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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας R.F. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής 
θέσης της Εταιρείας R.F. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, της 30

ης
 Ιουνίου 

2017 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 
μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την 
ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση 
συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 
παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
«ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης 
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 
«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο 
Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών 
επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που 
διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να 
αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα 
οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν 
διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας 
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 
δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 

 
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017 

 
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 
 
 

Χριστίνα Τσιρώνη 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 36671 
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R.F. ENERGY A.E. 
Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  
Για την περίοδο από 1

η
 Ιανουαρίου έως την 30 Ιουνίου 2017 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
 
 
 

  Ο Όμιλος 

 Σηµ. 1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 6 4.970 4.422 

Κόστος πωλήσεων  (2.997) (3.009) 

Μικτό Κέρδος   1.973 1.413 

Άλλα έσοδα  
 

31 31 

Έξοδα διοίκησης  (337) (337) 

Άλλα έξοδα   (13) (2) 

Κέρδη/(Ζημιές) 
εκμετάλλευσης 

 
1.654 1.105 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  
7 

6 20 

Χρηματοοικονομικά έξοδα   (313) (433) 

Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων   1.347 692 

Φόρος εισοδήματος  8 (457) (306) 

Κέρδη/ (Ζημιές) περιόδου  890 386 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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R.F. ENERGY A.E. 
Εταιρική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων   
Για την περίοδο από 1

η
 Ιανουαρίου έως την 30 Ιουνίου 2017 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
 

  Η Εταιρεία 

 Σηµ. 1/1-30/6/2017  1/1-30/6/2016  

Κύκλος εργασιών 
(πωλήσεις) 

6 
70 73 

Κόστος πωλήσεων  (74) (78) 

Μικτό Κέρδος/ (Ζημιά)  (4) (5) 

Άλλα έσοδα   - 22 

Έξοδα διοίκησης  (156) (162) 

Άλλα Έξοδα  (239) - 

Κέρδη/ (Ζημίες) 
εκμετάλλευσης 

 
(399) (145) 

Χρηµατοοικονοµικά 
έσοδα  

7 
25 503 

Χρηµατοοικονοµικά 
έξοδα  

 
(21) (21) 

Κέρδη προ φόρων   (395) 337 

Φόρος εισοδήµατος  8 - - 

Κέρδος περιόδου  (395) 337 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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R.F. ENERGY A.E. 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
της 30 Ιουνίου 2017 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  Όµιλος  Εταιρεία 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Σηµ. 30/6/2017 31/12/2016   30/6/2017 
31/12/2016 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώµατα πάγια 10 48.844 51.316  1 - 

Δικαιώματα Χρήσης  779 
820 

 1 1 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία   9.501 9.657  - - 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  - -  40.478 40.478 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  19 22  17 17 

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 8 526 500  - - 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

 59.669 62.315  40.497 40.496 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 11 10.185 8.588  1.431 1.060 

Δεσμευμένες καταθέσεις  2.212 1.807  515 515 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναμα 9 2.925 3.027  49 806 
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

 15.322 13.422  1.995 2.381 

Σύνολο Ενεργητικού   74.991 75.737  42.492 42.877 

       

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        

Ιδια κεφάλαια ιδιοκτητών μητρικής       

Μετοχικό κεφάλαιο   11.195 11.195  11.195 11.195 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο   31.098 31.098  31.098 31.098 

Λοιπά αποθεματικά  99 23  (233) (241) 

Αποτελέσματα εις νέον  (320) (1.134)  327 730 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   42.072 41.182  42.387 42.782 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        

Μακροπρόθεσμα δάνεια  12 7.876 8.987  - - 

Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζόμενους  58 56  34 32 

Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις  15.292 16.144  - - 

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις  1.976 1.918  - - 

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 8 4.316 3.923  - - 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  29.518 31.028  34 32 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 12 1.721 1.800  - - 

Οφειλόμενοι φόροι εισοδήματος   89 -  - - 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 13 1.591 1.727  71 63 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  3.401 3.527  71 63 

Σύνολο υποχρεώσεων  32.919 34.555  105 95 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   
74.991 

 75.737 
 42.492 42.877 

 
 
 
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 1

η
 Ιανουαρίου έως την 30 Ιουνίου 2017 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
                                                            Ο Όμιλος 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματι-
κό υπέρ το 

άρτιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Αναλογιστικά 
κέρδη και 

ζημιές 
Λοιπά 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Σύνολο 
Ιδίων 

κεφαλαίων 

        

Υπόλοιπο την 
01/01/2016 

11.195 31.098 236 (21) (273) (2.442) 39.793 

Τακτικό Αποθεματικό - - 81  - (81) - 

Συναλλαγές με 
ιδιοκτήτες 

- - 81  - (81) - 

Αποτελέσματα περιόδου - - -   386 386 

Συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα 

- - 81 - - 305 386 

Υπόλοιπο την 
30/06/2016 

11.195 31.098 317 (21) (273) (2.137) 40.179 

 
Υπόλοιπο την 
01/01/2017 

11.195 31.098 317 (21) (273) (1.134) 41.182 

Τακτικό Αποθεματικό - - 75  - (75) - 

Συναλλαγές με 
ιδιοκτήτες 

- - 75 - - (75) - 

Αποτελέσματα περιόδου - - -   890 890 

Συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα 

- - 75   815 890 

Υπόλοιπο την 
30/06/2017 

11.195 31.098 392 (21) (273) (319) 42.072 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 1

η
 Ιανουαρίου έως την 30 Ιουνίου 2017 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
 

 Η Εταιρεία 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Αναλογιστικά 
κέρδη και 

ζημιές 
Λοιπά 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01/01/2016 11.195 31.098 35 (8) (273) 514 42.562 

Τακτικό αποθεματικό - - 4 - - (4) - 

Συναλλαγές με 
ιδιοκτήτες 

- - 4 - - (4) - 

Αποτελέσματα περιόδου - -  - - 337 337 

Υπόλοιπο την 30/06/2016 11.195 31.098 39 (8) (273) 847 42.899 

        

Υπόλοιπο την 01/01/2017 11.195 31.098 39 (8) (273) 730 42.782 

Τακτικό αποθεματικό - - 8 - - (8) - 

Συναλλαγές με 
ιδιοκτήτες 

- - 8 - - (8) - 

Αποτελέσματα περιόδου - - - - - (395) (395) 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα 

  8   (403) (395) 

Υπόλοιπο την 30/06/2017 11.195 31.098 47 (8) (273) 327 42.387 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 1

η
 Ιανουαρίου έως την 30 Ιουνίου 2017 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 Όμιλος  Εταιρεία 

 1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016  1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016 

Λειτουργικές δραστηριότητες      

Κέρδη/ (Ζημιές ) προ φόρων 1.347 692  (395) 337 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:      

Αποσβέσεις 2.674 2.674  1 1 

Προβλέψεις 229 (223)  19 22 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας (6) (19)  (3) (503) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 313 433  21 21 

Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων επενδύσεων (852) (852)  - - 

Προβλέψεις παροχών σε εργαζομένους 2 3  2 2 

Έξοδα απομείωσης/διαγραφής - -  227 - 

Λειτουργικό αποτέλεσμα προ των μεταβολών στο 
κεφάλαιο κίνησης 3.707 2.708  (128) (120) 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:      

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (2.082) 307  (658) (79) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 
(373) 262  (11) (12) 

Μείωση/(αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων 
απαιτήσεων 3 -  - - 

      

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες 1.255 3.277  (797) (211) 

Μείον:      

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (245) (372)  (21) (21) 

Καταβεβλημένοι φόροι - -  - - 

Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.010 2.905  (818) (232) 

Επενδυτικές δραστηριότητες      

Απόκτηση θυγατρικών- Επιστροφή κεφαλαίου, 
θυγατρικών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - -  - 991 

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων (5) (2)  (2) (1) 

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων 
παγίων - 2  - - 

Τόκοι εισπραχθέντες 6 20  3 3 

Μερίσματα εισπραχθέντα - -  60 - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 1 20  61 993 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες      

Εξοφλήσεις δανείων (1.113) (1.297)  - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.113) (1.297)  - - 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (102) 1.628  (757) 761 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου 3.027 4.246  806 104 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 2.925 5.874  49 865 

 
 
 
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 Δήμος Γλυφάδας και συγκεκριμένα τα γραφεία επί της Λ. 
Βουλιαγμένης 128. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας 
ανέρχεται την 30/06/2017 σε 12 και 3 άτομα αντίστοιχα. 
Οι συμμετοχές της Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2017 απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκλέχτηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
της 08/12/2015, η διάρκεια του έχει ορισθεί έως την 30/06/2021 και έχει ως εξής: 
 

ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ 

Γεώργιος Καλογερόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ. 

Γεώργιος Φειδάκης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 

Ιωάννης Παντούσης  Μέλος Δ.Σ. 

Νικόλαος Πιμπλής  Μέλος Δ.Σ. 

Ευάγγελος Κοροβέσης Μέλος Δ.Σ. 

 
 
Το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής εταιρείας F.G. EUROPE A.E. (εφεξής “FG”) είναι 50%. Λόγω 
της συμφωνίας των μετόχων για διορισμό της πλειοψηφίας των μελών του ΔΣ 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.  
 
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 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς («ΔΠΧΑ») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά».  
 
Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται κατ’ απαίτηση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Δεν 
υπάρχουν Πρότυπα ή Διερμηνείες που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής 
τους. Επίσης, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους και 
με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). 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
 Δεκεμβρίου 

2016. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30

η
 Ιουνίου 2017 εγκρίθηκαν από 

το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 20 Ιουλίου 2017.  
 
 

 Ποσοστό Συμμετοχής 

Επωνυμία θυγατρικής 30/06/2017 31/12/2016 

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. 100,00% 100,00% 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. 100,00% 100,00% 
CITY ELECTRIC A.E. 100,00% 100,00% 
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 100,00% 100,00% 
R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. 100,00% 100,00% 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ  Α.Ε. 100,00% 100,00% 
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Στρογγυλοποιήσεις 

Τυχόν διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των 
αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.  
 

2.1 Βασικές λογιστικές πολιτικές 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 

30/06/2017 περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με αυτές των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων. Οι λογιστικές πολιτικές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, 

είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών 

Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2016, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και 

Διερμηνείες που ισχύουν από την 01/01/2017 (βλ. σημείωση 2.2). Ως εκ τούτου, οι συνημμένες 

ενδιάμεσες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις 

τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2016, οι οποίες και 

περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων αποτίμησης που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

2.2. Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές 

2.2.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων 

τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Δεν υπάρχουν νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις ή Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων 

τα οποία έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2017 ή 

μεταγενέστερα. 

 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
α.  Συναλλαγματικός κίνδυνος: Δεν υπάρχει σημαντική έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο. 
 
β.  Πιστοδοτικός κίνδυνος: Δεν υπάρχει έκθεση σε σημαντικό πιστοδοτικό κίνδυνο. 
 
γ. Κίνδυνος ταμειακών ροών και επιτοκίου: Η εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο ταμειακών ροών που 

προέρχεται από ενδεχόμενη μεταβολή των επιτοκίων, τα οποία θα διαφοροποιήσουν θετικά ή 
αρνητικά τις ταμειακές εισροές ή / και εκροές που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ή / και  
υποχρεώσεις.  

 
δ. Κίνδυνος Αγοράς: Επί του παρόντος δεν υφίσταται σημαντική έκθεση σε κινδύνους αγοράς. 
 
4. Εκτιμήσεις 

 
Η σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την 
υιοθέτηση παραδοχών που επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και των λογιστικών 
αξιών των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, των εσόδων και των εξόδων. 
Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις που 
υιοθετήθηκαν από τη Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου, είναι συνεπείς με 
αυτές που εφαρμόστηκαν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2016. Επίσης, οι κύριες 
πηγές δημιουργίας αβεβαιοτήτων, που υπήρχαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 
31/12/2016, παρέμειναν ίδιες και για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εξαμηνιαίας 
περιόδου που έληξε την 30/06/2017. 

 
 



R.F. ENERGY A.E 
Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30η Ιουνίου 2017 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 12 

5. Κεφαλαιακή διάρθρωση 
 
Η εταιρεία μεριμνά ούτως ώστε η κεφαλαιακή της δομή να της παρέχει ανά πάσα στιγμή να είναι σε 
πλήρη συμμόρφωση με τους όρους των προγραμμάτων επιχορήγησης στα οποία έχει εισέλθει.  
 
6. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 
 
 Όμιλος Εταιρεία 

 1/1-
30/06/2017 

1/1-
30/06/2016 

1/1-
30/06/2017 

1/1-
30/06/2016 

Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας  4.970 4.422 - - 
Πωλήσεις υπηρεσιών - - 70 73 

Σύνολο 4.970 4.422 70 73 

 
 
7. Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) 
 
 Όμιλος Εταιρεία 

 
1/1-

30/06/2017 
1/1-

30/06/2016 
1/1-

30/06/2017 
1/1-

30/06/2016 

Χρηματοοικονομικά έξοδα:     

 - Χρεωστικοί τόκοι  (212) (334) - - 

- Τραπεζικά και συναφή έξοδα (6) (7) - - 

- Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείου (16) (16) - - 

- Χρημ/μικό κόστος πρόβλεψης 
απομάκρυνσης εξοπλισμού 

(58) (55) - - 

-Προμήθειες εγγυητικών επιστολών (21) (21) (21) (21) 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (313) (433) (21) (21) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα:     
- Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 6 20 3 3 
-Έσοδα συμμετοχών (μερίσματα) - - - 500 
-Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα - - 22 - 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 6 20 25 503 

Χρηματοοικονομικών έξοδα (καθαρά) (307) (413) 4 482 

 
 
8. Φόρος εισοδήματος 
 

 Όμιλος Εταιρεία 

 
1/1-

30/06/2017 
1/1-

30/06/2016 
1/1-

30/06/2017 
1/1-

30/06/2016 

Τρέχων φόρος εισοδήματος  (89) (64) - - 

Αναβαλλόμενος φόρος  
πίστωση στα αποτελέσματα (368) (242) - - 

Αναμόρφωση Έκτακτης Εισφοράς - - - - 

Φόρος Εισοδήματος στα  
αποτ/τα (χρέωση)/πίστωση (457) (306) - - 

 
Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο 4334/2015 που ψηφίστηκε την 16/07/2015 και το Ν. Ν.4336/2015 
που ψηφίστηκε την 14/8/2015, ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων που εδρεύουν 
στην Ελλάδα αυξήθηκε από 26% σε 29% για τις χρήσεις που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 
και η προκαταβολή φόρου εισοδήματος αυξήθηκε από 80% σε 100% για τα κέρδη που προκύπτουν 
σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. 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 
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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: 
 

 
Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η Εταιρεία και οι ενοποιούμενες θυγατρικές, λόγω της υπαγωγής 
τους στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 82 παράγραφος 5 Ν. 2238/1994 έλαβαν Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με Γνώμη 
χωρίς επιφύλαξη. Για τη χρήση 2014 και 2015 η Εταιρεία και οι θυγατρικές ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ, 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΑΕ, ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΕ και ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΕ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65A  παραγρ. 1 Ν.4174/2013, έλαβαν Έκθεση Φορολογικής 
Συμμόρφωσης με Γνώμη χωρίς επιφύλαξη. Για τη χρήση 2016 ο φορολογικός έλεγχος από τους 
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για την Εταιρεία και τις θυγατρικές ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ, ΑΙΟΛΙΚΗ 
ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΑΕ, ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΕ και ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΕ βρίσκεται σε 
εξέλιξη και η σχετικές εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθούν μετά τη 
δημοσίευση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01/01-30/06/2017. Αν μέχρι 
την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις 
εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν μεγάλη επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και 
του Ομίλου. Βάση της ΠΟΛ.1124/2015, οι θυγατρικές CITY ELECTRIC ΑΕ και RF ENERGY 
ΟΜΑΛΙΕΣ ΑΕ για τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016 εξαιρούνται από το ετήσιο πιστοποιητικό από 

Όμιλος Ανέλεγκτη χρήση από τις αρμόδιες αρχές 

  
Χωρίς Έκθεση Φορολογικής 

Συμμόρφωσης 

 
Με Έκθεση Φορολογικής 

Συμμόρφωσης 

R.F. ENERGY A.E. 2010 
2011, 2012, 2013, 2014 και 

2015 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. - 2012, 2013, 2014 και 2015 

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. 2010 
2011, 2012, 2013, 2014 και 

2015 
CITY ELECTRIC A.E. 2010, 2014,2015 και 2016 2011, 2012 και 2013 
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ 
Α.Ε. 

2010 2011, 2012, 2013,2014 και 
2015 

R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ 
Α.Ε.(συγχωνεύθηκε το 2013)  

2010 2011, 2012 και 2013 

R.F. ENERGY  ΤΣΟΥΚΚΑ 
Α.Ε.(συγχωνεύθηκε το 2013) 

2010 2011, 2012 και 2013 

R.F. ENERGY  ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 
Α.Ε.(συγχωνεύθηκε το 2012) 

2010 2011, 2012  

R.F. ENERGY  
ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ 
Α.Ε.(συγχωνεύθηκε το 2012) 

2010 2011, 2012  

R.F. ENERGY  ΛΑΚΩΜΑ 
Α.Ε.(συγχωνεύθηκε το 2012) 

2010 2011, 2012  

R.F. ENERGY  ΠΡΑΡΟ 
Α.Ε.(συγχωνεύθηκε το 2012) 

2010 2011, 2012  

R.F. ENERGY  ΣΧΙΖΑΛΗ 
Α.Ε.(συγχωνεύθηκε το 2012) 

2010 2011, 2012  

R.F. ENERGY  ΚΑΛΑΜΑΚΙ 
Α.Ε.(συγχωνεύθηκε το 2012) 

2010 2011, 2012  

R.F. ENERGY  ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ 
Α.Ε.(συγχωνεύθηκε το 2012) 

2010 2011, 2012  

R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. 2010, 2014,2015 και 2016 2011, 2012 και 2013 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. 2010 
2011, 2012, 2013,2014 και 

2015 
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νόμιμους ελεγκτές που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65A του Ν. 4174/2013, καθώς τα 
ακαθάριστα έσοδά της κάθε εταιρείας δεν υπερβαίνουν το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ 
ετησίως.  
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/2016 δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου οι 
επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επισημάνσεις για παραβάσεις  

της φορολογικής νομοθεσίας. 
 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης έχουν ως εξής: 
 Όμιλος Εταιρεία 

 1/1-
30/06/2017 

1/1-
31/12/2016 

1/1-
30/06/2017 

1/1-
31/12/2016 

Αναβαλλόμενος φόρος ενεργητικού     
- μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες 1.305 1.317 - - 
- αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  2 2 - - 
-έκτακτη εισφορά (ΛΑΓΗΕ) - 68 - - 
-λοιπά (accruals) 85 4 - - 
- διαγραφή εξόδων πολυετούς 
απόσβεσης 289 289 - - 
-χρηματοοικονομικό κόστος 
απομάκρυνσης εξοπλισμού 356 327 - - 
-Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 7 7 - - 
Συμψηφισμοί (1.518) (1.514)   
Αναβαλλόμενος φόρος παθητικού     
-αποσβέσεις παγίων (2.520) (2.252) - - 
- κρατικές επιχορηγήσεις (2.300) (2.155) - - 
- άδειες λειτουργίας (891) (904) - - 
-αποσβέσεις εξόδων σύναψης δανείου  (19) (26) - - 
- κεφαλαιοποίηση τόκων (105) (100) - - 
Συμψηφισμοί 1.518 1.514   

Καθαροί αναβαλλόμενοι φόροι (3.791) (3.423) - - 

 
Αναβαλλόμενοι φόροι      
Ενεργητικού 526 500 - - 
Παθητικού (4.317) (3.923) - - 

Καθαροί αναβαλλόμενοι φόροι (3.791) (3.423) - - 

 
 
9. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

 
 Όμιλος Εταιρεία 

 30/06/2017  31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016 

Ταμείο    330   330 11  11 

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας  2.595 2.697 39 795 

Σύνολο 2.925 3.027 49 806 

 
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 
διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 
 
10. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

ΟΜΙΛΟΣ 
Γήπεδα- 

Οικόπεδα 

Κτίρια και 
τεχνικά 

έργα 

Μηχανήματα-
Εγκ/σεις-
Λοιπός 
Μηχ/κός 

Εξοπλισμός 

Μετ/κά 
Μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακιν/σεις 
υπό 

εκτέλεση 
Σύνολο 

        

Αξία κτήσης 1.081 10.008 70.398 12 120 2.912 84.531 

Σωρευμένες αποσβέσεις - (3.263) (24.890) (10) (104) - (28.267) 

Αναπόσβεστη αξία 
01/01/16 1.081 6.745 45.508 2 16 2.912 56.264 

Προσθήκες - - - - 1 10 11 
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Διαγραφές - - - (10) - - (10) 

Αποσβέσεις περιόδου - (566) (4.386) - (5) - (4.957) 

Αποσβέσεις Πωληθέντων  - - - 8 - - 8 

Αξία κτήσης 1.081 10.008 70.398 2 121 2.922 84.532 

Αποσβέσεις - (3.829) (29.276) (2) (109) - (33.216) 
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/16 1.081 6.179 41.122 - 12 2.922 51.316 

        

1/1- 30/06/2017        

Προσθήκες - - - - 1 3 4 

Πωλήσεις παγίων - - - - - - - 

Αποσβέσεις περιόδου - (283) (2.192) - (1) - (2.476) 

Αποσβέσεις πωληθέντων - - - - - - - 

30/06/2017        

Αξία κτήσης 1.081 10.008 70.398 2 122 2.925 84.536 

Σωρευμένες αποσβέσεις - (4.112) (31.468) (2) (110) - (35.692) 

Αναπόσβεστη αξία 
30/06/17 

1.081 5.896 38.930 - 12 2.925 48.844 

 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Κτίρια και 

τεχνικά έργα 
Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Αξία κτήσης 5 - 70 75 

Σωρευμένες αποσβέσεις (5) - (68) (73) 

Αναπόσβεστη αξία 01/01/2016 - - 2 2 

1/1- 31/12/2016     

Προσθήκες - - - - 

Πωλήσεις παγίων - - - - 

Αποσβέσεις περιόδου - - (2) (2) 

Αποσβέσεις Πωληθέντων - - - - 

31/12/2016     

Αξία κτήσης 5 - 70 75 

Σωρευμένες αποσβέσεις (5) - (70) (75) 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/16 - - - - 

     

1/1- 30/06/2017     

Προσθήκες - - 1 1 

Αποσβέσεις περιόδου - - - - 

30/06/2017     

Αξία κτήσης 5 - 71 76 

Σωρευμένες αποσβέσεις (5) - (70) (75) 

Αναπόσβεστη αξία 30/06/17 - - 1 1 

 
 
11. Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις 
 
 Όμιλος Εταιρεία 

 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016 

Πελάτες  5.888 7.051 77 71 
Ελληνικό δημόσιο – χρεωστικός ΦΠΑ 1.154 1.151 2 1 
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 379        365 252 253 
Λοιπές απαιτήσεις από Συνδεδεμένες 
επιχ/σεις 2750 - 1.100 508 
Προκαταβολές σε προμηθευτές 9 2 - - 
Χρεώστες Διάφοροι 5 19 - 227 

Σύνολο 10.185 8.588 1.431 1.060 
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12. Δάνεια 
 

Όμιλος 
30 Ιουνίου 2017 

< 1 έτος 
από 1 έτος 
μέχρι 2 έτη 

από 2 έτη 
μέχρι 5 έτη 

> 5 έτη 

Δάνεια 2.241 2.263 5.019 635 

Σύνολο 2.241 2.263 5.019 635 

 
Ο παραπάνω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις του Ομίλου με βάση την υπολειπόμενη συμβατική 
διάρκεια κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Τα ποσά του πίνακα αναφέρονται στην ονομαστική αξία της 
υποχρέωσης και ως εκ τούτου δύναται να μη συμφωνούν με τα ποσά που αναφέρονται στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης. 
 
ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

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

εξέδωσε απλό ομολογιακό δάνειο του Ν.3156/2003, ποσού €12.800 που καλύφθηκε αρχικά από την 

LBBW LUXEMBURG SA και την LANDESBANK BADEN WURTTEMBERG. Το δάνειο περιελάμβανε 

τρεις (3) σειρές ομολογιών εκ των οποίων κατά την 30/06/2017 παραμένει ανεξόφλητο μέρος της Α’ 

Σειράς και συγκεκριμένα ποσό €1.593 που κατέχεται από την LANDESBANK BADEN 

WURTTEMBERG. Η Α’ Σειρά έχει διάρκεια έως την 30/03/2021 και σταθερό επιτόκιο 5,80%. Προς 

εξασφάλιση του δανείου η εταιρεία προχώρησε στην παροχή εξασφαλίσεων οι οποίες περιλαμβάνουν 

τον παραγωγικό της εξοπλισμό, τους τραπεζικούς της λογαριασμούς, τις μελλοντικές της απαιτήσεις 

από τη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συνάψει με τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και την 

ενεχυρίαση των μετοχών του εκδότη. Στους όρους του δανείου περιλαμβάνεται και 

χρηματοοικονομικός όρος μετρήσιμος σε εξαμηνιαία βάση με τον οποίο η εταιρεία βρίσκεται σε 

συμμόρφωση.  

 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. 

Την 21/12/2009 η εταιρεία σύναψε κοινό ομολογιακό δάνειο αρχικού ποσού €5.934 που καλύφθηκε 

από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Κύπρου). Το δάνειο έχει διάρκεια 

14 έτη και κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 6Μ πλέον σταθερού περιθωρίου 2,30%. 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 είναι πληρωτέο σε 28 εξαμηνιαίες επετειακές δόσεις, με τις 15 πρώτες 

να έχουν καταβληθεί έως τις 30/06/2017 διαμορφώνοντας το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου σε 

ποσό €2.755. 

 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. 

Η εταιρεία προχώρησε στη σύναψη ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού € 35.246 που καλύφθηκε από 

την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Κύπρου). Το δάνειο έχει διάρκεια 

11,5 ετών με περίοδο χάριτος 12 και 24 μηνών κατά περίπτωση, κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 6Μ 

πλέον σταθερού περιθωρίου 3,80% και 4,00% κατά περίπτωση, με αντικείμενο χρηματοδότησης α) 

την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του επενδυτικού κόστους για την κατασκευή των τριών Αιολικών 

σταθμών της, β) την βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση έναντι των εγκεκριμένων επιχορηγήσεων και γ) 

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

Αιολικών Σταθμών. 

Η σειρά ομολογιών που αφορούν την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του επενδυτικού κόστους για 

την κατασκευή των τριών Αιολικών Σταθμών της Εταιρείας θα αποπληρωθεί σε είκοσι μία ισόποσες 

δόσεις, εκ των οποίων μέχρι τις 30/06/2017 έχουν καταβληθεί 13. 

Προς εξασφάλιση του ομολογιακού δανείου έχει παρασχεθεί πλήρης και ανεπιφύλακτη εγγύηση από 

τον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας, R.F. ΕΝΕRGY Α.Ε., έχοντας συστήσει ενέχυρο επί του συνόλου 

των μετοχών της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΑΔΕΡΕΣ. Επιπροσθέτως, έχει συσταθεί ενέχυρο επί των απαιτήσεων της 
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εταιρείας από τις συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συνάψει με την ΛΑΓΗΕ 

Α.Ε., επί των τραπεζικών λογαριασμών της και επί των ασφαλιστήριων συμβολαίων και συμβάσεων 

που υποχρεούται να διατηρεί, καθώς και επί των εγκεκριμένων επιχορηγήσεων για τα επενδυτικά 

σχέδια. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου κατά την 30/06/2016 ανέρχεται σε ποσό €5.810. 

Οι χρεωστικοί τόκοι επί όλων των ανωτέρω δανείων ανήλθαν για τη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 

2017 σε € 212 ενώ για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2016 ανήλθε σε € 334. Εντός του 

πρώτου εξαμήνου του 2017 πραγματοποιήθηκαν συνολικές αποπληρωμές € 1.113 έναντι των 

ανωτέρω υφιστάμενων μακροπρόθεσμων δανείων που έχει συνάψει ο Όμιλος. 

 

13. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
 Όμιλος  Εταιρεία 

 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016 

Συνδεδεμένες επιχ/σεις  - 12 - 12 
Προμηθευτές 61 103 3 4 
Δεδουλευμένα έξοδα  279 42 27 6 
Επιταγές προμηθευτών πληρωτέες  - 166 - - 
Επιστρεπτέα Επιχορήγηση 1.042 1.042 - - 
Πιστωτές διάφοροι 18 4 13 2 
Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων 46 46 - - 
Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρησεων 54 54 5 5 
Φόροι-Τέλη 81 235 18 22 
Λοιπά 10 23 5 12 

Σύνολο 1.591 1.727 71 63 

 
14. 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 
Διοίκηση με την Εταιρεία και συγγενείς με αυτήν εταιρείες. Συνδεμένα μέρη επίσης είναι τα στελέχη της 
Διοίκησης καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα υπόλοιπα των απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24. 
 
 
Εταιρεία: 
   

Απαιτήσεις από: 30/06/2017 31/12/2016 

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 8 9 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ A.E. 3 7 

CITY ELECTRIC A.E. 4 4 

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.  416 476 

R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. 122 53 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. 18 24 

ΣΑΙΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. 17 17 

FG EUROPE AE 600 - 

Σύνολο 1.188 590 
 
 30/06/2017 31/12/2016 

Υποχρεώσεις προς:   
F.G. EUROPE - 12 

Σύνολο - 12 

 

Έσοδα: 1/1-30/06/2017 1/1-30/06/2016 

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 13 15 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ A.E. 8 9 

CITY ELECTRIC A.E. 6 6 
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ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.  6 6 

R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. 28 27 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. 31 31 

Σύνολο 92 94 

 
 
Έξοδα: 1/1-30/06/2017 1/1-30/06/2016 

ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. 50 50 
F.G. EUROPE 5 5 

Σύνολο 55            55 

 
 
 
Έσοδα από Μερίσματα: 1/1-30/06/2017 1/1-30/06/2016 

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.  - 500 
 
 
Όμιλος: 
 
Απαιτήσεις από: 30/06/2017 31/12/2016 

F.G EUROPE Α.Ε. 2750 - 

ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. 21 21 

Σύνολο 2.771 21 

   

 
 
 
Υποχρεώσεις προς: 

 
 
 
 

1/1-30/06/2017 31/12/2016 

F.G EUROPE Α.Ε. - 12 

Σύνολο -  12 

 
 
   

Έξοδα:   

F.G EUROPE Α.Ε. (5) (5) 

ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. (57) (57) 

Σύνολο (62) (62) 

 
 
   
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου  
και Στελέχη Διοίκησης: Όμιλος Εταιρεία 

 
1/1-

30/06/2017 
1/1-

30/06/2016 
1/1-

30/06/2017 
1/1-

30/06/2016 

Αμοιβές – Λοιπές Παροχές: 
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου 
και στελεχών διοίκησης (111) (104) (111) (104) 

Σύνολο (111) (104) (111) (104) 

 
 
15. Δεσμεύσεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και αβεβαιότητες 
 
15.1 Δεσμεύσεις 
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας ΚΑΛΛΙΣΤΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. υφίστανται εμπράγματα βάρη που απορρέουν από τη σύσταση ενεχύρου επί των 
ανεμογεννητριών της θυγατρικής, αναπόσβεστης αξίας την 30/06/2017 ποσού € 5.499. 



R.F. ENERGY A.E 
Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30η Ιουνίου 2017 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Την 30/6/2017, η Εταιρεία έχει εγγυηθεί δάνεια θυγατρικών της συνολικού υπολοίπου € 8.565 
(31/12/2016: € 9.503), τα οποία αποπληρώνονται σταδιακά μέχρι το 2023 καθώς και εγγυητικές 
επιστολές που παραχωρήθηκαν υπέρ θυγατρικής εταιρείας ποσού €2.062. Ως εξασφάλιση για την 
έκδοση των εγγυητικών επιστολών έχει δεσμευτεί από την τράπεζα κατάθεση της εταιρείας ποσού 
€515 και έχει συσταθεί ενέχυρο επί του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας RF ENERGY 
ΟΜΑΛΙΕΣ ΑΕ. 
 
Οι μελλοντικές καταβολές από συμβάσεις για ενοικιάσεις κτιρίων μέχρι το έτος 2020 αναμένεται να 
ανέλθουν για τον Όμιλο και την Εταιρεία σε € 389 και € 347 αντίστοιχα. 
Οι μελλοντικές καταβολές από συμβάσεις για ενοικιάσεις αυτοκινήτων μέχρι το έτος 2020 αναμένεται 
να ανέλθουν για τον Όμιλο σε € 30. 
Οι μελλοντικές καταβολές από συμβάσεις για ενοικιάσεις χώρων για εγκατάσταση Αιολικών πάρκων 
μέχρι το έτος 2041 αναμένεται να ανέλθουν για τον Όμιλο και την Εταιρεία σε € 3.221 και € 2.871 
αντίστοιχα. 
 
 
15.2 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν είναι οριστικές, καθώς υπάρχουν ανέλεγκτες χρήσεις. 
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών που συμμετέχουν στην ενοποίηση παρατίθενται 
αναλυτικά στη σημείωση 8 των Επεξηγηματικών Σημειώσεων. Κατά την 30/06/2017 έχουν σχηματιστεί 
προβλέψεις ανέλεγκτων χρήσεων ποσού € 5 για την Εταιρεία και € 54 για τον Όμιλο. 
 

Εντός του 2011 κατατέθηκαν από ανταγωνίστριες εταιρείες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 
αιτήσεις ακύρωσης εναντίον αδειών παραγωγής που χορηγήθηκαν από την ΡΑΕ στην 100% 
θυγατρική εταιρεία R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. η οποία έχει ασκήσει παρεμβάσεις προς απόρριψη 
αυτών των αιτήσεων ακύρωσης. Έχει οριστεί δικάσιμος, μετ’αναβολής για τον Νοέμβριο του 2017. 
 
Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση 
στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 
 
 

16. Γεγονότα μετά την λήξη της εξαμηνιαίας περιόδου αναφοράς 

Δεν έχουν συμβεί άλλα 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. 


