R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή
Εταιρεία Συμμετοχών
Διακριτικός Τίτλος : R.F. ENERGY A.E.
Λ.Βουλιαγμένης 128 – 166 74 Γλυφάδα Αττικής
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ121616301000

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΤΗΣ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 27
Ιουλίου 2018και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http:\\www.rfenergy.gr

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος

Το Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Προϊστάμενος
Λογιστηρίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΙΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΚ 723945

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΥΣΗΣ
Α.Δ.Τ Ξ 168490

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ0098374

R.F. ENERGYA.E

Σημειώσεις επί τωνΕνδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ηΙουνίου2018
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

 Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως
την 30 Ιουνίου 2018.

Σελίδα
3
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η

 Εταιρική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως την
30 Ιουνίου 2018.
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 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30 Ιουνίου 2018.
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 Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο από 1η
Ιανουαρίου έως την 30 Ιουνίου 2018.

8

 Εταιρική Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο από 1η
Ιανουαρίου έως την 30 Ιουνίου 2018.

9

 Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την περίοδο από 1η
Ιανουαρίου έως την 30 Ιουνίου 2018.
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 Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30 Ιουνίου 2018.
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R.F. ENERGYA.E

Σημειώσεις επί τωνΕνδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ηΙουνίου2018
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας R.F.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Εισαγωγή

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση
οικονομικής θέσης της Εταιρείας R.F. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ της
30ης Ιουνίου 2018 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις που συνθέτουν την ενδιάμεση
συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και
παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης 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»). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.

Εύρος επισκόπησης

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης
(ΔΠΑΕ) 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον
ανεξάρτητο

ελεγκτή

της

οντότητας».

Η

επισκόπηση

της

ενδιάμεσης

χρηματοοικονομικής

πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως σε πρόσωπα που είναι
υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, καθώς και στην εφαρμογή αναλυτικών και
άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο
οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία και συνεπώς δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν
περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν
έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.
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R.F. ENERGYA.E

Σημειώσεις επί τωνΕνδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ηΙουνίου2018
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Συμπέρασμα
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να
πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτιστεί, από
κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2018
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μανόλης Μιχαλιός
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131
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R.F. ENERGYA.E

Σημειώσεις επί τωνΕνδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ηΙουνίου2018
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

R.F. ENERGYA.E.
Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως την 30 Ιουνίου 2018
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Ο Όμιλος
Σηµ.

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Κέρδος

6

Άλλα έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Άλλα έξοδα
Κέρδη/(Ζημιές)
εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη/ (Ζημιές) περιόδου

7
7
8

1/1-30/6/2018
4.931
(3.052)
1.879

1/1-30/6/2017
4.970
(2.997)
1.973

73
(359)
(2)

31
(337)
(13)

1.591

1.654

8
(269)
1.330
(669)
661

6
(313)
1.347
(457)
890
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R.F. ENERGYA.E

Σημειώσεις επί τωνΕνδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ηΙουνίου2018
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.
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R.F. ENERGYA.E

Σημειώσεις επί τωνΕνδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ηΙουνίου2018
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

R.F. ENERGYA.E.
Εταιρική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως την 30 Ιουνίου 2018
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Η Εταιρεία
Σηµ.

Κύκλος
εργασιών
(πωλήσεις)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Κέρδος/ (Ζημιά)
Άλλα έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Άλλα Έξοδα
Κέρδη/
(Ζημίες)
εκμετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά
έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά
έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδος περιόδου

6

7
7

8

1/1-30/6/2018

1/1-30/6/2017

74
(78)
(4)
(177)
-

70
(74)
(4)
(156)
(239)

(181)

(399)

423

25

(21)

(21)

221
221

(395)
(395)

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.
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R.F. ENERGYA.E

Σημειώσεις επί τωνΕνδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ηΙουνίου2018
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

R.F. ENERGY A.E.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
της 30 Ιουνίου 2018
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
Όµιλος
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σηµ.

30/6/2018

Εταιρεία

31/12/2017

30/6/2018

31/12/2017

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια

43.900

10

697

Δικαιώματα Χρήσης
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων

8

46.375

2
-

2

9.189
19
401

738
9.344
19
512

40.583
17
-

40.478
17
-

54.206

56.988

40.602

40.497

15.022
1.934
3.108

14.812
1.754
1.277

1.282
515
156

1.182
515
145

20.064

1.953

74.270

17.843
74.831

42.555

1.842
42.339

11.195
31.098
224
1.301
43.818

11.195
31.098
107
757
43.157

11.195
31.098
(222)
402
42.473

11.195
31.098
(222)
181
42.252

5.634

6.758

-

-

59
13.588
2.098
5.228
26.607

55
14.440
2.036
4.823
28.112

26
26

24
24

1.902
160
1.783
3.845
30.452

2.075
8
1.479
3.562
31.674

56
56
82

63
63
87

74.270

74.831

42.555

42.339

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

11

Δεσμευμένες καταθέσεις
Ταµειακάδιαθέσιµα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων

9

Σύνολο Ενεργητικού

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ιδια κεφάλαια ιδιοκτητών μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια

12

Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζόμενους
Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

8

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων

12

Οφειλόμενοι φόροι εισοδήματος
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

13

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.
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R.F. ENERGYA.E

Σημειώσεις επί τωνΕνδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ηΙουνίου2018
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

R.F. ENERGYA.E.
Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων
Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως την 30 Ιουνίου 2018
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
Ο Όμιλος

Υπόλοιπο την
01/01/2017
Τακτικό Αποθεματικό
Συναλλαγές με
ιδιοκτήτες
Συγκεντρωτικά
συνολικά έσοδα
Υπόλοιπο την
30/06/2017
Υπόλοιπο την
31/12/2017
Τακτικό Αποθεματικό
Συναλλαγές με
ιδιοκτήτες
Συγκεντρωτικά
συνολικά έσοδα
Υπόλοιπο την
30/06/2018

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικό
υπέρ το άρτιο

11.195

31.098

Τακτικό
αποθεματικό

Αναλογιστικά
κέρδη και
ζημιές

Λοιπά

317

(21)

(273)

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο
Ιδίων
κεφαλαίων

(1.134)

41.182

75

(75)

75

(75)

-

-

-

-

-

890

890

11.195

31.098

392

(21)

(273)

(319)

42.072

11.195

31.098

392

(12)

(273)

757

43.157

117

(117)

117

(117)

-

-

-

-

11.195

31.098

509

(12)

(273)

661

661

1.301

43.818

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.
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R.F. ENERGYA.E

Σημειώσεις επί τωνΕνδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ηΙουνίου2018
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

R.F. ENERGYA.E.
Εταιρική Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων
Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως την 30 Ιουνίου 2018
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Η Εταιρεία

Υπόλοιπο την 01/01/2017

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικό
υπέρ το
άρτιο

Τακτικό
αποθεματικό

Αναλογιστικά
κέρδη και
ζημιές

Λοιπά

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο

11.195

31.098

39

(8)

(273)

730

42.782

Τακτικό Αποθεματικό

-

-

8

-

-

(8)

-

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες

-

-

8

-

-

(8)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

-

-

-

-

-

-

(395)

(395)

Υπόλοιπο την 30/06/2017

11.195

31.098

47

(8)

(273)

327

42.387

Υπόλοιπο την 31/12/2017

11.195

31.098

47

(3)

(273)

181

42.252

-

-

-

-

-

221

221

11.195

31.098

47

(3)

(273)

402

42.472

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Υπόλοιπο την 30/06/2018

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.
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R.F. ENERGYA.E

Σημειώσεις επί τωνΕνδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ηΙουνίου2018
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

R.F. ENERGYA.E.
Κατάσταση Ταμειακών Ροών Ενοποιημένη και Εταιρική
Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως την 30 Ιουνίου 2018
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
Όμιλος
1/1-30/6/2018

Εταιρεία

1/1-30/6/2017

1/1-30/6/2018

1/1-30/6/2017

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ (Ζημιές ) προ φόρων

1.330

1.347

221

(395)

Αποσβέσεις

2.672

2.674

-

1

Προβλέψεις

(43)

229

19

19

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας

(8)

(6)

(401)

(3)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

269

313

21

21

(852)

(852)

-

-

Προβλέψεις παροχών σε εργαζομένους

4

2

2

2

Έξοδα απομείωσης/διαγραφής

-

-

-

227

3.372

3.707

(138)

(128)

(484)

(2.082)

99

(658)

259

(373)

(26)

(11)

-

3

-

-

3.147

1.255

(65)

(797)

(200)

(245)

(21)

(21)

-

-

-

-

2.947

1.010

(86)

(818)

-

-

(105)

-

(1)

(5)

-

(2)

Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων επενδύσεων

Λειτουργικό αποτέλεσμα προ των μεταβολών στο
κεφάλαιο κίνησης
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείωση/(αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων
απαιτήσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων
παγίων

-

-

-

-

Τόκοι εισπραχθέντες

8

6

2

3

Μερίσματα εισπραχθέντα

-

-

200

60

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

7

1

97

61

Εξοφλήσεις δανείων

(1.123)

(1.113)

-

-

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(1.123)

(1.113)

-

-

1.831

(102)

11

(757)

1.277

3.027

145

806

3.108

2.925

156

49

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.
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1. Σύστασητης εταιρείας και δραστηριότητες του ομίλου
Η R.F. EnergyA.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 ταγραφεία επί της
Λ.Βουλιαγμένης 128. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας
ανέρχεται την 30/06/2018σε 11 και 3 άτομα αντίστοιχα.
Οι συμμετοχές της Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2018 απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Ποσοστό Συμμετοχής
30/06/2018
31/12/2017
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Επωνυμία θυγατρικής
ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε.
CITY ELECTRIC A.E.
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.

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
Γεώργιος Καλογερόπουλος
Γεώργιος Φειδάκης
Ιωάννης Παντούσης
Νικόλαος Πιμπλής
Ευάγγελος Κοροβέσης

ΘΕΣΗ
Πρόεδρος Δ.Σ.
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.

Το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής εταιρείας F.G. EUROPEA.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 FGμε 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 κόστουςκαι
με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (goingconcern). 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
ης
συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου
2017.
Οι οικονομικές καταστάσεις της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 εγκρίθηκαν από
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 27 Ιουλίου 2018.
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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
30/06/2018 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 31/12/2017, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και
Διερμηνείες που ισχύουν από την 01/01/2018 (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 31/12/2017, 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
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την
01/01/2018 ή μεταγενέστερα.



ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το
νέο Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την
επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία
ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης.
Ο Όμιλος και η Εταιρία εφάρμοσαν το πρότυπο από την 1 Ιανουαρίου 2018 αναδρομικά, χωρίς να
αναθεωρήσουν τις συγκριτικές πληροφορίες των προηγούμενων ετών. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουνουσιαστική επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και επομένως, δεν έγινε καμία
προσαρμογή στo «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» την 1 Ιανουαρίου 2018.
Επιπλέον, ο Όμιλος εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για την απομείωση των
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών στα υπόλοιπα των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων την
ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής. Το αποτέλεσμα των απαιτήσεων του καινούριου προτύπου δεν
είχε ουσιαστική επίδραση στην κερδοφορία, ή την χρηματοοικονομική θέση του κατά την πρώτη
εφαρμογή του.
Δεν υπήρξε καμία επίδραση στην ταξινόμηση και στην επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων του Ομίλου.
-Ταξινόμηση και επιμέτρηση
Ο Όμιλος και η Εταιρία επιμετρούν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αρχικά στην εύλογη
αξία τους προσθέτοντας κόστη συναλλαγής, στη περίπτωση που ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό
στοιχείο δεν επιμετράταιστην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων χρήσης. Τα κόστη συναλλαγής των
χρηματοοικονομικών περιουσιακώνστοιχείων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των
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αποτελεσμάτων χρήσης εξοδοποιούνται. Οι εμπορικέςαπαιτήσεις αρχικά επιμετρώνται στην τιμή
συναλλαγής.
-Απομείωση
Ο Όμιλος και η Εταιρία αναγνωρίζουν προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές
για όλα ταχρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που επιμετρώνται στην εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτωνχρήσης.Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των
συμβατικών ταμειακών ροών και όλων τωνταμειακών ροών που ο Όμιλος (ή η Εταιρία) αναμένει να
λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται χρησιμοποιώντας μιαεκτίμηση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου
του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.
Για τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία και τις εμπορικές απαιτήσεις, ο Όμιλος και ηΕταιρία
εφάρμοσαν την απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου και υπολόγισαν τις αναμενόμενες
πιστωτικέςζημιές με βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη διάρκεια ζωής των στοιχείων
αυτών.Για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές
υπολογίζονται με βάσητις ζημιές των επόμενων 12 μηνών. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές των
επόμενων 12 μηνών είναι ένα μέρος τωναναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλη τη διάρκεια ζωής
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, πουπροκύπτει από τη πιθανότητα αθέτησης
πληρωμής ενός στοιχείου εντός των επόμενων 12 μηνών από την ημέρααναφοράς. Πάντως, όταν
υπάρχει σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση, ηπρόβλεψη
απομείωσης θα βασίζεται στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές όλης της διάρκειας ζωής του στοιχείου.



ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω
Πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων
σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών
Αρχών (USGAAP). Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με
σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων
που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας
πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων.
Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18 «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές
Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα.
Την 1 Ιανουαρίου 2018, ο Όμιλος και η Εταιρία υιοθέτησαν το ΔΧΠΑ 15, χρησιμοποιώντας την
τροποποιημένη αναδρομική μέθοδο, δηλαδή η επίδραση από τη μετάβαση αναγνωρίστηκε
συσσωρευτικά στo «Υπόλοιπο κερδών εις νέο», ενώ τα συγκριτικά ποσά δεν επαναδιατυπώθηκαν.
Ωστόσο, Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν είχαν καμία επίδραση στην κερδοφορία, ή την χρηματοοικονομική
θέση τους κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΧΠΑ 15. Επομένως, δεν έγινε καμία προσαρμογή στo
«Υπόλοιπο κερδών εις νέο» την 1 Ιανουαρίου 2018.
Έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο μία οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για
τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά που εισπράττονται για
λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι επί των πωλήσεων). Τα μεταβλητά
ποσά περιλαμβάνονται στο τίμημα και υπολογίζονται είτε με τη μέθοδο της «αναμενόμενης αξίας», είτε
με τη μέθοδο του «πιο πιθανού ποσού».
Μια οικονομική οντότητα αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή καθώς) ικανοποιεί την υποχρέωση εκτέλεσης
μιας σύμβασης, μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχει υποσχεθεί στον πελάτη. Ο
πελάτης αποκτά τον έλεγχο του αγαθού ή της υπηρεσίας, εάν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη
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χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο
έλεγχος μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος του αγαθού μεταφέρεται στον
πελάτη, συνήθως με την παράδοσή του, και δεν υπάρχει καμία ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα
μπορούσε να επηρεάσει τηναποδοχή του αγαθού από τον πελάτη.
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την όποια οι υπηρεσίες
παρέχονται και επιμετρώνται σύμφωνα με τη φύση των υπηρεσιών που παρέχονται,
χρησιμοποιώντας είτε μεθόδους εκροών (outputmethods), είτεμεθόδουςεισροών (inputmethods).
Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει
η οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον πελάτη.
Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν ο Όμιλος (ή η Εταιρία) έχει ικανοποιήσει τις
υποχρεώσεις του προς τον πελάτη, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή,
για παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα του
Ομίλου (ή της Εταιρίας) για την έκδοση τιμολογίου.
Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν ο Όμιλος (ή η Εταιρία) λαμβάνει τίμημα από τον πελάτη
(προπληρωμή) ή όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο
(αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης και τη μεταφορά των
αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση αποαναγνωρίζεταιόταν εκτελεστούν οι
υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάστασηαποτελεσμάτων.


Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις
του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως
προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο
αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική
οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη
χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την
πάροδο του χρόνου. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις.


Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής
βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ
2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό
χειρισμό συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο
συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης
των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών
βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των
συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό
διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία
τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους,
η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε
διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις.


Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε
συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
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Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν
λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων
λόγω της διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα και του
υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις
του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονομικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται
με ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και
επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά
έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή
του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση
επικάλυψης»). Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.


Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος
2014-2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί
μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που
περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν και έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για
τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας
κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες
κατηγορίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο
ΔΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε
επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα
πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία
τέτοια μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω
ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση
θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.


ΕΔΔΠΧΑ

22

«Συναλλαγές

σε

Ξένο

Νόμισμα

και

Προκαταβλητέο

Αντάλλαγμα»

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν
λόγω Διερμηνεία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει
να χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές εσόδων)
όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Η νέα Διερμηνεία δεν έχει επίδραση στις
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

2.2.2Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα
οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2019)

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός
του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις
οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο
προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά
τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής
θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
μίσθωση. Ο Όμιλος βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης της επίπτωσης όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές του Καταστάσεις. Το πρότυπο θα επηρεάσει κυρίως την υπάρχουσα λογιστική
αντιμετώπιση των λειτουργικών μισθώσεων του Ομίλου. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. Ο Όμιλος δεν σκοπεύει να
υιοθετήσει το πρότυπο πριν από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του και μπορεί να
χρησιμοποιήσει την εξαίρεση των βραχυπρόθεσμων και χαμηλής αξίας μισθώσεων.


Τροποποιήσεις

στο

ΔΠΧΑ

9:

«Προπληρωθέντα

Στοιχεία

με

Αρνητική

Απόδοση»

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο
ΔΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε
ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι
δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου
και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν
συγκεκριμένα προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο
αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία
συγκεκριμένη προϋπόθεση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.


Τροποποιήσεις

στο

ΔΛΠ

28:

«Μακροπρόθεσμες

Συμμετοχές

σε

Συγγενείς

και

Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2019)

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο
ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό
χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν
εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 9. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.Τα
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος
2015-2017», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί
μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που
περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 -ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που
κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο
εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων
κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Ο Όμιλος θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν
καμία.Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος
Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2019)

Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο
ΔΛΠ 19, βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες
αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού
τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός
προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της
κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους
χρήστες αυτών. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ
12 «Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου
φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις
της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις,
προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της
αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.Τα
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Αναθεώρηση

του

Εννοιολογικού

Πλαισίου

της

Χρηματοοικονομικής

Αναφοράς

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα
οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με
συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια
της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την
επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις
Οικονομικές Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του
ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των
στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν
λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και
των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της
διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική
πληροφόρηση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του.
Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού
Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η
επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων
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των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2021)

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο
αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός
ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-basedstandard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων
των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης
που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη
συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και
κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική
οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που
εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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 31/12/2017. Επίσης, οι κύριες
πηγές δημιουργίας αβεβαιοτήτων, που υπήρχαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της
31/12/2017, παρέμειναν ίδιες και για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εξαμηνιαίας
περιόδου που έληξε την 30/06/2018.
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.
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6. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας
Πωλήσεις υπηρεσιών
Σύνολο

Όμιλος
1/11/130/06/2018
30/06/2017
4.931
4.970
4.931
4.970

Εταιρεία
1/11/130/06/2018
30/06/2017
74
70
74
70

Όμιλος

Εταιρεία

7. Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)

1/130/06/2018

1/130/06/2017

1/130/06/2018

1/130/06/2017

(168)
(6)
(13)

(212)
(6)
(16)

(1)
-

-

(62)

(58)

-

-

-Προμήθειες εγγυητικών επιστολών

(20)

(21)

(20)

(21)

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων
Χρηματοοικονομικά έσοδα:
- Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
-Έσοδα συμμετοχών (μερίσματα)
-Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Χρηματοοικονομικών έξοδα (καθαρά)

(269)

(313)

(21)

(21)

8
8
(261)

6
6
(307)

1
400
22
423
402

3
22
25
4

Χρηματοοικονομικά έξοδα:
- Χρεωστικοί τόκοι
- Τραπεζικά και συναφή έξοδα
- Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείου
Χρημ/μικό
κόστος
απομάκρυνσης εξοπλισμού

πρόβλεψης

8. Φόρος εισοδήματος

Τρέχων φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος
πίστωση στα αποτελέσματα
Φόρος Εισοδήματος στα
αποτ/τα (χρέωση)/πίστωση

Όμιλος
1/11/130/06/2018 30/06/2017
(153)
(89)

Εταιρεία
1/11/130/06/2018 30/06/2017
-

(516)

(368)

-

-

(669)

(457)

-

-

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
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
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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:
Όμιλος

Ανέλεγκτη χρήση από τις αρμόδιες αρχές
Χωρίς Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης

R.F. ENERGY A.E.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε.
ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.
CITY ELECTRIC A.E.
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ
Α.Ε.
R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ
Α.Ε.(συγχωνεύθηκε το 2013)
R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ
Α.Ε.(συγχωνεύθηκε το 2013)
R.F. ENERGY ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
Α.Ε.(συγχωνεύθηκε το 2012)
R.F. ENERGY
ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ
Α.Ε.(συγχωνεύθηκε το 2012)
R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ
Α.Ε.(συγχωνεύθηκε το 2012)
R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ
Α.Ε.(συγχωνεύθηκε το 2012)
R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ
Α.Ε.(συγχωνεύθηκε το 2012)
R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ
Α.Ε.(συγχωνεύθηκε το 2012)
R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ
Α.Ε.(συγχωνεύθηκε το 2012)
R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.

2010

Με Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
και 2016
2012, 2013, 2014, 2015 και
2016
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
και 2016
2011, 2012 και 2013
2011, 2012, 2013,2014, 2015
και 2016
2011, 2012 και 2013

2010

2011, 2012 και 2013

2010

2011, 2012

2010

2011, 2012

2010

2011, 2012

2010

2011, 2012

2010

2011, 2012

2010

2011, 2012

2010

2011, 2012

2010, 2014,2015 και 2016

2011, 2012 και 2013
2011, 2012, 2013,2014, 2015
και 2016

2010
2010
2010, 2014,2015 και 2016
2010

2010

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, 2015 και 2016 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 2017 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 01/01-30/06/2018. 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 CITYELECTRIC ΑΕ και RFENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ
ΑΕ για τις χρήσεις 2014, 2015,2016 και 2017 εξαιρούνται από το ετήσιο πιστοποιητικό από 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.
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Οι αναβαλλόμενοι φόροι στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης έχουν ως εξής:
Όμιλος
1/130/06/2018
Αναβαλλόμενος φόρος ενεργητικού
- μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες
- αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
-έκτακτη εισφορά (ΛΑΓΗΕ)
-λοιπά (accruals)
- διαγραφή εξόδων πολυετούς
απόσβεσης
-χρηματοοικονομικό κόστος
απομάκρυνσης εξοπλισμού
-Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Συμψηφισμοί
Αναβαλλόμενος φόρος παθητικού
-αποσβέσεις παγίων
-λοιπά
- κρατικές επιχορηγήσεις
- άδειες λειτουργίας
-έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
-αποσβέσεις εξόδων σύναψης δανείου
- κεφαλαιοποίηση τόκων
Συμψηφισμοί
Καθαροί αναβαλλόμενοι φόροι
Αναβαλλόμενοι φόροι
Ενεργητικού
Παθητικού
Καθαροί αναβαλλόμενοι φόροι

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
30/6/201831/12/2017

1.108
3
20

(182)
1
14
(1)

1.290
2
6
288

287
30
416
7
(1.440)
(3.060)
(30)
(2.586)
(866)
(12)
(114)
1.440
(4.827)

401
(5.228)
(4.827)

1/131/12/2017

386

27

7
(1.467)

(262)
(30)
(144)
13
46
4
(5)
(27)

(2.798)
(2.442)
(879)
(46)
(16)
(109)
1.467
(4.311)

(111)
(405)
(516)

512
(4.823)
(4.311)

9. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο

Όμιλος
30/06/2018
31/12/2017
330
330
2.778
947
3.108
1.277

Εταιρεία
30/06/2018
31/12/2017
11
11
145
134
156
145

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

Αξία κτήσης
Σωρευμένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
01/01/17
Προσθήκες

ΜηχανήματαΕγκ/σειςΛοιπός
Μηχ/κός
Εξοπλισμός

Κτίρια και
τεχνικά
έργα

ΓήπεδαΟικόπεδα

Μετ/κά
Μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ακιν/σεις
υπό
εκτέλεση

Σύνολο

1.081

10.008

70.398

2

121

2.922

84.532

0

(3.829)

(29.276)

(2)

(109)

0

(33.216)

1.081

6.179

41.122

0

12

2.922

51.316

-

-

-

-

2

10

12

-

-

-

-

(3)

-

(4.953)

Διαγραφές

-

-

-

Αποσβέσεις περιόδου

-

(566)

(4.384)
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Αποσβέσεις Πωληθέντων

0

-

Αξία κτήσης
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
31/12/17

1.081

10.008

70.398

2

123

2.932

84.544

-

(4.395)

(33.660)

(2)

(112)

-

(38.169)

1.081

5.613

36.738

-

11

2.932

46.375

1/1- 30/06/2018
Προσθήκες

-

-

-

-

1

-

1

Πωλήσεις παγίων

-

-

-

-

-

-

-

Αποσβέσεις περιόδου

-

(282)
-

(2.192)
-

-

(2)
-

-

(2.476)
-

Αποσβέσεις πωληθέντων
30/06/2018
Αξία κτήσης
Σωρευμένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
30/06/18

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αξία κτήσης

1.081

10.008

70.398

2

124

2.932

84.545

-

(4.677)

(35.852)

(2)

(114)

0

(40.645)

1.081

5.331

34.546

-

10

2.932

43.900

Κτίρια και
τεχνικά έργα

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

5

-

70

75

(5)

-

(70)

(75)

-

-

-

-

Προσθήκες

-

-

2

2

Αποσβέσεις περιόδου

-

-

-

-

Σωρευμένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία 01/01/2017
1/1- 31/12/2017

31/12/2017
Αξία κτήσης
Σωρευμένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία 31/12/17

5

-

72

77

(5)

-

(70)

(75)

-

-

2

2

-

-

-

-

1/1- 30/06/2018
Αποσβέσεις περιόδου
30/06/2018
Αξία κτήσης
Σωρευμένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία 30/06/18

5

-

72

77

(5)

-

(70)

(75)

-

-

2

2

11. Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις

Πελάτες
Ελληνικό δημόσιο – χρεωστικός ΦΠΑ
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
Λοιπές απαιτήσεις από Συνδεδεμένες
επιχ/σεις
Προκαταβολές σε προμηθευτές
Χρεώστες Διάφοροι
Σύνολο

Όμιλος
30/06/2018
31/12/2017
3.209
5.306
540
838
497
405
10.771
1
4
15.022
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8.250
3
10
14.812

Εταιρεία
30/06/2018
31/12/2017
75
73
1
1
253
253
953
1.282

855
1.182
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12. Δάνεια
Όμιλος
30 Ιουνίου 2018

< 1 έτος

από 1 έτος
μέχρι 2 έτη

από 2 έτη
μέχρι 5 έτη

Δάνεια

2.263

2.287

3.155

212

Υποχρεώσεις

498

-

-

-

Σύνολο

2.761

2.287

3.155

212

> 5 έτη

Ο παραπάνω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις του Ομίλουμε 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
LBBWLUXEMBURGSA και την LANDESBANKBADENWURTTEMBERG. Το δάνειο περιλάμβανε
τρεις (3) σειρές ομολογιών εκ των οποίων κατά την 30/06/2018 παραμένει ανεξόφλητο μέρος της Α’
Σειράς
και
συγκεκριμένα
ποσό
€1.228
που
κατέχεται
από
την
LANDESBANKBADENWURTTEMBERG. 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 ηεταιρείασύναψε 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 Euribor6Μ 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 ΛΑΓΗΕΑ.Ε. Το δάνειο είναι πληρωτέο σε 28 εξαμηνιαίες επετειακές δόσεις, με τις 17 πρώτες να
έχουν καταβληθεί έως τις 30/06/2018 διαμορφώνοντας το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου σε ποσό
€2.331.
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 30/06/2018έχουν καταβληθεί 15.
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
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των μετοχών της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΑΔΕΡΕΣ. Επιπροσθέτως, έχει συσταθεί ενέχυρο επί των απαιτήσεων της
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 30/06/2018 ανέρχεται σε ποσό €4.358.Στους
όρους του δανείου περιλαμβάνεται και χρηματοοικονομικός όρος μετρήσιμος σε ετήσια βάση με τον
οποίο η εταιρεία βρίσκεται σε συμμόρφωση.
Οι χρεωστικοί τόκοι επί όλων των ανωτέρω δανείων ανήλθαν για τη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου
2018 σε € 168ενώ για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2017ανήλθε σε € 212. Εντός του πρώτου
εξαμήνου του 2018 πραγματοποιήθηκαν συνολικές αποπληρωμές € 1.123 έναντι των ανωτέρω
υφιστάμενων μακροπρόθεσμων δανείων που έχει συνάψει ο Όμιλος.
13. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

Συνδεδεμένες επιχ/σεις
Προμηθευτές
Δεδουλευμένα έξοδα
Επιστρεπτέα Επιχορήγηση
Πιστωτές διάφοροι
Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων
Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων
Φόροι-Τέλη
Λοιπά
Σύνολο

Όμιλος
30/06/2018
31/12/2017
12
494
111
86
35
1.042
1.042
4
6
31
36
54
54
61
160
11
23
1.783
1.479

Εταιρεία
30/06/2018 31/12/2017
12
3
4
28
7
1
3
5
5
14
22
5
10
56
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:
ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ A.E.
CITY ELECTRIC A.E.
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.
ΣΑΙΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε.
FG EUROPE AE
Σύνολο

Υποχρεώσεις προς:
F.G. EUROPE
Σύνολο

25

30/06/2018
8
6
18
204
17
20
17
750
1.040

31/12/2017
9
7
7
4
122
23
17
750
939

30/06/2018

31/12/2017

-

12
12
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Έσοδα:
ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ A.E.
CITY ELECTRIC A.E.
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.
Σύνολο

1/1-30/06/2018
14
9
6
6
28
32
95

1/1-30/06/2017
13
8
6
6
28
31
92

Έξοδα:
ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε.
F.G. EUROPE
Σύνολο

1/1-30/06/2018
50
55

1/1-30/06/2017
50
5
55

Έσοδα από Μερίσματα:
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.

1/1-30/06/2018
400

1/1-30/06/2017
-

Απαιτήσεις από:
F.G EUROPEΑ.Ε.
FIRST ENERGY HOLDINGS LTD
ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε.
Σύνολο

30/06/2018
7.000
3.771
18
10.789

31/12/2017
8.250
18
8.268

Υποχρεώσεις προς:
F.G EUROPEΑ.Ε.
Σύνολο

30/06/2018
-

31/12/2017
12
12

Έξοδα:
F.G EUROPEΑ.Ε.
ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε.
Σύνολο

1/1-30/06/2018
5
56
61

1/1-30/06/2017
5
57
62

Όμιλος:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
και Στελέχη Διοίκησης:

Αμοιβές – Λοιπές Παροχές:
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου
και στελεχών διοίκησης
Σύνολο

Όμιλος
1/11/130/06/2018
30/06/2017

(115)
(115)

(111)
(111)
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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 30/06/2018 ποσού € 4.543.
Την 30/6/2018, η Εταιρεία έχει εγγυηθεί δάνεια θυγατρικών της συνολικού υπολοίπου € 6.688
(31/12/2017: €7.626), τα οποία αποπληρώνονται σταδιακά μέχρι το 2023καθώς 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
RFENERGYΟΜΑΛΙΕΣ ΑΕ.
Οι μελλοντικές καταβολές από συμβάσεις για ενοικιάσεις κτιρίων, αυτοκινήτων και χώρων
εγκατάστασης αιολικών πάρκων περιγράφονται στο παρακάτω πίνακα:

Όμιλος
Μελλοντικές συμβάσεις για
- ενοικίασεις κτιρίων
- ενοικιάσεις αυτοκινήτων
- ενοικιάσεις χώρων για εγκατάσταση Αιολικών πάρκων
Σύνολο

< 1 έτος

από 1 έτος
μέχρι 2 έτη

111
10
12
133

111
9
12
132

από 2 έτος
μέχρι 5
έτη
222
0
40
262

> 5 έτη
0
0
3.199
3.199

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 30/06/2018 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. Οι αιτήσεις ακύρωσης αποσύρθηκαν οριστικά εντός του α’ εξαμήνου
του 2018 εκ μέρους των ανταγωνιστριών εταιρειών.
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.
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