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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 
 
Προς τους µετόχους της  
R.F. Energy A.E. 
 
Εισαγωγή 
 
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της R.F.Energy Α.Ε. (η 
«Εταιρεία») καθώς και τη συνηµµένη ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 
Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος») της 30ης Ιουνίου 2009, τις σχετικές 
καταστάσεις συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της 
Εταιρείας και του Οµίλου της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία καθώς και 
τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική 
οικονοµική πληροφόρηση. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 
παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Οικονοµική Αναφορά («∆ΛΠ 34»). 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 
 
Εύρος της εργασίας επισκόπησης  

 
∆ιενεργήσαµε την επισκόπηση µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 
«Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον 
Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής 
πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, 
κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην 
εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας 
επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής και εποµένως, δεν µας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουµε 
την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα 
είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε τη παρούσα, δεν διατυπώνουµε γνώµη 
ελέγχου. 
 
Συµπέρασµα επισκόπησης 
 
Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που 
θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση 
δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
    

 
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2009 

 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20411 

 
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

11Ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ. Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 107 

 
 



 

 4 

                                                     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  Σελίδα 

 Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις……………………………………………  

 -               Καταστάσεις Συνολικών Εσόδων (Ενοποιηµένες)……………. ….…………….………… 5 
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 -               Καταστάσεις Οικονοµικής Θέσης (Ατοµική και Ενοποιηµένη) …………………………… 7 

 -               Καταστάσεις µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  (Ενοποιηµένη) ……………………………… 8 

 -               Καταστάσεις µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Ατοµική)……………..……………………..… 9 

 -               Καταστάσεις Ταµειακών Ροών (Ατοµική και Ενοποιηµένη) ……………..………………… 10 

   

 Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων (Ατοµικών και  Ενοποιηµένων) 

1       Σύσταση της Εταιρίας και δραστηριότητες Οµίλου………………………………………………. 11 

2       Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος…………………………………… 13 

2.1       Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων……………………………………………… 13 

2.2       Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων………………………….. 13 

3       Λειτουργικοί τοµείς ………………………………………………………………………….. 15 

4       Φόρος εισοδήµατος………………………………………………………………………………….. 15 

5       Ενσώµατα πάγια, επενδύσεις σε ακίνητα…………………………………………………………. 17 

6       Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα…………………………………………………………………. 19 

7       ∆άνεια………………………………………………………………………………………………….. 19 

8       Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη………………………………………………………………….. 19 

9       Ενδεχόµενα…………………………………………………………………………………………… 21 

10       Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία ……………………………………… 21 
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Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

εταιρείας την 1 Οκτωβρίου 2009 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http:\\www.rfenergy.gr 

 
 
 

Ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο Προϊστάµενος 
Λογιστηρίου 

 
 
 
 
 
 

  

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Α.∆.Τ Ξ 112464 

ΦΕΙ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Α.∆.Τ N 000657 

 

ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΜ ΟΕΕ 0035096 
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R.F. ENERGY A.E. 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  
Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως την 30 Ιουνίου 2009 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 
 
 
 

  Ο Όµιλος 

 
Σηµ. 1/1-30/6/2009  1/1-30/6/2008    

1/4-
30/6/2009  

1/4-
30/6/2008 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  2.019 493  929 362 

Κόστος Πωλήσεων  (1.110) (411)   (296) (311) 

Μικτό Κέρδος   909 82  633 51 

Άλλα έσοδα   2 23  2 7 

Έξοδα διάθεσης   - -  - - 

Έξοδα διοίκησης  (660) (489)  (610) (275) 

Άλλα έξοδα   (24) -   (11) - 

Κέρδη εκµετάλλευσης  227 (384)  14 (217) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   431 64  136 25 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα   (541) (456)  (268) (257) 

Κέρδη προ φόρων   117 (776)   (118) (449) 

Φόρος εισοδήµατος  4 (70) 194   27 114 

Κέρδος περιόδου  47 (582)   (91) (335) 

       

Το κέρδος αποδίδεται σε :        

Ιδιοκτήτες µητρικής  56 (590)  (87) (343) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  (9) 8  (4) 8 

Σύνολο  47 (582)  (91) (335) 

       

Τα συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα αποδίδονται σε :    

 

  

Ιδιοκτήτες µητρικής  56 (590)  (87) (343) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  (9) 8  (4) 8 

Σύνολο  47 (582)  (91) (335) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 
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R.F. ENERGY A.E. 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  
Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου  έως την 30 Ιουνίου 2009 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
 

  Η Εταιρεία 

 
Σηµ. 

1/1-
30/6/2009  

1/1-
30/6/2008    

1/4-
30/6/2009  

1/4-
30/6/2008  

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  423 122  174 122 

Κόστος Πωλήσεων  (213) 0   (134) 0 

Μικτό Κέρδος   210 122  40 122 

Άλλα έσοδα   2 50  2 41 

Έξοδα διοίκησης  (327) (442)   (202) (324) 

Κέρδη εκµετάλλευσης  (115) (270)  (160) (161) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   429 56  135 19 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα   (41) (63)   (17) (32) 

Κέρδη προ φόρων   273 (277)  (42) (174) 

Φόρος εισοδήµατος  4 (88) 69   (8) 43 

Κέρδος περιόδου  185 (208)   (50) (131) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 
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R.F. ENERGY A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ   
της 30 Ιουνίου 2009  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

  Όµιλος   Εταιρεία  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Σηµ. 30/6/2009 31/12/2008  30/6/2009 31/12/2008 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Ενσώµατα πάγια 5 36.936 35.987  64 55 

Υπεραξία επιχειρήσεως  4.024 4.024  - - 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία   2.827 2.841  - - 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  - -  17.030 17.030 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις  21 20  17 17 

Αναβαλλόµενοι φόροι  789 653  - - 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων  44.597 43.525  17.111 17.102 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις  15.072 10.035  9.406 6.664 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6 18.505 22.750  17.950 21.371 

Σύνολο κυκλοφορούντων  33.577 32.785  27.356 28.035 

Σύνολο Ενεργητικού   78.174 76.310  44.467 45.137 

       

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        

Ιδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής       

Μετοχικό κεφάλαιο   21.000 21.000  21.000 21.000 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο   20.795 20.795  20.809 20.809 

Λοιπά αποθεµατικά  7 7  7 7 

Αποτελέσµατα εις νέον  (1.296) (1.352)  465 279 

  40.506 40.450  42.281 42.095 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας:   71 80  - - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   40.577 40.530  42.281 42.095 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις        

Μακροπρόθεσµα δάνεια  7 5.869 477  - - 

Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζόµενους 10 19 16  12 10 

Αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις  11.737 7.962  - - 

Αναβαλλόµενοι φόροι  1.451 1.381  102 37 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  19.076 9.836  114 47 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις            

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια  7 10.510 24.469  2.017 2.030 

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων δανείων 7 7.262 123  - - 

Οφειλόµενοι φόροι εισοδήµατος   110 12  - - 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  639 1.340  55 965 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  18.521 25.944  2.072 2.995 

Σύνολο υποχρεώσεων  37.597 35.780  2.186 3.042 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων    78.174 76.310  44.467 45.137 

 
 
 
Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 
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R.F. ENERGY A.E. 
Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 
Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου  έως την 30 Ιουνίου 2009 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

Ο Όµιλος 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αδιανέµητα 
κέρδη / (Σω-
ρευµένες 
ζηµιές) Σύνολο 

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

        

        

Υπόλοιπο την 1/1/2008 15.000 (142) 30 (582) 14.276 1.191 15.497 

Μεταβολές λογιστικών αρχών 0 0 - 0 0 0 0 

Επαναδιατυπωµένα 
υπόλοιπα 1/1/2008 15.000 (142) 30 (582) 14.276 1.191 15.497 

        

   Μεταβολή περιόδου        

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα -  - (590) (590) (10) (600) 

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού 
κεφαλαίου 3.000 3.000 - - 6.000 96 6.096 

Έξοδα έκδοσης µετοχών  (110)   (110) - (110) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας που 
προέκυψαν από πώληση 
θυγατρικής εντός του Οµίλου   (30) - (30) (1.191) (1.221) 

Υπόλοιπο την 30/6/2008 18.000 2.748 - (1.172) 19.576 56 19.680 

        

Υπόλοιπο την 1/1/2009 21.000 20.795 7 (1.352) 40.450 80 40.530 

   Μεταβολή περιόδου        

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - - - 56 56 (9) 47 

Υπόλοιπο την 30/6/2009 21.000 20.795 7 (1.296) 40.506 71 40.577 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 
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R.F. ENERGY A.E. 
Εταιρική Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 
Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου  έως την 30 Ιουνίου 2009  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 
 

Η Εταιρεία 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 
υπέρ το 
άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αδιανέµητα 
κέρδη / 

(Σωρευµένες 
ζηµιές) Σύνολο 

      

Υπόλοιπο την 1/1/2008 15.000 (138) - 151 15.013 

Μεταβολές λογιστικών αρχών      
Επαναδιατυπωµένα υπόλοιπα 
1/1/2008 15.000 (138) - 151 15.013 

   Μεταβολή περιόδου      

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - - - (208) (208) 

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 3.000 3.000 - - 6.000 

Έξοδα έκδοσης µετοχών  (25)   (25) 

Υπόλοιπο την 30/6/2008 18.000 2.837 - (57) 20.780 

      

Υπόλοιπο την 1/1/2009 21.000 20.809 7 280 42.096 

   Μεταβολή περιόδου      

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - - - 185 185 

Υπόλοιπο την 30/6/2009 21.000 20.809 7 465 42.281 

 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 
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R.F. ENERGY A.E. 
Κατάσταση Ταµειακών Ροών  Ενοποιηµένη και Εταιρική 
Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου  έως την 30 Ιουνίου 2009 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 Όµιλος  Εταιρεία  

 1/1-30/6/2009  1/1-30/6/2008   1/1-30/6/2009  1/1-30/6/2008  

Λειτουργικές δραστηριότητες      
Κέρδη προ φόρων 117  (776)   273  (277)  
Πλέον / µείον προσαρµογές για:      

Αποσβέσεις 897  369   11  10  
Προβλέψεις - -  - (73)  
Συναλλαγµατικές διαφορές (239)  -  (238)  - 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 

(192)  (60)   (191)  (54)  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 541  457   41  63  
Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων επενδύσεων 299  133   - - 
Προβλέψεις παροχών σε εργαζοµένους 3  -  2  - 

Λειτουργικό αποτέλεσµα προ των µεταβολών στο 

κεφάλαιο κίνησης 1.426  123   (102)  (331)  

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 

δραστηριότητες:      
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (5.036)  (8.595)   (2.742)  (2.838)  
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 

2.874  8.274   (693)  2.167  
Μείωση / (αύξηση) λοιπών µακροπροθεσµών απαιτήσεων 

(1)  (3)   - (1)  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (737)  (201)   (3.537)  (1.003)  
Μείον:      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (422)  (466)   (41)  (41)  
Καταβεβληµένοι φόροι (17)  (4)   (1)  (4)  

Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) (1.176)  (671)   (3.579)  (1.048)  
Επενδυτικές δραστηριότητες      

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 

- (5.167)   - (7.889)  
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων 

(1.833)  (7.212)   (20)  (289)  
Τόκοι εισπραχθέντες 192  60   191  52  
Μερίσµατα εισπραχθέντα  - -  - 2 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) (1.641)  (12.319)   171  (8.124)  

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - 5.986   - 5.975  
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 

- 3.445   - - 
Εξοφλήσεις δανείων (1.428)  -  (13)  (13)  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) (1.428)  9.431   (13)  5.962  

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (4.245)  (3.559)   (3.421)  (3.210)  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 22.750  7.919   21.371  6.775  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 18.505  4.360   17.950  3.565  

 
 
Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 
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1. Σύσταση της εταιρείας και δραστηριότητες του οµίλου 
 
Η R.F. Energy A.E. (εφεξής «RF» ή «η εταιρεία») ιδρύθηκε το 2006 στην Ελλάδα ως µία ανώνυµη 

εταιρεία µε σκοπό την συµµετοχή σε ηµεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις  που έχουν ως αντικείµενο 

την δραστηριοποίησή τους στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε σε 

50 έτη. Έδρα της εταιρείας ορίσθηκε ο ∆ήµος Γλυφάδας και συγκεκριµένα το κατάστηµα επί της 

Λ.Βουλιαγµένης 128.  

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 31/12/08 ανερχόταν στο ποσό των € 21.000, επίσης 

λογιστικοποιήθηκαν ισόποσα αποθεµατικά ως «διαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο», ως εκ 

τούτου τα ίδια κεφάλαια της ανέρχονταν σε € 42.000. Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2009 δεν 

µεταβλήθηκαν τα ανωτέρω ποσά.   

   

Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εντοπισµού κατάλληλων θέσεων για την δηµιουργία Αιολικών 

Σταθµών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και ως εκ τούτου στο 2009 πραγµατοποιήθηκαν οι 

τοποθετήσεις ανεµοµετρικών ιστών σε περιοχές, στους Νοµούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Αργολίδας, 

Θεσπρωτίας και Αιτωλοακαρνανίας, για την πραγµατοποίηση ανεµολογικών µετρήσεων. 

 

Στις 20 Φεβρουαρίου 2009 τέθηκε σε λειτουργία το έργο ενός Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθµού 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 1,015 MW στην θέση «ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ» του ποταµού Κερυνίτη 

του ∆ήµου Αιγίου,  Νοµού Αχαΐας που ανήκει στην θυγατρική εταιρεία Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 

Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2009 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος για το σύνολο της ως άνω επένδυσης από 

το Υπουργείο Οικονοµικών στα πλαίσια του Ν.3299/2004, όπως ισχύει και βρίσκεται εν αναµονή λήψης 

της κρατικής επιχορήγησης. 

 

Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2009 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το Υπουργείο Οικονοµικών στα πλαίσια 

του Ν.3299/2004, όπως ισχύει για το σύνολο της επένδυσης Αιολικού Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας ισχύος 15 MW στη θέση ‘‘Τσούκα ‘’ του ∆ήµου Σκυρίτιδας και Βαλτετσίου, Νοµού Αρκαδίας 

που ανήκει στην θυγατρική εταιρεία ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και βρίσκεται εν αναµονή λήψης της 

κρατικής επιχορήγησης. Επίσης, η άνωθεν θυγατρική εξέδωσε  οµολογιακό δάνειο ποσού € 12.800.  

 

Επιπρόσθετα, την 28/04/2009  η θυγατρική εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ Α.Ε. πραγµατοποίησε την 

έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας του Αιολικού Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 

10MW.  

Τέλος, η Εταιρεία βρίσκεται σε τελικές διαπραγµατεύσεις µε διεθνή εταιρεία ανάπτυξης κατασκευών 

και έργων υποδοµής, µε αντικείµενο το χαρτοφυλάκιό της, στην Ελλάδα, που αποτελείται από δύο εν 

λειτουργία αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 42 MW.  

 

Οι θυγατρικές εταιρείες της RF κατά την 30/06/2009 είναι οι εξής (όλες δραστηριοποιούνται στην 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας):  
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Το υφιστάµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας επανεξελέγει, σύµφωνα µε την από 30/04/2008 

απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων,  η διάρκεια του οποίου έχει ορισθεί έως την 

30/6/2013 και έχει ως εξής: 

 

ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ 

Ρέστης  Βίκτωρας Πρόεδρος 

Κουτσουµπέλης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος 

Φειδάκης Γεώργιος ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Παντούσης Ιωάννης Μέλος 

Πιµπλής Νικόλαος Μέλος 

 
Το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας F.G. EUROPE A.E. (εφεξής “FG”) ανέρχεται σε 40%. 

Λόγω της συµµετοχής στην RF µε ποσοστό 10% του κ.Γ.Φειδάκη, βασικού µετόχου και προέδρου της 

FG και της συµφωνίας των µετόχων για διορισµό της πλειοψηφίας των µελών του ∆Σ από αυτήν, 

τεκµαίρεται ότι η FG ασκεί έλεγχο επί της RF και ως εκ τούτου περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις της FG µε την µέθοδο της Ολικής Ενοποίησης, ως θυγατρική.  

 

  
 Ποσοστό Συµµετοχή 

Επωνυµία θυγατρικής 30/06/2009  30/06/2008 

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. 100,00%  100,00% 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ Α.Ε. 100,00%  100,00% 
CITY ELECTRIC A.E. 100,00%  100,00% 
Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 100,00%  100,00% 
R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε. 84,00%  84,00% 
R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. 84,00%  84,00% 
R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε. 84,00%  84,00% 
R.F. ENERGY ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε. 84,00%  84,00% 
R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ Α.Ε. 84,00%  84,00% 
R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε. 84,00%  84,00% 
R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε. 84,00%  84,00% 
R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε. 84,00%  84,00% 
R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε. 84,00%  84,00% 
R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε. 84,00%  84,00% 
R.F. ENERGY ΓΑΡΜΠΗΣ Α.Ε. 100,00%  - 
R.F. ENERGY ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε. 100,00%  - 
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2. Βασικές λογιστικές αρχές 

 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων και δήλωση συµµόρφωσης µε τα 
∆ΠΧΑ 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν 

συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές περιγράφονται 

παρακάτω. Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση 

λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών που 

ακολουθούνται. Οι περιπτώσεις αυτές περιγράφονται στη σηµείωση 4. ∆εν υπάρχουν πρότυπα τα 

οποία να έχουν εφαρµοσθεί νωρίτερα από την επίσηµη ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Οι οικονοµικές 

καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ και όλα τα ποσά στρογγυλοποιούνται στην 

πλησιέστερη χιλιάδα.  

 
2.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 
 
Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τις 

λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης του Οµίλου και 

της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών 

παρατίθεται παρακάτω: 

 
Αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π.  27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις», µε ισχύ  για 

ετήσιες λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. Με Βάση το αναθεωρηµένο 

πρότυπο, οι συναλλαγές µε τους µετόχους που δεν ασκούν έλεγχο αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση 

εφόσον δεν καταλήγουν σε απώλεια του ελέγχου της θυγατρικής. Σε περίπτωση απώλειας του 

ελέγχου τυχόν εναποµένον τµήµα της επένδυσης επιµετράται σε εύλογη αξία και το κέρδος ή η ζηµία 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Το εν λόγω πρότυπο θα εφαρµοσθεί από τον όµιλο και την εταιρεία 

από την 01.01.2010.  

 

Αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Α. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές χρήσεις 

που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009, µε σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε το προηγούµενο 

∆.Π.Χ.Α. 3, που αφορούν την επιµέτρηση των δικαιωµάτων άνευ ελέγχου για τα οποία υπάρχει πλέον 

η επιλογή να επιµετρώνται στην εύλογη αξία κατά την απόκτηση, την εξοδοποίηση του  κόστους που 

σχετίζεται άµεσα µε την απόκτηση,  και την αναγνώριση στην κατάσταση αποτελεσµάτων, του 

αποτελέσµατος από την επανεπιµέτρηση  του ενδεχόµενου ανταλλάγµατος  που ταξινοµήθηκε  ως 

υποχρέωση. Το πρότυπο αυτό θα εφαρµοσθεί από τον όµιλο και την εταιρεία από την 01.01.2010. 

 

Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται για 

Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες», µε ισχύ  για ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά 

την 01.07.2009. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων µιας θυγατρικής στην οποία χάνεται  ο έλεγχος, χαρακτηρίζονται ως κατεχόµενα για 
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πώληση. Ο Όµιλος και η Εταιρεία,  θα εφαρµόσουν  την τροποποίηση άµεσα, αν συντρέξει 

περίπτωση. 

 

∆ιερµηνεία 17 «∆ιανοµές Μη Ταµιακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες», µε ισχύ για 

ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. Η διερµηνεία ορίζει, ότι η υποχρέωση για 

διανοµή µη ταµιακών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες, επιµετράται σε εύλογη αξία  κατά την 

ηµεροµηνία που η διανοµή  εγκρίνεται από το αρµόδιο όργανο. Στο τέλος κάθε χρήσεως αναφοράς και 

κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού, τυχόν διαφορά µεταξύ εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου 

που δίδεται και  της υποχρέωσης για διανοµή,  αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Η διερµηνεία αυτή 

δεν  αναµένεται να έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία. 

 

∆ιερµηνεία 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες», µε ισχύ για ετήσιες χρήσεις 

που ξεκινούν την ή µετά την 01.07.2009. Η διερµηνεία ασχολείται µε τα θέµατα λήψης ενσωµάτων 

παγίων από πελάτες, µε σκοπό την σύνδεσή τους µε δίκτυο ή την παροχή προς αυτούς, συνεχούς 

πρόσβασης σε αγαθά ή υπηρεσίες, ή για αµφότερα. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και 

την Εταιρεία.  

 

«∆ιάφορες Τροποποιήσεις σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες» που  εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2009, 

στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των ∆.Π.Χ.Α. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν διάφορες 

ηµεροµηνίες ισχύος, κυρίως  για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή  µετά την 01.01.2010 και δεν 

αναµένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Τροποποιήσεις στο ∆.Π.Χ.Α. 2  «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία Μετοχών» που 

εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2009  µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2010 

και τροποποιήσεις στο ∆.Π.Χ.Α 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α. που εκδόθηκε τον  Ιούλιο του 2009 

µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2010. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν 

θα έχουν επίπτωση στον όµιλο και την εταιρεία.  

 

Στην τρέχουσα περίοδο  έγινε εφαρµογή  για πρώτη φορά: 
 

α)  του τροποποιηµένου ∆.Λ.Π.1 “Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων”, η οποία πέραν των 

νέων τίτλων των Οικονοµικών Καταστάσεων και της διαφορετικής ονοµασίας κάποιων κονδυλίων, δεν 

είχε άλλη επίπτωση. 

 

β) του νέου ∆.Π.Χ.Α. 8 ‘Λειτουργικοί Τοµείς’, βάσει των παρεχόµενων προς το ∆.Σ. πληροφοριών, το 

οποίο είναι ο επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων (CODM). Η εφαρµογή του προτύπου 

αυτού  δεν οδήγησε σε διαφορετική παρουσίαση των λειτουργικών τοµέων σε σχέση µε τις 

προηγούµενες περιόδους.  
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γ) του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 23, “Κόστος ∆ανεισµού” το οποίο δεν είχε καµία επίπτωση στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου.  

 
δ) Οι τροποποιήσεις του ∆.Π.Χ.Α. 7 «Βελτιώσεις στις Γνωστοποιήσεις για τα Χρηµατοοικονοµικά 
Στοιχεία» που έχουν ισχύ για την τρέχουσα περίοδο θα εφαρµοσθούν στις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2009 και  δεν αναµένεται να έχουν ουσιώδη  επίδραση . 
 

3. Λειτουργικοί τοµείς 

 
Ο όµιλος και η εταιρεία και δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον  τοµέα της ενέργειας περιλαµβάνει 

την ανάπτυξη, διαχείριση και εκµετάλλευση ενεργειακών έργων, µε επίκεντρο τις Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας. 

 

4. Φόρος εισοδήµατος 

 

 Ο Όµιλος 

 1/1 - 30/06/09 1/1 -30/06/08 1/4 - 30/6/09 1/4 - 30/6/08 

Φόρος Εισοδήµατος (τρέχουσα περίοδος) (254)  (27)  (92)  (22)  

Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος 205  221 138  136  

Πρόβλεψη ενδεχόµενων διαφορών 
φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων  (22)  - (20)  - 

Φόρος Εισοδήµατος στα αποτελέσµατα (71)  194  26  114  

 
 

 Η Εταιρία 

 1/1 - 30/06/09 1/1 -30/06/08 1/4 - 30/6/09 1/4 - 30/6/08 

Φόρος Εισοδήµατος (τρέχουσα περίοδος) (144)  58  18  33  

Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος 77  11  (7)  10  

Πρόβλεψη ενδεχόµενων διαφορών 
φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων  (21)  - (19)  - 

Φόρος Εισοδήµατος στα αποτελέσµατα (88)  69  (8)  43  

 

 

Όλες οι εταιρείες που συµµετέχουν στην ενοποίηση έχουν έδρα και υποβάλλουν φορολογική δήλωση 

στην Ελλάδα. Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από 

τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε 

ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραµένουν 

προσωρινά εκκρεµείς έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα 

βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία θα οριστικοποιηθούν και οι σχετικές φορολογικές 

υποχρεώσεις.
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4. Φόρος εισοδήµατος (συνέχεια) 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών που συµµετέχουν στην ενοποίηση έχουν ως εξής: 

 
 Εταιρεία Ανέλεγκτη περίοδος 

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. Ανέλεγκτη από την σύστασή της 2004 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ Α.Ε. Ανέλεγκτη από την σύστασή της 2002 
CITY ELECTRIC A.E. 2007-2008 
Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 2007-2008 
R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε. Ανέλεγκτη από την σύστασή της 2008 
R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. Ανέλεγκτη από την σύστασή της 2008 
R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε. Ανέλεγκτη από την σύστασή της 2008 
R.F. ENERGY ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε. Ανέλεγκτη από την σύστασή της 2008 
R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ Α.Ε. Ανέλεγκτη από την σύστασή της 2008 
R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε. Ανέλεγκτη από την σύστασή της 2008 
R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε. Ανέλεγκτη από την σύστασή της 2008 
R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε. Ανέλεγκτη από την σύστασή της 2008 
R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε. Ανέλεγκτη από την σύστασή της 2008 
R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε. Ανέλεγκτη από την σύστασή της 2008 
R.F. ENERGY ΓΑΡΜΠΗΣ Α.Ε. Ανέλεγκτη από την σύστασή της 2008 
R.F. ENERGY ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε. Ανέλεγκτη από την σύστασή της 2008 
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5. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 
Τα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αναλύονται ως εξής: 
 
 

 

Κτίρια 
και 

τεχνικά 
έργα 

Μηχανήµατα-
Εγκαταστάσεις-

Λοιπός 
Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 
Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση  

Σύνολο 
Ενσώµατων 
Παγίων 

1/1/2008       

Αξία κτήσης 1.703  1.239  2  77  15.751  18.772  

Σωρευµένες αποσβέσεις (122)  (163)  (2)  (16)   (303)  

Αναπόσβεστη αξία 

01/01/08 1.581  1.076  0  62  15.903  18.469  

1/1-31/12/2008       

Προσθήκες - - - 17  18.551  18.568  
Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση 1.772  17.275  - - (19.047)  - 

Πωλήσεις / Μεταφορές   -  (183)  (183)  

Αποσβέσεις περιόδου (130)  (898)  - (22)  - (1.050)  

       

31/12/2008       

Αξία κτήσης 3.475  18.514  2  94  15.255  37.340  

Σωρευµένες αποσβέσεις (252)  (1.061)  (2)  (38)  - (1.353)  

Αναπόσβεστη αξία 

31/12/2008 3.223  17.453  - 56  15.255  35.987  

       

1/1-30/6/2009       

Προσθήκες 1.526  13.167  2  24  1.800  16.519  
Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση 138  1.492  - - (1.630)  - 

Αποσβέσεις περιόδου (255)  (615)  - (13)  - (883)  

       

30/6/2009       

Αξία κτήσης 18.300  20.012  4  118  738  39.172  

Σωρευµένες αποσβέσεις (507)  (1.676)  (2)  (51)  - (2.236)  

Αναπόσβεστη αξία 

30/6/2009 17.793  18.336  2  67  738  36.936  
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5. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 

 
Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 

Κτίρια και τεχνικά 
έργα 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Σύνολο 
Ενσώµατων 
Παγίων 

1/1/2008     

Αξία κτήσης 4  - 71  75  

Σωρευµένες αποσβέσεις 0  - (12)  (12)  

Αναπόσβεστη αξία 01/01/08 4  - 59  63  

1/1-31/12/2008     

Προσθήκες 1   12  13  

Αποσβέσεις περιόδου (1)   (20)  (21)  

     

31/12/2008     

Αξία κτήσης 5  - 83  88  

Σωρευµένες αποσβέσεις (1)  - (32)  (33)  

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2008 4  - 51  55  

     

1/1-30/6/2009     

Προσθήκες - 2  17  19  

Αποσβέσεις περιόδου - - (10)  (10)  

     

30/6/2009     

Αξία κτήσης 5  2  100  107  

Σωρευµένες αποσβέσεις (1)  - (42)  (43)  

Αναπόσβεστη αξία 30/6/2009 4  2  58  64  

 
 
 

 
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάση ή άλλου 
είδους δεσµεύσεις. 
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6. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 
 

 Όµιλος   
Εταιρεία  

 30.6.2009 31.12.2008  30.6.2009 31.12.2008 

Ταµείο 8 8  7 3 

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 18.497 22.742  17.943 21.368 

Σύνολο 18.505 22.750  17.950 21.371 

 
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 
διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση.  
 
 
 
7. ∆άνεια 
 

  Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

Μακροπρόθεσµα δάνεια 30/6/2009 31/12/2008  30/6/2009 31/12/2008 

Κοινό οµολογιακό δάνειο 5.869 477  - - 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες 
εντός των επόµενων 12 µηνών 7.262  123   - - 

      

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 10.510 24.469  2.017 2.030 

 
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 

∆άνειο 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 η 

πρώτη  θα έχει καταβληθεί έως την 30/9/2009. Το υπόλοιπο ποσό των € 6.735 αφορά χρηµατοδότηση 

έναντι της προς είσπραξη επιχορήγησης και θα αποπληρωθεί απευθείας µε την εξόφληση της 

επιχορήγησης. Το αποτελεσµατικό επιτόκιο του δανείου ήταν 5,80%. Μέρος των ανωτέρω δανείων 

έχει εξασφαλιστεί µέσω της παροχή εγγυήσεων µε τη µορφή υφιστάµενων ή / και µελλοντικών 

απαιτήσεων.  

 
 
8. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 
Η Εταιρεία αγοράζει αγαθά και λαµβάνει υπηρεσίες από συνδεµένα µέρη, ενώ επιπλέον παρέχει 

υπηρεσίες σε αυτά. Τα συνδεµένα µέρη αφορούν Εταιρείες που έχουν κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς 

και/ή ∆ιοίκηση µε την Εταιρεία και συγγενείς µε αυτήν Εταιρείες. Συνδεµένα µέρη επίσης είναι τα στελέχη 

της ∆ιοίκησης καθώς και τα µέλη του ∆.Σ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα υπόλοιπα των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 

24. 

 
 
 
 
 



R.F. ENERGY A.E 
Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων  
περιόδου από 1

η
 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 

 20 

 
8. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη (συνέχεια) 
 

Θυγατρικές :   Η Εταιρεία 

Απαιτήσεις από :    30/6/2009 31/12/2008 

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.    2828 3087 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ A.E.    4678 1178 

CITY ELECTRIC A.E.    81 10 

Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.     81 179 

R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε.    30 15 

R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε.    71 15 

R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε.    32 15 

R.F. ENERGY ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε.    33 15 

R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ Α.Ε.    27 15 

R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε.    27 15 

R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε.    14 14 

R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε.    15 14 

R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε.    32 15 

R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε.    64 16 

R.F. ENERGY ΓΑΡΜΠΗΣ Α.Ε.    1 40 

R.F. ENERGY ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε.    4 53 

Σύνολο    8.018 4.697 

    

Υποχρεώσεις προς :      

F.G. EUROPE A.E.    1 229 

R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε.    - 50 

R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε.    - 51 

R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε.    - 50 

R.F. ENERGY ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε.    - 51 

R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ Α.Ε.    - 50 

R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε.    - 51 

R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε.    - 50 

R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε.    - 51 

R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε.    - 50 

R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε.    - 51 

Σύνολο    1 734 

      

    Η Εταιρεία 

    
1/1-

30/6/2009 

1/1-

30/6/2008 

Έσοδα :      

∆ιοικητικής υποστήριξης    423 122 

Σύνολο    423 122 

      

Εταιρείες µε κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

Απαιτήσεις από : 30/6/2009 31/12/2008  30/6/2009 31/12/2008 

      

ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. 20 19  17 16 
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1/1-

30/6/2009 

1/1-

30/6/2008  
1/1-

30/6/2009 

1/1-

30/6/2008 

Έξοδα      

Ενοίκια (68) (53)  (50) (47) 

      

      

Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Στελέχη 

∆ιοίκησης : Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 30/6/2009 31/12/2008  30/6/2009 31/12/2008 

      

Απαιτήσεις από τα διεθυντικά στελέχη και µέλη της 
διοίκησης 33 24  33 24 

      

Υποχρεώσεις προς τα διεθυντικά στελέχη και µέλη της 
διοίκησης - -  - - 

      

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

Αµοιβές- Λοιπές Παροχές : 
1/1-

30/6/2009 

1/1-

30/6/2008  

1/1-

30/6/2009 

1/1-

30/6/2008 

Αµοιβές (100) (100)  (100) (100) 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης λόγω εξόδου από την υπηρεσία (6) -  (6) - 

Σύνολο (106) (100)  (106) (100) 

 
9. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
 
Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα 

που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν 

ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

 

10. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

Σύµφωνα µε το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωσης σε περιπτώσεις 

απόλυσης ή συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας σχετίζεται µε τις αποδοχές των εργαζοµένων, τη 

διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόµενοι που 

παραιτούνται ή απολύονται µε αιτία δεν δικαιούνται αποζηµίωσης. Η οφειλόµενη αποζηµίωση, σε 

περίπτωση συνταξιοδότησης, είναι ίση µε 40% του ποσού που θα πληρωνόταν σε περίπτωση 

απόλυσης. 

Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηµατίσει ο Όµιλος την 30/6/2009 για αποζηµίωση των 

εργαζοµένων λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των € 19 και της Εταιρίας στο ποσό 

€ 12. Το ποσό της πρόβλεψης που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της περιόδου  1/1- 30/6/2009 είναι για 

τον Όµιλο € 3 και για την Εταιρία € 2.  
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11. ∆εσµεύσεις 

 

Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις 

 

Ο Όµιλος δεν έχει ανεκτέλεστα υπόλοιπα συµβάσεων µε προµηθευτές του την 30/6/2009. Οι 

µελλοντικές καταβολές από συµβάσεις για ενοικιάσεις κτιρίων µέχρι το έτος 2016 αναµένεται να 

ανέλθουν σε € 890. Επίσης οι µελλοντικές καταβολές από συµβάσεις για ενοικιάσεις αυτοκινήτων 

µέχρι το έτος 2011 αναµένεται να ανέλθουν σε € 12. 

 

12. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού  

 

Με την από 10/7/2009 απόφαση της έκτακτης Γ/Σ των µετόχων της R.F. ENERGY A.E. αυξήθηκαν τα 

ιδία κεφαλαία της κατά € 14.000 µε στόχο την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράµµατος µέσω 

της συµµετοχής της στις αυξήσεις των ιδίων κεφαλαίων των κατά 100% θυγατρικών της, R.F. 

ENERGY ΓΑΡΜΠΗΣ A.E. και R.F. ENERGY ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε., ποσών € 5.250 και € 8.025 αντίστοιχα. 

Η ∆ιοίκηση της F.G. EUROPE, αποφάσισε να µην συµµετάσχει στην εν λόγω αύξηση, σταθµίζοντας 

το δυσµενές οικονοµικό κλίµα την παρούσα περίοδο. Το ποσοστό που αντιστοιχεί στα δικαιώµατα που 

δεν ασκηθήκαν από την F.G. EUROPE, καλυφθήκαν από εταιρεία συµφερόντων του βασικού της 

µετόχου κ. Γεωργίου Φειδάκη, διατηρουµένης έτσι της µετοχικής σχέσεως F.G. EUROPE , Γ. Φειδάκης 

50% - εταιρεία συµφερόντων οικογένειας Ρέστη 50%. Η µη συµµετοχή της F.G. EUROPE στην 

αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της R.F. ENERGY A.E., µείωσε το ποσοστό συµµετοχής της από 

40% σε 30%. Ωστόσο η F.G. EUROPE εξακολουθεί να έχει την πλειοψηφία των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και να ασκεί το management της R.F. ENERGY A.E., οι Οικονοµικές Καταστάσεις της 

οποίας συνεχίζουν να ενοποιούνται από την F.G. EUROPE A.E. 

Την 20 Ιουλίου 2009 η θυγατρική εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ  έλαβε την υπ’ αριθµ. 3673/20-7-

2009 Άδεια λειτουργίας Αιολικού Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 10 MW στη θέση 

‘’Λόφοι Κυλινδρίας ‘’ ∆.∆. ∆ροσάτου του ∆ήµου ∆οϊράνης, Νοµού Κιλκίς και αναµένεται να δηµοσιευθεί η 

απόφαση υπαγωγής για επιχορήγηση του άνωθεν έργου, στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόµου 

Ν.3299/2004, όπως ισχύει. 

Επίσης, η θυγατρική εταιρεία Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. αναµένεται να λάβει Άδεια λειτουργίας 

Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 1,015 MW στην θέση «ΑΓ. 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ» του ποταµού Κερυνίτη του ∆ήµου Αιγίου,  Νοµού Αχαΐας. 

Τέλος, η Εταιρεία έχει υπογράψει προσύµφωνο αγοράς µετοχών εταιρείας που κατέχει άδειες παραγωγής 

Αιολικών Σταθµών.  

∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 30
ης

 Ιουνίου 2009 τα οποία θα έπρεπε ή 

να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 


