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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 2010, 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, 9 Ιουλίου 2010 
 

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 
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R.F. ENERGY A.E. 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος  
Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως την 30 Ιουνίου 2010 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 
 
 
 

  Ο Όµιλος 

 
Σηµ. 1/1-30/6/2010  1/1-30/6/2009    

1/4-
30/6/2010  

1/4-
30/6/2009 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  2.893 2.019  1.060 929 

Κόστος Πωλήσεων  (1.574) (1.110)   (726) (296) 

Μικτό Κέρδος   1.319 909  334 633 

Άλλα έσοδα   134 2  134 2 

Έξοδα διάθεσης   - -  - - 

Έξοδα διοίκησης  (492) (660)  (176) (610) 

Άλλα έξοδα   (294) (24)   (294) (11) 

Κέρδη/(Ζηµίες) εκµετάλλευσης  667 227  (2) 14 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   190 431  39 136 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα   (503) (541)  (266) (268) 

Κέρδη /(Ζηµίες) προ φόρων   354 117   (229) (118) 

Φόρος εισοδήµατος  5 (90) (70)   (673) 27 

Κέρδος/(Ζηµία) περιόδου  264 47   (902) (91) 

       

Το κέρδος/(ζηµία) αποδίδεται σε:        

Ιδιοκτήτες µητρικής  274 56  (898) (87) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  (10) (9)  (4) (4) 

Σύνολο  264 47  (902) (91) 

       

Τα συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα αποδίδονται σε :    

 

  

Ιδιοκτήτες µητρικής  274 56  (898) (87) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  (10) (9)  (4) (4) 

Σύνολο  264 47  (902) (91) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 
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R.F. ENERGY A.E. 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος  
Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου  έως την 30 Ιουνίου 2010 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
 

  Η Εταιρεία 

 
Σηµ. 

1/1-
30/6/2010  

1/1-
30/6/2009    

1/4-
30/6/2010  

1/4-
30/6/2009  

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  96 423  54 174 

Κόστος Πωλήσεων  (67) (213)   (19) (134) 

Μικτό Κέρδος  29 210  35 40 

Άλλα έσοδα   2 2  2 - 

Έξοδα διοίκησης  (303) (327)   (130) (202) 

Άλλα έξοδα  (341) -  (341)  

Κέρδη/(Ζηµίες) εκµετάλλευσης  (613) (115)  (434) (160) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   187 429  118 135 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα   - (41)   - (17) 

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων   (426) 273  (316) (42) 

Φόρος εισοδήµατος  5 102 (88)   64 (8) 

Κέρδος/(Ζηµία) περιόδου  (324) 185   (252) (50) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2010  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

  Όµιλος   Εταιρεία  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Σηµ. 30/6/2010 31/12/2009  30/6/2010 31/12/2009 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Ενσώµατα πάγια 7 35.052 36.271  28 35  

Υπεραξία επιχειρήσεως  4.024 4.024  - - 

Λογισµικό – Άδειες  88 95  15 19 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία   2.750 2.750  - - 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 4 - -  16.910 30.305 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις  22 22  17 17  

Αναβαλλόµενοι φόροι 5 1.015 855  152 49 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων  42.951 44.017  17.122 30.425 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις  15.917 16.821  8.762 8.999  

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6 16.432 30.541  16.161 17.119  

Σύνολο κυκλοφορούντων  32.349 47.362  24.923 26.118 

Σύνολο Ενεργητικού   75.300 91.379  42.045 56.543 

       

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        

Ιδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής       

Μετοχικό κεφάλαιο   14.000 14.000  14.000 14.000  

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο   27.726 27.714  27.739 27.714 

Λοιπά αποθεµατικά  33 33  9 9 

Αποτελέσµατα εις νέον  (1.611) (1.873)  6 330 

  40.148 39.874  41.754 42.078 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας:   51 62  -  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   40.199 39.936  41.754 42.078 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις        

Μακροπρόθεσµα δάνεια   10.800 11.235  - - 

Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζόµενους  29 22  19 14 

Αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις  10.958 11.347  - -  

Μακροπρόθεσµες προβλέψεις  746 647  29 28 

Αναβαλλόµενοι φόροι 5 1.479 1.349  - - 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  24.012 24.600  48 14  

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις         -  

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια  8 9.499 10.810  - - 

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων δανείων  869 864  -  

Οφειλόµενοι φόροι εισοδήµατος   300 259  63 112 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  421 14.910  180 14.311  

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  11.089 26.843  243 14.451 

Σύνολο υποχρεώσεων  35.101 51.443  291 14.465 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων    75.300 91.379  42.045 56.543 

 
 
 
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 2010 
(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 1/1/2010 14.000 27.714 33 (1.873) 39.874 62 39.936 

Μεταβολές λογιστικών αρχών - - - - - - - 

Επαναδιατυπωµένα 
υπόλοιπα 1/1/2010 14.000 27.714 33 (1.873) 39.874 62 39.936 

        

   Μεταβολή περιόδου        

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - - - 275 (275) (10) 265 

∆ιακοπή λειτουργίας θυγατρικής  12  (12) (12)   

Υπόλοιπο την 30/6/2010 14.000 27.726 33 (1.610) 40.149 52 40.201 

        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2010  
(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 1/1/2010 14.000 27.739 9 330 42.078 

Μεταβολές λογιστικών αρχών - - - - - 
Επαναδιατυπωµένα υπόλοιπα 
1/1/2010 14.000 27.739 9 330 42.078 

   Μεταβολή περιόδου      

Υπόλοιπο την 1/1/2010 14.000 27.739 9 330 42.078 

   Μεταβολή περιόδου      

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - - - (324) (332) 

Υπόλοιπο την 30/6/2010 14.000 27.739 9 (6) 41.746 

 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2010 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 Όµιλος  Εταιρεία  

 1/1-30/6/2010  1/1-30/6/2009   1/1-30/6/2010  1/1-30/6/2009  

Λειτουργικές δραστηριότητες      
Κέρδη/ (Ζηµιές ) προ φόρων 353  117   (426)  273  
Πλέον / µείον προσαρµογές για:      

Αποσβέσεις 1.220  897   12  11  
Προβλέψεις - -  - - 
Συναλλαγµατικές διαφορές (190)  (239)   (187)  (238)  
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας 
126  (192)   340 (191)  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 503  541   -  41  
Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων επενδύσεων (389)  299   - - 
Προβλέψεις παροχών σε εργαζοµένους 6 3   5  2  

Λειτουργικό αποτέλεσµα προ των µεταβολών στο 

κεφάλαιο κίνησης 1.629  1.426   (254)  (102)  

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 

δραστηριότητες:      
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (522)  (5.036)   237 (2.742)  
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 

(14.489) 2.874   (14.265) (693)  
Μείωση / (αύξηση) λοιπών µακροπροθεσµών απαιτήσεων 

-  (1)   - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (13.382)  (737)   (14.282)  (3.537)  
Μείον:      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (494)  (422)   -  (41)  
Καταβεβληµένοι φόροι (94)  (17)   (29)  (1)  

Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) (13.970)  (1.176)   (14.311)  (3.579)  
Επενδυτικές δραστηριότητες      

Απόκτηση θυγατρικών- Επιστροφή κεφαλαίου, θυγατρικών, 

κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 
- -  13.168 - 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων 
(3)  (1.833)   - (20)  

Τόκοι εισπραχθέντες 190 192   185 191  
Μερίσµατα εισπραχθέντα  - -  - - 

Πρόσοδοι Επιχορηγήσεων 1.425 -  - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) 
1.612 (1.641)   13.353  171  

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 

(1.751) (1.428)  - (13) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) (1.751)  (1.428)   -  (13)  
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (14.109)  (4.245)   (958)  (3.421)  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 30.541  22.750   17.119  21.371  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 16.432  18.505   16.161  17.950  

 
 
 
 
 
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.  
 
Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εντοπισµού κατάλληλων θέσεων για την δηµιουργία Αιολικών 
Σταθµών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχει προβεί στην τοποθέτηση ανεµοµετρικών ιστών για 
τη διενέργεια µετρήσεων σε περιοχές των Νοµών Αρκαδίας, Ευβοίας, Αργολίδας, Θεσπρωτίας και 
Αιτωλοακαρνανίας. Επίσης, η Εταιρεία  εξετάζει την  εξαγορά ολοκληρωµένων ενεργειακών έργων στο 
εσωτερικό και εξωτερικό. 
 
Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2010 έλαβε χώρα και 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 10 MW στη θέση ‘‘Λόφοι Κυλινδρίας ‘’ του ∆ήµου 
∆οϊράνης, Νοµού Κιλκίς που ανήκει στην θυγατρική εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ Α.Ε. και βρίσκεται εν 
αναµονή λήψης της κρατικής επιχορήγησης. 
 
Επίσης, κατά το πρώτο εξάµηνο του 2010 οι θυγατρικές εταιρείες ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ Α.Ε. εισέπραξαν µέρος της εγκεκριµένης δηµόσιας επιχορήγησης από την 
υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων τους στις διατάξεις του Ν.3299/2004, όπως ισχύει, και αναµένεται 
εντός του 2010 να εισπράξουν και το υπόλοιπο αυτών. 
 
Στις 31/05/2010 οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών 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 
άυξηση των Ιδίων Κεφαλαίων τους κατά €13.275 συνολικά. Η σχεδιαζόµενη εξαγορά δεν υλοποιήθηκε 
καθώς υπήρξε αθέτηση της συµφωνίας από τη µεριά των πωλητών. Η µητρική εταιρεία RF ENERGY 
A.E. έχει καταθέσει δικαστική αγωγή για την παραπάνω υπόθεση διεκδικώντας αποζηµίωση για τα 
έξοδα στα οποία προέβη. 
 
Το υφιστάµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας επανεξελέγη, σύµφωνα µε την από 30/04/2008 
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, η διάρκεια του έχει ορισθεί έως την 
30/6/2013 και έχει ως εξής: 
 

ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ 

Βίκτωρας Ρέστης   Πρόεδρος 
Κωνσταντίνος Κουτσουµπέλης  Αντιπρόεδρος 
Γεώργιος Φειδάκης ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Ιωάννης Παντούσης  Μέλος 
Νικόλαος Πιµπλής  Μέλος 

 
Το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας F.G. EUROPE A.E. (εφεξής “FG”) είναι 37,5%. Λόγω 
της συµµετοχής στην RF µε ποσοστό 12,5% εταιρείας συµφερόντων 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.  
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2. Βάση παρουσίασης των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις (εφεξής «οι 
οικονοµικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς («∆ΠΧΑ») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Οικονοµική Πληροφόρηση».  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται κατ’ απαίτηση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. ∆εν 
υπάρχουν Πρότυπα ή ∆ιερµηνείες που να έχουν εφαρµοστεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής 
τους. Επίσης, οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους. 
Όλα τα ποσά στις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ («€»), εκτός εάν 
αναφέρεται διαφορετικά, και στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν συνοπτική πληροφόρηση σε σχέση µε αυτές των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε 
συνδυασµό µε τις τελευταίες δηµοσιευµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31

ης
 ∆εκεµβρίου 

2009. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της εξάµηνης περιόδου που έληξε την 30

η
 Ιουνίου 2010 εγκρίθηκαν από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας την 8 Ιουλίου 2010.  
 
3. Βασικές λογιστικές αρχές 
 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονοµικές καταστάσεις είναι συνεπείς µε 
αυτές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που 
έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2009, εκτός από την υιοθέτηση των παρακάτω νέων προτύπων και 
διερµηνειών που ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2010, η εφαρµογή 
των οποίων δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου: 
 

• ∆ιερµηνεία 17, «∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες», 

• ∆ιερµηνεία 18, «Μεταφορές περιουσιακών στοιχείων από πελάτες», 

• Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3, «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27, 
«Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις», 

• Τροποποιήσεις στα: 
o ∆ΠΧΑ 1, «Πρόσθετες εξαιρέσεις κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ», 
o ∆ΠΧΑ 2, «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών», 
o ∆ΠΧΑ 5 «Μη-Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 

∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες», 
o ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τοµείς», 
o ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», 
o ∆ΛΠ 7 «Κατάσταση Ταµειακών Ροών», 
o ∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις», 
o ∆ΛΠ 18 «Έσοδα», 
o ∆ΛΠ 36 «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων», 
o ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία», 
o ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση», 
o ∆ιερµηνεία 9 «Επανεκτίµηση των ενσώµατων παραγώγων», 
o ∆ιερµηνεία 16 «Αντισταθµίσεις καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό». 
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4. Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις 
 
Το υπόλοιπο των συµµετοχών της Εταιρείας (όλες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές) αναλύεται ως εξής: 
 

Θυγατρικές   30/06/2010 31/12/2009 

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.  6.370  6.370  

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ A.E.  5.049  5.049  

Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.   4.817  4.817  

CITY ELECTRIC A.E.  170  170  

R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε.  51  51  

R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε.  50  50  

R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε.  51  51  

R.F. ENERGY ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε.  50  50  

R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ Α.Ε.  51  51  

R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε.  50  50  

R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε.  51  51  

R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε.  50  50  

R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε.  50  50  

R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε.  50  50  

R.F. ENERGY ΓΑΡΜΠΗΣ Α.Ε.  - 5.310  

R.F. ENERGY ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε.  -  8.085  

   16.910  30.305  

 
Το ποσοστό συµµετοχής της Εταιρείας στις ανωτέρω θυγατρικές την 30/06/2010 είχε ως εξής: 

 
Στις 31/05/2010 οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών 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 €13.275 συνολικά. Η σχεδιαζόµενη εξαγορά δεν υλοποιήθηκε 
καθώς υπήρξε αθέτηση της συµφωνίας από τη µεριά των πωλητών. Η µητρική εταιρεία RF ENERGY 
A.E. έχει καταθέσει δικαστική αγωγή για την παραπάνω υπόθεση διεκδικώντας αποζηµίωση για τα 
έξοδα στα οποία προέβη. Την 30 Ιουνίου 2010, οι θυγατρικές αυτές είχαν είδη τακτοποιήσει τις 
υποχρεώσεις τους και αναµένετε η τυπική εκκαθάρισή τους, από την οποία προέκυψε ζηµία €  227 η 
οποία βάρυνε τα αποτελέσµατα της µητρικής εταιρείας της εξαµηνιαίας περιόδου που έληξε την 30 
Ιουνίου 2010.  

  
 Ποσοστό Συµµετοχής 
Επωνυµία θυγατρικής 30/06/2010 31/12/2009 
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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5. Φόρος εισοδήµατος 
 

 Όµιλος Εταιρεία 

 
1/1-

30/06/2010 
1/1-

30/06/2009 
1/1-

30/06/2010 
1/1-

30/06/2009 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος  (162) (254) - (144) 
Αναβαλλόµενος φόρος,  
(χρέωση)/ πίστωση στα αποτελέσµατα 91 206 103 77 
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις (19) (22) (1) (21) 
Φόρος Εισοδήµατος στα  
αποτ/τα (χρέωση)/πίστωση (90) (70) (102) (88) 

 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας, ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος, 
κατά το Οικονοµικό έτος 2010 είναι  24%. Ο συντελεστής φόρου θα µειωθεί σε 20% το 2014, 
µειούµενος κατά 1% κατ’ έτος . 
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.  
 
Οι φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν τη 
χρήση που αφορούν.  
 
Οι εταιρείες που συµµετέχουν στην ενοποίηση πραγµατοποιούν πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους 
φόρους και επιβαρύνσεις που ενδεχόµενα να προκύψουν από µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, 
στο βαθµό που είναι δυνατή η αξιόπιστη εκτίµηση των εν λόγω ποσών.  
 
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών που συµµετέχουν στην ενοποίηση έχουν ως εξής: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων βρισκόταν σε εξέλιξη φορολογικός 
έλεγχος των θυγατρικών Καλλίστη Ενεργειακή Α.Ε., Αιολική Κυλινδρίας Α.Ε. και Υδροηλεκτρική 
Αχαΐας Α.Ε το αποτέλεσµα των οποίων δεν ήταν ακόµη γνωστό.  
Κατά την εξεταζόµενη περίοδο οι ως άνω ελεγχόµενες εταιρείες προέβησαν σε πληρωµή χαρτοσήµου 
για χρηµατικές διευκολύνσεις από την µητρική εταιρεία συνολικού ποσού € 166 κάνοντας χρήση των 
προνοµίων που προβλέπονταν στο άρθρο 84 του Ν.3842/10. 
 
 
 

Εταιρεία Ανέλεγκτη περίοδος 
ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. 2005-2009 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ Α.Ε. 2002-2009 
CITY ELECTRIC A.E. 2007-2009 
Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 2007-2009 
R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε. 2009 
R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. 2009 
R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε. 2009 
R.F. ENERGY ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε. 2009 
R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ Α.Ε. 2009 
R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε. 2009 
R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε. 2009 
R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε. 2009 
R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε. 2009 
R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε. 2009 
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5. Φόρος εισοδήµατος (συνέχεια) 
 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι στον ισολογισµό έχουν ως εξής: 
 
  Όµιλος  Εταιρεία  

  30/06/2010 31/12/2009 30/06/2010 31/12/2009 

Αναβαλλόµενος φόρος 
ενεργητικού 

 
    

- µεταφερόµενες φορολογικές 
ζηµίες 

 
917 901 122 - 

- αύξηση µετοχικού κεφαλαίου   82 74 69 69 
- διαγραφή εξόδων πολυετούς 
απόσβεσης 

 
127 159 - - 

- Χρηµατοοικονοµικό κόστος  
αποµάκρυνσης εξοπλισµού 

 
26 17 - - 

- λοιπά  0 24 - 14 
Αναβαλλόµενος φόρος 
παθητικού 

 
    

- αποσβέσεις παγίων  (40) (34) (40) (34) 
- Ατιµολόγητα έσοδα  (64) - - - 
- λοιπά  (4) (1) - - 
- κρατικές επιχορηγήσεις  (69) (241) - - 
- άδειες λειτουργίας  (1.345) (1.345) - - 
-Ζηµιές εκκαθάρισης θυγατρικών  (42) - - - 
- αποσβέσεις εξόδων σύναψης 
δανείου  

 
(46) (48) - - 

Καθαροί αναβαλλόµενοι φόροι  (458) (494) 49 49 

 
Αναβαλλόµενοι φόροι       
Ενεργητικού  1.152 855 49 49 
Παθητικού  (1.541) (1.349) - (1) 
Καθαροί αναβαλλόµενοι φόροι  (458) (494) 48 48 

 
 
Ακολουθεί συµφωνία του ονοµαστικού µε τον πραγµατικό φορολογικό συντελεστή: 
 
  Όµιλος  Εταιρεία  

  30/06/2010 30/06/2009 30/06/2010 30/06/2009 

(Κέρδος)/ζηµία προ φόρων  (354) (117) 333 (273) 
Φόρος που αντιστοιχεί στον ονοµαστικό 
φορ/κό συντελεστή (24%) 2010- 
(25%) 2009 

 

(85) (29) 80  (69) 
Φορολογικές ζηµίες για τις οποίες δεν 
αναγνωρίστηκε αναβαλοµ.. φόρος 

 
- - - - 

Μείωση φορολογικών συντελεστών  194 (19) - - 
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις  (19) (22) (2) (21) 
Λοιπά    24 2 
  90 (70) 102 (88) 

Πραγµατικός φορ/κός συντελεστής  25% 60% 31% 32% 
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6. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 
 
 Όµιλος Εταιρεία  

 30/06/2010 31/12/2009 30/06/2010 31/12/2009 

Ταµείο  7 6 5 4 

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας  16.425 30.535 16.156 17.115 

Σύνολο 16.432 30.541 16.161 17.119 

 
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 
διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 
 
Την 14 Ιανουαρίου 2010 η µητρική εταιρεία δυνάµει της από 11 ∆εκεµβρίου 2009 απόφασης της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, προχώρησε σε επιστροφή σε αυτούς του ποσού € 
14.000. Επίσης τον Ιούνιο 2010 οι θυγατρικές εταιρείες RF ENERGY ΓΑΡΜΠΗΣ Α.Ε. και RF ENERGY 
ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε. µετέφεραν το προϊόν της διαδικασίας εκκαθάρισης τους ύψους €13.166 στην µητρική 
εταιρεία.     
 
 
7. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Εντός της εξάµηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2010 δεν πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές 
επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, Παραγωγικός εξοπλισµός ύψους €16.665 
συµπεριλαµβάνεται σε εξασφαλίσεις έναντι µακροπρόθεσµου δανείου που έχει συνάψει θυγατρική του 
Οµίλου.  
 
8. ∆άνεια 
 
Τον Ιούνιο του 2010, η θυγατρική εταιρεία ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έλαβε ποσό € 1.310 έναντι της 
πρώτης δόσης της εγκεκριµένης επιχορήγησης και προχώρησε αµέσως στην αποπληρωµή ισόποσου 
µέρους βραχυπρόθεσµης δανειακής υποχρέωσης. ∆εν υπήρξαν περαιτέρω σηµαντικές αποπληρωµές 
ή λήψεις νέων δανείων εντός της εξάµηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2010. 
 
9. 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. 
 

Θυγατρικές:   

Απαιτήσεις από: 30/06/2010 31/12/2009 

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 2.840 2.900 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ A.E. 2.562 2.612 

CITY ELECTRIC A.E. 174 139 

Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.  6 585 

R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε. 46 36 

R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. 87 77 

R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε. 49 39 

R.F. ENERGY ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε. 49 39 

R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ Α.Ε. 44 33 

R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε. 43 34 

R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε. 29 20 

R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε. 32 21 

R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε. 49 39 

R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε. 80 70 

Σύνολο 6.090 6.644 
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9. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη (συνέχεια) 
 
 

Έσοδα: 
  1/1-

30/06/2010 
1/1-

31/12/2009 

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   19  25  

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ A.E.   9  300  

CITY ELECTRIC A.E.   3  6  

Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.    12  64  

R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε.   5  10  

R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε.   5  9  

R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε.   5  10  

R.F. ENERGY ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε.   5  9  

R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ Α.Ε.   4 10  

R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε.   5 9 

R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε.   5  10  

R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε.   5  9  

R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε.   5  10  

R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε.   5  9  

R.F. ENERGY ΓΑΡΜΠΗΣ Α.Ε.   2 6  

R.F. ENERGY ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε.   2 6  

Σύνολο   96 502 

 

     

Έξοδα:     

Ενοίκια   (52) (101) 

Σύνολο   (52) (101) 

     
 
Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
και Στελέχη ∆ιοίκησης: Όµιλος Εταιρεία 

 30/06/2010 31/12/2009 30/06/2010 31/12/2009 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη  
και µέλη της διοίκησης 1 - 1 24 

Σύνολο 1 - 1 24 

 
     
Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
και Στελέχη ∆ιοίκησης: Όµιλος Εταιρεία 

 
1/1-

30/06/2010 
1/1-

31/12/2009 
1/1-

30/06/2010 
1/1-

31/12/2009 

Αµοιβές – Λοιπές Παροχές: 
Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου - (100) - (100) 

Σύνολο - (100) - (100) 

 
 
10. ∆εσµεύσεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και αβεβαιότητες 
 
Εντός του 2008 υποβλήθηκε αριθµός πλήρων φακέλων αιτήσεων από θυγατρικές εταιρείες του 
Οµίλου προς την Ρ.Α.Ε. και Υπουργείο Ανάπτυξης, για έκδοση Αδειών Παραγωγής για Αιολικούς 
Σταθµούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε διάφορες θέσεις στο Νοµό Ευβοίας, συνολικής 
ισχύος 387MW. Κατόπιν, εγκαταστάθηκαν ανεµολογικοί ιστοί,  για λήψη µετρήσεων στις θέσεις αυτές 
ενώ, η µητρική εταιρεία R.F. ENERGY Α.Ε. παρέχει στις θυγατρικές υπηρεσίες στους τοµείς της 
διοίκησης, διαχείρισης, ανάπτυξης και οργάνωσης του εν λόγω έργου. Επίσης, οι θυγατρικές 
προχώρησαν τις διαδικασίες για την λήψη θετικών γνωµοδοτήσεων από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές. 
Οι εν λόγω άδειες δεν έχουν ακόµη εκδοθεί. 
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Ο Όµιλος είχε καταβάλλει µέχρι την 30/06/2010 για την ανάπτυξη του εν λόγω έργου το ποσό των 
1.995 (31/12/2009: €1.962), εκ των οποίων 1.402  (31/12/2009: €1.369) περιλαµβάνεται στις 
εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις και €593 (31/12/2009: €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 ∆εκέµβριο 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. Ορισµένες από τις αιτήσεις ακύρωσης θα συζητηθούν την 9 Μαρτίου 2011, ενώ για 
τις υπόλοιπες, η ηµεροµηνία συζήτησης δεν έχει ακόµη προσδιοριστεί. 
 
Επίσης, την 30/6/2010, η µητρική εταιρεία RF έχει εγγυηθεί δάνεια θυγατρικών της συνολικού 
υπολοίπου €8.303 (31/12/2009: €8.351), τα οποία αποπληρώνονται σταδιακά µέχρι το 2023.  
 

11. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

 
∆εν έχουν συµβεί σηµαντικά γεγονότα πλέον αυτών τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί σε διάφορες 
σηµειώσεις ανωτέρω τα οποία να επηρεάζουν σηµαντικά την οικονοµική διάρθρωση ή την 
επιχειρηµατική πορεία της εταιρείας µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος. 
 
 


