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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 
Προς τους Μετόχους της  
R.F. ENERGY Α.Ε. 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών  Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της R.F. ENERGY Α.Ε. («η Εταιρεία»), που αποτελούνται από 
τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών 
ροών της πρώτης, υπερδωδεκάμηνης, χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή (2 Αυγούστου 2006 έως και 31 Δεκεμβρίου 
2007) καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
 
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 
απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την 
διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε 
τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας 
με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και 
περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. 
Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση 
και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις 
και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των 
εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης 
μας. 
 
Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την 
οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007, την χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές 
της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή στη σημείωση 9 επί των 
οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές 
αρχές από συστάσεως και ως εκ τούτου η φορολογική της θέση δεν έχει καταστεί οριστική.  
 
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 
Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις. 
 

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2008 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 

Γιάννης Γ. Μυστακίδης 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16511 

 
Ernst & Young (Hellas) Α.Ε. 

(Α.Μ. ΣΟΕΛ 107) 
11ο χλμ. Εθν. Οδού Αθ.Λαμίας 

144 51 Μεταμόρφωση 
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R.F. ENERGY A.E. 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
Για την υπερδωδεκάμηνη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 
 

 Σηµ. 31/12/07 
   
Έσοδα πωλήσεων 5 596 
Μείον : Κόστος Πωλήσεων 6 (321) 
Μικτό Κέρδος   275 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 5 4 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  7 (364) 

Λειτουργικό κέρδος προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων  (85) 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 8 (30) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  8 315 
   
Κέρδη προ φόρων   200 
   
Φόρος εισοδήµατος  9 (50) 
   
Καθαρά κέρδη περιόδου μετά φόρων  150 

   
Βασικά κέρδη περιόδου ανά μετοχή (σε Ευρώ) 10 0,01 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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R.F. ENERGY A.E.  
Ισολογισμός   
της 31 Δεκεμβρίου 2007  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Σηµ. 31.12.2007 

Μακροπρόθεσμο Ενεργητικό  
Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 11 386 
Συμμετοχές σε θυγατρικές 12 7.539 
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 12 1.482 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  15 
Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού  9.422 

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις   
Χρεώστες 13 862 
Ταµιακά διαθέσιµα  14 6.775 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  7.637 
Σύνολο Ενεργητικού   17.059 

   
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Μετοχικό κεφάλαιο  15 15.000 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο   (138) 
Αδιανέμητα κέρδη / (Σωρευμένες ζημιές)   150 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  15.012 
   
   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος παθητικού 9 4
  

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Βραχυπρόθεσμα ∆άνεια  16 2.002 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  41 
  2.043 
Σύνολο υποχρεώσεων  2.047 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων    17.059 

 
Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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R.F. ENERGY A.E 
Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 
Για την υπερδωδεκάμηνη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007 
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 
 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο 

Αδιανέμητα 
κέρδη Σύνολο 

Υπόλοιπο την 2/8/2006 10.000 - - 10.000 

     

Καθαρό κέρδος χρήσεως - - 150 150 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 5.000 (138) - 4.862 

Υπόλοιπο την 31/12/2007 15.000 (138) 150 15.012 
 

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών 
Καταστάσεων.  
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R.F. ENERGY A.E 
Καταστάσεις Ταμειακών Ροών    
Για την υπερδωδεκάμηνη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 

 2.8.06 -31/12/07  
Λειτουργικές δραστηριότητες  
Κέρδη προ φόρων 200 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:  
Αποσβέσεις 12 
Πιστωτικοί τόκοι (133) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 30 
Λειτουργικό αποτέλεσμα προ των μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης 109 
  
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου  
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:  
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (862) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 41 
Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπροθεσμών απαιτήσεων (15) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (727) 
Μείον:  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (30) 

Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (757) 
  
Επενδυτικές δραστηριότητες  
Απόκτηση θυγατρικών και συγγενών (9.021) 
Αγορά ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (398) 
Τόκοι εισπραχθέντες 133 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (9.286) 
  
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  
Εισπράξεις κεφαλαίων 15.000 
Αναλήψεις δανείων 2.002 
Έξοδα ανάληψης κεφαλαίου (184) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 16.818 
  
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 6.775 
  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης - 
  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 6.775 

 
Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών 
Καταστάσεων. 



R.F. ENERGY A.E. 
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Όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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1. Σύσταση και δραστηριότητες της εταιρείας  
 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2006 στην Ελλάδα, με την με αριθμό 10840/2-8-2006 απόφαση του Νομάρχη 

Αθηνών δόθηκε άδεια σύστασης, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8675/3-8-2006 ΦΕΚ ΤΑΕ/ΕΠΕ και 

εγκρίθηκε το καταστατικό της Α.Ε. με επωνυμία R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών και 

διακριτικό τίτλο R.F. ENERGY Α.Ε. και έλαβε Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 

61197/01NT/B/06/149. 

Η διάρκειας της έχει ορισθεί σε 100 έτη. Έδρα της εταιρείας ορίσθηκε ο Δήμος Γλυφάδας και 

συγκεκριμένα το κατάστημα επί της Λ. Βουλιαγμένης 128. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού 

της Εταιρείας ανήρχετο την 31 Δεκεμβρίου 2007 σε 7 άτομα. Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το 

καταστατικό της είναι: 

• Η συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις  που έχουν ως αντικείμενο την 

δραστηριοποίησή τους στον τομέα της ενέργειας, την εξόρυξη, επεξεργασία, εμπορία και γενικότερα 

την εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην ενέργεια. 

• Η επένδυση σε αγορές και σε συμμετοχές αυξήσεων κεφαλαίων εταιρειών, με παρεμφερές 

αντικείμενο, η διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της και γενικά οποιαδήποτε 

δραστηριότητα σχετιζόμενη με κινητά ή ακίνητα, βιομηχανική ή εμπορική, παραπλήσια ή σχετική με 

τις προαναφερθείσες δραστηριότητες, που μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία και ανάπτυξή της. 

• Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε είδους στους τομείς γενικής διοίκησης, 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης, marketing και πληροφορικής. 

• Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, επίβλεψη, εγκατάσταση, οργάνωση, λειτουργία, συντήρηση, 

επέκταση, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή/και από οποιαδήποτε άλλη πηγή, μετά των συναφών τους 

εγκαταστάσεων καθώς και μέσων και προϊόντων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις 

δραστηριότητες της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ή μη πηγές ενέργειας,  ως 

και κάθε σχετική προς τα ανωτέρω δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, η ίδρυση εταιρειών, 

σύμπραξη  και συμμετοχή σε κάθε είδους και εθνικότητας επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες οποιουδήποτε 

τύπου με όμοιους,  συναφείς ή επ’ ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπούς.    

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει, συνεργάζεται, αντιπροσωπεύει, 

συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο.   

Επίσης, να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες, υποκαταστήματα, αντιπροσωπίες, να αναλαμβάνει κάθε συναφή 

εμπορική ή άλλη δραστηριότητα, να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή 

εμμέσως με τους σκοπούς της. 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, η εταιρεία δύναται να δανείζει, 

δανείζεται, να βρίσκει κεφάλαια και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα. 

Επιπρόσθετα να παρέχει εγγυήσεις, να δεσμεύει την εταιρεία και να υποθηκεύει ή ενεχυριάζει τα 

περιουσιακά της στοιχεία της για την κάλυψη υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που συνδέεται ή 
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συγκροτεί όμιλο και για λογαριασμό τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών, να αναπτύσσει, εμπορεύεται 

ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας, 

τεχνογνωσία και γενικά άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της R.F. ENERGY Α.Ε. ορίσθηκε στο ποσό των € 10.000, με την από 

23/4/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πραγματοποιήθηκε στις 30/04/2007 

αύξηση κατά € 5.000 του μετοχικού κεφαλαίου της, η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τους 

υφιστάμενους μετόχους. 

Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εντοπισμού κατάλληλων θέσεων για την δημιουργία  Αιολικών Σταθμών 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και ως εκ τούτου στο τέλος του 2006 πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση 

ανεμομετρικού ιστού σε περιοχή, στο Νομό Αρκαδίας, για την πραγματοποίηση ανεμολογικών μετρήσεων. 

Στις αρχές του 2007 και συγκεκριμένα την 16/1/2007 η εταιρεία προχώρησε σε εξ’ ολοκλήρου εξαγορά 

της εταιρείας ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. κατά 100%, έναντι του ποσού των € 1.350, που κατέχει τις 

απαιτούμενες άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση 

έργου που σχετίζεται με την κατασκευή Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 

15MW στην θέση «ΤΣΟΥΚΑ» του Δήμου Σκυρίτιδας – Βαλτετσίου, Νομού Αρκαδίας. 

Η Εταιρεία ανέλαβε την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών στους τομείς γενικής διοίκησης, 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης, διοικητικού σχεδιασμού, επίβλεψης, οργάνωσης και διαχείρισης του 

παραπάνω έργου, σύμφωνα με τον σκοπό της. 

Πραγματοποιήθηκε στις 12/4/2007 η εξ’ ολοκλήρου εξαγορά της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. 

κατά 100%, από την μητρική της εταιρεία F.G. EUROPE A.E. με ποσοστό 99,67% και ιδιώτες με 

ποσοστό 0,33%, έναντι του συνολικού ποσού των € 999, που κατέχει τις απαιτούμενες άδειες παραγωγής, 

εγκατάστασης και εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση έργου που σχετίζεται με την 

κατασκευή Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 10MW στην θέση «ΛΟΦΟΙ 

ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ» του Δήμου Δοϊράνης, Νομού Κικλίς. 

Η εταιρεία ανέλαβε την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών στους τομείς γενικής διοίκησης, 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με τον σκοπό της. 

Επίσης εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για συμμετοχή της εταιρείας, σε διαγωνισμό εξεύρεσης στρατηγικού 

επενδύτη από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης για την μετατροπή δύο εργοστασίων παραγωγής 

ζάχαρης, σε εργοστάσια παραγωγής Βιοαιθανόλης με συνολικό προϋπολογισμό ύψους € 100.000, για 

κάθε εργοστάσιο. Η εταιρεία προκρίθηκε στην δεύτερη φάση του εν λόγω διαγωνισμού, καθώς 

αξιολογήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία DELOITTE, που ανέλαβε την διεκπεραίωση διαγωνισμού. 

Ωστόσο, η μη ύπαρξη θεσμικού πλαισίου για την βιωσιμότητα της επένδυσης αποτελεί προς το παρόν 

ανασταλτικό παράγοντα για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, που παραμένει στάσιμος. Η εταιρεία 

βρίσκεται εν αναμονή των εξελίξεων.   

Κατόπιν η εταιρεία, προχώρησε στις 29/08/2007 σε αύξηση ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής εταιρείας 

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., η οποία ανήλθε σε € 5.020.  

Πραγματοποιήθηκε στις 28/12/2007 η εξ’ ολοκλήρου εξαγορά της εταιρείας CITY ELECTRIC Α.Ε. κατά 

100%, από την μητρική της εταιρεία F.G. EUROPE A.E.,  έναντι του συνολικού ποσού των € 170, που 
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βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδότησης την κατασκευή Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας ισχύος 25,5MW στην θέση «ΠΑΠΑΡΙΤΣΑ» του Δήμου Συμπολιτείας, Νομού Αχαΐας. 

Παράλληλα στις 28/12/2007 οριστικοποιήθηκε η εξαγορά ποσοστού της εταιρείας ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. κατά 32,75%, από την μητρική της εταιρεία F.G. EUROPE A.E. με ποσοστό 23,00% και 

ιδιώτες με ποσοστό 9,75%, έναντι του συνολικού ποσού των € 1.482, που κατέχει ένα Μικρό 

Υδροηλεκτρικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 2,6MW στην θέση «ΒΑΛΤΟΣ – ΚΑΚΟ ΓΕΦΥΡΙ» 

του ποταμού Κερυνίτη του Δήμου Αιγίου,  Νομού Αχαΐας και έχει απαιτούμενες άδειες παραγωγής, 

εγκατάστασης και εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση έργου που σχετίζεται με την 

κατασκευή Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 2,6 MW στην θέση «ΑΓ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ» του ποταμού Κερυνίτη του Δήμου Αιγίου,  Νομού Αχαΐας. 

Οι θυγατρικές εταιρείες της R.F. ENERGY A.E., κατά την 31/12/2007, είναι οι εξής:  

 

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ορίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 32 του καταστατικού,  η 

διάρκεια του οποίου έχει ορισθεί έως την 30/6/2008 και έχει ως εξής: 

ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ 

Ρέστης  Βίκτωρας Πρόεδρος 

Κουτσουμπέλης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος 

Φειδάκης Γεώργιος Διευθύνων Σύμβουλος 

Παντούσης Ιωάννης Μέλος 

Πιμπλής Νικόλαος Μέλος 

 

Το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής εταιρείας F.G. EUROPE A.E. ανέρχεται σε 40%. Λόγω της 

συμμετοχής στην R.F. ENERGY A.E. με ποσοστό 10% του κ. Γ.Φειδάκη, βασικού μετόχου και προέδρου 

της FG EUROPE A.E. και της συμφωνίας των μετόχων για διορισμό της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ. 

από την F.G. EUROPE Α.Ε., τεκμαίρεται ότι η F.G. EUROPE Α.Ε. ασκεί έλεγχο επί της R.F. ENERGY A.E. 

και ως εκ τούτου περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με την μέθοδο της Ολικής 

Ενοποίησης, ως θυγατρική, περιλαμβάνεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της F.G. 

EUROPE  A.E. Η εταιρεία ολοκλήρωσε την πρώτη εταιρική χρήση της με υπερδωδεκάμηνη διάρκεια και 

τα στοιχεία που αναφέρονται προέκυψαν, με χρονικό ορίζοντα αναφοράς, το διάστημα από 02/08/2006 

έως 31/12/2007.  

 

Επωνυμία θυγατρικής 

 

Δραστηριότητα 

Ποσοστά συμμετοχής 

31/12/2007 

Άμεσες συμμετοχές   

• ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% 

• ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% 

• CITY ELECTRIC A.E. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% 

• ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 32,75% 
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2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 

 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΔΠΧΠ»).  Οι οικονομικές καταστάσεις 

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

κατωτέρω. Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, απαιτεί τη χρήση λογιστικών 

εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται. Οι 

περιπτώσεις αυτές περιγράφονται στη σημείωση 4. 

 
2.2 Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

 
Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεων και διερμηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τις λογιστικές 

χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2008 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Διοίκησης της Εταιρείας 

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

παρακάτω: 

 

ΔΛΠ 23 Κόστη δανεισμού- Τροποποιημένο (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Η τροποποίηση του προτύπου απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους 

δανεισμού όταν τέτοια κόστη αφορούν ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση του προτύπου 

δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΠ 3  Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις 

(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009). Η τροποποίηση 

στο ΔΠΧΠ 3 και στο ΔΛΠ 27 εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2008 και θα έχει εφαρμογή στις συνενώσεις 

επιχειρήσεων που προκύπτουν σε αυτές τις περιόδους, ενώ το πεδίο εφαρμογής του έχει τροποποιηθεί για να 

περιλαμβάνει συνενώσεις επιχειρήσεων που τελούν υπό κοινό έλεγχο και συνενώσεις χωρίς καταβολή 

τιμήματος (παράλληλη εισαγωγή μετοχών). Το ΔΠΧΠ 3 και το ΔΛΠ 27, μεταξύ άλλων, απαιτούν μεγαλύτερη 

χρήση της εύλογης αξίας μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων και την ενδυνάμωση της 

οικονομικής κατάστασης της αναφερόμενες οντότητας. Επιπλέον, αυτά τα πρότυπα εισάγουν τις ακόλουθες 

απαιτήσεις: (i) επανυπολογισμός του μεριδίου συμμετοχής όταν ο έλεγχος ανακτάται ή χάνεται (ii) άμεση 

αναγνώριση στα ίδια κεφάλαια της επίδρασης όλων των συναλλαγών μεταξύ ελεγχόμενων και μη-

ελεγχόμενων μερών όταν ο έλεγχος δεν έχει χαθεί, και (iii) συγκέντρωση στο τι έχει καταβληθεί  στον πωλητή 

ως τίμημα παρά στο ποσό της δαπάνης για την απόκτηση. Πιο συγκεκριμένα, στοιχεία όπως κόστη που 

σχετίζονται άμεσα με την αγορά, μεταβολές στην αξία του ενδεχόμενου τιμήματος, παροχές που εξαρτώνται 

από την αξία των μετοχών και εξοφλήσεις συμβολαίων που προΰπήρχαν θα λογιστικοποιούνται ξεχωριστά 

από τις συνενώσεις επιχειρήσεων και θα επηρεάζουν συχνά και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

Η τροποποίηση στα πρότυπα αυτά δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων – Τροποποιημένο (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Η τροποποίηση του πρότυπου 

απαιτεί όπως στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνονται μόνο οι συναλλαγές με 

τους μετόχους. Γίνεται εισαγωγή μια νέας κατάστασης συνολικού εισοδήματος και τα μερίσματα προς 

τους μέτοχους θα εμφανίζονται μόνο στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις σημειώσεις επί 

των οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση του προτύπου δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
ΔΠΧΠ 8, Λειτουργικοί Τοµείς (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2009). Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 Οικονομικές Πληροφορίες κατά τομέα και υιοθετεί µια 

διοικητική προσέγγιση αναφορικά µε τις οικονομικές πληροφορίες που δίνονται κατά τομέα. Η πληροφόρηση 

που θα παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιμοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης 

των λειτουργικών τομέων και την κατανομή πόρων σε αυτούς τους τομείς. Αυτή η πληροφόρηση μπορεί να 

είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται στον ισολογισμό και κατάσταση αποτελεσμάτων και οι εταιρίες 

θα πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις και συµφωνίες αναφορικά µε τις εν λόγω διαφορές. Δεν θα υπάρξει 

επίδραση στην Εταιρεία από την εφαρμογή αυτού του Προτύπου δεδομένου ότι δεν παρουσιάζονται 

πληροφορίες κατά τομέα δραστηριότητας.  

 
Διερµηνεία 11, ΔΠΧΠ 2 – Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και µεταξύ εταιριών ιδίου Οµίλου (εφαρµόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Μαρτίου 2007). Αυτή η Διερµηνεία απαιτεί 

όπως συναλλαγές στις οποίες παραχωρείται σε εργαζόµενο δικαίωµα επί συµµετοχικών τίτλων, θεωρούνται 

για σκοπούς λογιστικής αντιµετώπισης ως αµοιβές που καθορίζονται από την αξία της µετοχής και 

διακανονίζονται µε συµµετοχικούς τίτλους, ακόµη και στην περίπτωση όπου η εταιρεία επιλέγει ή έχει την 

υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους συµµετοχικούς τίτλους από τρίτους ή οι µέτοχοι της εταιρείας παρέχουν 

τους προς παραχώρηση τίτλους. Η Διερµηνεία επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο που οι θυγατρικές 

χειρίζονται στις απλές τους οικονοµικές καταστάσεις προγράµµατα, όπου οι εργαζόµενοι τους λαµβάνουν 

δικαιώµατα επί συµµετοχικών τίτλων της µητρικής εταιρείας. Η Διερµηνεία 11 δεν έχει εφαρµογή στην 

Εταιρεία. 

 
Διερµηνεία 12, Συµβάσεις Παραχώρησης (Service Concession Arrangements) (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008). Η Διερµηνεία 12 πραγµατεύεται τον 

τρόπο µε τον οποίο οι οργανισµοί που παρέχουν υπηρεσίες θα πρέπει να εφαρµόζουν τα υπάρχοντα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για να καταχωρήσουν τις υποχρεώσεις που 

αναλαµβάνουν και τα δικαιώµατα που τους παραχωρούνται στις σχετικές συµβάσεις παραχώρησης. Με βάση 

τη ∆ιερµηνεία αυτή  οι οργανισµοί αυτοί δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδοµή ως ενσώµατα 

πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού κατά ή ένα ασώµατο 

περιουσιακό στοιχείο. Η Διερµηνεία 12 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία, και δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από 

την ΕΕ. 
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Διερµηνεία 13, Προγράμματα Εμπιστοσύνης ή Αφοσίωσης Πελατών, με ισχύ, για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/07/2008. Η διερμηνεία αυτή περιγράφει το λογιστικό χειρισμό της 

ανταμοιβής της εμπιστοσύνης που μια οντότητα παρέχει στους πελάτες της, στα πλαίσια μιας συναλλαγής 

πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών, ή χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της από αυτούς και 

η οποία (ανταμοιβή της εμπιστοσύνης), εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε προϋποθέσεις, θα εξαργυρωθεί στο 

μέλλον, με τη λήψη δωρεάν ή με έκπτωση αγαθών ή υπηρεσιών. Η διερμηνεία αυτή, δεν έχει εφαρμογή στην 

Εταιρεία, και δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ. 

  

Διερµηνεία 14, Δ.Λ.Π.19- Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισμένων παροχών, οι ελάχιστες 
απαιτήσεις χρηματοδότησης και οι αλληλεπιδράσεις τους, με ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2008. Η διερμηνεία αυτή αντιμετωπίζει τα θέματα της επιστροφής χρημάτων ή 

μειώσεων σε μελλοντικές εισφορές, πώς μια ελάχιστη απαίτηση χρηματοδότησης μπορεί να επηρεάσει τη 

δυνατότητα μείωσης μελλοντικών καταβολών και πότε μια ελάχιστη απαίτηση χρηματοδότησης μπορεί να 

δημιουργήσει υποχρέωση σε προγράμματα καθορισμένων παροχών. Η διερμηνεία αυτή, δεν έχει εφαρμογή 

στην εταιρεία, και δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ. 
 

Τροποποίηση στο ΔΠΧΠ  2  Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών «Όροι εξάσκησης και 

ακυρώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009).  

Η τροποποίηση διευκρινίζει δύο θέματα: Τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’, με την εισαγωγή του 

όρου ‘μη-προϋπόθεση κατοχύρωσης’ για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.  

Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα 

μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. Η Τροποποίηση στο Πρότυπο δεν έχει ακόμα 

υιοθετηθεί από την  Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1 Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο (ή 
“puttable” μέσο)  (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2009). Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα 

διαθέσιμα από τον κάτοχο («puttable» μέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση 

μιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση 

στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τα «puttable» μέσα που κατατάσσονται 

ως Ίδια Κεφάλαια. Δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
2.3 Συναλλαγματικές μετατροπές 
 

Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα 

μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ίσχυε την ημέρα της 

συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα 

μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την αντίστοιχη 

ημερομηνία. Τα κέρδη ή οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές περιλαμβάνονται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων.
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2.4 Ενσώματα πάγια 

 

Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες 

απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 

στοιχείων. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία των 

ενσωμάτων παγίων μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην Εταιρεία μελλοντικά οικονομικά οφέλη 

και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του 

τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  

Οι λογιστικές αξίες των Ενσώματων Περιουσιακών Στοιχείων εξετάζονται για απομείωση όταν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι οι αξίες αυτές δεν είναι ανακτήσιμες. Όταν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν τις εκτιμώμενες 

ανακτήσιμες αξίες, αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης και τα Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία μειώνονται στην 

ανακτήσιμη αξία τους. Η ανακτήσιμη αξία των Ενσώματων Περιουσιακών Στοιχείων είναι η μεγαλύτερη, 

μεταξύ εύλογης αξίας, μείον τα απαιτούμενα για την πώληση κόστη και της αξίας χρήσης αυτών. Για την 

εκτίμηση της αξίας χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές χρηματοροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία 

τους, με την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου, το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για 

την διαχρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα Περιουσιακά Στοιχεία. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 16 η Εταιρεία αναγνωρίζει τα κόστη που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις για 

απόσυρση παγίων στοιχείων στην περίοδο που αυτές δημιουργούνται και στο βαθμό που μπορεί να γίνει μια 

λογική εκτίμηση της εύλογης αξίας τους. Τα σχετικά κόστη της απόσυρσης κεφαλαιοποιούνται, ως μέρος της 

αξίας των αποκτούμενων παγίων στοιχείων και αποσβένονται ανάλογα. 

 

2.5 Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις Ενσώματων Περιουσιακών Στοιχείων λογίζονται με τη μέθοδο της σταθερής 

απόσβεσης, βάσει συντελεστών που προσεγγίζουν τη μέση ωφέλιμη ζωή των Στοιχείων η οποία 

επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Τα εκτιμώμενα έτη μέσης ωφέλιμης ζωής και συντελεστές απόσβεσης ανά 

κατηγορία παγίων είναι τα ακόλουθα : 

 

Η αξία των βελτιώσεων, σε ακίνητα τρίτων, αποσβένεται κατά τη διάρκεια της μισθωτικής χρήσεως 
 
2.6 Κόστος δανεισμού 

 

Τα κόστη δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους. 

 Έτη ωφέλιμης 

ζωής 

Συντελεστές 

Απόσβεσης 

Κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 9 11,11% 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1 – 5 20% - 100% 
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2.7 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων  

 

Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους, όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία 

μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του 

περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών ροών με το 

κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η 

αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιμης. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα 

στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει 

αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία απομείωσης μειώνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής. Όταν σε 

μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού 

στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας, στο βαθμό που η νέα 

αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί 

η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις. Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα 

έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε αναστροφή της ζημίας απομείωσης 

αυξάνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής. Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα 

περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. 

 
2.8 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
 

Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες:  

 

α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές 

καταχωρούμενες στα αποτελέσματα. Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που 

ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς 

(συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα 

αντιστάθμισης), είναι  αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά 

και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά 

μέσα που διαχειρίζονται με σκοπό την κερδοσκοπία. 

 Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη 

αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

 Στον Ισολογισμό της Εταιρείας οι συναλλαγές και η αποτίμηση σε εύλογες αξίες των παραγώγων 

απεικονίζονται σε ξεχωριστά κονδύλια του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων με τίτλο «Παράγωγα 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία». Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων καταχωρούνται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 
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β) Δάνεια και απαιτήσεις. Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με 

σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία 

αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται: 

 απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, 

 απαιτήσεις που σχετίζονται με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το 

κράτος, 

 οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή 

άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων. 

Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξη 

μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα 

Μακροπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού. 
 
γ) Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις. Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την 

πρόθεση και την ικανότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους. 

 
δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.Περιλαμβάνει μη παράγωγα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν 

μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές 

καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων, μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως 

απομειωμένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται 

στα αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω 

αποτελεσμάτων. Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της 

συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το στοιχείο. Οι 

επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή 

δαπανών, με εξαίρεση όσον αφορά τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το 

δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει 

ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα πραγματοποιημένα και 

μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα 

αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν. Οι εύλογες αξίες των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται 

από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη 

χρήση τεχνικών αποτίμησης, όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που 

διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά 

συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 

στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με αξιοπιστία αποτιμώνται στο 

κόστος κτήσης τους. 
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Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές 

εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη 

συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσης. Αν 

στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους 

κτήσης και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. 

 
2.9 Απαιτήσεις από πελάτες 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι 

ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη 

ότι ο όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το 

ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας 

αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Το 

ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. Κατά την εκάστοτε περίοδο και 

ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, η εισπραξιμότητα των εισπρακτέων λογαριασμών 

εκτιμάται βάσει ιστορικών τάσεων και στατιστικών δεδομένων και σχηματίζεται πρόβλεψη για απώλειες που είναι 

πιθανόν να συμβούν και μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Απαιτήσεις που εκτιμώνται ως ανεπίδεκτες 

εισπράξεως διαγράφονται. 

 

2.10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 

 
2.11 Μετοχικό κεφάλαιο  

 

Οι κοινές ονομαστικές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια.  

Τα έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, αφαιρουμένου του σχετικού φορολογικού οφέλους, συμψηφίζονται με 

το Αποθεματικό Υπέρ το Άρτιο. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση 

επιχειρήσεων, περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.  

Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση) 

εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή 

ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών, καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά 

κόστη και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα Ιδια Κεφάλαια.  
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2.12 Δανεισμός 

 

Τα ληφθέντα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία προσαρμόζεται με τα κόστη που 

αφορούν άμεσα τις συναλλαγές αυτές. Μεταγενέστερα, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση 

της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τα κέρδη ή οι ζημίες από τα στοιχεία αυτά, αναγνωρίζονται ως 

χρηματοοικονομικό έσοδο ή έξοδο, μέσω της διαδικασίας της απόσβεσης με το πραγματικό επιτόκιο. 

 
2.13 Φόρος Εισοδήματος - Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

 

Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους που προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της 

λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Ο φόρος 

εισοδήματος καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές 

που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, ο οποίος στην περίπτωση αυτή καταχωρείται απευθείας, 

κατά ανάλογο τρόπο, στα Ίδια Κεφάλαια.  Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει 

των σχετικών κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, κάθε μιας εκ των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος 

αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του φορολογικού νόμου, και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Οι αναβαλλόμενοι 

φόροι εισοδήματος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων 

Ενεργητικού και Παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων και 

υπολογίζονται με χρήση των φορολογικών συντελεστών που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις που αναμένεται να 

ανακτηθούν τα στοιχεία του Ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. Η αναβαλλόμενη φορολογία 

υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές 

διαφορές, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές 

φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές 

υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές, κατά 

την έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα έναντι του οποίου οι 

αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές και οι πιστωτικοί φόροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Η αξία των 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και μειώνεται κατά την 

έκταση που δεν αναμένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα που θα καλύψει την αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση. 

Η Εταιρεία συμψηφίζει τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και τις αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις αν και μόνο αν: 

o Η Εταιρεία έχει ένα νόμιμα εκτελεστό δικαίωμα να συμψηφίσει τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι 

τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και  
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o Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν σε 

φόρο εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή είτε: 

 στην ίδια φορολογητέα οικονομική μονάδα, είτε  

 σε διαφορετικές φορολογητέες οικονομικές μονάδες, οι οποίες προτίθενται να συμψηφίσουν τις 

τρέχουσες φορολογητέες υποχρεώσεις και απαιτήσεις ή να εισπράξουν τις απαιτήσεις και να 

τακτοποιήσουν / εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις συγχρόνως, σε κάθε μελλοντική περίοδο στην 

οποία σημαντικά ποσά αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων αναμένονται 

να τακτοποιηθούν ή να ανακτηθούν.  

 
2.14 Παροχές στο προσωπικό 
 
α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δουλευμένες. 

 
β) Προβλέψεις για Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών στο Προσωπικό:  

Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζομένους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την έξοδο από την 

υπηρεσία, εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 – «Παροχές 

Εργαζομένων». Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό 

υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί 

δεδουλευμένες κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται με βάση οικονομικές και 

αναλογιστικές παραδοχές. Το καθαρό κόστος της χρήσης περιλαμβάνεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και 

αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δεδουλευμένες, κατά τη διάρκεια της χρήσης, 

τον εκτοκισμό της μελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας και τα αναλογιστικά κέρδη 

ή ζημίες. Το μη κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται σε σταθερή βάση επί της μέσης 

υπολειπόμενης χρήσεως υπηρεσίας του προσωπικού που αναμένεται να λάβει παροχές. Για την προεξόφληση 

χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 2112/20 η Εταιρεία καταβάλλει αποζημιώσεις στους αποχωρούντες ή απολυόμενους 

υπαλλήλους του, το δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των 

αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω 

συνταξιοδότησης, το ύψος της αποζημίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο με το 40% του σχετικού 

ποσού που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης. 

 

2.15 Προβλέψεις 

 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως αποτέλεσμα 

ενός γεγονότος του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά 

οφέλη για τον διακανονισμό της δέσμευσης και το ποσό αυτής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση της 

διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφλημένη βάση, με την 

χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία 
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του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των 

προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος 

δανεισμού. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι 

θα υπάρξει εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για τον διακανονισμό της δέσμευσης, οι 

προβλέψεις αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά 

δημιουργήθηκαν. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται. 

 
2.16 Αναγνώριση εσόδων 

 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τις 

εκπτώσεις και τις επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

• Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της 

υπηρεσίας σε σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της.  

• Έσοδα από τόκους: Έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν ο τόκος καθίσταται δεδουλευμένος (με βάση 

τη μέθοδο πραγματικού επιτοκίου). 

• Έσοδα από µερίσµατα: Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της 

διανοµής τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 
2.17 Μισθώσεις 

 

Μίσθωση, η οποία μεταφέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου 

στον μισθωτή, θεωρείται ως χρηματοδοτική και λογίζεται ως απόκτηση παγίου και ανάληψη μιας υποχρέωσης. 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα καταχωρούνται απευθείας στα Αποτελέσματα. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι 

οποίες μεταβιβάζουν στην Εταιρεία ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που ακολουθούν την 

κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου, καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία με ποσό ίσο κατά την έναρξη της 

μίσθωσης με την εύλογη αξία της μισθωμένης ιδιοκτησίας ή, αν είναι χαμηλότερη, την παρούσα αξία των 

ελάχιστων μισθωμάτων. Τα μισθώματα επιμερίζονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα και σε μείωση της 

ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι που να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω στο εναπομένον 

υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται στο συντομότερο χρόνο μεταξύ 

της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου και της διάρκειας της μίσθωσης. Κριτήριο για το χαρακτηρισμό 

μιας μίσθωσης ως χρηματοδοτική ή λειτουργική, είναι η ουσία της συναλλαγής και όχι ο τύπος της σύμβασης.  

Aν από τη συμφωνία μίσθωσης προκύπτει ότι ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους 

κινδύνους που απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου, τότε η μίσθωση ταξινομείται ως 

λειτουργική μίσθωση. Οι πληρωμές μισθωμάτων για λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο στα 

αποτελέσματα σε συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 
2.18 Διανομή μερισμάτων 

 

Τα μερίσματα που διανέμονται στους Μετόχους, παρουσιάζονται ως υποχρέωση την χρονική στιγμή κατά την 

οποία εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
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2.19 Κέρδη ανά μετοχή 

 
Τα βασικά και τα απομειωμένα κέρδη, ανά μετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη μετά από 

φόρους, με το μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών κάθε χρήσης. 

 
 
2.20 Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις 
 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι οποίες είναι άτοκες ή φέρουν επιτόκιο χαμηλότερο από τα 

εκάστοτε τρέχοντα επιτόκια της αγοράς, εμφανίζονται στην καθαρή παρούσα αξία τους. Οι διαφορές 

προεξόφλησης, απεικονίζονται σαν χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα στα Αποτελέσματα της εκάστοτε 

χρήσεως στην οποία προκύπτουν. 

 

2.21 Συνδεδεμένα Μέρη 

 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη παρουσιάζονται ξεχωριστά στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

Αυτά τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν βασικά τους κύριους μετόχους και τη Διοίκηση μίας επιχείρησης ή/και των 

θυγατρικών της εταιρειών, εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς και/ή Διοίκηση με την επιχείρηση και τις 

ενοποιούμενες θυγατρικές ή θυγατρικές αυτών των εταιριών. 

 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 
3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου: 
 

α.  Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η Εταιρεία επί του παρόντος δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. 

β.  Πιστοδοτικός κίνδυνος: Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστοδοτικό κίνδυνο που προέρχονται κυρίως από 

την αδυναμία είσπραξης υπολοίπων απαιτήσεων.  

γ. Κίνδυνος Ταμειακών ροών: Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο ταμειακών ροών ο οποίος μπορεί να 

προέλθει από ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή των κυμαινόμενων επιτοκίων, τα οποία θα  

διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά τις ταμειακές εισροές ή / και εκροές που συνδέονται με 

περιουσιακά στοιχεία ή / και  υποχρεώσεις του ομίλου.  

  δ.      Κίνδυνος Αγοράς : Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμβόλαια για την αντιστάθμιση κινδύνου αγοράς. 

 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

 

Η σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και 

την υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς 
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επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής 

χρήσεως. Η χρήση της διαθέσιμης πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν 

αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα 

ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις δύνανται να έχουν 

σημαντική επίπτωση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και 

παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. ∆εν υπάρχουν κατά την παρούσα 

χρονική στιγμή εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν 

ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 

στους επόμενους 12 μήνες. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση 

με βάση τα ιστορικά δεδομένα και τις προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες 

σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

 
5. Έσοδα 
 

Ανάλυση των εσόδων της Εταιρείας : 

 31/12/2007 
Πωλήσεις υπηρεσιών 596 
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 4 

 

 

6. Κόστος Πωλήσεων 
 
Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως εξής : 

   31/12/2007 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  (104) 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων  (93) 
Παροχές τρίτων  (81) 
Φόροι – Τέλη  (1) 
Διάφορα έξοδα  (42) 
Σύνολο   (321)  

 

 
7. Δαπάνες Διοικητικής Λειτουργίας 
 
Οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως εξής : 
 

   31/12/2007 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  (36)  
Αμοιβές και έξοδα τρίτων  (271)  
Παροχές τρίτων  (15)  
Φόροι – Τέλη  (2)  
Διάφορα έξοδα  (28)  
Αποσβέσεις  (12)  
Σύνολο   (364)  
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8. Χρηματοοικονομικά έξοδα και χρηματοοικονομικά έσοδα 
 
Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών εξόδων και εσόδων έχει ως εξής: 
   
   31/12/2007 

   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  (30)  
Σύνολο    (30)  
   
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  133  
Συναλλαγματικές διαφορές (έσοδα)  182  
Σύνολο    315  

 
 
 
9. Φόρος εισοδήματος 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας (Ν. 2992/2002, Άρθρο 9 Παρ.1), ο 

συντελεστής φόρου εισοδήματος, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 ήταν 25%. 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.  

 

   

  1/1 - 31/12/07 

Φόρος Εισοδήματος (τρέχουσα περίοδος)  - 
Αναβαλλόμενος φόρος  (50) 

Φόρος Εισοδήματος στα αποτελέσματα  (50) 
 

Λόγω του γεγονότος ότι η Εταιρεία κατά την πρώτη εταιρική της χρήση παρουσιάζει φορολογικές ζημίες δεν 

λογίστηκε τρέχων φόρος εισοδήματος. Για την φορολογική ζημία ύψους Ευρώ 448, η Εταιρεία αναγνώρισε 

αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος ενεργητικού. Επίσης, η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές 

αρχές από συστάσεώς της. 
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Οι αναβαλλόμενοι φόροι στον ισολογισμό έχουν ως εξής: 
 
 
  31/12/2007 
Αναβαλλόμενος φόρος ενεργητικού   
- Φορολογικές ζημίες  112 
- Συγκέντρωση κεφαλαίου  49 
- Ασώματα πάγια  2 
   
Αναβαλλόμενος φόρος παθητικού   
- Δεδουλευμένα έσοδα  (150) 
- Αποσβέσεις  (17) 
   
Καθαροί αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού  (4) 
 
Από τα ανωτέρω ποσά, Ευρώ 49 που αφορούν σε αναβαλλόμενο φόρο κατά τη συγκέντρωση κεφαλαίου 
έχουν καταχωρηθεί απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια. 
 
 
10. Κέρδη ανά μετοχή 
 

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται µε τη διαίρεση του αναλογούντος στους μετόχους της Εταιρείας κέρδους 

µε τον σταθµισµένο μέσο όρο των σε κυκλοφορία μετοχών κατά την διάρκεια της χρήσης. Ο σταθμισμένος 

μέσος όρος μετοχών για την υπερδωδεκάμηνη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007 ήταν 12.441.860 

   31/12/2007 

Κέρδη περιόδου, μετά από φόρους   150
Σταθμισμένος  Μ.Ο. μετοχών   12.441.860
Κέρδη ανά μετοχή  (σε ΕΥΡΩ)   0,01 

 

 

11. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

Κτίρια και 
τεχνικά 
έργα 

Έπιπλα 
και λοιπός 
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση  Σύνολο 

     
2/8/2006 0 0 0 0 
Προσθήκες 4 71 323 398  
Αποσβέσεις περιόδου - (12) - (12)  
31/12/2007 4 59 323 386  
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12. Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις 

 

Οι συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις αποτιμώνται στην αξία κτήσης μείον σωρευμένες 

ζημίες απομείωσης. Το υπόλοιπο των συμμετοχών αναλύεται ως εξής: 

 

  31.12.2007 

Θυγατρικές   

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.  6.370 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε.  999 

CITY ELECTRIC A.E.  170 

Σύνολο  7.539 

   

Συγγενείς   

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.  1.482 

 

 

13. Χρεώστες 

 

Οι χρεώστες αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2007 

Ελληνικό δημόσιο - απαίτηση επιστροφής ΦΠΑ  157 
Μεταβατικοί λ/μοι Ενεργητικού 612 
Λοιπά 93
Σύνολο 862 

 
Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού αφορούν παρασχεθείσες υπηρεσίες για το έτος 2007  που θα 

τιμολογηθούν στο έτος 2008 για τις θυγατρικές εταιρείες ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ποσό € 596, ΑΙΟΛΙΚΗ 

ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. ποσό € 4 και το υπολειπόμενο ποσό € 12 αφορά προβλέψεις τόκων. Οι λογιστικές αξίες 

των πελατών και των λοιπών απαιτήσεων δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τις εύλογες αξίες τους. 

 

14. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

 
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε 

πρώτη ζήτηση. 

  
 31.12.2007 
Ταμείο 5
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 6.770
Σύνολο 6.775
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15. Μετοχικό κεφάλαιο 
(Όλα τα ποσά στη σημείωση αυτή αναφέρονται σε Ευρώ) 

 

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της R.F. ENERGY Α.Ε. ορίσθηκε στο ποσό των € 10.000.000 διαιρούμενο σε 

10.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας € 1 εκάστη, με την από 23/4/2007 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της εταιρείας πραγματοποιήθηκε στις 30/04/2007 αύξηση κατά € 5.000.000 του μετοχικού 

κεφαλαίου της, με την έκδοση 5.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 1 εκάστη, η οποία 

καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από τους υφιστάμενους μετόχους. Την 31 Δεκεμβρίου 2007 το Μετοχικό 

Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήρχετο σε € 15.000.000 διαιρούμενο σε 15.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 

€ 1 εκάστη. Την 9/5/2007 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστοποίησε, την καταβολή της αύξησης 

του Μετοχικού της Κεφαλαίου από τους υφιστάμενους μετόχους 

 
16. Δάνεια 
 
Με την υπ’ αριθμόν 19882154/1-3-2007 σύμβαση χορήγησης πίστωσης σε ανοικτό αλληλόχρεο 

λογαριασμό μεταξύ της τράπεζας με την επωνυμία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και της εταιρείας, 

εκταμιεύθηκε στις 27/12/2007 το ποσό των € 2.000. Την 31 Δεκεμβρίου 2007 καταλογίστηκαν χρεωστικοί 

τόκοι ποσού € 2 και αύξησαν ισόποσα το χορηγηθέν ποσό.  Άρα τα συνολικά βραχυπρόθεσμα δάνεια 

ανέρχονται  στο ποσό των € 2.002. Το επιτόκιο του δανείου βασίζεται σε όρους αγοράς. 

 

17. 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. 

  
Απαιτήσεις από : 31/12/2007 
ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 648
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ A.E. 18
Σύνολο 666
  
  
Υποχρεώσεις προς : 31/12/2007 
F.G EUROPE A.E. 7
Σύνολο 7
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18. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 

Η Εταιρεία στις αρχές του Φεβρουαρίου 2008 εξαγόρασε το υπολειπόμενο ποσοστό 67,25% της εταιρείας 

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. από την μητρική της εταιρεία F.G. EUROPE A.E. με ποσοστό 32,25% και 

ιδιώτες με ποσοστό 35%, έναντι του συνολικού ποσού των € 3.335.  

Η Εταιρεία, προχώρησε στις 20/02/2008 σε αύξηση ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ 

ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε., η οποία ανήλθε σε € 350. 

Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εντοπισμού κατάλληλων θέσεων για την δημιουργία  Αιολικών Σταθμών 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2007 τα οποία θα έπρεπε ή να 

κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 


