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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 2011.

2) Επί των παγίων ή ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

3) Εκκρεμεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση, εκ μέρους της Εταιρείας, για την ακύρωση αριθμού Διοικητικών Πράξεων, άλλων αιολικών

έργων τα οποία επικαλύπτουν μερικώς ή ολικώς την ανάπτυξη του έργου της εταιρείας.

4) Στην Εταιρεία δεν έχουν σχηματιστεί “Λοιπές Προβλέψεις” έως την 31.12.2012.

5) Η Εταιρεία δεν αποσχολεί προσωπικό την 31.12.2012 και την 31.12.2011.

6) Η εταιρεία ενοποιήθηκε δια της μεθόδου της πλήρους ενοποίησης με ποσοστό 100% στον  Όμιλο της R.F. ENERGY A.E. και με ποσοστό 40% στον

Όμιλο της F.G. EUROPE A.E.

7) Η Εταιρεία παραμένει ανέλεγκτη φορολογικά για την χρήση 2010 και έχει σχηματίσει προβλέψεις έναντι μελλοντικών καταβολών φόρου που

ενδέχεται να προκύψουν ποσού ~1.

8) 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 ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής :

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ----

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών (117)

γ) Απαιτήσεις ----

δ) Υποχρεώσεις (77)

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 ----

9) Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2012 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν

τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Δημοσιευμένα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ )

R.F. ΟΜΑΛΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της R.F.ΟΜΑΛΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 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 αναρτώται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Δήμος Γλυφάδας, Λ. Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ. 166 74

Αρ. ΓΕΜΗ (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.): 121589299000

Αρμόδια Εποπτική Αρχή: ΕΒΕΑ- Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος: Γεώργιος Φειδάκης

Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Κοροβέσης

Διευθύνων Σύμβουλος: Ιωάννης Παντούσης

Μέλος: Ιωάννης Τσακίρης 

Ημερομηνία έγκρισης από το

Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων

οικον/κών καταστάσεων: 15/3/2013

Ορκωτοί Ελεγκτές : Χριστόδουλος Σεφέρης  (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 23431) 

Ελεγκτική Εταιρεία : Ernst & Young (Hellas) Α.Ε.

Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Με σύμφωνη γνώμη

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.rfenergyomalies.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2012 31/12/2011

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1.754 1.543 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 51 -   

Απαιτήσεις από πελάτες 137 850 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1 3 −−−−− −−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.943 2.396 ===== =====
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μετοχικό Κεφάλαιο 254 254 

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας 1.537 1.578  −−−−− −−−−−
Σύνολο Καθαρής Θέσης (α) 1.791 1.832−−−−− −−−−−
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 152 564 −−−−− −−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 152 564−−−−− −−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ)=(α)+(β) 1.943 2.396 ===== =====
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

31/12/2012 31/12/2011

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης

(01.01.2012 & 01.01.2011  αντίστοιχα) 1.832 25

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (40) (133)

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου (1) 1.940−−−−− −−−−−
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης 

(31.12.2012 & 31.12.2011 αντίστοιχα) 1.791 1.832===== =====

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

01/01/2012- 01/01/2011-

31/12/2012 31/12/2011

Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων (48) (168)−−−−− −−−−−
Ζημιές προ φόρων (48) (166)

Μείον φόροι 8 33−−−−− −−−−−
Ζημιές μετά από φόρους (40) (133)===== =====
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (48) (168)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

Έμμεση μέθοδος 01/01/2012- 01/01/2011-

Λειτουργικές δραστηριότητες 31/12/2012 31/12/2011

Κέρδη προ φόρων (48) (167)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 713 (826)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (413) 466 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 

επενδυτικής δραστηριότητας -   (1)−−−−− −−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

λειτουργικές δραστηριότητες (α) 252 (528)−−−−− −−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άKλων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων (254) (1.410)

Τόκοι εισπραχθέντες -   1 −−−−− −−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

επενδυτικές δραστηριότητες (β) (254) (1.409)−−−−− −−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου -   1.940−−−−− −−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -   1.940 −−−−− −−−−−
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) (2) 3 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 3 -   −−−−− −−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1 3 ====== =====

ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 15 Mαρτίου 2013
O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟLΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΔΤΑ 431/ΓΕΝ Α.Δ.Τ. Ξ 168490 ΑΜΑ  0082645

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.


