατοχυρώνεται μέσω της 

επαγγελματικής και επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας των μελών του. 

• Δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα μέλη του Δ.Σ 

αλλά και την διαρκή επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση για τα υπόλοιπα μέλη, δεδομένου ότι τα 

προτεινόμενα προς εκλογή ως μέλη του Δ.Σ πρόσωπα, διαθέτουν εμπειρία, επιστημονική κατάρτιση 

και οργανωτικές – διοικητικές ικανότητες. 
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• Δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή πόρων προς τις επιτροπές του Δ.Σ για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων στο βαθμό που αυτοί χρειάζονται, 

καθώς οι αναγκαίοι σε αυτές τις περιπτώσεις πόροι εγκρίνονται ανά περίπτωση από την διοίκηση της 

Εταιρείας, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της Εταιρείας. 

  
VII.Αξιολόγηση του ΔΣ  
Το ΔΣ θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά την αποτελεσματικότητά του στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, 

καθώς και εκείνη των επιτροπών του. 

 

• Δεν έχει καθιερωθεί θεσμοθετημένη διαδικασία για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. 

και των επιτροπών του. 

• Δεν έχει επίσης θεσμοθετηθεί διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του Προέδρου του Δ.Σ στην οποία 

να προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος, παρά την ύπαρξη στο τελευταίο Δ.Σ. ανεξάρτητου 

Αντιπροέδρου. Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία με βάσει την υπάρχουσα σήμερα 

οργανωτική δομή της Εταιρείας. 

• Δεν έχει θεσμοθετηθεί διαδικασία σύγκλισης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. χωρίς 

την παρουσία των εκτελεστικών μελών για την αξιολόγηση της απόδοσής τους και τον καθορισμό 

αμοιβών, δεδομένου ότι τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν εισπράττουν αμοιβές για τη συμμετοχή τους 

στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

 
Μέρος Β΄- Εσωτερικός έλεγχος 
 
Ι. Εσωτερικός έλεγχος-Επιτροπή Ελέγχου 
 
Γενική Αρχή 1 
 
Το ΔΣ θα πρέπει να παρουσιάζει στους μετόχους και το κοινό μια σαφή αξιολόγηση της πραγματικής 

θέσης και των προοπτικών της εταιρείας, και να διασφαλίζει την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων 

και την ορθότητα των ανακοινώσεων, όπου αυτές επιβάλλονται.  

 
Γενική Αρχή 2 
 

Το ΔΣ θα πρέπει να διατηρεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό την 

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

των σημαντικότερων κινδύνων. Θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και 

να την επανεξετάζει τακτικά. Θα πρέπει να ανασκοπεί τακτικά τους κύριους κινδύνους που αντιμετωπίζει η 

επιχείρηση και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά στη διαχείριση 

των εν λόγω κινδύνων. Η ανασκόπηση θα πρέπει να καλύπτει όλους τους ουσιώδεις ελέγχους, 

συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ελέγχων, του ελέγχου συμμόρφωσης, 

καθώς και τους ελέγχους των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων. Το ΔΣ μέσω της επιτροπής ελέγχου 

(εφόσον υπάρχει), θα πρέπει επίσης να αναπτύσσει άμεση και τακτική επαφή με τους τακτικούς ελεγκτές, 
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προκειμένου να λαμβάνει τακτική ενημέρωση από τους τελευταίους σε σχέση με την ορθή λειτουργία του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

 
Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνων 

 
Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου: 

 

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

πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχου που ορίζεται από την ελεγκτική επιτροπή. 

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

ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Κατά την άσκηση του ελέγχου ο Υπεύθυνος του τμήματος εσωτερικού 

ελέγχου λαμβάνει γνώση όλων των αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασμών και 

χαρτοφυλακίων της Εταιρείας, έχοντας την διαρκή συνεργασία της Διοίκησης προκειμένου να του 

παρασχεθούν όλες οι πληροφορίες και στοιχεία που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη υλοποίηση των 

προγραμματισμένων και έκτακτων ελέγχων και την σύνταξη των προβλεπόμενων εκθέσεων με τη 

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

έλεγχος δεν περιλαμβάνει οιαδήποτε αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 

εφαρμόσθηκαν καθώς επίσης και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς αυτά 

αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου εκ μέρους του νομίμου ελεγκτή της Εταιρείας. 

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

συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Σε κάθε ελεγχόμενη περίοδο επιλέγονται ορισμένες περιοχές-πεδία 

ελέγχου, ενώ σε σταθερή και μόνιμη βάση ελέγχονται και εξετάζονται η λειτουργία του Τμήματος 

Εξυπηρέτησης Μετόχων και της Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων. 

 
Η Εταιρεία συμμορφούμενη πλήρως με τις προβλέψεις και τις επιταγές του ν. 3693/2008 εξέλεξε κατά την 

ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα την 18/5/2011 Επιτροπή Ελέγχου (Audit 

Committee) αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.  

 
Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου συνίστανται: 

 
α) στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

 
β) στην παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του 

συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, 

 
γ) στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, 

 
δ) στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της 

αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον 

αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.
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Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 

των εταιρικών εργασιών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας της παρεχόμενης προς το επενδυτικό κοινό και τους 

μετόχους της Εταιρείας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον 

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η περιφρούρηση των επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων 

της Εταιρείας και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων. 

Διευκρινίζεται ότι ο Τακτικός Ελεγκτής της Εταιρείας, ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο των ετησίων και των 

ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, δεν παρέχει άλλου είδους μη ελεγκτικές υπηρεσίες προς την 

Εταιρεία ούτε συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη σχέση με την Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίζεται με τον 

τρόπο αυτό η αντικειμενικότητα, η αμεροληψία και η ανεξαρτησία του. 

 
Η επιτροπή ελέγχου συνεδριάζει τέσσερις φορές ετησίως. Δεν έχει προβλεφθεί ιδιαίτερος κανονισμός 

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

επαρκώς στις κείμενες διατάξεις. 

 
Δεν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην επιτροπή ελέγχου, για την εκ μέρους της χρήση υπηρεσιών 

εξωτερικών συμβούλων, καθώς η σύνθεση της Επιτροπής, οι εξειδικευμένες γνώσεις και η εμπειρία των 

μελών αυτής διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της. 

 
Μέρος Γ΄- Αμοιβές 
 
Ι. Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών 
 
Γενική Αρχή  
 
Το επίπεδο και η διάρθρωση των αμοιβών θα πρέπει να στοχεύουν στην προσέλκυση και την παραμονή 

των μελών του ΔΣ, των διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων στην εταιρεία, που προσθέτουν αξία 

στην εταιρεία με τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Το ύψος των αμοιβών θα πρέπει να 

βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα προσόντα και τη συνεισφορά τους στην εταιρεία. Το ΔΣ θα πρέπει να έχει 

σαφή εικόνα του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία αμείβει τα στελέχη της, και κυρίως εκείνα που διαθέτουν 

τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσματική διοίκηση της εταιρείας.  

 
Δεν χορηγούνται δικαιώματα προαίρεσης στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα μέλη της Διοίκησης και το 

προσωπικό της Εταιρείας. 

 

Δεν έχει προβλεφθεί στις συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ ότι το Δ.Σ μπορεί να απαιτήσει την 

επιστροφή όλου ή μέρους του bonus που έχει απονεμηθεί λόγω αναθεωρημένων οικονομικών 

καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων, που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του bonus αυτού, καθώς τα τυχόν δικαιώματα bonus ωριμάζουν 

μόνο μετά την οριστική έγκριση και έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Δεν ακολουθείται διαδικασία έγκρισης των αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ μετά από πρόταση 

της επιτροπής αμοιβών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών του.                                             .
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Το Δ.Σ. έχει συγκροτήσει την επιτροπή αμοιβών, η οποία απαρτίζεται 

αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και η οποία μέχρι σήμερα, ενώ έχει ως 

αντικείμενο τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ καθώς και 

των στελεχών της Διοίκησης, δεν έχει λειτουργήσει. Ως εκ τούτου δεν έχουν προβλεφθεί τα καθήκοντα της 

εν λόγω επιτροπής, η  συχνότητα συνεδριάσεών της και άλλα θέματα που αφορούν την λειτουργία της. Με 

την πλήρη ενεργοποίηση της επιτροπής θα δημοσιοποιηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας ο κανονισμός 

λειτουργίας της, στον οποίο θα εξηγούνται επακριβώς ο ρόλος και οι αρμοδιότητές της.  

 
Μέρος Δ΄ - Σχέσεις με τους μετόχους. 
 
Ι. Επικοινωνία με τους μετόχους 
 
Το ΔΣ θα πρέπει να μεριμνά για την ύπαρξη συνεχούς και εποικοδομητικού διαλόγου με τους μετόχους 

της εταιρείας, ιδιαίτερα δε με εκείνους που έχουν σημαντικές συμμετοχές και μακροπρόθεσμη προοπτική. 

 
Στον ιστότοπο της εταιρείας, δεν υπάρχει αναλυτική δημοσίευση θεμάτων σχετικών με την ενημέρωση των 

επενδυτών σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.  

 
ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων 
 
Το ΔΣ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι 

πλήρως ενημερωμένοι για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, 

συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, και των δικαιωμάτων τους κατά τη Γενική 

Συνέλευση. Το ΔΣ θα πρέπει να διευκολύνει, εντός του πλαισίου των σχετικών καταστατικών 

προβλέψεων, τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα των μετόχων μειοψηφίας, 

των αλλοδαπών μετόχων και όσων διαμένουν σε απομονωμένες περιοχές. Το ΔΣ θα πρέπει να αξιοποιεί 

τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για να διευκολύνει τον ουσιαστικό και ανοιχτό διάλογό τους με την 

εταιρεία. 

 
Στα θέματα που αφορούν την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, τη διαδικασία της ψηφοφορίας, και της 

ενημέρωσης των μετόχων επί των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τηρούνται από την Εταιρεία όλες 

οι προβλέψεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

 
1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του      
νόμου. 

 
Η Εταιρεία μέχρι σήμερα δεν εφαρμόζει πρακτικές επιπλέον των ως προβλέψεων του νόμου. 

 
Η παρούσα Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τμήμα της ετήσιας 

Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 
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Όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, και του Ομίλου μπορούν 

να διαπιστωθούν από τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2011.  

 

 

 

Γλυφάδα, 20 Μαρτίου 2012 
- Ο - 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΙΔΑΚΗΣ 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών  και 
Ηλεκτρονικών Συσκευών (FG EUROPE A.E.) 

 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας FG EUROPE 

A.E., που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2011, τις καταστάσεις 

συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές 

πληροφορίες. 

 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές 

δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος. 

 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 

σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 

εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε 

σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 

δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για 

τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 

δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
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λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων 

που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 
Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας FG EUROPE A.E. κατά την 31 

Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική της  επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που 

έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του 

άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 

 
β)  Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα 

πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 
 

Αθήνα,  27 Μαρτίου 2012 
 
 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 23431 

 
ERNST & YOUNG (ΕΛΛΑΣ) A.E. 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 
11ο  ΧΛΜ ΕΘ. ΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 

144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 107 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων (Ενοποιημένη και Εταιρική) 

  Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
 

Σηµ. 
1/1-

31/12/2011 
1/1-

31/12/2010   
1/1-

31/12/2011  
1/1-

31/12/2010 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 6 99.724 96.371  94.083 91.445 
Κόστος Πωλήσεων 7 (71.603) (69.387)   (68.575) (66.146) 
Μικτό Κέρδος   28.121 26.984  25.508 25.299 
Άλλα έσοδα  6 493 897  492 685 
Έξοδα διάθεσης  7 (15.141) (14.499)  (15.200) (14.307) 
Έξοδα διοίκησης 7 (4.546) (4.048)  (2.992) (2.834) 
Άλλα έξοδα  7 (37) (305)   (12) (15) 
Κέρδη εκμετάλλευσης  8.890 9.029  7.796 8.828 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  7 1.235 985  1.133 573 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  7 (4.525) (3.218)  (3.470) (2.338) 
Κέρδη προ φόρων   5.600 6.796  5.459 7.063 
Φόρος εισοδήματος  8 (1.552) (3.254)   (1.248) (3.105) 
Κέρδος περιόδου  4.048 3.542   4.211 3.958 
       
Λοιπά συνολικά έσοδα       
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 1 (1.455) (68) 

 
(1.455) (68) 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου καθαρά 
από φόρο  (1.455) (68) 

 
(1.455) (68) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2.593 3.474 

 
2.756 3.890 

       
Το κέρδος αποδίδεται σε :       
Ιδιοκτήτες μητρικής  4.172 3.531  - -
Δικαιώματα μειοψηφίας  (124) 11  - -
Σύνολο  4.048 3.542  - -
       
Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
αποδίδονται σε :    

 
  

Ιδιοκτήτες μητρικής  2.717 3.463  - - 
Δικαιώματα μειοψηφίας  (124) 11  - -
Σύνολο  2.593 3.474  - - 

Kέρδη περιόδου ανά μετοχή        
Βασικά  (εκφρασμένα σε €): 9 0,0790 0,0669  0,0798 0,0750 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου  2011 (Ενοποιημένη & Εταιρική) 
  Όµιλος   Εταιρεία  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Σηµ. 31/12/2011 31/12/2010  31/12/2011 31/12/2010 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Ενσώµατα πάγια 10 76.429 35.046  286 345 
Επενδύσεις σε ακίνητα 10 315 325  315 325 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  10 7.291 7.474   * 1 2 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 1 - -  15.991 16.781 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  652 605  618 568 
Αναβαλλόµενοι φόροι 21 1.702 1.852 * 622 618 
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 11 3.336 2.135  1.336 135 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων  89.725 47.437  19.169 18.774 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Αποθέµατα  12 33.810 33.489  33.798 33.469 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 13 40.850 33.743  20.266 15.051 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναμα 14 34.463 35.643  32.522 27.586 
Σύνολο κυκλοφορούντων  109.123 102.875  86.586 76.106 
Σύνολο Ενεργητικού   198.848 150.312  105.755 94.880 

       
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        
Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών μητρικής       
Μετοχικό κεφάλαιο  15 15.840 15.840  15.840 15.840 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο  16 6.571 6.623  6.726 6.726 
Λοιπά αποθεματικά 17 4.844 6.054  3.829 5.066 
Αποτελέσματα εις νέον  3.903 35  7.956 3.963 
  31.158 28.552  34.351 31.595 
Δικαιώματα μειοψηφίας:   21.244 22.729    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   52.402 51.281  34.351 31.595 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσμα δάνεια  19 71.564 51.191  28.098 38.496 
Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζόμενους 21 542 502  368 333 
Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις 20 21.724 18.276  - - 
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις  10 1.423 687  - - 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  95.253 70.656  28.466 38.829 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις        
Βραχυπρόθεσμα ∆άνεια  19 14.768 1.997  11.228 5 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων 
δανείων 19 11.431 11.268  10.400 10.274 
Οφειλόμενοι φόροι εισοδήµατος    219   141 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 18 24.994 14.891  21.310 14.036 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  51.193 28.375  42.938 24.456 
Σύνολο υποχρεώσεων  146.446 99.031  71.404 63.285 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   198.848 150.312  105.755 94.880 

 
* Τα ποσά δεν είναι σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις του 2010 λόγω ανακατατάξεων (Σημ. 10 και 21) 
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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 1/1/2010 15.840 6.614 3.118 (76) 2.782 4.734 33.012 22.718 55.730 

   Μεταβολή χρήσεως          
Κέρδη χρήσεως - - 298 - - 3.233 3.531 11 3.542 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - (68) - - (68) - (68) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως - - 298 (68) - 3.233 3.463 11 3.474 

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

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

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

Υπόλοιπο την 31/12/2010 15.840 6.623 3.416 (144) 2.782 35 28.552 22.729 51.281 

          

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

   Μεταβολή χρήσεως  

Κέρδη χρήσεως - - 245 - - 3.927 4.172 (124) 4.048 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - (1.455) - - (1.455) - (1.455) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως - - 245 (1.455) - 3.927 2.717 (124) 2.593 

Αύξηση  μετοχικού κεφαλαίου - - - - - - - 1.245 1.245 

Αγορά δικαιωμάτων μειωψηφίας - - - - - (59) (59) (39) (98) 

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

Έξοδα έκδοσης μετοχών - (52) - - - - (52) - (52) 

Υπόλοιπο την 31/12/2011 15.840 6.571 3.661 (1.599) 2.782 3.903 31.158 21.244 52.402 
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Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων (Εταιρική) 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Διαθέσιμα για 
πώληση - 

Αποθεματικό  
ευλόγων αξιών 

Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων 

Αδιανέμητα 
κέρδη / 

(Σωρευμένες 
ζημιές) Σύνολο 

        

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

   Μεταβολή χρήσεως     

Κέρδη χρήσεως - - 269 - - 3.689 3.958 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - (68) - - (68) 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
χρήσεως - - 269 (68) - 3.689 3.890 

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

Υπόλοιπο την 31/12/2010 15.840 6.726 3.354 (144) 1.856 3.963 31.595 

        

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

   Μεταβολή χρήσεως     

Κέρδη χρήσεως - - - - - 3.993 3.993 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - 218 (1.455) - - (1.237) 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
χρήσεως - - 218 (1.455) - 3.993 2.756 

Υπόλοιπο την 31/12/2011 15.840 6.726 3.572 (1.599) 1.856 7.956 34.351 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ενοποιημένη και Εταιρική) 
 Όμιλος  Εταιρεία  

 
1/1-

31/12/2011 
1/1-

31/12/2010   
1/1-

31/12/2011 
1/1-

31/12/2010  
Λειτουργικές δραστηριότητες      
Κέρδη προ φόρων 5.600 6.796   5.459 7.063 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:      
Αποσβέσεις 2.864 2.738   83 119 
Προβλέψεις 1.149 405   1.147 402 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας (714) (970)   (612) (559) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.466 2.846   2.411 1.967 
Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων επενδύσεων (815) (788)   - (10) 
Προβλέψεις παροχών σε εργαζομένους 40 32   35 27 
Λειτουργικό αποτέλεσμα προ των μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης 11.590 11.059   8.523 9.009 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:      
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (279) 3.517   (287) 3.499 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (10.161) 27.736   (6.404) 29.432 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 8.664 (19.228)   6.230 (6.440) 
Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπροθεσμών απαιτήσεων (47) 15   (50) (40) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 9.767 23.099   8.012 35.460 
Μείον:      
Τόκοι εισπραχθέντες 657 985   556 574 
Καταβεβλημένοι φόροι (1.513) (4.468)   (1.461) (3.889) 
Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 8.911 19.616    7.107 32.145 
Επενδυτικές δραστηριότητες      
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων (2.753) (2.000)   (1.866) (300) 
Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων - 8   - 8 
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (43.318) (6.013)   (14) (52) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 11 -  - - 
Πρόσοδοι επιχορηγήσεων 6.114 5.706   - - 
Μερίσματα εισπραχθέντα  56 -  56 - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (39.890) (2.299)    (1.824) (344) 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1.245 -  - - 
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου (2.618) -  - - 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 46.580 2.935  11.223 - 
Εξοφλήσεις δανείων (13.401) (20.570)   (10.400) (10.406) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (2.545) (2.149)   (1.708) (1.322) 
Μερίσματα πληρωθέντα - (7.920)   - (7.920) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 29.261 (27.704)    (885) (19.648) 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
χρήσης (α) + (β) + (γ) (1.718) (10.387)   4.398 12.153 
Συναλλαγματικές διαφορές 538 357   538 357 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 35.643 45.673   27.586 15.076 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 34.463 35.643   32.522 27.586 
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Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
1.  Σύσταση της Εταιρείας και δραστηριότητες Ομίλου 
 

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

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

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

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

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

και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 

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

καλύπτουν συμπληρωματικές υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης (service), διαχείρισης 

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

δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ανήρχετο την 31 Δεκεμβρίου 2011 σε 105 άτομα και της Εταιρείας σε 62 άτομα. Οι μετοχές 

της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

 
Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιελήφθησαν στις Ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις είναι οι εξής:  

 

 

 

 

 

 

 



                                   Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων  
                                         για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 
                                      (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 38

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

31/12/2011 
ΧΩΡΑ 
ΕΔΡΑΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

Ολικής Ενοποίησης. 

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

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

καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ως Διαθέσιμο για πώληση χρηματοοικονομικό 

στοιχείο.    
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Το υπόλοιπο των συμμετοχών της Εταιρείας κατά την 31.12.2011 αναλύεται ως εξής : 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 31.12.2011 

Α/Α Επωνυμία Θυγατρικών 
   Υπόλοιπο   

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 
      
      

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 31.12.2010 

Α/Α Επωνυμία Θυγατρικών 
   Υπόλοιπο   

31.12.09 

    
Προσθήκες  

01.01-
31.12.10 

Μειώσεις   
01.01 -

31.12.10 
Υπόλοιπο 
31.12.10 

1 R.F. ENERGY A.E. 15.960 - - 15.960 
2 ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E. - 300 - 300 
3 ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS Α.Ε. 521 - - 521 

  ΣΥΝΟΛΟ 16.481 300 - 16.781 
 

Στις 10/3/2011 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής R.F. ENERGY A.E. αποφάσισε 

την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά € 666.668. Η αύξηση καλύφθηκε με καταβολή 

μετρητών, με την έκδοση 1.333.336 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,50   

και τιμή διάθεσης € 1,50 εκάστη. Η διαφορά, μεταξύ της ονομαστικής αξίας € 0,50 και της 

τιμής διάθεσης, ποσού € 1.333.336, μεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά 

από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Μετά την αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας 

ανέρχεται σε € 14.666.668, διαιρούμενο σε 29.333.336 ονομαστικές  μετοχές, ονομαστικής 

αξίας € 0,50 (πενήντα λεπτών του Ευρώ) εκάστη. (Τα ποσά στην ανωτέρω παράγραφο είναι 

σε Ευρώ). 

 
Την 04/01/2011 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. 

αποφάσισε την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά € 9.930.300, με αύξηση του 

Μετοχικού της Κεφαλαίου  κατά € 993.030 και διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο  € 8.937.270. 

Η Αιολική Αδέρες Α.Ε. έχει λάβει απόφαση υπαγωγής για τα δύο εκ των τριών επενδυτικών 

της σχεδίων στον Ν.3299/2004, όπως ισχύει, με συνολικό ποσό εγκεκριμένης δημόσιας 

επιχορήγησης € 11.560.000 (Τα ποσά στην ανωτέρω παράγραφο είναι σε Ευρώ). 

 
Στις 4/2/2011 η θυγατρική εταιρεία R.F. ENERGY A.E. εξαγόρασε το υπόλοιπο ποσοστό 

(16%) των δέκα θυγατρικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας 

στον νομό Ευβοίας και πλέον κατέχει το 100% των μετοχών τους.  

 

Εντός του 1ου Εξαμήνου του 2011 οι Γενικές Συνελεύσεις των 10 θυγατρικών εταιρειών του 

Ομίλου που δραστηριοποιούνται στο νομό Εύβοιας αποφάσισαν την αύξηση των Ιδίων 
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Κεφαλαίων τους κατά το ποσό των € 2.797.800 συνολικά, προκειμένου να προχωρήσει 

απρόσκοπτα η διαδικασία έκδοσης των Άδειων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι εν 

λόγω αυξήσεις καλύφθηκαν από την μοναδική μέτοχό τους,  R.F. ENERGY A.E. (Τα ποσά 

στην ανωτέρω παράγραφο είναι σε Ευρώ). 

 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της θυγατρικής ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 

που συνήλθε στις 02/06/2011 αποφάσισε την μείωση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά 

ποσό € 700.000 με ακύρωση μετοχών και επιστροφή μετρητών προς τους μετόχους. Η 

μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου αποδόθηκε στην μοναδική μέτοχο R.F. ENERGY A.E. με 

τρεις χρηματικές καταβολές, η τελευταία εκ των οποίων στις 08/07/2011. (Τα ποσά στην 

ανωτέρω παράγραφο είναι σε Ευρώ). 

 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. που 

συνήλθε στις 08/06/2011 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με 

κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού € 3.645.000 και 

την έκδοση 3.645.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία και τιμή διάθεσης      

€ 1. (Τα ποσά στην ανωτέρω παράγραφο είναι σε Ευρώ). 

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων θυγατρικής RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. που 

συνήλθε στις 27/07/2011 αποφάσισε την τρίτη κατά σειρά αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της 

εταιρείας κατά € 270.000, με καταβολή μετρητών και τη έκδοση 900 νέων κοινών 

ονομαστικών μετοχών με αξία € 30 έκαστη και τιμή διάθεσης € 300 έκαστη. Η διαφορά μεταξύ 

της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης ποσού € 243.000 μεταφέρθηκε σε πίστωση του 

λογαριασμού ‘’διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο’’. (Τα ποσά στην ανωτέρω 

παράγραφο είναι σε Ευρώ). 

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. που 

συνήλθε στις 06/09/2011 αποφάσισε την αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της κατά ποσό € 

1.650.000. Η αύξηση έγινε με καταβολή μετρητών και καλύφθηκε με την έκδοση 165.000 

νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1 και τιμή διάθεσης € 10 εκάστη. Η διαφορά, μεταξύ της 

ονομαστικής αξίας του € 1 και της τιμής διάθεσης των € 10 των ανωτέρω 165.000 νέων 

μετοχών, ποσού € 1.485.000, μεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από 

έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». (Τα ποσά στην ανωτέρω παράγραφο είναι σε Ευρώ). 

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. που 

συνήλθε στις 12/09/2011 αποφάσισε την τέταρτη κατά σειρά αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων 

της εταιρείας κατά € 510.000, με καταβολή μετρητών και τη έκδοση 1.700 νέων κοινών 

ονομαστικών μετοχών με αξία € 30, έκαστη και τιμή διάθεσης € 300 έκαστη. Η διαφορά 

μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των ως άνω 1.700 νέων μετοχών, 
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ποσού € 459.000 μεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασμού ‘’διαφορά από έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο’’. (Τα ποσά στην ανωτέρω παράγραφο είναι σε Ευρώ). 

 
Στις 23/9/2011 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής R.F. ENERGY A.E. αποφάσισε 

την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά € 4.106.667,04. Η μείωση έγινε με επιστροφή 

μετρητών προς τους μετόχους και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών 

από € 0,50 σε € 0,36. Μετά τη μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 

10.560.000,96 διαιρεμένο σε 29.333.336 ονομαστικές μετοχές αξίας € 0,36 εκάστη. (Τα ποσά 

στην ανωτέρω παράγραφο είναι σε Ευρώ). 

  
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 

που συνήλθε στις 26/10/2011 αποφάσισε την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας 

κατά € 300.000, με ακύρωση μετοχών και επιστροφή μετρητών προς τους μετόχους. (Τα 

ποσά στην ανωτέρω παράγραφο είναι σε Ευρώ). 

   
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. που 

συνήλθε στις 17/11/2011 αποφάσισε την –πέμπτη κατά σειρά- αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων 

της εταιρείας κατά € 280.200 με καταβολή μετρητών και τη έκδοση 934 νέων κοινών 

ονομαστικών μετοχών με αξία € 30 έκαστη και τιμή διάθεση € 300 έκαστη. Η διαφορά μεταξύ 

της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης ποσού € 252.180 ήχθη σε πίστωση του 

λογαριασμού ‘’διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο’’. (Τα ποσά στην ανωτέρω 

παράγραφο είναι σε Ευρώ). 

 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων θυγατρικής RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. που 

συνήλθε στις 09/12/2011 αποφάσισε την –έκτη κατά σειρά- αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της 

εταιρείας κατά € 291.000, με καταβολή μετρητών και τη έκδοση 970 νέων κοινών 

ονομαστικών μετοχών με αξία € 30 έκαστη και τιμή διάθεση € 300 έκαστη.Η διαφορά μεταξύ 

της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης ποσού € 261.900 ήχθη σε πίστωση του 

λογαριασμού ‘’διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο’’. (Τα ποσά στην ανωτέρω 

παράγραφο είναι σε Ευρώ). 

 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. που 

συνήλθε στις 14/12/2011 αποφάσισε την αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας κατά 

ποσό € 420.000, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 4.200 νέων κοινών ονομαστικών 

μετοχών με αξία € 10 έκαστη και τιμή διάθεσης € 100 έκαστη. 

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης ποσού € 378.000 ήχθη σε 

πίστωση του λογαριασμού ‘’διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο’’. (Τα ποσά στην 

ανωτέρω παράγραφο είναι σε Ευρώ). 
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2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος 
 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι Εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (εφεξής «Οικονομικές Καταστάσεις») 

έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 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.  

 
2.2 Νέα πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων Προτύπων και 
Διερμηνειών 
 
2.2.1 Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις 
 
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο και την Εταιρεία συνάδουν με 

εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την οικονομική χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 

εκτός από τα παρακάτω νέα ή τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν υιοθετήσει 

κατά την 1 Ιανουαρίου 2011: 

 
 Διερμηνεία 14 Προκαταβολές Ελάχιστων Κεφαλαιακών Εισφορών (τροποποίηση) 
 Διερμηνεία 19 Εξόφληση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με συμμετοχικούς 

τίτλους 
 ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών (τροποποίηση) 
 ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) 
 Ετήσιες Αναβαθμίσεις των ΔΠΧΑ (Μάιος 2010) 

 

Η εφαρμογή των παραπάνω Προτύπων και Διερμηνειών δεν είχε επίδραση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή την απόδοση του Ομίλου και της Εταιρείας εκτός από την 

παρακάτω αναβάθμιση η υιοθέτηση της οποίας είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή λογιστικής 

πολιτικής αλλά δεν είχε επίδραση στην οικονομική θέση ή δραστηριότητα του Ομίλου και της 

Εταιρείας. 

 
• Αναβαθμίσεις των ΔΠΧΑ 
 
Τον Μάιο του 2010 το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια τρίτη σειρά τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ με 

πρωταρχικό σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων.  

 
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Η αναθεώρηση αυτή 

διευκρινίζει το γεγονός ότι μια εταιρεία θα παρουσιάζει ανάλυση κάθε στοιχείου του 

λοιπού συνολικού εισοδήματος είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε 

στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. Η Εταιρία / Όμιλος απεικονίζει τις 

αναθεωρημένες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων στη Σημείωση 1. 
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 Οι υπόλοιπες τροποποιήσεις που προέρχονται από τις αναθεωρήσεις των ΔΠΧΑ 

στα παρακάτω πρότυπα και διερμηνείες δεν είχανε επίδραση στις λογιστικές 

πολιτικές, την οικονομική θέση ή τη δραστηριότητα της Εταιρείας/Ομίλου: 

 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων  
 ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – 

Εμπλουτισμένες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις αποαναγνώρισης  
 ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις  

 ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  
 Διερμηνεία 13 Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών  

 
2.2.2 Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική 
περίοδο και ο Όμιλος και 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.  

 
 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – 
Παρουσίαση των στοιχείων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήματος 

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

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

παρουσιάζονται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα. Τα στοιχεία που μπορούν να 

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

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

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

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

θέση του Ομίλου και της Εταιρείας ή στη δραστηριότητα. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση. Ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 

εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις 

 
 ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος (τροποποίηση) - Αναβαλλόμενος φόρος: Ανάκτηση 
των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων 

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

2012. Η τροποποίηση διευκρινίζει τον καθορισμό του αναβαλλόμενου φόρου επί των 

επενδυτικών ακινήτων που επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Η τροποποίηση εισάγει την 

αναιρέσιμη υπόθεση ότι ο αναβαλλόμενος φόρος επί των επενδυτικών ακινήτων, τα οποία 

επιμετρώνται χρησιμοποιώντας το μοντέλο εύλογης αξίας βάσει του ΔΛΠ 40, πρέπει να 

καθορίζεται στη βάση του ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας τους θα πραγματοποιηθεί 

μέσω της πώλησής τους. Επιπρόσθετα, 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 
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ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγματοποιηθεί μέσω της πώλησής τους.  Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος και η Εταιρεία 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 Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την 

τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης 

αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις 

 
 ΔΛΠ 27 Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (αναθεώρηση)  

 
Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

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

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

κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Επιτρέπεται 

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

τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος και 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 

και 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 



                                   Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων  
                                         για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 
                                      (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 45

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 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος και η 

Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις 

οικονομικές του καταστάσεις. 

 
 ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – 
Εμπλουτισμένες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις αποαναγνώρισης  

 
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011. Η 

τροποποίηση αυτή απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις για χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία που έχουν μεταφερθεί αλλά δεν έχουν αποανγωριστεί για να καταστήσουν τους 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων ικανούς να κατανοήσουν  τη σχέση με αυτά τα 

περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγωριστεί καθώς και τις συνδεόμενες 

υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα, η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά με τη 

συνεχιζόμενη εμπλοκή στα αποαναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία έτσι ώστε να μπορούν 

οι χρήστες να υπολογίσουν τη φύση της συνεχιζόμενης εμπλοκής της εταιρείας στα 

αποαναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία καθώς και το κίνδυνο  που συνδέεται με αυτή. Η 

τροποποίηση αυτή έχει επίδραση μόνο σε θέματα παρουσίασης. Η Διοίκηση του Ομίλου και 

της Εταιρείας εκτιμά ότι αυτή η αναθεώρηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις, εκτός από πιθανές πρόσθετες γνωστοποιήσεις.   

 
 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 τον συμψηφισμό διακανονισμών στην κατάσταση 

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

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Διοίκηση του Ομίλου 

και της Εταιρείας εκτιμά ότι αυτή η αναθεώρηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις, εκτός από πιθανές πρόσθετες γνωστοποιήσεις.   
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 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 αντιστάθμιση και την απομείωση 

των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Η ολοκλήρωση του έργου αυτού 

αναμένεται κατά το πρώτο μισό του 2012. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκεται στη 

διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου 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 συνεχίζεται 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 και η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του 

προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις. 

 
 ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες 

 
Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

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

Διερμηνεία 13 Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες – Μη χρηματικές συνεισφορές 

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

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

πληρούν τον ορισμό της κοινοπραξίας πρέπει να λογίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

καθαρής θέσης.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όμιλος 
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και η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου 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 και η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 

εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου 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 και η Εταιρεία 

βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονομικές του 

καταστάσεις. 

 
 Διερμηνεία 20 Δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου 

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

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

πραγματοποιούνται κατά την διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας στη διάρκεια της 

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

που πραγματοποιούνται κατά τις δραστηριότητες αποκάλυψης θεωρείται ότι δημιουργούν δύο 

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

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

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

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

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

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

μέτρησης σχετικής παραγωγής. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
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έχει ακόμη υιοθετήσει τη διερμηνεία αυτή. Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εκτιμά ότι 

αυτή η αναθεώρηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 
2.3 Ενοποίηση 
2.3.1 Θυγατρικές επιχειρήσεις  
 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της 

μητρικής  Εταιρείας και των οικονομικών μονάδων που ελέγχονται από την Εταιρεία (οι 

θυγατρικές της) την 31 Δεκεμβρίου 2011.  

 

Οι θυγατρικές ενοποιούνται ολικά από την ημερομηνία απόκτησής τους και η οποία είναι η 

ημερομηνία κατά την οποία ο Όμιλος αποκτά τον έλεγχο των εταιρειών αυτών και 

ενοποιούνται έως την ημερομηνία όπου ο έλεγχος παύει να υφίσταται. Η περίοδος στην οποία 

αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών είναι ίδια με της μητρικής και είναι 

συνεπής με τις λογιστικές πολιτικές των οικονομικών καταστάσεων της μητρικής. Όλα τα 

ενδοομιλικά υπόλοιπα και συναλλαγές, μη πραγματοποιημένα κέρδη και ζημιές προερχόμενα 

από ενδοομιλικές  συναλλαγές και μερίσματα απαλοίφονται πλήρως.      

 

Οι ζημίες θυγατρικών αποδίδονται στη μη ελέγχουσα συμμετοχή ακόμη κι αν αυτό δημιουργεί 

έλλειμμα. Μία μεταβολή σε ποσοστό συμμετοχής σε θυγατρική, χωρίς απώλεια ελέγχου, 

αποτελεί συναλλαγή μεταξύ των μετόχων. Σε περίπτωση που Όμιλος χάσει  τον έλεγχο μιας 

θυγατρικής τότε  αποαναγνωρίζονται τα ακόλουθα:  

 
• Τα περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης και της υπεραξίας) και τις υποχρεώσεις 

της θυγατρικής  

•  Η λογιστική αξία της μη ελέγχουσας συμμετοχής  

•  Οι σωρευμένες συναλλαγματικές διαφορές, που έχουν καταχωρηθεί στην Καθαρή Θέση  
 

και αναγνωρίζονται τα εξής:  

• H εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε  

• H εύλογη αξία της εναπομένουσας συμμετοχής  

• Οποιοδήποτε πλεόνασμα ή έλλειμμα στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 

• Αναταξινομεί τα μερίδια των στοιχείων της μητρικής που προηγούμενα αναγνωρίζονταν 

στα  λοιπά συνολικά έσοδα ως κέρδος ή ζημιά ή αποτελέσματα εις νέο, όπου αυτό 

κρίνεται απαραίτητο.  

 

Οι συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις 

αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. 
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2.3.2 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

Συγγενής είναι η οικονομική μονάδα στην οποία ο Όμιλος έχει την δυνατότητα να ασκεί 

ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Η ουσιώδης επιρροή ασκείται μέσω 

της συμμετοχής στις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις της οικονομικής 

μονάδας. 

Τα αποτελέσματα και τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού μιας συγγενούς, 

ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσεως, εκτός από 

την περίπτωση που κατατάσσεται ως διαθέσιμη προς πώληση. 

Οι επενδύσεις σε συγγενείς απεικονίζονται στον ισολογισμό στο κόστος, προσαρμοζόμενο 

στις μεταγενέστερες μεταβολές του μεριδίου του ομίλου στο καθαρό ενεργητικό της συγγενούς 

και λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν απομειώσεις της αξίας μεμονωμένων επενδύσεων. Ζημίες 

συγγενών επιχειρήσεων επιπλέον των δικαιωμάτων του ομίλου σε αυτές, δεν καταχωρούνται. 

Το κόστος της απόκτησης μιας συγγενούς, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία της 

αναλογίας του αποκτώμενου καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό – παθητικό – ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις), καταχωρείται ως υπεραξία στη χρήση στην οποία έγινε η απόκτηση, 

περιλαμβανόμενο στο λογαριασμό των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Στην 

περίπτωση που το κόστος απόκτησης είναι μικρότερο της ανωτέρω εύλογης αξίας αυτή η 

διαφορά καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσης εντός της οποίας έγινε η απόκτηση. 

 

Στις περιπτώσεις που ο Όμιλος διενεργεί συναλλαγές με μια συγγενή επιχείρηση, τα σχετικά 

κέρδη και οι ζημίες απαλείφονται  κατά το ποσοστό συμμετοχής του ομίλου στη συγκεκριμένη 

συγγενή. Τυχόν ζημίες σε συναλλαγές παρέχουν αποδείξεις απομείωσης της αξίας του 

μεταβιβαζόμενου στοιχείου του ενεργητικού, περίπτωση στην οποία διενεργείται σχετική 

πρόβλεψη απομείωσης. 

 

2.4 Συνενώσεις επιχειρήσεων και υπεραξία  

Κάθε συνένωση επιχειρήσεων λογιστικοποιείται με την εφαρμογή της μεθόδου απόκτησης. Το 

κόστος της απόκτησης υπολογίζεται ως το σύνολο του  ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε 

υπολογιζόμενο κατά την ημερομηνία της απόκτησης στην εύλογη αξία και του ποσού των 

τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στον αποκτώμενο. Για κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο 

αποκτών υπολογίζει τις μη ελέγχουσες συμμετοχές επί του αποκτώμενου είτε στην εύλογη 

αξία ή σε αναλογία επί των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων του 

αποκτώμενου. Τα έξοδα κατά την απόκτηση καταχωρούνται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. Κατά την ημερομηνία της απόκτησης, ο Όμιλος εκτιμά τα αποκτώμενα 

περιουσιακά στοιχεία και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις προκειμένου για τη κατάλληλη 

ταξινόμησή τους και τον προσδιορισμό τους σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, τις 

οικονομικές περιστάσεις και τις σχετικές συνθήκες κατά την ημερομηνία απόκτησης.  
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Σε περίπτωση συνένωσης επιχειρήσεων που πραγματοποιείται σταδιακά, ο Όμιλος επιμετρά 

εκ νέου τα συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως στον αποκτώμενο στην 

εύλογη αξία κατά την ημερομηνία απόκτησης με τη διαφορά να μεταφέρεται στα 

αποτελέσματα.  

Τυχόν ενδεχόμενο αντάλλαγμα που μεταβιβάζεται από τον αποκτών θα αναγνωρίζεται στην 

εύλογη αξία κατά την ημερομηνία απόκτησης. Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες μεταβολές στην 

εύλογη αξία του ενδεχόμενου ανταλλάγματος, που τεκμαίρεται ότι αποτελούν στοιχείο του 

ενεργητικού ή παθητικού, θα αναγνωρίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 είτε στα αποτελέσματα 

είτε ως μεταβολή στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Εάν το ενδεχόμενο αντάλλαγμα 

κατατάσσεται ως στοιχείο της καθαρής θέσης, δεν θα επιμετράται έως την τελική τακτοποίησή 

του μέσω της καθαρής θέσης.  

Η υπεραξία αρχικά αποτιμάται στο κόστος και αποτελεί το υπερβάλλον του αθροίσματος του 

ανταλλάγματος που μεταβιβάζεται συν το ποσό που αναγνωρίζεται ως μη ελέγχουσα 

συμμετοχή επί των καθαρών αναγνωρισμένων περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται και 

των αναληφθεισών υποχρεώσεων. Εάν το αντάλλαγμα είναι χαμηλότερο από την εύλογη αξία 

των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται, η διαφορά αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα. Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία επιμετράται στο κόστος μείον 

σωρευμένες ζημιές απομείωσης. Για σκοπούς του ελέγχου απομείωσης, η υπεραξία η οποία 

έχει αποκτηθεί σε μία συνένωση επιχειρήσεων, κατανέμεται, από την ημερομηνία απόκτησης, 

στις Μονάδες Δημιουργίας Ταμιακών Ροών του Ομίλου οι οποίες αναμένεται να 

επωφεληθούν από τη συνένωση, ανεξαρτήτως εάν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή 

υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρεία έχουν κατανεμηθεί στις συγκεκριμένες μονάδες 

δημιουργίας ταμιακών ροών.  

Όπου η υπεραξία αποτελεί μέρος της Μονάδας Δημιουργίας Ταμιακών Ροών και τμήμα της 

δραστηριότητας της   μονάδας αυτής διατεθεί, η υπεραξία που αναλογεί στην δραστηριότητα 

που διατίθεται συμπεριλαμβάνεται στην λογιστική αξία της δραστηριότητας κατά τον 

υπολογισμό του κέρδους ή της ζημιάς από την πώληση της δραστηριότητας. Σε αυτή την 

περίπτωση η υπεραξία που έχει διατεθεί επιμετρείται αναλογικά με τη σχετική αξία της 

δραστηριότητας που έχει πουληθεί και της σχετικής αξίας του τμήματος της εναπομένουσας 

μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών. 

2.5 Λειτουργικοί τομείς 
 

Το Δ.Π.Χ.Α.8  «Λειτουργικοί τομείς», θέτει κριτήρια για τον προσδιορισμό των διακεκριμένων 

τομέων δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Οι τομείς ορίζονται με βάση τη διάρθρωση των 

εταιριών του Ομίλου, εφόσον οι υπεύθυνοι για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων 
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παρακολουθούν τις οικονομικές πληροφορίες ξεχωριστά, όπως παρουσιάζονται από την 

Εταιρεία και από καθεμία από τις θυγατρικές εταιρίες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.  

Οι τομείς που πρέπει να αναφερθούν ξεχωριστά προσδιορίζονται με βάση τα ποσοτικά 

κριτήρια που θέτει το Πρότυπο. 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών 

προκειμένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς 

κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός 

τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και 

η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

 
2.6 Συναλλαγματικές μετατροπές 
 

Ο Όμιλος τηρεί τα λογιστικά του βιβλία σε ΕΥΡΩ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα 

μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ίσχυε την 

ημέρα της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, οι απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου 

νομίσματος που ισχύει την αντίστοιχη ημερομηνία. Τα κέρδη ή οι ζημίες από συναλλαγματικές 

διαφορές περιλαμβάνονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

 
2.7 Ενσώματα πάγια 
 
Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και 

τις ζημίες απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες 

για την απόκτηση των στοιχείων.  

 
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία 

των ενσώματων παγίων μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στον όμιλο μελλοντικά  

οικονομικά οφέλη και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι 

συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται 

και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  

 

Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις Ενσώματων Περιουσιακών Στοιχείων λογίζονται με τη μέθοδο 

της σταθερής απόσβεσης, βάσει συντελεστών που προσεγγίζουν τη μέση ωφέλιμη ζωή των 

Στοιχείων η οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Τα εκτιμώμενα έτη μέσης ωφέλιμης ζωής  

και συντελεστές απόσβεσης ανά κατηγορία παγίων είναι τα ακόλουθα : 
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Η αξία των βελτιώσεων, σε ακίνητα τρίτων, αποσβένεται κατά τη διάρκεια της μισθωτικής 

περιόδου. 

 
2.8 Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, το οποίο είναι 

προσαυξημένο με όλα εκείνα τα έξοδα που σχετίζονται με την συναλλαγή για την αποκτησή 

τους. Επίσης κατά την μεταγενέστερη επιμέτρησή τους ακολουθείται η μέθοδός του κόστους. 

μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζημίες απομείωσης. 

 
Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις των επενδύσεων σε ακίνητα λογίζονται με τη μέθοδο της 

σταθερής απόσβεσης, βάσει συντελεστών που προσεγγίζουν τη μέση ωφέλιμη ζωή των 

ακινήτων η οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Τα εκτιμώμενα έτη μέσης ωφέλιμης ζωής  

ι συντελεστές απόσβεσης είναι τα ακόλουθα  

   

 
                                                                                      
   
 
Κτιριακές εγκαταστάσεις 
 
Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα κατά την 31/12/2011 θεωρείται ότι προσεγγίζει τη 

λογιστική αξία των ακινήτων 

 
2.9 Κόστος δανεισμού 
 
Τα κόστη αναδοχής, τα νομικά και τα λοιπά άμεσα κόστη που πραγματοποιούνται, σχετικά με 

την έκδοση δανείων, αναμορφώνουν το ποσό των δανείων και καταχωρούνται στα 

Αποτελέσματα με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου κατά τη διάρκεια της σύμβασης 

του δανείου. Τα κόστη δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή 

 Έτη ωφέλιμης 
ζωής 

Συντελεστές 
Απόσβεσης 

 

Υδροηλεκτρικά έργα 

 

50 

 

2% 

Κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 7 – 25 4% - 14% 

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 7 –   9 11% - 14% 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 4 –   7 14% - 25% 

Μεταφορικά μέσα 7 –   9 11% - 14% 

Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 4 –   5 20% - 25% 

Άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας        40 – 50  2%-3%  

Έτη ωφέλιμης 
ζωής 

Συντελεστές 
Απόσβεσης 

 

50 

 

2% 
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τους εκτός από τα κόστη δανεισμού που συνδέονται άμεσα με την κατασκευαστική περίοδο  

ενσωμάτων παγίων οπότε και αναγνωρίζονται  σε επαύξηση της αξίας των παγίων αυτών. 

 
2.10  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
     
Σήματα και άδειες 
 
Τα σήματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων 

αυτών, η οποία ανέρχεται σε 10 έτη. Οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτιμώνται 

στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή 

μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυμαίνεται από 

40-50 έτη. Εντός της τρέχουσας χρήσης, η θυγατρική εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. 

προχώρησε σε αναπροσαρμογή του συντελεστή με τον οποίο αποσβένει τον παραγωγικό της 

εξοπλισμό, κατόπιν τεκμηρίωσης αναφορικά με την διάρκεια της ωφέλιμης  ζωής αυτού από 

τα 15 έτη στα 20 έτη. Μετά από αυτήν την αλλαγή ο συντελεστής απόσβεσης από 6,67% 

μειώθηκε σε 5%, με έναρξη απόσβεσης από την 01/07/2011. Με την υιοθέτηση του νέου 

χαμηλότερου συντελεστή αποσβέσεων αναπροσαρμόσθηκε αντίστοιχα και το ποσό του 

αναγνωριζόμενου ετήσιου εσόδου από επιχορήγηση. Εντός, της χρήσης 2011 αναθεωρήθηκε 

και αναπροσαρμόστηκε η ωφέλιμη διάρκεια ζωής των Αδειών Παραγωγής των Αιολικών 

Πάρκων σε 40 έτη και των Υδροηλεκτρικών έργων σε 50 έτη. 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω αναθεωρήσεων αναπροσαρμόστηκε ο Αναβαλλόμενος Φόρος 

και η αξία κτήσως των Αϋλων Περιουσιακών Στοιχείων κατά € 1.778 και καταχωρήθηκαν  

Αποσβέσεις  ύψους € 175. 

 

2.11 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται 

υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους τουλάχιστον ετησίως. Τα περιουσιακά 

στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους, όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η 

μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση 

κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται με 

προεξόφληση των μελλοντικών ροών με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. Εάν η 

ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως 

το ύψος της ανακτήσιμης. 

 
Η ανακτήσιμη αξία των αδειών εγκατάστασης αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη αξία χρήσης των σταθμών. 
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Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την 

οποία προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία 

απομείωσης μειώνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής. Όταν σε μεταγενέστερη 

χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού 

στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας, στο 

βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε 

προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις. 

 
Η αναστροφή της ζημίας αναγνωρίζεται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει 

αναπροσαρμοστεί, οπότε αναστροφή της ζημίας απομείωσης αυξάνει το αντίστοιχο 

αποθεματικό αναπροσαρμογής. 

 
Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις 

μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. 

 
2.12 Χρηματοοικονομικά μέσα  
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
 
Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση 
 
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της 

συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει 

το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, πλέον των άμεσα 

επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση όσον αφορά τις άμεσα επιρριπτέες στη 

συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με 

μεταβολές στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές 

ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους 

τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

 

Η επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου μεταγενέστερα 

της αρχικής αναγνώρισής τους εξαρτάται από την ταξινόμησή τους στις παρακάτω 

κατηγορίες:  

 
α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με 
μεταβολές αναγνωριζόμενες  στα αποτελέσματα.  
 
Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς 

(συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και 
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αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης), είναι  αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται με 

σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός 

χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα που διαχειρίζονται με σκοπό 

την κερδοσκοπία. 

 
Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην 

εύλογη αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

 
Στον Ισολογισμό του Ομίλου και της Εταιρείας τα Παράγωγα απεικονίζονται στα κονδύλια των 

λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων / υποχρεώσεων. Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των 

παραγώγων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 
β) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 

προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 

ανωτέρω. Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε 

αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων, μέχρι τα στοιχεία αυτά να πωληθούν ή χαρακτηρισθούν 

ως απομειωμένα. 

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές 

μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα 

αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. 

 
γ) Απαιτήσεις από πελάτες 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του αποτελεσματικού επιτοκίου, 

αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς 

απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση 

να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της 

ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της 

παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το 

αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα 

αποτελέσματα. Απαιτήσεις που εκτιμώνται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως διαγράφονται. 

 
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα 

σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη 

διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών 

αποτίμησης, όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που 

διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό 

αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση 
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χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί με αξιοπιστία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους. 

 
Αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχειών 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά περίπτωση το μέρος ενός 

χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ή το μέρος μίας ομάδας χρηματοοικονομικών 

στοιχείων ενεργητικού) από-αναγνωρίζονται όταν: 

 
• Τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει. 

• Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο 

στοιχείο ενεργητικού αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρέωση προς τρίτους να 

τα εξοφλήσει πλήρως χωρίς σημαντική καθυστέρηση, υπό την μορφή μίας σύμβασης 

μεταβίβασης. Η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών πόρων από 

το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού ενώ παράλληλα είτε (α) έχει μεταβιβάσει 

ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή (β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά 

όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του 

συγκεκριμένου στοιχείου. Όπου η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής 

ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού αλλά παράλληλα δεν 

έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του 

συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθμό 

της συνεχιζόμενης συμμετοχής της Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η 

συνεχιζόμενη συμμετοχή η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου 

στοιχείου αποτιμάται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του 

στοιχείου ενεργητικού και του μέγιστου ποσού που μπορεί η Εταιρεία να κληθεί να 

καταβάλλει. 

 
Όταν η συνεχιζόμενη συμμετοχή είναι υπό την μορφή δικαιωμάτων αγοράς και/ή πώλησης 

επί του στοιχείου ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένου και δικαιωμάτων που διακανονίζονται 

ταμειακά), ο βαθμός συνεχιζόμενης εμπλοκής της Εταιρείας είναι η αξία του μεταβιβαζόμενου 

στοιχείου που δύναται η Εταιρεία να επαναγοράσει, με εξαίρεση την περίπτωση ενός 

δικαιώματος πώλησης του στοιχείου το οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου η 

συνεχιζόμενη συμμετοχή της Εταιρείας περιορίζεται στην χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης 

αξίας του μεταβιβαζόμενου στοιχείου και την τιμή άσκησης του δικαιώματος. 

 
Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχειών 
 
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που 

να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν 

υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά 

στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη 
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μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσης και σε σταθερό χρηματιστηριακό 

περιβάλλον. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η 

διαφορά μεταξύ κόστους κτήσης και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. 

  
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
 
Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτελούνται από χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε 

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων χρήσης, δάνεια και υποχρεώσεις ή παράγωγα 

χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως αποτελεσματικά μέσα λογιστικής 

αντιστάθμισης.  

 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία συν, στην περίπτωση 

δανείων, το κόστος συναλλαγών που αποδίδεται άμεσα στην απόκτηση ή την έκδοση της 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της 

Εταιρείας περιλαμβάνουν εμπορικές υποχρεώσεις, λοιπές μακροπρόθεσμες και 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια και παράγωγα 

χρηματοοικονομικά μέσα. 

 
Η μεταγενέστερη της αρχικής αναγνώρισης επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία έχουν ταξινομηθεί: 

 
α) Δανεισμός και εμπορικές υποχρεώσεις 
 
Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν χρηματοδότηση των λειτουργιών του Ομίλου και της 

Εταιρείας. Ο διαχωρισμός σε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα γίνεται ανάλογα με τις 

ισχύουσες συμβάσεις, εάν προβλέπεται αποπληρωμή τους στους επόμενους δώδεκα μήνες ή 

αργότερα, αντίστοιχα. 

 
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημίες αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσματα χρήσης όταν οι υποχρεώσεις αποαναγνωρίζονται καθώς επίσης και κατά 

τη διάρκεια απόσβεσης μέσω της εφαρμογής της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Το 

αποσβεσμένο κόστος υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τυχόν έκπτωση ή πριμ κατά την 

απόκτηση καθώς και τυχόν κόστη ή δαπάνες που αποτελούν τμήμα του πραγματικού 

επιτοκίου. Η απόσβεση αυτή περιλαμβάνεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα των 

αποτελεσμάτων χρήσης. 

 
β) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων χρήσης 

περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που διακρατώνται για εμπορικούς 
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σκοπούς και έχουν χαρακτηριστεί ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων από την αρχική τους αναγνώριση. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

ταξινομούνται ως διακρατούμενες για εμπορικό σκοπό εάν έχουν αποκτηθεί με σκοπό την 

σύντομη πώλησή τους. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 

τα οποία δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αποτελεσματικά μέσα λογιστικής αντιστάθμισης. Οι 

ζημίες ή κέρδη των υποχρεώσεων που διακρατώνται για εμπορικούς σκοπούς 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. 

 
Αποαναγνώριση 
 
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση παύει να αναγνωρίζεται όταν η υποχρέωση εξοφλείται, 

δηλαδή, όταν η δέσμευση που καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή 

εκπνέει. Όταν μια υπάρχουσα χρηματοοικονομική υποχρέωση ανταλλάσσεται με μια άλλη 

υποχρέωση προς τον ίδιο δανειστή η οποία εμπεριέχει σημαντικά διαφορετικούς όρους, ή οι 

όροι μίας υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται σημαντικά, αυτή η ανταλλαγή ή 

μετατροπή αντιμετωπίζεται ως αποαναγνώριση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση 

μίας νέας υποχρέωσης. Η διαφορά των αντίστοιχων λογιστικών αξιών αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα. 

 
2.13 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στον Ισολογισμό μόνο εάν ο Όμιλος ή η 

Εταιρεία έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση 

μεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την υποχρέωση 

ταυτόχρονα. 

 
 2.14 Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου ετήσιου σταθμικού 

κόστους. Το κόστος των εμπορευμάτων περιλαμβάνει τα κόστη και τις δαπάνες απόκτησης των 

εμπορευμάτων. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσης των αποθεμάτων. Η 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων 

στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας μετά την αφαίρεση των άμεσων εξόδων πώλησης. 

 
2.15 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις 

όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας και χαμηλού 

ρίσκου. 
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2.16 Μετοχικό κεφάλαιο  
 
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Τα έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, 

αφαιρουμένου του σχετικού φορολογικού οφέλους, συμψηφίζονται με το Αποθεματικό Υπέρ το 

Άρτιο. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων, 

περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. Το κόστος κτήσεως 

των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση) εμφανίζεται 

αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή 

ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών, καθαρό από άμεσα για την 

συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως 

αποθεματικό στα Ίδια Κεφάλαια.  

 
2.17 Φόρος Εισοδήματος - Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  
 
Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και 

τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους που προκύπτουν από τις προσωρινές 

διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων. Ο φόρος εισοδήματος καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, εκτός 

του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, 

ο οποίος στην περίπτωση αυτή καταχωρείται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. Ο τρέχων και 

αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των 

οικονομικών καταστάσεων, κάθε μιας εκ των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 

σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος 

εισοδήματος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών των εταιρειών του Ομίλου, όπως 

αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου, και υπολογίστηκε με 

βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, αφορούν 

περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού 

και Παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων και 

υπολογίζονται με χρήση των φορολογικών συντελεστών που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις που 

αναμένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του Ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability 

method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού,  

μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων. 

 
Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές 

υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 

 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές, κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα 
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υπάρξει επαρκές μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα έναντι του οποίου οι αχρησιμοποίητες 

φορολογικές ζημιές και οι πιστωτικοί φόροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Η αξία των 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και 

μειώνεται κατά την έκταση που δεν αναμένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα που 

θα καλύψει την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

 
Η Εταιρεία συμψηφίζει τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και τις αναβαλλόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις αν και μόνο αν: 

 Η Εταιρεία έχει ένα νόμιμα εκτελεστό δικαίωμα να συμψηφίσει τρέχουσες φορολογικές  

απαιτήσεις έναντι τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις και οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν σε φόρο εισοδήματος 

που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή είτε: 

-   στην ίδια φορολογητέα οικονομική μονάδα, είτε  

- σε διαφορετικές φορολογητέες οικονομικές μονάδες, οι οποίες προτίθενται να   

συμψηφίσουν τις τρέχουσες φορολογητέες υποχρεώσεις και απαιτήσεις ή να εισπράξουν 

τις απαιτήσεις και να τακτοποιήσουν / εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις συγχρόνως, σε κάθε 

μελλοντική περίοδο στην οποία σημαντικά ποσά αναβαλλόμενων φορολογικών 

υποχρεώσεων ή απαιτήσεων αναμένονται να τακτοποιηθούν ή να ανακτηθούν.  

 
2.18 Παροχές σε εργαζόμενους 
 
α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  
 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως 

έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες. 

 
β) Προβλέψεις για Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών  
 
Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζομένους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την 

έξοδο από την υπηρεσία, εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με 

το ΔΛΠ 19 – «Παροχές Εργαζομένων». Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα 

καθορισμένων παροχών στο προσωπικό υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των 

μελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευμένες κατά την 

ημερομηνία ισολογισμού. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται με βάση οικονομικές και 

αναλογιστικές παραδοχές. Το καθαρό κόστος της χρήσης περιλαμβάνεται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων και αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν 

δεδουλευμένες, κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισμό της μελλοντικής υποχρέωσης, το 

κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες. Το μη κατοχυρωμένο 

κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται σε σταθερή βάση επί της μέσης υπολειπόμενης χρήσεως 

υπηρεσίας του προσωπικού που αναμένεται να λάβει παροχές. Tο επιτόκιο προεξόφλησης 

βασίζεται σε υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2112/20 ο 
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Όμιλος καταβάλλει αποζημιώσεις στους αποχωρούντες ή απολυόμενους υπαλλήλους του, το 

δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των 

αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση 

αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης, το ύψος της αποζημίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί 

είναι ίσο με το 40% του σχετικού ποσού που θα  

καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης. 

 
2.19 Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) 

ως αποτέλεσμα ενός γεγονότος του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων  

που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για τον διακανονισμό της δέσμευσης και το ποσό αυτής 

μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι 

σημαντική, οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφλημένη βάση, με την χρήση ενός προ 

φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία 

του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. Όταν γίνεται 

προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα του 

χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε 

ημερομηνία Ισολογισμού και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων που 

ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για τον διακανονισμό της δέσμευσης, οι προβλέψεις 

αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά 

δημιουργήθηκαν. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν 

αναγνωρίζονται. 

 
2.20 Αναγνώριση εσόδων 

 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 

καθαρά από τις εκπτώσεις και τις επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 
• Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών μειωμένες με τις χορηγούμενες εκπτώσεις, 

αναγνωρίζονται όταν παραδίδονται αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από 

αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.  

• Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της.  

• Έσοδα από τόκους: Έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν ο τόκος καθίσταται 

δεδουλευμένος (με βάση τη μέθοδο πραγματικού επιτοκίου). 

• Έσοδα από µερίσµατα: Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία 

έγκρισης της διανοµής τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
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2.21 Μισθώσεις 
 
Μίσθωση, η οποία μεταφέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

κυριότητα ενός παγίου στον μισθωτή, θεωρείται ως χρηματοδοτική και λογίζεται ως απόκτηση 

παγίου και ανάληψη μιας υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα καταχωρούνται απευθείας 

στα Αποτελέσματα. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι οποίες μεταβιβάζουν στον Όμιλο 

ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του μισθωμένου 

στοιχείου, καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία με ποσό ίσο κατά την έναρξη της μίσθωσης 

με την εύλογη αξία της μισθωμένης ιδιοκτησίας ή, αν είναι χαμηλότερη, την παρούσα αξία των 

ελάχιστων μισθωμάτων. Τα μισθώματα επιμερίζονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα και σε 

μείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι που να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο 

πάνω στο εναπομένον υπόλοιπο της υποχρέωσης.  

 
Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται στο συντομότερο χρόνο μεταξύ της 

ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου και της διάρκειας της μίσθωσης. 

 
Κριτήριο για το χαρακτηρισμό μιας μίσθωσης ως χρηματοδοτική ή λειτουργική, είναι η ουσία της 

συναλλαγής και όχι ο τύπος της σύμβασης.  

Aν από τη συμφωνία μίσθωσης προκύπτει ότι ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη 

και τους κινδύνους που απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου, τότε η 

μίσθωση ταξινομείται ως λειτουργική μίσθωση. Οι πληρωμές μισθωμάτων για λειτουργικές 

μισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσματα σε συστηματική βάση κατά τη διάρκεια 

της μίσθωσης. 

 
2.22 Διανομή μερισμάτων 
 
Τα μερίσματα που διανέμονται στους Μετόχους, παρουσιάζονται ως υποχρέωση την χρονική 

στιγμή κατά την οποία εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 
2.23 Κρατικές επιχορηγήσεις 
 
Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στον Ισολογισμό αρχικά ως έσοδα επόμενων 

χρήσεων όταν η είσπραξη της επιχορήγησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη και ο Όμιλος θα 

εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται. Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα του 

Ομίλου αναγνωρίζονται ως λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης σε συστηματική βάση στις χρήσεις 

που αναγνωρίζονται τα αντίστοιχα έξοδα. Επιχορηγήσεις που αφορούν το κόστος απόκτησης  

περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου αναγνωρίζονται ως λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης σε 

συστηματική βάση σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου. 
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2.24 Κέρδη ανά μετοχή 

 
Τα βασικά κέρδη, ανά μετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους 

που αναλογούν στους μετόχους της πλειοψηφίας, με το μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών κάθε 

χρήσης. 

 
2.25 Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις 
 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι οποίες είναι άτοκες ή φέρουν επιτόκιο 

χαμηλότερο από τα εκάστοτε τρέχοντα επιτόκια της αγοράς, εμφανίζονται στην καθαρή 

παρούσα αξία τους. Οι διαφορές προεξόφλησης, απεικονίζονται σαν χρηματοοικονομικά 

έσοδα / έξοδα στα Αποτελέσματα της εκάστοτε χρήσεως στην οποία προκύπτουν. 

 
2.26 Συνδεδεμένα Μέρη 
 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη παρουσιάζονται ξεχωριστά στις 

Οικονομικές Καταστάσεις. Αυτά τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν βασικά τους κύριους μετόχους 

και τη Διοίκηση μίας επιχείρησης ή/και των θυγατρικών της εταιρειών, εταιρείες με κοινό 

ιδιοκτησιακό καθεστώς και/ή Διοίκηση με την επιχείρηση και τις ενοποιούμενες θυγατρικές ή 

θυγατρικές αυτών των εταιριών. 

 
2.27 Διαχείριση κεφαλαίου 
 
Πολιτική του ομίλου είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει 

εμπιστοσύνη εκ μέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική 

της ανάπτυξη. Η διοίκηση παρακολουθεί τα ίδια κεφάλαια τα οποία και εκλαμβάνει στο 

σύνολό τους, με εξαίρεση τα δικαιώματα μειοψηφίας, ώστε η σχέση των ξένων 

(αφαιρουμένων των καταθέσεων της εταιρείας) με τα ίδια κεφάλαια, να διαμορφώνεται 

περίπου 3 προς 1.  

 
Με βάση τα στοιχεία των ισολογισμών, η σχέση ξένα προς ίδια κεφάλαια για τις χρήσεις 2011 

και 2010, διαμορφώθηκε αντίστοιχα σε 3,6  και 2,2  για τον Όμιλο και σε 1,13 και 1,13 για την 

Εταιρεία. 

 
Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται 

περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 

 
Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την 

διανομή τους στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων 

σε ποσό κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά 

για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο. 
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Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ 

του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική 

Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την 

λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 

 
Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του 

μετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία 

μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον. 

 
Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του 

τακτικού αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης 

διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού αποτελέσματα εις 

νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του 

φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. 

 
Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% 

τουλάχιστον των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του 

καθαρού αποτελέσματος από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από 

την Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον 

ποσοστού 35% επί ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό 

αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που 

παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% 

του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να 

αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος. 

 
H εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την 

νομοθεσία σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια. 

 
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηματοπιστωτικού Κινδύνου 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου τον εκθέτουν σε διαφόρους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους 

(συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγματικών κινδύνων, κινδύνων μεταβολής του επιπέδου 

των επιτοκίων, κινδύνων ταμειακών ροών και κινδύνων τιμών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 

ρευστότητας. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου επικεντρώνεται στη μη 

προβλεψιμότητα των κεφαλαιαγορών με στόχο την ελαχιστοποίηση των παραγόντων που 

μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου. Ο Όμιλος σε 
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ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα προκειμένου να 

αντισταθμίσει την έκθεσή του σε ορισμένους κινδύνους. 

Η διαχείριση κινδύνων διενεργείται από το τμήμα οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας 

σύμφωνα με την πολιτική που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το τμήμα 

οικονομικής διαχείρισης εντοπίζει, αξιολογεί και αντισταθμίζει χρηματοπιστωτικούς κινδύνους 

σε στενή συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει 

οδηγίες για την διαχείριση κινδύνων γενικά και ειδικά καλύπτοντας θέματα όπως 

συναλλαγματικούς κινδύνους, κινδύνους μεταβολής επιτοκίων, πιστωτικούς κινδύνους, τη 

χρήση παραγώγων και μη χρηματοπιστωτικών μέσων καθώς και την επένδυση επιπλέον 

ρευστότητας. 

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

Ομίλου και της Εταιρείας μετά από φόρους 20% για το 2011 και 24% για το 2010. 

 

3.1.1 Κίνδυνοι Αγοράς 

3.1.1.1 Συναλλαγματικοί Κίνδυνοι 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται διεθνώς και εκτίθεται σε κινδύνους συναλλαγματικών ισοτιμιών 

που προκύπτουν από την έκθεση σε διαφορετικά νομίσματα κυρίως του USD και JPY. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει από περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο 

νόμισμα διαφορετικό του €. Ο Όμιλος κατά περίπτωση προβαίνει σε αντιστάθμιση του 

συναλλαγματικού κινδύνου μέσω σύναψης συμβάσεων παραγώγων αλλά δεν κάνει χρήση 

της λογιστικής της αντιστάθμισης. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 τα μετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση του Ομίλου και της 

Εταιρείας θα είχαν διαμορφωθεί κατά € 1.417 (€ 484 το 2010) (χαμηλότερα) / υψηλότερα, αν 

το € ήταν ασθενέστερο / ισχυρότερο του USD κατά 7% με τις λοιπές μεταβλητές να 

παραμένουν σταθερές κυρίως ως αποτέλεσμα των ζημιών / κερδών από συναλλαγματικές 

διαφορές κατά την εξόφληση εμπορικών υποχρεώσεων αντισταθμιζόμενων από πιστωτικές / 

χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές κατά τη μετατροπή των ταμειακών διαθεσίμων και 

ισοδυνάμων. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 τα μετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση του Ομίλου και της 

Εταιρείας θα είχαν διαμορφωθεί κατά € 4 (€ 11 το 2010) (χαμηλότερα) / υψηλότερα, αν το € 

ήταν ασθενέστερο / ισχυρότερο του JPY κατά 10% με τις λοιπές μεταβλητές να παραμένουν 

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

την είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων και την μετατροπή των ταμειακών διαθεσίμων και 

ισοδυνάμων αντισταθμιζόμενων από ζημιών / κερδών κατά την εξόφληση εμπορικών 

υποχρεώσεων. 
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3.1.1.2. Κίνδυνοι Τιμών 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε κινδύνους τιμών μετοχών που προέρχονται από επενδύσεις σε μετοχές 

εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ και χαρακτηρίζονται για τον σκοπό σύνταξης των Οικονομικών 

Καταστάσεων ως διαθέσιμα προς πώληση. Για την διαχείριση των κινδύνων τιμών που 

προέρχονται από επενδύσεις σε μετοχές ο Όμιλος δημιουργεί διασπορά στο χαρτοφυλάκιο 

του. Η διασπορά του χαρτοφυλακίου είναι σύμφωνη με τις αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου που αφορούν την επένδυση διαθεσίμων σε μετοχές. 

Οι μετοχές του χαρτοφυλακίου περιλαμβάνονται στον Γενικό Δείκτη του ΧΑ. Ο παρακάτω 

πίνακας παρουσιάζει την επίδραση που μια αύξηση/ μείωση του Γενικού Δείκτη του ΧΑ θα 

είχε στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου για τη χρήση. Η ανάλυση βασίζεται στην παραδοχή 

αύξησης / μείωσης του Γενικού Δείκτη του ΧΑ κατά 46% και του Γενικού Δείκτη του NASDAQ 

κατά 9%, με όλες τις λοιπές μεταβλητές να παραμένουν σταθερές και οι κατεχόμενες από τον 

Όμιλο μετοχές να ακολουθούν αυτήν ακριβώς την μεταβολή. 

  Επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια 
  2011 2010
ΓΔ ΧΑ 25 16
ΓΔ NASDAQ 110 -
ΣΥΝΟΛΟ 135 16

 

Τα Ίδια Κεφάλαια θα είχαν αυξηθεί / μειωθεί κατά € 135 (€ 16 το 2010) ως αποτέλεσμα των 

κερδών / (ζημιών) που θα προέκυπταν από την αποτίμηση των διαθεσίμων για πώληση 

χρηματοοικονομικών μέσων. 

3.1.1.3 Κίνδυνοι Ταμειακών Ροών και Επιτοκίων 

Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς τα έσοδα και οι 

λειτουργικές ταμειακές ροές δεν επηρεάζονται ουσιαστικά από την μεταβολή των επιτοκίων. Ο 

κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει κυρίως από μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο τραπεζικό 

δανεισμό σε € με κυμαινόμενο επιτόκιο. 

Ο Όμιλος αναλύει την έκθεση του στην μεταβολή των επιτοκίων σε συνεχή βάση 

λαμβάνοντας υπόψη την δυνατότητα της αναχρηματοδότησης με διαφορετικούς όρους και 

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

ο Όμιλος υπολογίζει την επίδραση στα αποτελέσματα μιας μεταβολής των επιτοκίων για τις 

σημαντικές χορηγήσεις μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διάρκειας. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 τα μετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση του Ομίλου θα είχαν 

διαμορφωθεί κατά € 122 (€ 332 το 2010) (χαμηλότερα) / υψηλότερα ενώ για την Εταιρεία θα 

είχαν διαμορφωθεί κατά € 159 (€ 259 το 2010) (χαμηλότερα) / υψηλότερα αν τα επιτόκια του 

€ ήταν κατά 75 μονάδες βάσης υψηλότερα / (χαμηλότερα) για τον Όμιλο της θυγατρικής R.F. 

ENERGY A.E. και 40 μονάδες βάσης υψηλότερα / (χαμηλότερα) για την F.G. EUROPE A.E. 
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με τις λοιπές μεταβλητές να παραμένουν σταθερές. Αυτό θα συνέβαινε κυρίως λόγω του 

υψηλότερου / (χαμηλότερου) χρηματοοικονομικού κόστους για τραπεζικό δανεισμό με 

κυμαινόμενο επιτόκιο σε €. 

 

3.2. Πιστωτικός Κίνδυνος 

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

κυρίως από πιστώσεις σε πελάτες συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών εισπρακτέων. 

Τα εμπορικά τμήματα αξιολογούν την φερεγγυότητα του πελάτη λαμβάνοντας υπόψη την 

χρηματοοικονομική του κατάσταση, προηγούμενη εμπειρία συναλλαγών και λοιπούς 

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

να ξεπεραστούν από έναν μεμονωμένο πελάτη. Πωλήσεις σε ιδιώτες διενεργούνται τοις 

μετρητοίς. Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν έγινε υπέρβαση των ορίων πίστωσης και η 

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

μη ρευστοποίηση λογαριασμών εισπρακτέων. Επίσης οι απαιτήσεις της Εταιρείας 

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

κατά συνέπεια περιορίζεται σημαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος. 

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

απαιτήσεις κατά την 31/12/2011 αναλύεται στην Σημείωση 13.  

 

3.3. Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συμπεριλαμβάνει την διασφάλιση ύπαρξης επαρκών 

διαθεσίμων και ισοδύναμων καθώς και την εξασφάλιση της πιστοληπτικής ικανότητας μέσω 

εγκεκριμένων ορίων χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης και έκδοση εγγυητικών σε 

προμηθευτές, που την 31/12/2011 ανερχόταν σε € 114.037. 

Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί και αναπροσαρμόζει καθημερινά το ταμειακό 

πρόγραμμα ρευστότητας με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές εισροές και εκροές. 

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

υπολειπόμενη συμβατική διάρκεια κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Τα ποσά του πίνακα 

αναφέρονται στην ονομαστική αξία της υποχρέωσης πλέον τόκων και ως εκ τούτου δύναται 

να μη συμφωνούν με τα ποσά που αναφέρονται στον ισολογισμό. 

 
Όμιλος  
31 Δεκεμβρίου 2011 < 1 έτος Από 1 έτος 

μέχρι 2 έτη 
από 2 έτη 
μέχρι 5 έτη > 5 έτη 

Δάνεια 27.324 44.544 17.545 7.620 
Παράγωγα - - - - 

Υποχρεώσεις 24.994 - - - 
Σύνολο 52.318 44.544 17.545 7.620 
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Όμιλος  
31 Δεκεμβρίου 2010 < 1 έτος Από 1 έτος 

μέχρι 2 έτη 
από 2 έτη 
μέχρι 5 έτη > 5 έτη 

Δάνεια 13.867 11.886 33.487 8.172 
Παράγωγα - - - - 
Υποχρεώσεις 15.110 - - - 
Σύνολο 28.977 11.886 33.487 8.172 

 

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

υπολειπόμενη συμβατική διάρκεια κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Τα ποσά του πίνακα 

αναφέρονται στην ονομαστική αξία της υποχρέωσης πλέον τόκων και ως εκ τούτου δύναται 

να μη συμφωνούν με τα ποσά που αναφέρονται στον ισολογισμό. 

Εταιρεία 
31 Δεκεμβρίου 2011          < 1 έτος από 1 έτος 

μέχρι 2 έτη 
από 2 έτη μέχρι 

5 έτη > 5 έτη 

Δάνεια 22.536 29.278 - - 
Υποχρεώσεις 21.310 - - - 
Σύνολο 43.846 29.278 - - 

 

Εταιρεία 
31 Δεκεμβρίου 2010 < 1 έτος από 1 έτος 

μέχρι 2 έτη 
από 2 έτη 
μέχρι 5 έτη > 5 έτη 

Δάνεια 10.747 10.780 29.487 - 
Υποχρεώσεις 14.561 - - - 
Σύνολο 25.308 10.780 29.487 - 

 
 
4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 
 

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 περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις 

για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των 

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

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

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 δύνανται να έχουν σημαντική 

επίπτωση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 
4.1. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 
 
Κατά τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτείται  η 

διενέργεια εκτιμήσεων και η 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 
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αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση της διαθέσιμης 

πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για 

τη διενέργεια εκτιμήσεων. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή 

επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και τις προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, 

που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα 

ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις δύναται να 

έχουν σημαντική επίπτωση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Συγκεκριμένα: 

 
Η ανακτήσιμη αξία των αδειών εγκατάστασης αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη αξία χρήσης των σταθμών. 

 
Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα εκτιμάται με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία 

των ακινήτων.  

 
Οι απαιτήσεις από πελάτες θεωρούνται ότι προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους λόγω της 

βραχυπρόθεσμης φύσης των απαιτήσεων. Σε περιπτώσεις υπερήμερων απαιτήσεων 

αναγνωρίζεται το χρηματοοικονομικό έσοδο που ενσωματώνεται στις απαιτήσεις αυτές ή η 

εκτιμώμενη ζημία απομείωσης. Οι ζημίες απομείωσης που αφορούν απαιτήσεις από πελάτες 

υπολογίζονται από το εμπορικό τμήμα της Εταιρείας με βάση την φερεγγυότητα του πελάτη 

και λαμβάνοντας υπόψιν την χρηματοοικονομική του κατάσταση . 
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5. 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. Ο τομέας της κινητής τηλεφωνίας λόγω 

ελαχιστοποίησης των δραστηριοτήτων του περιλαμβάνεται από 01/01/2011 στην ανωτέρω 

δραστηριότητα. Επίσης ο τομέας των λοιπών δραστηριοτήτων οι οποίες αφορούν 

αποκλειστικά υπηρεσίες αποθήκευσης και επισκευής των διαρκών καταναλωτικών αγαθών 

περιλαμβάνονται από 1/1/2011 στην ανωτέρω δραστηριότητα. 

 
- 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. 

 
Η διάρθρωση των περιουσιακών στοιχείων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 και 2010 στους 

ανωτέρω τομείς αναλύεται ως εξής :  
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31/12/11 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά Ενέργεια Σύνολο 
Εγγραφές 
ενοποίησης Όμιλος 

Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία  917  87.470  88.387 ( 4.352)  84.035 
Αποθέματα  33.810 -  33.810 -  33.810 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  20.521  20.329  40.850 -  40.850 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών  32.568  1.895  34.463 -  34.463 

  87.816  109.694 
 

197.510 ( 4.352) 
 

193.158 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού      5.690 

Σύνολο     
 

198.848 
      
Μακροπρόθεσμα δάνεια  28.098  43.466  71.564   71.564 
Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις  0  21.724  21.724 -  21.724 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια  11.228  3.540  14.768 -  14.768 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων 
δανείων  10.400  1.031  11.431 -  11.431 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  21.533  3.460  24.993    24.994 

  71.259  73.221 
 

144.480  - 
 

144.481 
Λοιπά στοιχεία παθητικού      1.965 
Ίδια Κεφάλαια      52.402 

Σύνολο     
 

198.848 
      

31/12/10 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά Ενέργεια Σύνολο 
Εγγραφές 
ενοποίησης Όμιλος 

Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία  1.042  48.599  49.641 ( 5.018)  44.623 
Αποθέματα  33.489   33.489 -  33.489 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  15.313  18.479  33.792 ( 49)  33.743 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών  27.658  7.985  35.643  -  35.643 

  77.502  75.063 
 

152.565 ( 5.067) 
 

147.498 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού     2.814 

Σύνολο     
 

150.312 

      
Μακροπρόθεσμα δάνεια  38.496  12.695  51.191 -  51.191 
Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις  0  18.276  18.276 -  18.276 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια  5  1.992  1.997 -  1.997 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων 
δανείων  10.274  994  11.268 -  11.268 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  14.551  608  15.159 ( 49)  15.110 
  63.326  34.565  97.891 ( 49)  97.842 
Λοιπά στοιχεία παθητικού      1.292 
Ίδια Κεφάλαια      51.178 
Σύνολο     150.312 
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Τα αποτελέσματα των τομέων αυτών κατά τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2011 

και 2010 για τον Όμιλο έχουν ως εξής: 

1/1-31/12/2011 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά Ενέργεια Σύνολο 
Εγγραφές 
ενοποίησης Όμιλος 

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες  94.237  5.487  99.724 -  99.724 
Πωλήσεις διατομεακές  3.931 -  3.931 ( 3.931) - 
Μείον : Κόστος Πωλήσεων ( 68.452) ( 3.151) ( 71.603) - ( 71.603) 
Μείον : Κόστος πωλήσεων διατομεακά ( 3.299) - ( 3.299)  3.299 - 
Μικτό Κέρδος   26.417  2.336  28.753 ( 632)  28.121 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  489  4  493 -  493 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης  ( 15.141) - ( 15.141) - ( 15.141) 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης διατομεακά ( 632) - ( 632)  632 - 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  ( 3.250) ( 1.296) ( 4.546) - ( 4.546) 
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ( 37) - ( 37) - ( 37) 
Λειτουργικό κέρδος προ φόρων, 
χρηματοοικονομικών εξόδων  7.846  1.044  8.890 -  8.890 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   1.136  99  1.235 -  1.235 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  ( 3.471) ( 1.054) ( 4.525) - ( 4.525) 
Κέρδη προ φόρων   5.511  89  5.600 -  5.600 
Φόρος εισοδήµατος  ( 1.265) ( 287) ( 1.552) - ( 1.552) 
Καθαρά κέρδη περιόδου μετά φόρων  4.246 ( 198)  4.048 -  4.048 

      

1/1-31/12/2010 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά Ενέργεια Σύνολο 
Εγγραφές 
ενοποίησης Όμιλος 

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες  91.580  4.791  96.371 -  96.371 
Πωλήσεις διατομεακές  4.066 -  4.066 ( 4.066) - 
Μείον : Κόστος Πωλήσεων ( 66.263) ( 3.124) ( 69.387) - ( 69.387) 
Μείον : Κόστος πωλήσεων διατομεακά ( 3.504) - ( 3.504)  3.504 - 
Μικτό Κέρδος   25.879  1.667  27.546 ( 562)  26.984 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  670  227  897 -  897 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης  ( 14.499) - ( 14.499) - ( 14.499) 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης διατομεακά ( 562) - ( 562)  562 - 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  ( 3.021) ( 1.027) ( 4.048) - ( 4.048) 
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ( 17) ( 288) ( 305) - ( 305) 
Λειτουργικό κέρδος προ φόρων, 
χρηματοοικονομικών εξόδων  8.450  579  9.029 -  9.029 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   574  411  985 -  985 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  ( 2.339) ( 879) ( 3.218) - ( 3.218) 
Κέρδη προ φόρων   6.685  111  6.796 -  6.796 
Φόρος εισοδήµατος  ( 3.174) ( 80) ( 3.254) - ( 3.254) 
Καθαρά κέρδη περιόδου μετά φόρων  3.511  31  3.542 -  3.542 
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Η γεωγραφική ανάλυση των πωλήσεων του Ομίλου κατά τις χρήσεις που έληξαν την 31 

Δεκεμβρίου 2011 και 2010 για τον Όμιλο έχουν ως εξής:  

Έσοδα πωλήσεων ανά γεωγραφικό τομέα 
        

1/1-31/12/2011 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά Ενέργεια Σύνολο 
Ελλάδα  29.251  5.487  34.738 
Εξωτερικό   64.986 -  64.986 
Σύνολο  94.237  5.487  99.724 

    
    

1/1-31/12/2010 

Διαρκή 
καταναλωτικά 

αγαθά Ενέργεια Σύνολο 
Ελλάδα  36.535  4.791  41.326 
Εξωτερικό   55.045 -  55.045 
Σύνολο  91.580  4.791  96.371 

 

Ο ανωτέρω πίνακας αναφέρεται σε πωλήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται από την Ελλάδα 

στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών της 

εγκατεστημένες στο εξωτερικό. 

 

6. Έσοδα 
 

Η ανάλυση των εσόδων του Ομίλου έχει ως ακολούθως : 
 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 31/12/2011 31/12/2010  31/12/2011 31/12/2010 
Πωλήσεις εμπορευμάτων 93.948 91.108  94.020 91.259 
Πωλήσεις προϊόντων (ηλεκτρική 
ενέργεια) 

5.487 4.791  - - 

Πωλήσεις υπηρεσιών 289 472  63 186 
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 493 897  492 685 
Σύνολο 100.217 97.268  94.575 92.130 
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7. Δαπάνες 
 
Οι βασικότερες κατηγορίες δαπανών αναλύονται ως εξής: 
 

Ο Όμιλος 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 1/1-31/12/11 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΕΞΟΔΑ 

ΧΡΗΜ/ΚΑ 

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛ-
ΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Αμοιβές &έξοδα προσωπικού            (Σημ. 7.1) (150) (2.172) (2.985) - - (5.307) 
Aμοιβές &έξοδα τρίτων                (157) (573) (2.414) - - (3.144) 
Παροχές τρίτων (1.065) (905) (4.294) - - (6.264) 
Φόροι τέλη (164) (133) (281) - - (578) 
Διάφορα έξοδα (25) (599) (3.831) - (37) (4.492) 
Χρηματοιοικονομικά έξοδα                 (Σημ. 7.2) - - - (4.525)  - (4.525) 

Αποσβέσεις                                          (Σημ. 10)    (2.555) (164) (145) - - (2.864) 

Αναλογούσες επιχορηγήσεις παγίων    (Σημ. 20) 815 - - - - 815 
Προβλέψεις εκμετάλλευσης                 (Σημ. 7.3)  42 - (1.191) - - (1.149) 

Αναλώσεις αποθεμάτων (68.344) - - - - (68.344) 

ΣΥΝΟΛΟ (71.603) (4.546) (15.141) (4.525)  (37) (95.852) 

       

Ο Όμιλος 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 1/1-31/12/10 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΕΞΟΔΑ 

ΧΡΗΜ/ΚΑ 

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛ-
ΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Αμοιβές &έξοδα προσωπικού            (Σημ. 7.1) (178) (2.210) (3.746) - - (6.134) 
Aμοιβές &έξοδα τρίτων                (377) (472) (2.429) - - (3.278) 
Παροχές τρίτων (1.278) (797) (4.690) - - (6.765) 
Φόροι τέλη (146) (93) (239) - - (478) 
Διάφορα έξοδα (6) (416) (2.545) - (305) (3.272) 

Χρηματοιοικονομικά έξοδα                 (Σημ. 7.2) - - - (3.218)  - (3.218) 

Αποσβέσεις                                          (Σημ. 10)    (2.489) (84) (166) - - (2.739) 
Αναλογούσες επιχορηγήσεις παγίων   (Σημ. 20) 778 11 - - - 789 
Προβλέψεις εκμετάλλευσης                (Σημ. 7.3)  266 13 (684) - - (405) 

Αναλώσεις αποθεμάτων (65.957) - - - - (65.957) 

ΣΥΝΟΛΟ (69.387) (4.048) (14.499) (3.218)  (305) (91.457) 
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Η Εταιρεία 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 1/1-31/12/11 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΕΞΟΔΑ 

ΧΡΗΜ/ΚΑ 

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛ-
ΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Αμοιβές &έξοδα προσωπικού            (Σημ. 7.1) - (1.651) (2.065) - - (3.716) 
Αμοιβές &έξοδα τρίτων                (127) (395) (2.688) - - (3.210) 
Παροχές τρίτων (76) (690) (5.344) - - (6.110) 
Φόροι τέλη - (54) (102) - - (156) 
Διάφορα έξοδα - (172) (3.759) - (12) (3.943) 
Χρηματοιοικονομικά έξοδα                 (Σημ. 7.2) - - - (3.470)  - (3.470) 

Αποσβέσεις                                          (Σημ. 10)    - (30) (53) - - (83) 

Προβλέψεις εκμετάλλευσης                 (Σημ. 7.3)  42 - (1.189) - - (1.147) 
Αναλώσεις αποθεμάτων (68.414) - - - - (68.414) 

ΣΥΝΟΛΟ (68.575) (2.992) (15.200) (3.470)  (12) (90.249) 

       
       

Η Εταιρεία 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 1/1-31/12/10 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΕΞΟΔΑ 

ΧΡΗΜ/ΚΑ 

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛ- 
ΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Αμοιβές &έξοδα προσωπικού            (Σημ. 7.1) - (1.617) (2.488) - - (4.105) 
Αμοιβές &έξοδα τρίτων                (304) (376) (2.759) - - (3.439) 
Παροχές τρίτων (151) (594) (5.763) - - (6.508) 
Φόροι τέλη - (49) (61) - - (110) 
Διάφορα έξοδα - (178) (2.480) - (15) (2.673) 

Χρηματοιοικονομικά έξοδα                 (Σημ. 7.2) - - - (2.338)  - (2.338) 

Αποσβέσεις                                          (Σημ. 10)    - (44) (75) - - (119) 
Αναλογούσες επιχορηγήσεις παγίων    (Σημ. 20) - 11 - - - 11 
Προβλέψεις εκμετάλλευσης                 (Σημ. 7.3)  266 13 (681) - - (402) 

Αναλώσεις αποθεμάτων (65.957) - - - - (65.957) 

ΣΥΝΟΛΟ (66.146) (2.834) (14.307) (2.338)  (15) (85.640) 

 
 
Τα διάφορα έξοδα αφορούν κυρίως  μεταφορικά και έξοδα προβολής και διαφήμισης. 
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7.1 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής: 
 
Οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής: 
 
 

 
Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 1/1-
31/12/2011 

1/1-
31/12/2010  

1/1-
31/12/2011 

1/1-
31/12/2010 

Μισθοί και Ημερομίσθια (4.165) (5.029)  (2.909)  (3.298) 

Εργοδοτικές Εισφορές (854) (902)  (527)  (609) 

Λοιπές Παροχές (248) (171)  (245)  (171) 

     Παροχή σε εργαζομένους λόγω 
συνταξιοδότησης (40) (32)  (35)  (27) 

Σύνολο (5.307) (6.134)  (3.716)  (4.105) 

 
 
7.2 Χρηματοοικονομικό κόστος  
 
Η ανάλυση του χρηματοοικονομικού κόστους έχει ως εξής:  

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

Χρηματοοικονομικά έξοδα: 
1/1-

31/12/2011 
1/1-

31/12/2010    
1/1-

31/12/2011 
1/1-

31/12/2010   
Χρεωστικοί τόκοι  (2.663) (2.346)   (1.850)  (1.542)  
Λοιπά τραπεζικά έξοδα και 
προμήθειες  (759) (460)   (561)  (425)  
Χρημ/μικο κόστος πρόβλεψης 
απομάκρυνσης εξοπλισμού (44) (40)   - -  
Συναλλαγματικές διαφορές  (1.025) (357)   (1.025)  (357)  
Κέρδη από πώληση πολύτιμων 
μετάλλων (34) -   (34)  -  
Λοιπά - (15)   - (14)  
Σύνολο χρηματοοικονομικών 
εξόδων (4.525) (3.218)    (3.470)  (2.338)   
Χρηματοοικονομικά έσοδα:        
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 692 985   590  573  
Αποτίμηση παραγώγων για κάλυψη 
συναλλαγματικόυ κινδύνου 487 -   487  -  
Μερίσματα χρεογράφων 56 -   56  -  
Σύνολο χρηματοοικονομικών 
εσόδων 1.235 985    1.133  573   
Χρηματοοικονομικά έξοδα 
(καθαρά)  (3.290) (2.233)    (2.337)  (1.765)   
 

Η Εταιρεία για να καλύψει τον συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από τις υποχρεώσεις 

της σε ξένο νόμισμα προβαίνει σε συμβάσεις προαγοράς συναλλάγματος από διάφορες 

τράπεζες. Από την αποτίμηση στην εύλογη αξία των εν λόγω συμβάσεων την 31/12/2011 

προέκυψε κέρδος € 487. 
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7.3 Προβλέψεις εκμετάλλευσης 
Η ανάλυση των προβλέψεων εκμετάλλευσης έχει ως εξής:  

  Ο Όμιλός   H Εταιρεία 

  
1/1-

31/12/11 
1/1-

31/12/10  
1/1-

31/12/11 
1/1-

31/12/10 

           
Επισφαλείς απαιτήσεις     (Σημ. 13)  (1.191) (684)  (1.189)  (681) 

Απαξίωση αποθεμάτων    (Σημ. 12)  42 266  42  266 

Υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων   - 13  - 13 

Σύνολο  (1.149) (405)  (1.147)  (402) 

 

8. 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 -2011 
ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS Α.Ε. 2010-2011 
ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E. 2010-2011 
 R.F. ENERGY A.E. 2010-2011 
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 2010-2011 
CITY ELECTRIC A.E. 2010-2011 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ A.E. 2009-2011 
ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 2009-2011 
R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ A.E. 2010-2011 
R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ A.E.                   2010-2011 
R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ A.E.    2010-2011 
R.F. ENERGY ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ A.E.              2010-2011 
R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ A.E.          2010-2011 
R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ A.E.                    2010-2011 
R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ A.E.                      2010-2011 
R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ A.E.             2010-2011 
R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ A.E.                     2010-2011 
R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ A.E.                  2010-2011 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ A.E. Ανέλεγκτη από την συστασή της (2009) 

 

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες του Ομίλου έχουν ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2011 στα 

πλαίσια του υποχρεωτικού ελέγχου της παρ.5 του άρθρου 82 του ν.2238/1994, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν.3842/2010, για σκοπούς Ετήσιου 

Φορολογικού Πιστοποιητικού.   

 

Το ανωτέρω «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό» που προβλέπεται, αφορά τις Ανώνυμες 

Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους 

καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές και εκδίδεται μετά από 

φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από Νόμιμους Ελεγκτές που είναι εγγεγραμμένοι στο 

δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008. 
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Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο 

Υπουργείο Οικονομικών από τους Νόμιμους Ελεγκτές και συγκεκριμένα στην βάση 

δεδομένων που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) το 

αργότερο σε δέκα (10) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού 

της επιχείρησης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Από τις εταιρείες που ελέγχονται 

από Νόμιμους Ελεγκτές για τη φορολογική τους συμμόρφωση, επιλέγεται δείγμα τουλάχιστον 

της τάξης του 9% για έλεγχο, με κριτήρια που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται 

από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και ολοκληρώνονται σε διάστημα όχι αργότερο των 

δεκαοχτώ (18) μηνών από την προθεσμία υποβολής από τους Νόμιμους Ελεγκτές της 

Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.  

 

Η εργασία των νόμιμων ελεγκτών όσον αφορά την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού 

Πιστοποιητικού για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011 είναι σε εξέλιξη και δεν έχει 

ολοκληρωθεί ακόμα.  

 
Ο φόρος εισοδήματος, που εμφανίζεται στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις αναλύεται 

ως εξής:  

 Ο Όμιλος 
 1/1 - 31/12/11 1/1 -31/12/10 
Φόρος Εισοδήματος (τρέχουσα χρήση) (1.374) (1.885) 
Έκτακτη φορολογική εισφορά - (1.359) 
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος   (Σημ. 21) (149) 138 

Πρόβλεψη ενδεχόμενων διαφορών φορολογικού ελέγχου 
ανέλεγκτων χρήσεων  (29) (148) 
Φόρος Εισοδήματος στα αποτελέσματα (1.552) (3.254) 

   
 Η Εταιρεία 
 1/1 - 31/12/11 1/1 -31/12/10 
Φόρος Εισοδήματος (τρέχουσα χρήση) (1.223) (1.691) 
Έκτακτη φορολογική εισφορά - (1.359) 
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος   (Σημ. 21) 4 (6) 
Πρόβλεψη ενδεχόμενων διαφορών φορολογικού ελέγχου 
ανέλεγκτων χρήσεων  (29) (49) 
Φόρος Εισοδήματος στα αποτελέσματα (1.248) (3.105) 
 

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

δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για ορισμένες χρήσεις, όπως αναλύεται στην 

προηγούμενη σελίδα, 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 μέχρι την 31.12.2011 σε σχέση με το 

θέμα αυτό ανέρχεται σε € 369 και € 295 αντίστοιχα. (Σημ. 18). 
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Ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα κέρδη του Ομίλου, διαφέρει από το ποσό που θα 

προέκυπτε με βάση τον φορολογικό συντελεστή της χρήσεως ως ακολούθως: 

 Όμιλος  Εταιρεία 
 31.12.11 31.12.10  31.12.11 31.12.10 
      

Κέρδος προ φόρων 5.600 6.796  5.459 7.063 
Φορολογικός συντελεστής    20% 24%  20% 24% 

Φόρος υπολογιζόμενος βάσει του 
θεσπισμένου φορολογικού συντελεστή   (1.120) (1.631)   (1.092)  (1.695) 
      
Αναμορφώσεις φόρου από :      
Έσοδα μη υποκείμενα σε φόρο 11 1  11  1 

Δαπάνες μη εκπιπτώμενες για τον 
υπολογισμό του φόρου εισοδήματος (108) (53)  (82)  (53) 
Μη αναγνωρισμένες φορολογικές ζημιές (175) (122)  - - 
Μη αναγνωρισμένα φορολογικά κέρδη 18 -  - - 
Μείωση φορολογικών συντελεστών  (149) 66  (56)  50 
Σύνολο  (1.523) (1.739)   (1.219)  (1.697) 
      
Πρόβλεψη ενδεχόμενων διαφορών 
φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων 
χρήσεων  (29) (106)  (29) (49) 
Έκτακτη φορολογική εισφορά - (1.367)  - (1.359) 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου  - (42)  - - 
Πραγματική φορολογική επιβάρυνση (1.552) (3.254)  (1.248)  (3.105) 
 

Ο Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, ο συντελεστής φόρου 

εισοδήματος, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν 20%.  

 
9. 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 χρήσεως.  

 

 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 
1/1-

31/12/2011  
1/1-

31/12/2010   
1/1-

31/12/2011  
1/1-

31/12/2010  

Κέρδη / (ζημίες) της περιόδου, μετά από 
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 4.172 3.531  4.211 3.958 
Σταθμισμένος  Μ.Ο. μετοχών  52.800.154 52.800.154  52.800.154 52.800.154 
Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή  (σε 
ΕΥΡΩ) 0,0790 0,0669   0,0798 0,0750 
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10. Ενσώματα πάγια, επενδύσεις σε ακίνητα  και άϋλα περιουσιακά στοιχεία. 
Τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου κατά την 31/12/2011 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 

1/1/2010                
Αξία κτήσης 5  5.285  33.924 400 1.373 712 41.699  52 284 336  1.800 190  1.990  

Σωρευμένες αποσβέσεις -  (553)  (2.933) (196) (993) - (4.674)  - (10) (10)  - (110)  (110)  

Αναπόσβεστη αξία 01/01/10 5  4.732  30.991 204 380 712 37.025  52 274 326  1.800 80  1.880  

1/1-31/12/2010                
Προσθήκες - 43  29 - 128 553 753  - - -  7.091 289  7.380  
Πωλήσεις / Μεταφορές - - - (7) (60) - (67)  - - -  - - - 
Αποσβέσεις περιόδου (Σημ. 7) - (292)  (2.239) (48) (151) - (2.730)  - (1) (1)  - (8)  (8)  
Αποσβέσεις πωληθέντων - - - 5 60 - 65  - - -  - - - 
31/12/2010                
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 
31/12/2010 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 - - - - - (41.213) (41.213)  - - -  (1.778) - (1.778) 
Πωλήσεις  - - - (9) (2) - (11)  - - -  - - -  
Αποσβέσεις περιόδου (Σημ.7) - (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  
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Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατά την 31/12/2011 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 

1/1/2010              
Αξία κτήσης 5  36 11 175 1.142 1.369  52 284 336  29 29  

Σωρευμένες αποσβέσεις - (27) (7) (69) (857) (960)  - (10) (10)  (26) (26)  

Αναπόσβεστη αξία 01/01/2010 5  9 4 106 285 409  52 274 326  3 3  

1/1-31/12/2010              
Προσθήκες - - - - 54 54  - - -  - - 
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση - - - - - -  - - -  - - 
Πωλήσεις / Μεταφορές - - - (7) (60) (67)  - - -  - - 
Αποσβέσεις περιόδου  (Σημ.7) - (7) (1) (17) (91) (116)  - (1) (1)  (2) (2)  
Αποσβέσεις πωληθέντων - - - 5 60 65  - - -  - - 
              
31/12/2010              
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 31/12/2010 5  2 3 87 248 345  52 273 325  1 1  
              
1/1-31/12/2011              
Προσθήκες - 1 - - 13 14  - - -  - - 
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση - - - - - -  - - -  - - 
Πωλήσεις / Μεταφορές - - - - (2) (2)  - - -  - - 
Αποσβέσεις περιόδου (Σημ. 7) - - (1) (17) (55) (73)  - (10) (10)  - - 
Αποσβέσεις πωληθέντων - - - - 2 2  - - -  - - 
              
31/12/2011              
Αξία κτήσης 5  37 11 168 1.147 1.368  52 284 336  29 29  

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

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2011 5  3 2 70 206 286  52 263 315  1 1  
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Επί των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 

 
Στην χρήση 1/1/08-31/12/2008 η Εταιρεία απέκτησε  “Επενδύσεις σε ακίνητα” ποσού  € 336, οι 

οποίες θα επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον αποσβέσεις και απομειώσεις. Η εύλογη αξία 

ταυτίζεται με την λογιστική αξία κατά την 31/12/2011. 

 
Οι «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» αφορούν  δαπάνες κατασκευής Αιολικών πάρκων των 

θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου.  

 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία 
 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από Άδειες Παραγωγής της RF Energy και λοιπά 

δικαιώματα χρήσης λογισμικών προγραμμάτων. Εντός, της τρέχουσας χρήσης αναθεωρήθηκε και 

αναπροσαρμόστηκε η ωφέλιμη διάρκεια ζωής των Αδειών Παραγωγής των Αιολικών Πάρκων σε 40 

έτη και των Υδροηλεκτρικών έργων σε 50 έτη, από απεριόριστη διάρκεια. Ως εκ τούτου 

λογιστικοποιήθηκαν τα κάτωθι:  

α) Μείωση της αρχικής αξίας κτήσεως των Αδειών Παραγωγής κατά Ευρώ 1.778 το οποίο αφορά σε 

αναβαλλόμενο φόρο ο οποίος αναγνωρίστηκε κατά την εξαγορά των αντίστοιχων θυγατρικών με 

χρέωση του λογαριασμού του Ισολογισμού “Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις” (Σημ. 21).  

β) διενέργεια αποσβέσεων κατά την τρέχουσα χρήση.  

  
Οι μεταβολές στις αξίες των Αδειών Παραγωγής λόγω των ανωτέρω έχουν ως εξής: 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ       
Κόστος 
αγοράς 

Αναβαλλόμενος 
φόρος 

   Αρχική αξία 
κτήσεως έως 31.12.10 

Μεταβολή 
χρήσης 2011 

Τελική αξία Αδειών 
Παραγωγής 31.12.11 

ΚΑΛΛΙΣΤΗ  1.440 360 1.800 (360) 1.440 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ 5.673 1.418 7.091 (1.418) 5.673 

ΣΥΝΟΛΟ  7.113 1.778 8.891 (1.778) 7.113 
 
Τα παραπάνω αναθεώρηση απεικονίζεται στον Ισολογισμό της 31.12.2010 με ανακατάταξη μεταξύ 

των  κονδυλίων “Άϋλα περιουσιακά στοιχεία” και “Aναβαλλόμενοι φόροι”, ύψους € 1.778. 
 
Περιβαλλοντική αποκατάσταση 
 
Η Εταιρεία βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας έχει την υποχρέωση κατά τη λήξη της άδειας 

παραγωγής, και εφόσον εκείνη δεν ανανεωθεί, να αποξηλώσει τον τεχνικό εξοπλισμό των αιολικών  

πάρκων και να αποκαταστήσει τον περιβάλλοντα χώρο εγκατάστασής τους 

Περιβαλλοντική αποκατάσταση 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 687 
Προσθήκη  749 
Μεταβολή ωφέλιμης ζωής παγίων  (68) 
Χρηματοοικονομικό κόστος 55 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1.423 

 

Το ποσό των € 736 της ανωτέρω ετήσιας μεταβολής της περιβαλλοντικής αποκατάστασης των 

αιολικών πάρκων συμπεριλαμβάνεται στην αξία κτήσεως του μηχανολογικού εξοπλισμού του 

Ομίλου. 
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11. Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 
 
Τα Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία αφορούν χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία αποτιμήθηκαν με τις τρέχουσες τιμές κλεισίματος της 31 

Δεκεμβρίου 2011 (επίπεδο 1) καθώς και μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι οποίες αποτιμώνται στην τιμή κτήσης τους και ελέγχονται για 

απομείωση μέσω των αποτελεσμάτων λόγω του ότι η εύλογη αξία τους δεν μπορεί να προσδιορισθεί. Στη διάρκεια της χρήσεως 2011 δεν υπήρξε αλλαγή στην 

ταξινόμηση των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων. Η μεταβολή στην αξία των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 

αφορά συνολική ζημιά κατά € 1.455 η οποία καταχωρήθηκε στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της Εταιρείας και του Ομίλου. 

ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 31.12.2011 

  ΤΙΜΗ 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ 
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ  ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

  ΚΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 31.12.10 ΈΩΣ 2010 ΑΞΙΑ 31.12.10 2011 2011 01.01 - 31.12.11 31.12.2011 
Εισηγμένες σε Χρηματιστηριακές 

Αγορές         
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε 81  (66)  - 15  - - (13)  2  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 165  (127)  - 38  - - (29)  9  
BIOMHXANIKA TEXNIKA EΡΓΑ 
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 53  (53)  - -  - - - -  
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 29  (28)  - 1  - - - 1  
ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 41  (41)  - - - - - -  
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 71  (70)  - 1  - - (1)  -  
Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Α.Ε. 76  (70)  (6)  -  - - - -  
EFG EUROBANK Α.Ε. 144  (132)  - 12  - - (10)  2  
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕ 614  (598)  - 16  - - 25  41  
GLOBUS MARITIME LTD    (Σημ. 24) - - - -  2.656  - (1.427)  1.229  
Σύνολο εισηγμένων  1.274  (1.185)  (6)  83  2.656  -  (1.455)  1.284  
         

Μη εισηγμένες σε 
Χρηματιστηριακές Αγορές         

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  
FIRST BUSSINESS BANK A.E. 2.000  - - 2.000  - - - 2.000  
Σύνολο μη εισηγμένων  2.135  (83)  -  2.052  -  -  -  2.052  
         
Σύνολο χρεoγράφων 3.409  (1.268)  (6)  2.135  2.656  -  (1.455)  3.336  
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 31.12.2011 

  ΤΙΜΗ 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / 
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ  ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

  ΚΤΗΣΗΣ ΈΩΣ 31.12.10 ΈΩΣ 2010 ΑΞΙΑ 31.12.10 2011 2011 01.01 - 31.12.11 31.12.2011 
Εισηγμένες σε Χρηματιστηριακές 

Αγορές         
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε 81  (66)  - 15  - - (13)  2  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 165  (127)  - 38  - - (29)  9  
BIOMHXANIKA TEXNIKA EΡΓΑ 
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 53  (53)  - -  - - - -  
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 29  (28)  - 1  - - - 1  
ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 41  (41)  - - - - - -  
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 71  (70)  - 1  - - (1)  -  
Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Α.Ε. 76  (70)  (6)  -  - - - -  
EFG EUROBANK Α.Ε. 144  (132)  - 12  - - (10)  2  
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕ 614  (598)  - 16  - - 25  41  
GLOBUS MARITIME LTD     (Σημ.24) - - - -  2.656  - (1.427)  1.229  
Σύνολο εισηγμένων  1.274  (1.185)  (6)  83  2.656  -  (1.455)  1.284  
         
Μη εισηγμένες σε Χρηματιστηριακές 

Αγορές         
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 χρεoγράφων 1.410  (1.268)  (6)  135  2.656  -  (1.455)  1.336  

 

Η υποτίμηση των χρεογράφων μέχρι την 31.12.2010 για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των € 144 και έχει σχηματιστεί για τον σκοπό αυτό 

ισόποσο ”Aποθεματικό διαθεσίμων για πώληση”. (Σημ. 17) To υπόλοιπο ποσό € 1.124 αφορά διαγραφές χρεογράφων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την 

31.12.2010.  
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12. Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 

  Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 31/12/2011 31/12/2010  31/12/2011 31/12/2010 
Εμπορεύματα 33.985 33.706  33.973 33.686 
Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων (175) (217)  (175)  (217) 
Σύνολο 33.810 33.489  33.798 33.469 

 
Η κίνηση της πρόβλεψης των απαξιωμένων αποθεμάτων έχει ως εξής :  

 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
Υπόλοιπο πρόβλεψης απαξιωμένων αποθεμάτων 01.01.2010 (483)  (483) 
Αχρησιμοποίητη πρόβλεψη  (Σημ. 7.3) 266  266 
Υπόλοιπο πρόβλεψης απαξιωμένων αποθεμάτων 01.01.2011 (217)  (217) 
Αχρησιμοποίητη πρόβλεψη  (Σημ. 7.3) 42  42 
Υπόλοιπο πρόβλεψης απαξιωμένων αποθεμάτων 31.12.2011 (175)  (175) 
 

Κατά την χρήση 2011 για την Εταιρεία και τον Όμιλο, λόγω της ανακύκλωσης απαξιωμένων 

αποθεμάτων,  έγινε αντιστροφή των ζημιών υποτίμησης στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους 

κατά € 42, (για το 2010 ήταν € 266). 

 
13. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι λογαριασμοί εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής: 

  Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 31/12/2011 31/12/2010  31/12/2011 31/12/2010 
Πελάτες  18.451 14.728   16.887  13.979 
Μεταχρονολογημένες επιταγές πελατών 4.380 2.955   4.378  2.955 
Γραμμάτια πελατών 60 337   57  334 
Προβλέψεις επισφαλών πελατών (4.389) (3.198)   (4.383)  (3.194) 
 18.502 14.822   16.939  14.074 
Λοιποί χρεώστες 22.348 18.921   3.327  977 
Σύνολο 40.850 33.743   20.266  15.051 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων έχει ως εξής :  

 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 01.01.2010 (2.514)  (2.514) 
Δαπάνη που επιβάρυνε την περίοδο  (Σημ. 7.3) (684)  (680) 
Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 01.01.2011 (3.198)  (3.194) 
Δαπάνη που επιβάρυνε την περίοδο (Σημ. 7.3) (1.191)  (1.189) 
Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 31.12.2011 (4.389)  (4.383) 

 

Η πρόβλεψη αφορά το σύνολο της απαίτησης από συγκεκριμένους πελάτες-χρεώστες που έχουν 

χαρακτηριστεί επισφαλείς επειδή έχουν υπερβεί το συμφωνηθέν χρονικό όριο πίστωσης και έχουν 

δοθεί στην νομική υπηρεσία για διεκδίκηση μέσω της νομικής οδού. 
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Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ανάλογα με τις κατηγορίες ημερών κατά τις οποίες 

θα καταστούν απαιτητές ως εξής:  

 
  Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

Ενηλικιωμένα υπόλοιπα πελατών 31/12/2011 31/12/2010  31/12/2011 31/12/2010 
Έως 30 ημέρες 3.822 4.612  2.417 4.050 
Από 31 έως 60 ημέρες 4.490 1.995  4.468 1.993 
Από 61 έως 90 ημέρες 1.949 1.411  1.948 1.410 
Από 91 έως 120 ημέρες 774 730  761 728 
Από 121 έως 150 ημέρες 266 983  264 981 
Από 151 έως 180 ημέρες 753 867  748 862 
Από 181 έως 360 ημέρες 2.763 843  2.648 664 
Μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις 14.817 11.441  13.254 10.688 
      
Πάνω από 361 ημέρες 8.074 6.579  8.068 6.580 
Πρόβλεψη απομείωσης  (4.389) (3.198)  (4.383)  (3.194) 
Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις 3.685 3.381  3.685 3.386 
      
Σύνολο απαιτήσεων 18.502 14.822  16.939 14.074 

 
Για μείωση του πιστωτικού κινδύνου ο Όμιλος και η Εταιρεία έχει παραλάβει από τους πελάτες 

επιταγές εισπρακτέες υπό την μορφή εγγύησης ποσού € 378 (για το 2010 ήταν € 72) και έχει 

υποθηκεύσει ακίνητα πελατών αξίας € 2.000 (για το 2010 ήταν € 2.000)  . 

 
Οι λοιποί χρεώστες αναλύονται ως εξής: 
  Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 31/12/2011 31/12/2010  31/12/2011 31/12/2010 

Ελληνικό δημόσιο - απαίτηση φόρων (ΦΠΑ, 
Παρακρατούμενοι φόροι, κ.λ.π.) 5.884 2.235  2.330  668 
Δεσμευμένες καταθέσεις τραπεζών 2.003 992  - - 
Απαίτηση επιχορηγήσεων 11.560 13.411  - - 
Προπληρωθέντα έξοδα 1.962 2.013  158  46 
Απαιτήσεις από εκχωρηθέντα αξιόγραφα 312 254  312  254 
Απαιτήσεις από παράγωγα κάλυψης 
συναλλαγματικού κινδύνου 487 -  487 - 
Λοιπά 140 16  40  9 
Σύνολο 22.348 18.921  3.327  977 

 
Οι λογιστικές αξίες των πελατών και των λοιπών απαιτήσεων δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τις 

εύλογες αξίες τους. 

 
14. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναμα  
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναμα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 Όµιλος   Εταιρεία  
 31/12/2011 31/12/2010  31/12/2011 31/12/2010 
Ταμείο 19 28  4 1 
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 34.444 35.615  32.518 27.585 
Σύνολο 34.463 35.643  32.522 27.586 
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Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία του Οµίλου και της Εταιρείας και τραπεζικές 

καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση.  

 
15. Μετοχικό κεφάλαιο 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €15.840 διαιρούμενο σε 52.800.154 κοινές 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής  0,30 λεπτών του € η κάθε μία.  

 
Σημειώνεται ότι ο σταθµισµένος µέσος όρος των σε κυκλοφορία µετοχών κατά τη διάρκεια της 

χρήσεως 1/1- 31/12/2011 ανέρχεται σε 52.800.154 μετοχές. 

 
16. Αποθεματικό Υπέρ το Άρτιο 
 
Το Αποθεματικό Υπέρ το Άρτιο του Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2009 ανήρχετο σε € 6.614.  

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

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

λύση των ως άνω εταιρειών και τη θέση τους σε εκκαθάριση. Μετά τις σχετικές απαλοιφές κατά την 

ενοποίηση του Ομίλου η διαφορά υπέρ το άρτιο αυξήθηκε κατά € 12. 

 
Με την από 30/12/2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΑΙΟΛΙΚΗΣ 

ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. αυξήθηκαν τα ιδία κεφαλαία της κατά € 450, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά € 

45 και αύξηση της διαφοράς υπέρ το άρτιο κατά € 405. Μετά τις σχετικές απαλοιφές κατά την 

ενοποίηση του Ομίλου και αφαιρουμένων των εξόδων της προαναφερθείσας αύξησης, ποσού € 3, 

το «αποθεματικό υπέρ το άρτιο» ανήρχετο την 31/12/2010 σε € 6.623. 
 
Στις 10/3/2011 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής R.F. ENERGY A.E. αποφάσισε την 

αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της κατά € 2.000 με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά € 667 και 

αύξηση της διαφοράς υπέρ το άρτιο κατά € 1.333.  

 
Την 04/01/2011 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. αποφάσισε 

την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά € 9.930, με αύξηση του Μετοχικού της 

Κεφαλαίου  κατά € 993 και διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο  € 8.937. 

Εντός του 1ου Εξαμήνου του 2011 οι Γενικές Συνελεύσεις των 10 θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου 

που δραστηριοποιούνται στο νομό Εύβοιας αποφάσισαν την αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων τους 

κατά το ποσό των € 2.798 συνολικά.  

 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. που 

συνήλθε στις 08/06/2011 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με 

κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού € 3.645. 

 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων θυγατρικής RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. που συνήλθε 

στις 27/07/2011 αποφάσισε την τρίτη κατά σειρά αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας κατά € 

270, με αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου  κατά € 27 και διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο  € 243. 
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Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. που 

συνήλθε στις 06/09/2011 αποφάσισε την αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της κατά ποσό € 1.650. 

με αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου  κατά € 165 και διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο  € 1.485 

 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. που 

συνήλθε στις 12/09/2011 αποφάσισε την τέταρτη κατά σειρά αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της 

εταιρείας κατά € 510, με αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου  κατά € 51 και διάθεση μετοχών υπέρ 

το άρτιο  € 459. 

 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. που 

συνήλθε στις 17/11/2011 αποφάσισε την –πέμπτη κατά σειρά- αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της 

εταιρείας κατά € 280,2 με αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου  κατά € 28 και διάθεση μετοχών 

υπέρ το άρτιο  € 252,2. 

 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων θυγατρικής RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. που συνήλθε 

στις 09/12/2011 αποφάσισε την –έκτη κατά σειρά- αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας κατά 

€ 291, με αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου  κατά € 29,1 και διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο  € 

261,9. 

 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. που συνήλθε 

στις 14/12/2011 αποφάσισε την αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας κατά ποσό € 420, 

με αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου  κατά € 42 και διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο  € 378. 

 
Μετά τις σχετικές απαλοιφές κατά την ενοποίηση του Ομίλου και αφαιρουμένων των εξόδων των  

προαναφερθέντων αύξησεων της χρήσεως 2011, ποσού € 52, το «αποθεματικό υπέρ το άρτιο» 

ανήρχετο την 31/12/2011 σε € 6.571. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων  
                                          για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 
                                       (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 

 89

17. Αποθεματικά 
 

Οι κινήσεις των αποθεματικών του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

Όμιλος 
    Προσθήκες   Προσθήκες   

Αποθεματικό 1/1/2010 (μειώσεις) 31/12/2010 (μειώσεις) 31/12/2011 
Τακτικό 3.118 298 3.416 245  3.661 
Αποτίμησης διαθεσίμων προς 
πώληση (Σημ. 11) (76) (68) (144) (1.455)  (1.599) 
Έκτακτα  1.566 - 1.566 - 1.566 
Αφορολογ. Αποθεματικά 290 - 290 - 290 
Ειδικό αρθ. 44 (Ν 1892/90) 926 - 926 - 926 

Σύνολο 5.824 230 6.054 (1.210)  4.844 

      
Εταιρεία 

    Προσθήκες   Προσθήκες   
Αποθεματικό 1/1/2010 (μειώσεις) 31/12/2010 (μειώσεις) 31/12/2011 

Τακτικό 3.085 269 3.354 218  3.572 
Αποτίμησης διαθεσίμων προς 
πώληση (Σημ. 11) (76) (68) (144) (1.455)  (1.599) 
Έκτακτα  1.566 - 1.566 - 1.566 
Αφορολόγητο 290 - 290 - 290 

Σύνολο 4.865 201 5.066 (1.237)  3.829 
 

17.1 Τακτικό Αποθεματικό 
 
Σύμφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, η δημιουργία τακτικού αποθεματικού, 

µε την κατ’ έτος μεταφορά ποσού ίσου µε το 5% των ετήσιων, μετά από φόρους κερδών, είναι 

υποχρεωτική μέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεματικού το ⅓ του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό 

αποθεματικό διανέμεται µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας μπορεί όμως να συμψηφισθεί µε 

συσσωρευµένες ζημιές. 

 
17.2. Ειδικό αποθεματικό άρθρου 44 (Ν.1892/90) 
 
Η θυγατρική ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS A.E. (πρώην ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.) 

υπήχθει στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν.1892/1990, με την υπ’ αριθμόν 7927/2002 απόφαση του 

εφετείου Αθηνών. Η απόφαση προέβλεπε τον περιορισμό των υποχρεώσεών της σε Προμηθευτές, 

Πιστωτές, Δημόσιο πλην Ασφαλιστικών ταμείων, με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2001. Η ωφέλεια 

που προέκυψε εμφανίζεται στο αποθεματικό. 
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18. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
Οι Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 
 
19. Δάνεια 
 
Τα δάνεια αναλύονται ως εξής: 

  Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
Μακροπρόθεσμα δάνεια 31/12/2011 31/12/2010  31/12/2011 31/12/2010 
Κοινό ομολογιακό δάνειο 82.995 62.459  38.498 48.770 
      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 
εντός των επόμενων 12 μηνών (11.431) (11.268)  (10.400)  (10.274) 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες μεταξύ 1 και 5 ετών (71.564) (51.191)  (28.098)  (38.496) 
 (82.995) (62.459)  (38.498)  (48.770) 
      
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 14.768 1.997  11.228 5 

 

Κατά την χρήση 2011 ο Όμιλος και η Εταιρεία συνάψαν Συμβάσεις Πιστώσεων με ανοικτούς 

αλληλόχρεους λογαριασμούς με μέσο επιτόκιο περίπου 8,40% και έλαβαν βραχυπρόθεσμη 

χρηματοδότηση από τις τράπεζες με ενέχυρο επί χρεογράφων που διαθέτουν. H F.G. EUROPE A.E 

χορήγησε ως ενέχυρο μεταχρονολογημένες επιταγές πελατών ύψους € 6.500. Το όριο 

χρηματοδότησης που διαθέτει ο Όμιλος την 31/12/2011 είναι € 114.037 και η Εταιρεία € 66.000.  

 
Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου R.F. ENERGY A.E. συνήψε στις 30/12/2011 Σύμβαση Πίστωσης 

με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό ύψους € 1.000 το οποίο εκταμιεύθηκε την ίδια μέρα. Το επιτόκιο 

του εν λόγω δανείου είναι κυμαινόμενο ΕURIBOR 3M πλέον σταθερού περιθωρίου κέρδους 6,50%. 

Για την εν λόγω χορήγηση, δόθηκε εταιρική εγγύηση και συστάθηκε ενέχυρο επί προθεσμιακής 

κατάθεσης που διατηρεί η 100% θυγατρική εταιρεία ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., το ύψος της 

οποίας ανέρχεται σε € 730 στις 31/12/2011, και ανέλαβε την υποχρέωση μέχρι τις 31/03/2012 να 

προβεί στην ενεχυρίαση επιπλέον ποσού € 270, υλοποιώντας σχετική υποσχετική επιστολή που 

παρέδωσε. Το ύψος της παρασχεθείσας εγγύησης, και του σχετικού ενεχύρου θα ανέρχεται καθ’όλη 

τη διάρκεια σε ποσοστό 100% του υφιστάμενου υπολοίπου του δανείου που θα λάβει η μητρική 

εταιρεία, και θα απομειώνεται ισόποσα με την εκάστοτε συμβατική πληρωμή από μέρους της R.F. 

ENERGY A.E. 

  Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 31/12/2011 31/12/2010  31/12/2011 31/12/2010 
Προμηθευτές 20.141 11.268  18.363 11.049 
Επιταγές προμηθευτών πληρωτέες 593 290  497 232 
Δεδουλευμένα έξοδα  1.873 1.647  1.506 1.434 
Προκαταβολές πελατών 647 885  647 885 
Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 369 340  295 266 
Λοιποί λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 1.371 461  2 170 
Σύνολο 24.994 14.891  21.310 14.036 
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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 7 πρώτες δόσεις έχουν ήδη καταβληθεί έως την 28/7/2011. 

Τα ποσά εκάστης δόσεως από την 1η μέχρι και την 9η ανέρχονται σε € 5.200 και της 10ης δόσης σε 

€ 28.200. Το αποτελεσματικό επιτόκιο του δανείου κατά την χρήση του 2011 ήταν 2,56%. 

 
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 5 πρώτες έχουν ήδη καταβληθεί έως την 30/9/2011. Το υπόλοιπο ποσό των € 6.735 αφορά 

χρηματοδότηση έναντι της προς είσπραξη επιχορήγησης και θα αποπληρωθεί απευθείας με την 

εξόφληση της επιχορήγησης. Τον Ιούνιο του 2010, η ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έλαβε ποσό € 1.310 

έναντι της πρώτης δόσης της εγκεκριμένης επιχορήγησης και προχώρησε αμέσως στην 

αποπληρωμή ισόποσου μέρους της παραπάνω χορήγησης. 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 δανεισμού έναντι της εγκεκριμένης επιχορήγησης ποσού € 3.365, εκδίδοντας 

μακροχρόνιες Ομολογίες με ενδεκαετή διάρκεια και εξόφληση σε 22 εξαμηνιαίες δόσεις εκ των 

οποίων οι 3 πρώτες έχουν ήδη καταβληθεί έως την 31/12/2011 . Το αποτελεσματικό επιτόκιο του 

δανείου είναι Euribor 6M + 2,30% ≈ 4,00% 

 
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 4 πρώτες έχουν ήδη καταβληθεί έως την 31/12/2011. 

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 € 
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35.065, διάρκειας 12 ετών με περίοδο χάριτος 24 μηνών και κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 6Μ πλέον 

σταθερού περιθωρίου 3,80% και 4,00% κατά περίπτωση, με αντικείμενο χρηματοδότησης α) την 

μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής τριών Αιολικών Σταθμών, β) την 

βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση έναντι των εγκεκριμένων επιχορηγήσεων βάσει των αποφάσεων 

52586/ΥΠΕ/5/01732/Ε/Ν.3299/04/19-11-2010 και 589/ ΥΠΕ/ 5/01840/ Ε/Ν.3299/04/27-12-2010 και 

γ) την μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση για την κάλυψη του Φ.Π.Α. των επενδυτικών δαπανών των 

τριών Αιολικών Σταθμών. Μέχρι την 31/12/2011 έχει εκταμιευθεί ποσό € 31.658. 

 
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. 

 
20. Κρατικές Επιχορηγήσεις 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
      

1/1/2010    

Αξία κτήσης 12.356  45 
Σωρευμένες αποσβέσεις (999)  (34) 

Αναπόσβεστη αξία 1/1/2010 11.357  11 
    
1/1-31/12/2010    
Προσθήκες 7.707  - 
Αποσβέσεις χρήσεως (788)  (11) 
    
31/12/2010    
Αξία κτήσης 20.063  45 
Σωρευμένες αποσβέσεις (1.787)  (45) 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2010 18.276  - 
    
1/1-31/12/2011    
Προσθήκες 4.263  - 
Αποσβέσεις χρήσεως (815)  - 
    
31/12/2011    
Αξία κτήσης 24.326  45 
Σωρευμένες αποσβέσεις (2.602)  (45) 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2011 21.724  - 
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H θυγατρική εταιρεία ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εντός της εξεταζόμενης χρήσης, εισέπραξε το 

υπολειπόμενο ποσό της εγκριθείσας δημόσιας επιχορήγησης για το επενδυτικό της σχέδιο, ποσού € 

3.704. Η θυγατρική εταιρεία αποσβένει εισπραγμένες επιχορηγήσεις από το Αιολικό Πάρκο στην 

θέση ‘’Τσούκα’’ των Δήμων Σκυρίτιδας και Βαλτετσίου του Ν. Αρκαδίας οι οποίες στην τρέχουσα 

χρήση ανήλθαν σε € 465. 

 

H θυγατρική εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. εντός της εξεταζόμενης χρήσης εισέπραξε 

εισέπραξε το υπολειπόμενο ποσό της εγκριθείσας δημόσιας επιχορήγησης για το επενδυτικό της 

σχέδιο, ποσού € 2.133. Η εν λόγω θυγατρική εταιρεία αποσβένει εισπραγμένες επιχορηγήσεις από 

το Αιολικό Πάρκο στη θέση “ Λόφοι Κυλινδρίας ” Δ.Δ. Δροσάτου του Δήμου Δοϊράνης του Νομού 

Κιλκίς οι οποίες στην τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε € 236. 

 

Η θυγατρική εταιρεία ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. αποσβένει εισπραγμένες επιχορηγήσεις από τον 

Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό στη θέση “ Μπουφούσκια ” Αιγίου , οι οποίες στην τρέχουσα χρήση 

ανήλθαν σε € 37. Κατόπιν της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Μικρού Υδροηλεκτρικού 

Σταθμού στη θέση ‘’Άγιος Ανδρέας’’. Η θυγατρική εταιρεία εντός της εξεταζόμενης χρήσης εισέπραξε  

€300 , ήτοι το 50% της εγκριθείσας δημόσιας επιχορήγησης για το παραπάνω έργο και προέβη σε 

συσωρευτική απόσβεση της επιχορήγησης από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του ΜΥΗΣ 

στη θέση  “Άγ. Ανδρέας “ ύψους € 57. 

 

Η θυγατρική εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. έλαβε τις με αριθμό 52586/ΥΠΕ/5 

/01732/Ε/Ν.3299/04/19-11-2010 και 589/ΥΠΕ/5/01840/Ε/Ν.3299/04/27-12-2010 αποφάσεις 

υπαγωγής της επένδυσης στον επενδυτικό νόμο Ν.3299/2004 όπως ισχύει, από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τα επενδυτικά σχέδια κατασκευής Αιολικών 

Πάρκων στις θέσεις Σαμπάλες και Αστραπή. Το εγκριθέν ποσό των συνολικά επιχορηγούμενων 

επενδύσεων ανέρχεται σε € 28.899 και ως εκ τούτου η δημόσια επιχορήγηση ανέρχεται σε € 11.560.  

 
Οι αποσβέσεις επιχορηγήσεων της χρήσεως οι οποίες αναλογούν σε εισπράξεις προηγουμένων 

χρήσεων ανέρχονται σε € 57. 
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21. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόμιμα ασκητό δικαίωμα για συμψηφισμό και υπόκεινται και τα δύο 

στην ίδια φορολογική αρχή. 

 

Τα συμψηφισμένα ποσά έχουν ως εξής: 

Όμιλος 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) μέσω των αποτελεσμάτων :  

Ποσά σε € 1.1.2010 

Μεταβολές 
1.1 -

31.12.2010   31.12.10 

Μεταβολές 
1.1 -

31.12.2011 31.12.11 
       
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 92 (67)  25 (50) (25) 
Έξοδα κτήσεως ακινήτων (1) -  (1) - (1) 
Αποσβέσεις ακινήτων (9) (1)  (10) (26) (36) 
Αποθέματα 118 (61)  57 (2) 55 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 560 (3)  557 68 625 
Μακροπρόθεσμα δάνεια (137) 42  (95) 3 (92) 
Παροχές σε εργαζομένους 69 17  86 7 93 
Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις (156) 241  85 (2) 83 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 115 (18)  97 (97) - 
Φορολογικές ζημιές για τις οποίες 
αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενος φόρος 635 (9)  626 (87) 539 
Πρόβλεψη για απομάκρυνση εξοπλισμού 17 17  34 13 47 
Λοιπά 9 (20)  (11) 23 12 

Σύνολο 1.312 138   1.450 (148) 1.300 
 
 
       

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) καταχωρημένες απ'ευθείας στα Ιδια Κεφάλαια :  
       
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 42 -   42 - 42 

Σύνολο 42 -    42 - 42 
       

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) καταχωρημένες απ'ευθείας σε Στοιχεία Ενεργητικού 

       
Διακοπή λειτουργίας θυγατρικών 62 (62)  - - - 
Άδειες λειτουργίας - (1.418)  (1.418) 1.778 360 

Σύνολο 62 (1.480)   (1.418) 1.778 360 
       

Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου 1.416 (1.342)   74 * 1.628 1.702 

 

• Το παραπάνω ποσό των € 74 εμφανίζεται στον Ισολογισμό ως € 1.852 λόγω της 

ανακατάταξης ποσού € 1.778 μεταξύ της αξίας κτήσεως των Αδειών Παραγωγής και 

του Αναβαλλόμενου Φόρου. (Σημ. 10)  
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Εταιρεία 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις): 

Ποσά σε € 1.1.2010 

Μεταβολές 
1.1 -

31.12.2010 31.12.10 

              
Μεταβολές     

1.1 -
31.12.2011 31.12.11 

Έξοδα κτήσεως ακινήτων (1) - (1) - (1) 
Αποσβέσεις ακινητού (9) (1) (10) - (10) 
Αποθέματα 118 (61) 57 (2) 55 
Πελάτες και λοιπες απαιτήσεις 560 (5) 555 67 622 
Μακροπρόθεσμα δάνεια (89) 37 (52) 32 (20) 
Παροχές σε εργαζομένους 62 5 67 7 74 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 (19) (1) (97) (98) 
Λοιπά (35) 38 3 (3) - 

Σύνολο 624 (6) 618 4 622 
 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις ως προς την λήξη τους αναλύονται ως 
εξής :  

 Όμιλος  Εταιρεία 
 31.12.11 31.12.10  31.12.11 31.12.10 
Βραχυπρόθεσμες 84 190  (96) 7 
Μακροπρόθεσμες 1.618 (116)  718 611 
      
Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου 1.702 74  622 618 

 
 
22. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 

Σύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης σε περιπτώσεις 

απόλυσης ή συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας σχετίζεται με τις αποδοχές των εργαζομένων, τη 

διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που 

παραιτούνται ή απολύονται με αιτία δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Η οφειλόμενη αποζημίωση, σε 

περίπτωση συνταξιοδότησης, είναι ίση με 40% του ποσού που θα πληρωνόταν σε περίπτωση 

απόλυσης.  Η πρόβλεψη για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία παρουσιάζεται στις 

συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη 

αναλογιστική μελέτη η οποία έγινε με ημερομηνία 31Δεκεμβρίου 2006. Οι βασικές εκτιμήσεις της 

αναλογιστικής μελέτης είναι οι εξής: 

                         Εκτίμηση 
 Μέση ετήσια αύξηση μισθοδοσίας προσωπικού          4% 

Επιτόκιο προεξόφλησης (επιτόκιο ομολόγων iBoxx AA-rated της IIC)                    5,2% 

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. 

Ο υπολογισμός της πρόβλεψης για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία για την χρήση 

2011 βασίστηκε στις ανωτέρω εκτιμήσεις.  
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Η κίνηση του λογαριασμού από 01.01.2010 έως 31.12.2011 είχε ως εξής: 
 
 

Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματίσει ο Όμιλος την 31.12.2011 για αποζημίωση των 

εργαζομένων λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των € 542 και της Εταιρείας στο 

ποσό € 368. Το ποσό της πρόβλεψης που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε την 

31 Δεκεμβρίου 2011 είναι για τον Όμιλο € 40 και για την Εταιρεία € 35. Για την αντίστοιχη χρήση του 

2010 ήταν για τον Όμιλο € 32 και για την Εταιρεία € 27 (Σημ. 7.1). 

 
23. Μερίσματα 
 
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η Εταιρεία υποχρεούται να διανείμει στους μετόχους της 

τουλάχιστον το 35% των κερδών μετά από φόρους και μετά την κράτηση για τακτικό αποθεματικό, 

εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση εφόσον εκπροσωπείται σε αυτήν ποσοστό 

τουλάχιστον 70% του Μετοχικού Κεφαλαίου. 

 

 Όμιλος  Εταιρεία 
 2011 2010  2011 2010 
      

Παρούσα Αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 681 641  422 387 
Μη Αναγνωριζόμενα αναλογιστικά κέρδη /(ζημίες) (139) (139)  (54) (54) 

Καθαρή Υποχρέωση Αναγνωριζόμενη στον ισολογισμό 542 502  368 333 
      
Ποσά αναγνωριζόμενα στα αποτελέσματα  χρήσης      
Κόστος Τρέχουσας απασχόλησης 48 70  39 39 
Τόκος Υποχρέωσης 24 24  13 13 
Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας / (κέρδους) 4 4  2 2 
Κόστος περικοπών /τερματισμού υπηρεσίας - -  - - 
Συνολικό Κόστος στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 76 98  54 54 
      
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη 
στον Ισολογισμό      
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 502 482  333 306 
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (36) (78)  (19) (27) 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσματα 76 98  54 54 
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 542 502   368 333 
      
Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης      
Παρούσα αξία στην αρχή της περιόδου 641 482  387 306 
Κόστος Τρέχουσας απασχόλησης 48 70  39 39 
Κόστος τόκου 24 24  13 13 
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (36) (78)  (19) (27) 
Επιπλέον πληρωμές ή έξοδα - -  - - 
Αναλογιστική ζημία / (κέρδος) 4 143  2 56 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 681 641  422 387 
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Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε την 18/5/2011, αποφάσισε την μη διανομή 

μερίσματος χρήσεως 2010 στους μετόχους της Εταιρείας. 

 
24. 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.  

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 :    31/12/2011 31/12/2010 
ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS  A.E.    353 353 
R.F. ENERGY A.E.    11 12 
Σύνολο    364 365 
 
Υποχρεώσεις προς :      
ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS  A.E.    86 24 
ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE  A.E.    34 13 
Σύνολο    120 37 
      
    Η Εταιρεία 

    
1/1-

31/12/2011 
1/1-

31/12/2010 
Έσοδα :      
Αποθέματα    71 151 
Διοικητικής υποστήριξης    2 2 
Λοιπά    9 22 
Σύνολο    82 175 
      
Έξοδα και αγορές αποθεμάτων :      
Εγγυήσεις    (479) (534) 
Αποθήκευτρα    (3.380) (3.379) 
Σύνολο    (3.859) (3.913) 
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Εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
Απαιτήσεις από : 31/12/2011 31/12/2010  31/12/2011 31/12/2010 
      
ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. 582 501  195 114 
      
      

 
1/1-

31/12/2011 
1/1-

31/12/2010  
1/1-

31/12/2011 
1/1-

31/12/2010 
Έξοδα      
Ενοίκια (3.071) (2.986)  (750) (667) 
      
      
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Στελέχη 
Διοίκησης : Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 31/12/2011 31/12/2010  31/12/2011 31/12/2010 

Απαιτήσεις από τα διεθυντικά στελέχη και μέλη 
της διοίκησης - -  - - 
 
Υποχρεώσεις προς τα διεθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης - 10  - 10 
      
 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

Αμοιβές- Λοιπές Παροχές : 
1/1-

31/12/2011 
1/1-

31/12/2010  
1/1-

31/12/2011 
1/1-

31/12/2010 
Αμοιβές (2.472) (2.255)  (2.158) (1.980) 
Πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία (30) (12)  (26) (12) 
Σύνολο (2.502) (2.267)  (2.184) (1.992) 
 
 
Η F.G. EUROPE A.E.αγόρασε την 5/7/2011, 480.000 μετοχές της GLOBUS MARITIME LIMITED, η 

οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο NASDAQ συνολικής αξίας ποσού € 2.656. Η GLOBUS 

MARITIME LIMITED και η F.G. EUROPE A.E. έχουν κοινό κύριο μέτοχο. 

 

25. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 
 
Εντός του 2008, θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου υπέβαλαν στη Ρ.Α.Ε. και στο Υπουργείο 

Ανάπτυξης (ΥΠ.ΑΝ.) αριθμό πλήρων φακέλων αιτήσεων για χορήγηση Αδειών Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας από αιολικούς σταθμούς, εγκατεστημένους σε διάφορες θέσεις στη Νότια 

Εύβοια, συνολικής ισχύος 387MW. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν ανεμολογικοί ιστοί, προκειμένου να 

αξιολογηθεί το αιολικό δυναμικό στις θέσεις αυτές ενώ παράλληλα, η μητρική εταιρεία R.F. ENERGY 

Α.Ε. παρείχε στις θυγατρικές της εταιρείες υπηρεσίες στους τομείς της διοίκησης, διαχείρισης, 

ανάπτυξης και οργάνωσης του εν λόγω έργου. Επίσης, οι θυγατρικές εταιρείες προχώρησαν την 

προβλεπόμενη αδειοδοτική διαδικασία, η οποία προέβλεπε τη λήψη θετικών γνωμοδοτήσεων από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εντός του 2010, θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου υπέβαλαν στη ΡΑΕ και 

στο Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠ.Ε.Κ.Α.) πλήρεις φακέλους αιτήσεων για 

χορήγηση αντίστοιχων Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από αιολικούς σταθμούς 
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εγκατεστημένους στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας, συνολικής ισχύος 144MW, Ως εκ τούτου το 

συγκρότημα των αιολικών πάρκων που αναπτύσσεται από θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου στην 

περιοχή της Νότιας Εύβοιας είναι συνολικής ισχύος 531MW. Οι ως άνω άδειες δεν έχουν ακόμη 

εκδοθεί. 

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

€1.962, εκ των οποίων €1.369 περιλαμβάνεται στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και €593 

περιλαμβάνεται στις ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση στον ενοποιημένο ισολογισμό. 

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

τις οποίες οι θυγατρικές έχουν υποβάλλει τις ανωτέρω αιτήσεις για άδειες παραγωγής. Το Δεκέμβριο 

του 2009 η εταιρεία υπέβαλλε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) αιτήσεις ακύρωσης 

κατά των Αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί 

χορήγησης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στους τρίτους καθώς και κατά των 

σχετικών θετικών γνωμοδοτήσεων της Ρ.Α.Ε. και της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, 

επικαλούμενη έννομο συμφέρον (θέσεις εγκατάστασης για τις οποίες εκκρεμεί η εξέταση των 

ανωτέρω υποβληθεισών αιτήσεων για χορήγηση αδειών παραγωγής), παράβαση κατ’ ουσίαν 

διάταξης νόμου και παράβαση ουσιώδους τύπου. Εντός του 2011 οι ως άνω αιτήσεις έχουν 

συζητηθεί στο ΣτΕ ωστόσο δεν έχει εκδοθεί η τελική απόφαση. 

 
Το Μάιο του 2010 οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών της R.F. 

ENERGY A.E., RF ENERGY ΓΑΡΜΠΗΣ Α.Ε. και RF ENERGY ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε. αποφάσισαν τη 

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

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

πάρκων εγκατεστημένης ισχύος 18 και 24 MW αντίστοιχα στο Ν. Αρκαδίας. Η σχεδιαζόμενη 

εξαγορά δεν υλοποιήθηκε καθώς η συμφωνία αθετήθηκε από τους πωλητές. Η θυγατρική εταιρεία 

του Ομίλου R.F. ENERGY A.E. έχει καταθέσει αγωγή, διεκδικώντας αποζημίωση για τα 

πραγματοποιηθέντα έξοδα € 713 στα οποία προέβη κατά την διαδικασία εξαγοράς των εν λόγω 

εταιρειών. Η θυγατρική έχει αναγνωρίσει στον ισολογισμό της ποσό ύψους € 299 (€ 226  από ζημία 

θυγατρικών που θα λάμβαναν τις δύο εξαγοραζόμενες και ρευστοποιήθηκαν και € 73 

πραγματοποιηθέντα έξοδα εξαγοράς) τα οποία θεωρεί ότι θα ανακτήσει μέσω της ανωτέρω αγωγής 

(τα ποσά περιλαμβάνονται στο ποσό που αιτείται η εταιρεία).   

 
Επίσης, την 31/12/2011 η μητρική εταιρεία RF έχει εγγυηθεί δάνεια θυγατρικών της συνολικού 

υπολοίπου € 31.986, τα οποία αποπληρώνονται σταδιακά μέχρι το 2023. 

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

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

αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Το ύψος των 

εκδοθέντων εγγυητικών επιστολών σε τράπεζες την 31.12.2011 ανερχόταν σε € 11.252. 
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26. Δεσμεύσεις 
 
Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 
 
Ο Όμιλος δεν έχει ανεκτέλεστα υπόλοιπα συμβάσεων με προμηθευτές του την 31 Δεκεμβρίου 2011. 

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

ανέλθουν σε € 13.543. Επίσης οι μελλοντικές καταβολές από συμβάσεις για ενοικιάσεις αυτοκινήτων 

μέχρι το έτος 2017 αναμένεται να ανέλθουν σε 366€ . 

 
Αναλυτικά οι μελλοντικές καταβολές για ενοικιάσεις κτιρίων και αυτοκινήτων έχει ως εξής :  

  

Όμιλος 
1/1-

31/12/2011 
< 1 
έτος 

από 1 έτος 
μέχρι 2 έτη 

από 2 έτος 
μέχρι 5 
έτη 

> 5 
έτη 

Σύνολο 
2012 και 
μετά 

Μελλοντικές συμβάσεις για       
 - ενοικίασεις κτιρίων 3.071 3.068 3.137 3.754 111 10.070 
 - ενοικιασεις αυτοκινήτων 164 136 105 67 7 315 
 - ενοικιάσεις χώρων για 
εγκατάσταση Αιολικών πάρκων 

604 604 604 3.624 - 4.832 

Σύνολο 3.839 3.808 3.846 7.445 124 15.223 
       
  

Εταιρεία                                           
1/1-

31/12/2011 
< 1 
έτος 

από 1 έτος 
μέχρι 2 έτη 

από 2 έτος 
μέχρι 5 
έτη 

> 5 
έτη 

Σύνολο 
2011 και 
μετά 

Μελλοντικές συμβάσεις για       
 - ενοικίασεις κτιρίων 750 750 787 1.395 91 3.023 
 - ενοικίασεις αυτοκινήτων 164 136 105 67 7 315 
Σύνολο 914 886 892 1.462 98 3.338 

 

 

27. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού  
 
Εντός του 2012 εγκρίθηκαν οι υποβληθείσες από το 2010 αιτήσεις της θυγατρικής εταιρείας του 

Ομίλου ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ  Α.Ε. και της χορηγήθηκαν 3 νέες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Βιοαέριο, ισχύος 7,066 MW. Αναμένεται  η χορήγηση μίας ακόμη άδειας από 

Βιοαέριο, ισχύος 2,262 MW. 

 

Πέραν των ανωτέρω μέχρι και σήμερα δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 

31ης Δεκεμβρίου 2011, τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια 

των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

 



Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων  
                                          για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011  
                                       (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Οι ανωτέρω Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της            

F.G. EUROPE Α.Ε. την 20 Μαρτίου 2012 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http:\\www.fgeurope.gr.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                           Γλυφάδα,  20 Μαρτίου 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 

 



Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων  
                                          για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011  
                                       (Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Πληροφορίες άρθρου 10 ν. 3401/2005 
 
Οι παρακάτω Ανακοινώσεις/Γνωστοποιήσεις έχουν σταλεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και 

βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Χ.Α. όπως επίσης και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

μας http:\\www.fgeurope.gr 

 

Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης  
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση 7/448/2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η 

Εταιρείας γνωστοποιεί ότι οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Εκθέσεις Ελέγχου του Ορκωτού 

Ελεγκτή καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της F.G. EUROPE Α.Ε. έχουν αναρτηθεί 

στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http:\\www.fgeurope.gr. 
 
Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα αναρτηθούν και οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Εκθέσεις 

Ελέγχων των Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και οι Εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των 

θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. 

 

Ημερομηνία Πληροφορία 
30/12/10 Εξαγορά ενεργειακής εταιρείας από τη θυγατρική της RF ENERGY A.E.  
30/12/10 Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας 
28/12/10 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005  
28/12/10 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005. 
17/12/10 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005  
17/12/10 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005  
29/11/10 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 του Ομίλου 
03/11/10 Γνωστοποίηση αλλαγής στελεχών 
30/07/10 Αποτελέσματα α΄εξαμήνου 2010 του Ομίλου 
08/06/10 Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων 
21/05/10 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005 
14/05/10 Αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2010 του Ομίλου 
14/05/10 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005 
11/05/10 Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας 
10/05/10 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005 
22/04/10 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου 
14/04/10 Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος 
14/04/10 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 
19/03/10 Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης 
19/03/10 Παρουσίαση του Ομίλου της F.G.EUROPE Α.Ε. στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 
17/03/10 Παρουσίαση του Ομίλου της FG Europe A.E. στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 
12/03/10 Ετήσια Αποτελέσματα 2009 του Ομίλου 
10/03/10 Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2010 
25/01/10 Ανακοίνωση 



ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ

Αρμόδια Εποπτική Αρχή: Υπουργείο Περιφερειακής Αναπτύξης και Ανταγωνιστικότητας, Διεύθυνση
Ανωνύμων Εταιρείων & Πίστεως 

Äéåýèõíóç Äéáäéêôýïõ Åôáéñåßáò: http://www.fgeurope.gr
Óýíèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ: Γεώργιος Φειδάκης(Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος), Σπύρος Λιούκας (Αντιπρόεδρος,

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Ιωάννης Παντούσης (Διευθύνων Σύμβουλος,
εκτελεστικό μέλος), Ανδρέας Δεμέναγας (Εκτελεστικό Μέλος), Ιωάννης Κατσουλάκος
(Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος), Γεώργιος Στρογγυλόπουλος (Ανεξάρτητο μη
Εκτελεστικό Μέλος), Νικόλαος Πιμπλής (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος)

Ημερομηνία έγκρισης από το 
Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων: 20/3/2012
Νόμιμος Ελεγκτής: Χριστόδουλος Σεφέρης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 23431) 
ÅëåãêôéêÞ Εôáéñåßá: Ernst & Young (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές A.E.
Τύπος Εκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Ìå óýìöùíç ãíþìç

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ~ 

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 76.429 35.046 286 345 
Επενδύσεις σε ακίνητα 315 325 315 325 
Ά'λα περιουσιακά στοιχεία 7.291 7.474 1 2 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.690 4.592 18.567 18.102 
Αποθέματα 33.810 33.489 33.798 33.469 
Απαιτήσεις από πελάτες 40.850 33.743 20.266 15.051 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 34.463 35.643 32.522 27.586−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 198.848 150.312 105.755 94.880========== ========== ========== ==========

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 15.840 15.840 15.840 15.840 
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 15.318 12.712 18.511 15.755 −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 31.158 28.552 34.351 31.595 
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 21.244 22.729 ---- ----−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 52.402 51.281 34.351 31.595 −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 71.564 51.191 28.098 38.496 
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 23.689 19.465 368 333 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 26.199 13.265 21.628 10.279 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 24.994 15.110 21.310 14.177 −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 146.446 99.031 71.404 63.285−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ε)=(γ)+(δ) 198.848 150.312 105.755 94.880========== ========== ========== ==========

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ~ 

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
(1.1.2011 και 1.1.2010 αντίστοιχα) 51.281 55.730 31.595 35.625
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 2.593 3.474 2.756 3.890
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου (1.374) (3) ---- ----
Διανεμηθέντα μερίσματα ---- (7.920) ---- (7.920) 
Αύξηση / (Μείωση) δικαιωμάτων μειοψηφίας (98) ---- ---- ---- −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
(31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα) 52.402 51.281 34.351 31.595========== ========== ========== ==========

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ~ 

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010
Κύκλος εργασιών 99.724 96.371 94.083 91.445
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 28.121 26.984 25.508 25.299
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 8.351 8.672 7.257 8.471
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 5.600 6.796 5.459 7.063 −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 4.048 3.542 4.211 3.958 
Κατανέμονται σε:

- Ιδιοκτήτες μητρικής 4.172 3.531 ---- ----
- Δικαιώματα μειοψηφίας (124) 11 ---- ----

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (1.455) (68) (1.455) (68)−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 2.593 3.474 2.756 3.890========== ========== ========== ==========
Κατανέμονται σε:

- Ιδιοκτήτες μητρικής 2.717 3.463 ---- ----
- Δικαιώματα μειοψηφίας (124) 11 ---- ----

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,0790 0,0669 0,0798 0,0750
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) ---- ---- ---- ----
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 10.400 10.622 7.340 8.580

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ΧΡΗΣΗΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ~

Εμμεση μέθοδος ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 5.600 6.796 5.459 7.063 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 2.049 1.950 83 109 
Προβλέψεις 1.189 437 1.182 429 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας (714) (970) (612) (559) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.466 2.846 2.411 1.967 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (279) 3.517 (287) 3.499 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (10.208) 27.751 (6.454) 29.392 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 8.664 (19.228) 6.230 (6.440) 
Μείον:
Τόκοι εισπραχθέντες 657 985 556 574 
Καταβεβλημένοι φόροι (1.513) (4.468) (1.461) (3.889)−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 8.911 19.616 7.107 32.145−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (2.753) (2.000) (1.866) (300) 
Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων ---- 8 ---- 8 
Αγορά ενσώματων και ά'λων παγίων στοιχείων (43.318) (6.013) (14) (52) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και ά'λων παγίων στοιχείων 11 ---- ---- ----
Πρόσοδοι επιχορηγήσεων 6.114 5.706 ---- ----
Μερίσματα εισπραχθέντα 56 ---- 56 ----−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (39.890) (2.299) (1.824) (344)−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1.245 ---- ---- ----
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου (2.618) ---- ---- ----
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 46.580 2.935 11.223 ----
Εξοφλήσεις δανείων (13.401) (20.570) (10.400) (10.406) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (2.545) (2.149) (1.708) (1.322) 
Μερίσματα πληρωθέντα ---- (7.920) ---- (7.920)−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 29.261 (27.704) (885) (19.648)−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ) (1.718) (10.387) 4.398 12.153 
Συναλλαγματικές διαφορές 538 357 538 357 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 35.643 45.673 27.586 15.076−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 34.463 35.643 32.522 27.586========== ========== ========== ==========

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
χρήσης 1/1-31/12/2011 παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση (1) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

2) Τα "Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" του Ομίλου και της Εταιρείας αφορούν συνολική ζημιά ~ 1.455 χιλ.,
η οποία προέκυψε από την αποτίμηση χρηματοοικονομικών προGοντων τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως
"Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία".

3) Δεν υπάρχουν εταιρείες που ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για πρώτη φορά την τρέχουσα
χρήση. Εκτός των εταιρειών R.F. ENERGY ΓΑΡΜΠΗΣ A.E και R.F. ENERGY ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε. δεν υπάρχουν εταιρείες που
δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την τρέχουσα χρήση ενώ είχαν ενσωματωθεί την
αντίστοιχη προηγούμενη χρήση. Επίσης δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και δεν έχει
επέλθει αλλαγή στην μέθοδο ενσωμάτωσης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

4) Την 31/12/2011 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 ~ 369 χιλ. και ~ 295 χιλ. αντίστοιχα.
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση
(8) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1-31/12/2011.

7) Στην Εταιρεία και στον Όμιλο δεν έχουν σχηματιστεί "Λοιπές προβλέψεις" έως την 31/12/2011.
8) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2011 είναι : Όμιλος 105, Εταιρεία 62 άτομα.

την 31/12/2010 ήταν : Όμιλος 115, Εταιρεία 63 άτομα.
9) Τα ποσά σε χιλ. ~ των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα υπόλοιπα των

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Έσοδα --- 82
β) Έξοδα 3.071 4.609
γ) Απαιτήσεις 582 559
δ) Υποχρεώσεις --- 120
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 2.502 2.184
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης --- ---
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διεθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης --- ---
η) Αγορά μετοχών 2.656 2.656

10) Χωρίς να επιφέρει καμία  επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια, στον Κύκλο Εργασιών και στα Αποτελέσματα μετά από Φόρους της
προηγούμενης χρήσης, ο Όμιλος προχώρησε σε αναταξινόμησεις ορισμένων κονδυλίων της προηγούμενης χρήσης 2010,
προκειμένου να είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας χρήσης. (Σημ. 10 και 21 των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων).   

11)Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2011, πέραν αυτών που αναφέρονται στη
σημείωση 27,  τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών
καταστάσεων όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 10.

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

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13413/06/Β/86/111
Δήμος Γλυφάδας, Λ. Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ. 166 74

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011
(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

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.

ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. 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.
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