
R.F. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ R.F. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

(Δημοσιευμένα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ )

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της R.F. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της πρέπει να 
εξασφαλήσει προσβαση στις συνοπτικές εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση  επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση όπου αναρτώται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

εξασφαλήσει προσβαση στις συνοπτικές εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση  επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση όπου αναρτώται τα εν λόγω στοιχεία.

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Δήμος Γλυφάδας,  Λ. Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ. 166 74

(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Δήμος Γλυφάδας,  Λ. Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ. 166 74
Αρ. ΓΕΜΗ 121616301000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015
Αρμόδια Εποπτική Αρχή: Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  53.785        56.264          1                                    
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Άυλα περιουσιακά στοιχεία 10.673        10.870          1                                    

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 510             494               40.285         40.285            

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΒΕΑ- Γενικό Εμπορικό Μητρώο
Πρόεδρος: Γεώργιος Καλογερόπουλος 
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος:Γεώργιος Φειδάκης Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 510             494               40.285         40.285            

Απαιτήσεις από πελάτες 7.043          7.629            1.336                       
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.796          5.877            1.380                          

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος:Γεώργιος Φειδάκης
Μέλος:Ιωάννης Παντούσης
Μέλος: Ευάγγελος Κοροβέσης
Μέλος: Νικόλαος Πιμπλής

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.796          5.877            1.380                          

Ημερομηνία έγκρισης από το 
Διοικητικό Συμβούλιο των εξαμηνιαίων  
 οικονομικών καταστάσεων:

4/8/2016 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 79.807       81.134         43.003       42.655          

Μέλος: Νικόλαος Πιμπλής

 οικονομικών καταστάσεων:

Ορκωτός Ελεγκτής : Χριστίνα Τσιρώνη  (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 36671) 
Ελεγκτική Εταιρεία : GRANT THORNTON Α.Ε. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΕλεγκτική Εταιρεία : GRANT THORNTON Α.Ε. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Με σύμφωνη γνώμη Μετοχικό Κεφάλαιο (α) 11.195        11.195          11.195         11.195            

Διεύθυνση Διαδικτύου: http:\\www.rfenergy.gr Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 28.984        28.598          31.704         31.367            
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 40.179       39.793         42.899       42.562          
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 13.169        14.368          -                              

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 22.386        22.922          35                                

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.244          2.455            -                              Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.244          2.455            -                              

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.829          1.596            69                                

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 39.628       41.341         104                              Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 39.628       41.341         104                              

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ε)=(γ)+(δ) 79.807       81.134         43.003       42.655          

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

1/1/2016-
30/06/2016

1/1/2015-
30/06/2015

1/1/2016-
30/06/2016

1/1/2015-
30/06/2015

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2016 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2015

Κύκλος εργασιών 4.422              5.703             73                76                
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 1.413              2.756             (5)                 (5)                 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.105              2.227             (145)             (158)             Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.105              2.227             (145)             (158)             
Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων 692                 1.755             337              243              `
Μείον φόροι (306)                (781)              -                   -                   
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (Α) 386                 974                337              243              
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) 
μετά από φόρους (Β) -                      - -                   -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/ 
(έξοδα) μετά από φόρους (Α)+(Β) 386                 974                337              243              

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 2.927              4.013             (144)             (156)             

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
 (ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015
Έμμεση μέθοδος 1/1/2016-

30/06/2016
1/1/2015-

30/06/2015
1/1/2016-

30/06/2016
1/1/2015-

30/06/2015

(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)  (ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Όμιλος Εταιρεία 

30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015 30/06/2016 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 
χρήσης (1/1/2016 και 1/1/2015 39.793               38.287            42.562            42.440             

Λειτουργικές δραστηριότητες
χρήσης (1/1/2016 και 1/1/2015 
αντίστοιχα)

39.793               38.287            42.562            42.440             

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους (συνεχιζόμενες και 386 1.506              337 122                 

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 
692             1.755            337                             από φόρους (συνεχιζόμενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες)
386 1.506              337 122                 692             1.755            337                             

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 
χρήσης -  (30/06/2016 και 40.179            39.793          42.899         42.562           

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
χρήσης -  (30/06/2016 και 
31/12/2015 αντίστοιχα)

40.179            39.793          42.899         42.562           

Αποσβέσεις 2.674          2.674            1                                    
Προβλέψεις (223)            (191)              22Προβλέψεις (223)            (191)              22
Παροχές σε εργαζόμενους 3                3                  2                 
Έξοδα απομείωσης / διαγραφής -                 182               -                                     
Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων επενδύσεων (852)            (888)              -                                     Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων επενδύσεων (852)            (888)              -                                     
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (19)             (9)                 (503)                          
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 433             483               21                                  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 433             483               21                                  

47 0 -280 0
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις 
λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 307             (2.098)           (79)                             ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 307             (2.098)           (79)                             
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

262             305               (12)                               
1) Δεν έχει σημειωθεί μεταβολή στις λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας 
σε σχέση με με την χρήση  που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μείον:2) Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο, 
καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/06/2016 παρατίθενται 
αναλυτικά στην σημείωση (1) των οικονομικών καταστάσεων.

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
(372)            (427)              (21)                               

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.905         1.789           (232)                            

3)  Δεν υπάρχουν εταιρείες που ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για πρώτη φορά την τρέχουσα περίοδο.
Δεν έχει επέλθει αλλαγή στην μέθοδο ενσωμάτωσης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

αναλυτικά στην σημείωση (1) των οικονομικών καταστάσεων.

4) Την 30/06/2016 δεν κατέχονται ίδιες μετοχές της Εταιρείας ούτε από την ίδια ούτε από τις θυγατρικές της. Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.905         1.789           (232)                            
Επενδυτικές δραστηριότητες

4) Την 30/06/2016 δεν κατέχονται ίδιες μετοχές της Εταιρείας ούτε από την ίδια ούτε από τις θυγατρικές της.
5)Τα ποσά των Λοιπών Συνολικών Εσόδων μετά από φόρου̋ προέρχονται από επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού και 
ανέρχονται σε € 0και σε € (2) για τον Όμιλο και €0 και €(1) για την Εταιρεία, για την χρήση που έληξε την 30/06/2016 και 31/12/2015, 
αντίστοιχα.

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

6) Η εταιρεία και οι θυγατρικές της ενοποποιήθηκαν δια της μεθόδου της πλήρους ενοποίησης , με ποσοστό 50% στον Όμιλο της F.G. 
EUROPE A.E.

αντίστοιχα.

-                 -                   991                            

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (2)               (23)               (1)                                   

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 2                - -

7) Oι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιριών δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για 
ορισμένες χρήσεις, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα 
εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης για την χρήση που έχει σχηματίσει ο Όμιλος και η Εταιρεία σε σχέση με το 

EUROPE A.E.

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 2                - -

Τόκοι εισπραχθέντες 20               11                 3                                    

εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης για την χρήση που έχει σχηματίσει ο Όμιλος και η Εταιρεία σε σχέση με το 
θέμα αυτό ανέρχεται σε €54χιλ. και €5 χιλ. αντίστοιχα. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των λοιπών θυγατρικών της 
παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 5 των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. Τόκοι εισπραχθέντες 20               11                 3                                    

8) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/06/2016 είναι : Όμιλος 13, Εταιρεία 4 άτομα. Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 20              (12)               993                          

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 5 των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εξοφλήσεις δανείων (1.297)         (1.382)           -                                     
9) Τα ποσά σε χιλ. € των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων των εταιριών του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της Εταιρείας με τα 

                                                                 την  31/12/2015  είναι : Όμιλος 13, Εταιρεία 4 άτομα .  

Εξοφλήσεις δανείων (1.297)         (1.382)           -                                     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.297)       (1.382)         -                                     
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - 94 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 1.628         395              761                            

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

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - 94 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 1.628         395              761                            
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών (62) (55) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 4.246         2.025           104                           
γ) Έσοδα από Μερίσματα - 500 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 5.874         2.420           865                           γ) Έσοδα από Μερίσματα - 500 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 5.874         2.420           865                           
δ) Απαιτήσεις 21 868
ε) Υποχρεώσεις - -
στ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης (104) (104)στ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης (104) (104)
ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - -
η) Υποχρεώσεις προς τα διεθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - -
10) Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2016 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να 10) Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2016 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να 
διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην σχετική 
σημείωση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

                     Γλυφάδα Αττικής 04 Αυγούστου 2016

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                      ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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