
ΠÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1) Δεν έχει σημειωθεί μεταβολή στις λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας σε σχέση με με την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009.
2) Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές

καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/12/2010 παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση (15) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
3) Μεταβολές στη σύνθεση του Ομίλου: α) Κατά την τρέχουσα χρήση είναι ενσωματωμένη στην ενοποίηση του Ομίλου η θυγατρική εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. ενώ δεν ήταν ενσωματωμένη κατά την αντίστοιχη χρήση του 2009 λόγω εξαγοράς

κατά 100% από την RF Energy. β) Οι θυγατρικές εταιρείες R.F Energy Γαρμπής A.E. R.F Energy Ζέφυρος A.E. δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν ενσωματωθεί την αντίστοιχη περίοδο
της προηγούμενης χρήσης λόγω λύσης και εκκαθάρισης τους. Δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και δεν έχει επέλθει αλλαγή στην μέθοδο ενσωμάτωσης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

4) Την 31/12/2010 δεν κατέχονται ίδιες μετοχές της Εταιρείας ούτε από την ίδια ούτε από τις θυγατρικές της.
5) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.
6) Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της ενοποποιήθηκαν δια της μεθόδου της πλήρους ενοποίησης, με ποσοστό 37,5% στον Όμιλο της F.G. EUROPE A.E.
7) Oι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιριών δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για ορισμένες χρήσεις, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων

και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης για την χρήση που έχει σχηματίσει ο Όμιλος και η Εταιρεία σε σχέση με το θέμα αυτό ανέρχεται σε ~ 48χιλ. και ~ 5
χιλ. αντίστοιχα. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση (10) των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1-31/12/2010.

8) H Eταιρεία εντός τους 2010 προχώρησε σε αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της θυγατρικής ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ κατά το ποσό ~450 χιλ. τα οποία καταβλήθηκαν εξ’ ολοκλήρου εντός της χρήσης.
9) Στην Εταιρεία και στον ‘Ομιλο δεν έχουν σχηματισθεί “Λοιπές προβλέψεις” έως την 31/12/2010.

10) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2010 είναι: Όμιλος 15, Εταιρεία 7 άτομα.
την 31/12/2009 είναι: Όμιλος 16, Εταιρεία 8 άτομα.

11) Τα ποσά σε χιλ. ~ των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των εταιριών του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που
έχουν προκύψει από συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ---- 605
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών ---- ----
γ) Απαιτήσεις ---- 6.974
δ) Υποχρεώσεις ---- 71
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 130 130
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ---- ----
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διεθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ---- ----

12) Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2010 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Δημοσιευμένα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

R.F. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Δήμος Γλυφάδας Λ.Βουλιαγμένης 128, ΤΚ 166 74
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρείων: 61197/01NT/B/06/149
Αρμόδια Εποπτική Αρχή: Περιφέρεια Αττικής - Τομέας Νότιας Αθήνας
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος: Βίκτωρας Ρέστης

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τσακίρης
Διευθύνων Σύμβουλος: Γεώργιος Φειδάκης
Μέλος: Ιωάννης Παντούσης
Μέλος: Νικόλαος Πιμπλής

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό
Συμβούλιο των ετήσιων περιοδικών
οικονομικών καταστάσεων: 28/2/2011
Ορκωτοί Ελεγκτές: Βασίλειος Καμινάρης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20411)
Ελεγκτική Εταιρεία: Ernst & Young (Hellas) Α.Ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση διαδικτύου: www.rfenergy.gr

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

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ ΟΜΙΛΟΣ ETAIÑÅÉÁ
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 34.364 36.271 20 35
Αυλά περιουσιακά στοιχεία 10.211 2.845 10 19
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.069 4.901 25.227 30.371
Απαιτήσεις από πελάτες 18.480 16.821 9.067 8.999
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.985 30.541 7.770 17.119−−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 78.109 91.379 42.094 56.543======== ======== ======== ========

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 14.000 14.000 14.000 14.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 25.925 25.874 27.894 28.078−−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 39.925 39.874 41.894 42.078
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 39 62 ---- ----−−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 39.964 39.936 41.894 42.078−−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−−
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 12.695 11.235 ---- ----
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 21.855 13.365 20 14
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.986 11.674 ---- ----
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 609 15.169 180 14.451−−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 38.145 51.443 200 14.465−−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(ε)=(γ)+(δ) 78.109 91.379 42.094 56.543======== ======== ======== ========

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/10 1/1-31/12/09 1/1-31/12/10 1/1-31/12/09

Κύκλος εργασιών 4.791 4.296 605 509
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 1.667 1.245 59 238
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 579 88 (665) (343)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 111 (422) (266) 116−−−−−−− −−−−−−− −−−−−−− −−−−−−−
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 31 (513) (184) 53
Κατανέμονται σε:

- Ιδιοκτήτες μητρικής 54 (495) ---- ----
- Δικαιώματα μειοψηφίας (23) (18) ---- ----

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 31 (513) ---- ----−−−−−−− −−−−−−− −−−−−−− −−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 31 (513) (184) 53======= ======= ======= =======
Κατανέμονται σε:

- Ιδιοκτήτες μητρικής 54 (495) ---- ----
- Δικαιώματα μειοψηφίας (23) (18) ---- ----

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 2.277 1.573 (643) (320)

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(1.1.2010 και 1.1.2009 αντίστοιχα) 39.936 40.530 42.078 42.095
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 31 (513) (184) 53
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (3) 13.919 ---- 13.930
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ---- (14.000) ---- (14.000)−−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα) 39.964 39.936 41.894 42.078======== ======== ======== ========

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

Έμμεση μέθοδος ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-31/12/10 1/1-31/12/09 1/1-31/12/10 1/1-31/12/09
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων 
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 111 (421) (266) 116
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 1.698 1.485 22 23
Προβλέψεις 10 7 34 4
Συναλλαγματικές διαφορές ---- (399) ---- (398)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας (411) (302) (401) (203)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 879 1.210 2 142
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 344 (2.773) (441) (2.327)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (14.802) 13.385 (14.157) 13.282
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (827) (1.138) (2) (92)
Καταβεβλημένοι φόροι (579) (6) (135) 11−−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α) (13.577) 11.048 (15.344) 10.558−−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών- Επιστροφή κεφαλαίου,
θυγατρικών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (2.000) ---- (7.576) (13.275)
Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων ---- ---- 13.168 ----
Αγορά ενσώματων και άNλων παγίων στοιχείων (5.866) (1.835) 2 (12)
Τόκοι εισπραχθέντες 411 683 401 584
Πρόσοδοι επιχορηγήσεων 5.704 ---- ---- ----−−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.751) (1.152) 5.995 (12.703)−−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ---- 14.000 ---- 14.000
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ---- (14.000) ---- (14.000)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια ---- 22.809 ---- ----
Εξοφλήσεις δανείων (7.228) (24.914) ---- (2.107)−−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (7.228) (2.105) ---- (2.107)−−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα 
ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) (22.556) 7.791 (9.349) (4.252)
Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα έναρξης χρήσης 30.541 22.750 17.119 21.371−−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα λήξης χρήσης 7.985 30.541 7.770 17.119======== ======== ======== ========

Γλυφάδα Αττικής, 28 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ O ΠΡΟQΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΑΑ002244 ΑΔΤ Ν 000657 ΑΜ ΟΕΕ 0035096

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.


