
ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1) Για την υπερδωδεκάµηνη χρήση 02/08/06-31/12/07 οι οικονοµικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
2) Η εταιρεία συµµετέχει κατά 100% στην ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., κατά 100% στην ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ Α.Ε., κατά 100% στην CITY ELECTRIC A.E.E. και κατά 32,75%

στην Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑ4ΑΣ Α.Ε.
3) Η εταιρεία και οι θυγατρικές της ενοποποιήθηκαν δια της µεθόδου της πλήρους ενοποίησης, µε ποσοστό 40% στον Όµιλο της F.G. EUROPE A.E.
4) Στις 16/01/07 η Εταιρεία εξαγόρασε το 100% των µετοχών της ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. έναντι τιµήµατος ~ 1.350 χιλ.
5) Με την από 23/4/2007 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά ~ 5.000 χιλ. η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τους

υφιστάµενους µετόχους.
6) Με την από 31/07/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της θυγατρικής ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. αυξήθηκαν τα Ίδια Κεφάλαια της κατά το

ποσό των ~ 5.020 χιλ.
7) Στις 12/4/2007 η Εταιρεία εξαγόρασε το 100% των µετοχών της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ Α.Ε.Το 99,67% από την µητρική της εταιρεία F.G. EUROPE A.E. και το

υπόλοιπο 0,33% από τρίτους.
8) Στις 28/12/2007 η Εταιρεία εξαγόρασε το 100% των µετοχών της εταιρείας CITY ELECTRIC Α.Ε. από την µητρική της εταιρεία F.G. EUROPE A.E.
9) Στις 28/12/2007 η Εταιρεία εξαγόρασε το 32,75% των µετοχών της εταιρείας Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑ4ΑΣ Α.Ε. Το 23,00% από την µητρική της εταιρεία F.G. EUROPE A.E.

και το υπόλοιπο 9,75% από τρίτους.
10) Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας επί του σταθµισµένου µέσου όρου του αριθµού των µετοχών

της εταιρείας κατά τη διάρκεια της υπερδωδεκάµηνης χρήσης.
11) Επί των παγίων ή ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
12) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική

κατάσταση της εταιρείας.
13) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31 ∆εκεµβρίου 2007 σε 7 άτοµα.
14) Η Εταιρεία είναι ανέλεγκτη φορολογικά από την σύστασή της (2006).
15) Η Εταιρεία στις αρχές του Φεβρουαρίου 2008 εξαγόρασε το υπολειπόµενο ποσοστό 67,25% της εταιρείας Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑ4ΑΣ Α.Ε. Το 32,75% από την µητρική της

εταιρεία  F.G. EUROPE A.E., και το υπόλοιπο 35% από τρίτους. Επίσης η Εταιρεία, προχώρησε στις 20/02/2008 σε αύξηση ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής εταιρείας
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ Α.Ε. κατά ποσού ~350 χιλ. ∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 τα οποία θα έπρεπε ή να
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.

16) Τα ποσά σε χιλ. ευρώ των πωλήσεων και αγορών σωρρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας
στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 600
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών (7)
γ) Απαιτήσεις 66

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡ∆Ω∆ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
(∆ηµοσιευµένα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

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 ∆ιεθνή 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

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: ∆ήµος Γλυφάδας Λ.Βουλιαγµένης 128, ΤΚ 166 74
Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρείων: 61197/01NT/B/06/149
Αρµόδια Εποπτική Αρχή: Νοµαρχία Αθηνών-Τοµέας Νότιας Αθήνας
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Ρέστης Βίκτωρας, Κουτσουµπέλης

Κωνσταντίνος,Φειδάκης Γεώργιος, Παντούσης
Ιωάννης, Πιµπλής Νικόλαος.

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο των ετήσιων περιοδικών 
οικονοµικών καταστάσεων: 20/2/2008
Ορκωτοί Ελεγκτές: Ιωάννης Μυστακίδης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16511) 
Ελεγκτική Εταιρεία: Ernst & Young (Hellas) Α.Ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύµφωνη γνώµη - Θέµα έµφασης
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: www.fgeurope.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ~

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ H ETAIÑÅÉÁ
31.12.2007

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 9.422
Απαιτήσεις από πελάτες 862
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 6.775−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.059=======

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 4
Bραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 2.002
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 41−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 2.047−−−−−−−
Μετοχικό Κεφάλαιο 15.000
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας 12−−−−−−−
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας (β) 15.012
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (γ) -−−−−−−−
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ) 15.012−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α)+(δ) 17.059=======

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡ∆Ω∆ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ~

H ETAIÑÅÉÁ
2.8.06-31.12.2007

Κύκλος εργασιών 596
Μικτά κέρδη/(ζηµίες) 275
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (73)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων (85)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 200
Μείον: Φόροι (50)−−−−−−−
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 150 =======
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε ευρώ) 0,01 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΠΕΡ∆Ω∆ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ~

Έµµεση µέθοδος H ETAIÑÅÉÁ
Λειτουργικές δραστηριότητες 2.8.06-31.12.2007
Κέρδη προ φόρων 200 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 12
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας (133)
Xρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 30
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (877) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 41
Mείον: 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (30)−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) (757)−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων (9.021)
Αγορά ενσώµατων και ά[λων παγίων  
περιουσιακών στοιχείων (398)
Τόκοι εισπραχθέντες 133−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β) (9.286)−−−−−−−
Xρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 14.816
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.002−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 16.818−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα χρήσεως (α) + (β) + (γ) 6.775
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως -−−−−−−−
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 6.775=======

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΕΡ∆Ω∆ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ~

H ETAIÑÅÉÁ
31.12.2007

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης
(2.08.2006) 10.000
Κέρδη / (ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους 150−−−−−−−

10.150
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 4.862−−−−−−−
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2007) 15.012=======

Γλυφάδα Αττικής, 20 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΡΕΣΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΦΕΙ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α∆Τ Τ 078522 Α∆Τ Ν 000657 ΑΜ ΟΕΕ 0002386

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.


