R.F. ΟΜΑΛΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 έω̋ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(∆ηµοσιευµένα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσει̋ που συντάσσουν ετήσιε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ ενοποιηµένε̋ και µη, κατά τα ∆ΛΠ )
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίε̋ στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα τη̋ R.F.ΟΜΑΛΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο αναγνώστη̋ που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα τη̋ οικονοµική̋ θέση̋ και των αποτελεσµάτων τη̋ πρέπει να εξασφαλίσει
πρόσβαση στι̋ ετήσιε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώ̋ και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση όπου αναρτώται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
(ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδε̋ ευρώ)

∆ιεύθυνση έδρα̋ Εταιρεία̋: ∆ήµο̋ Γλυφάδα̋, Λ. Βουλιαγµένη̋ 128, Τ.Κ. 166 74

01/01/2013- 01/01/2012-

Αρ. ΓΕΜΗ:

121589201000

Αρµόδια Εποπτική Αρχή:

ΕΒΕΑ- Γενικό Εµπορικό Μητρώο

31/12/2013

Αντιπρόεδρο̋: Ευάγγελο̋ Κοροβέση̋

επενδυτικών αποτελεσµάτων

∆ιευθύνων Σύµβουλο̋: Ιωάννη̋ Παντούση̋

Ζηµιέ̋ προ φόρων

Μέλο̋: Ιωάννη̋ Τσακίρη̋

Μείον φόροι

(485)

26/3/2014

Ορκωτοί Ελεγκτέ̋ :

Χριστίνα Τσιρώνη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 36671)

Ελεγκτική Εταιρεία :

GRANT THORNTON Α.Ε.

Έµµεση µέθοδο̋

www.rfenergyomalies.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδε̋ ευρώ)

-

1.754

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(14)

713

51

856

137

-

1

−−−−−
5.219
=====

−−−−−
1.943
=====

1.334

254

Λοιπά στοιχεία Καθαρή̋ Θέση̋ µετόχων Εταιρεία̋ 3.481

1.537

−−−−−
4.815
−−−−−
404
−−−−−
404
−−−−−
5.219
=====

−−−−−
1.791
−−−−−
152
−−−−−
152
−−−−−
1.943
=====

31/12/2013

31/12/2012

(01.01.2013 & 01.01.2012 αντίστοιχα)

1.791

1.832

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρου̋

(499)

(40)

136

(1)

Λοιπέ̋ βραχυπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ)=(α)+(β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδε̋ ευρώ)

Προσθήκε̋ συγχώνευση̋

4.806

Αποθεµατικό ενοποίηση̋

-

(1.419)

(31.12.2013 & 31.12.2012 αντίστοιχα)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋

(42)

−−−−−

(413)

−−−−−

(96)

Καταβεβληµένοι φόροι

(5)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋ (α)

252
-

−−−−−

−−−−−

(101)

252

Επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋
Αγορά ενσώµατων και ά̔λων παγίων
περιουσιακών στοιχείων

(36)

−−−−−

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋ (β)

(36)

Χρηµατοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋ (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα χρήση̋ (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξη̋ χρήση̋

−−−−−
136

−−−−−
136

−−−−−

(254)

−−−−−
(254)

−−−−−
-

−−−−−
-

−−−−−

(1)
1

−−−−−
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξη̋ χρήση̋
======

(2)
3

−−−−−
1
=====

-

−−−−−−

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξη̋ χρήση̋

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Εισπράξει̋ από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξη̋ χρήση̋

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου

-

448

371

Σύνολο Καθαρή̋ Θέση̋ (α)

(48)

(3)

Εξοδα αποµείωση̋/διαγραφή̋

Απαιτήσει̋ από πελάτε̋

Μετοχικό Κεφάλαιο

31/12/2012

31/12/2012

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

(48)

(485)

Προβλέψει̋

3.992

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

(485)

31/12/2013

Κέρδη προ φόρων

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

−−−−−
(40)
=====

01/01/2013- 01/01/2012-

Λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋

31/12/2013

8

−−−−−
(499)
=====

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδε̋ ευρώ)

Τύπο̋ έκθεση̋ επισκόπηση̋ : Με σύµφωνη γνώµη

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

(48)

(14)

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

οικον/κών καταστάσεων:

−−−−−

(485)

Ζηµιέ̋ προ φόρων, χρηµατοδοτικών,

∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων

(48)

−−−−−

Ζηµιέ̋ µετά από φόρου̋

Ηµεροµηνία έγκριση̋ από το

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου:

31/12/2012

Ζηµιέ̋ προ φόρων, χρηµατοδοτικών,

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Πρόεδρο̋: Γεώργιο̋ Φειδάκη̋

−−−−−

4.815

1.791

=====

=====

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
1)

∆εν έχει σηµειωθεί µεταβολή στι̋ λογιστικέ̋ αρχέ̋ που εφαρµόστηκαν για την σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων τη̋ Εταιρεία̋ σε σχέση µε
την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012.

2)

Με την από 25/11/2013 Σύµβαση Συγχώνευση̋ η Εταιρεία προέβη σε συγχώνευση µε απορρόφηση δύο (2) συγγενών εταιρειών κατά τι̋ διατάξει̋
των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 και των άρθρων 69-70, 72-77Α του Ν. 2190/20. Για του̋ σκοπού̋ τη̋ συγχώνευση̋ η Εταιρεία, µε την από 25/11/2013
απόφαση τη̋ Εκτακτη̋ Γενική̋ Συνέλευση̋ των Μετόχων τη̋ που ενέκρινε τη συγχώνευση, αποφάσισε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά
ποσό ευρώ 1.066, που αφορά το σύνολο των εισφερόµενων κεφαλαίων των απορροφώµενων εταιρειών. Η συγχώνευση εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ.
144839-18.12.2013 απόφαση του ΓΕΜΗ.

3)

Με την από 12/6/2013 απόφαση τη̋ Έκτακτη̋ Γενική̋ Συνέλευση̋ των Μετόχων, η Εταιρεία προχώρησε σε αύξηση των ιδίων Κεφαλαίων τη̋ κατά ποσό ευρώ 136.

4)

Η Εταιρεία προέβη σε διαγραφέ̋ παγίων στοιχείων που αφορούσαν υποµισθωµένε̋, από την µητρική εταιρεία RF ENERGY AE, εκτάσει̋ στην
περιοχή τη̋ νότια̋ Εύβοια̋, συνολικού ποσού ευρώ (448).

5)

Επί των παγίων ή ακινήτων τη̋ εταιρεία̋ δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.

6)

Εκκρεµεί ενώπιον του Συµβουλίου τη̋ Επικρατεία̋ αίτηση, εκ µέρου̋ τη̋ Εταιρεία̋, για την ακύρωση αριθµού ∆ιοικητικών Πράξεων, άλλων αιολικών

7)

Η Εταιρεία δεν αποσχολεί προσωπικό την 31.12.2013 και την 31.12.2012.

8)

Η εταιρεία ενοποιήθηκε δια τη̋ µεθόδου τη̋ πλήρου̋ ενοποίηση̋ µε ποσοστό 100% στον Όµιλο τη̋ R.F. ENERGY A.E. και µε ποσοστό 50% στον

έργων τα οποία επικαλύπτουν µερικώ̋ ή ολικώ̋ την ανάπτυξη του έργου τη̋ εταιρεία̋.

Όµιλο τη̋ F.G. EUROPE A.E.
9)

Η Εταιρεία και οι απορροφηµένε̋ από αυτήν παραµένουν ανέλεγκτε̋ φορολογικά για την χρήση 2010 και έχουν σχηµατίσει προβλέψει̋ έναντι
µελλοντικών καταβολών φόρου που ενδέχεται να προκύψουν ποσού ~7.

10) Τα ποσά σε χιλ. ευρώ των πωλήσεων και αγορών σωρρευτικά από την έναρξη τη̋ οικονοµική̋ χρήση̋ και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων τη̋ εταιρεία̋ στη λήξη τη̋ τρέχουσα̋ χρήση̋, που έχουν προκύψει από συναλλαγέ̋ τη̋ µε τα συνδεδεµένα µέρη όπω̋ αυτά
ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, έχουν ω̋ εξή̋ :
α) Πωλήσει̋ αγαθών και υπηρεσιών

----

β) Αγορέ̋ αγαθών και υπηρεσιών

(24)

γ) Απαιτήσει̋

----

δ) Υποχρεώσει̋

(69)

ε) Συναλλαγέ̋ και αµοιβέ̋ διευθυντικών στελεχών και µελών τη̋ διοίκηση̋

----

στ) Απαιτήσει̋ από διευθυντικά στελέχη και µέλη τη̋ διοίκηση̋

----

ζ) Υποχρεώσει̋ προ̋ τα διεθυντικά στελέχη και µέλη τη̋ διοίκηση̋

----

11) ∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα τη̋ 31η̋ ∆εκεµβρίου 2013 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν
τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων πέραν αυτών που αναφέρονται στη σχετική σηµείωση των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων.
O ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ
∆ΤΑ 431/ΓΕΝ

ΓΛΥΦΑ∆Α ΑΤΤΙΚΗΣ, 26 Μαρτίου 2014
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟ˳ΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΥΣΗΣ
Α.∆.Τ. Ξ 168490

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΑΜΑ 0082645

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.

