
ÐÑÏÓÈÅÔÁ 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 την χρήση που έληξε
την 31 Δεκεμβρίου 2008.

2) 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 χρήσης.

3) Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη που απορρέουν από τη σύσταση ενεχύρου επί των ανεμογεννητριών της Εταιρείας
(σημείωση 15 των Οικονομικών Καταστάσεων).

4) 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.

5) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31 Δεκεμβρίου 2009 ανέρχεται σε 2 άτομα, ενώ την 31 Δεκεμβρίου 2008 ανέρχονταν σε 2 άτομα.
6) Η Εταιρεία ενοποποιήθηκε δια της μεθόδου της πλήρους ενοποίησης, με ποσοστό 100% στον Όμιλο της R.F. ENERGY και με ποσοστό 37,5% στον ΄Ομιλο της F.G. EUROPE A.E.
7) Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τη σύστασή της (2004).Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων ήταν σε εξέλιξη έλεγχος από τις

φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2005 έως και το 2008. Για ενδεχόμενους φόρους και τυχόν προσαυξήσεις που θα προκύψουν από τον εν εξελίξει φορολογικό έλεγχο,
η εταιρεία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη ποσού ~ 3.

8) Η Εταιρεία την 31/12/2009 δεν κατέχει μετοχές της.
9) Στην εταιρεία δεν έχουν σχηματιστεί " Λοιπές προβλέψεις " έως την 31.12.2009.

10) 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 περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών -
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών (25)
γ) Απαιτήσεις -
δ) Υποχρεώσεις 2.900
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης -
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης -
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διεθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης -

11) Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2009 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 2009 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
(Δημοσιευμένα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.
(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της πρέπει να
εξασφαλίσει πρόσβαση 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 αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Δήμος Γλυφάδας Λ.Βουλιαγμένης 128, ΤΚ 166 74
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρείων: 56695/01ΝΤ/Β/04/59(05)
Αρμόδια Εποπτική Αρχή: Νομαρχία Αθηνών-Τομέας Νότιας Αθήνας
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος: Ευάγγελος  Μυλωνάς,

Αντιπρόεδρος: Κων/νος Κουτσουμπέλης,
Δ/νων Σύμβουλος: Ευάγγελος Κοροβέσης,
Μέλη: Ιωάννης Παντούσης, Γεώργιος Φειδάκης,
Βίκτωρ Ρέστης 

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό 
Συμβούλιο των ετήσιων περιοδικών 
οικονομικών καταστάσεων: 10/2/2010
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 
(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ~)

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ 31.12.2009 31.12.2008
Ιδιοχρησημοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 17.116 18.123
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 76 82
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 389 479
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 7.959 7.338
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 13 1.043−−−−−−− −−−−−−−ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 25.553 27.065======= =======ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 562 562
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας 3.245 3.086−−−−−−− −−−−−−−Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας (α) 3.807 3.648−−−−−−− −−−−−−−Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.643 6.407
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές Υποχρεώσεις 7.177 13.801
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.926 3.209−−−−−−− −−−−−−−Σύνολο υποχρεώσεων (β) 21.746 23.417−−−−−−− −−−−−−−ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(γ)=(α)+(β) 25.553 27.065======= =======

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ~)

1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2008
Κύκλος εργασιών 2.471 1.253
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 959 196
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 863 (41)−−−−−−− −−−−−−−Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 250 (851)
Μείον φόροι (91) 211−−−−−−− −−−−−−−Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 159 (640)======= =======Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 1.112 420

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ~)

Έμμεση μέθοδος 1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2008
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 250 (851)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 1.311 941
Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων επενδύσεων (449) ----
Συναλλαγματικές διαφορές ---- (4)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας ---- (1)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 613 814
Παροχές σε εργαζομένους 3 2
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (621) (509)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (283) 1.442
Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπροθεσμών απαιτήσεων (1) (1)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (586) (814)−−−−−−− −−−−−−−Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α) 237 1.019−−−−−−− −−−−−−−Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άTλων παγίων
περιουσιακών στοιχείων (5) (4.282)−−−−−−− −−−−−−−Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β) (5) (4.282)−−−−−−− −−−−−−−Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια (1.262) 3.300−−−−−−− −−−−−−−Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.262) 3.300−−−−−−− −−−−−−−Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ) (1.030) 37
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 1.043 1.006−−−−−−− −−−−−−−Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 13 1.043======= =======

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ IΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ~)

31.12.2009 31.12.2008
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης
(01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα) 3.648 4.288
Κέρδη / (ζημιές) χρήσης μετά από φόρους (159) (640)−−−−−−− −−−−−−−Καθαρή θέση λήξης χρήσης 
(31.12.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα) 3.807 3.648======= =======

Γλυφάδα Αττικής, 10 Φεβρουαρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟLΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΑΔΤ Χ 613403 ΑΤΑ 431/ΓΕΝ ΑΜ ΟΕΕ 0035096

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.


