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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015
(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ )
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ . Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη
συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.
Αρμόδια Νομαρχία : ΛΑΡΙΣΑΣ
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:
www.epathessalia.gr
Σύνθεση ΔΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΝΙΑΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , ΠΕΝΤΕ ΜΕΛΗ: ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ,COSTA GIOACCHINO,CUZZOLA PASQUALE,LUIGI NASTASI.
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο
24/02/2016
Νόμιμος ελεγκτής : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25921)
Ελεγκτική εταιρία : ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Με σύμφωνη γνώμη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
31.12.2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
31.12.2014

01.01 - 31.12.2015

01.01 - 31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.786.002,66

3.116.989,93

87.178.767,49

86.579.805,00

1.175.776,85

989.393,84

808.832,76

1.033.983,85

12.161.480,56

12.435.076,65

20.198.455,33

24.196.560,31

124.309.315,65

128.351.809,58

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο (72.759.200 μετοχές του € 1 έκαστη )

72.759.200,00
14.253.815,25

Κύκλος εργασιών

74.489.428,41

67.585.250,59

Μικτά Κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

18.674.950,40

16.265.965,60

14.864.665,74

11.744.476,12

Κέρδη προ φόρων

15.120.406,88

12.034.743,93

Μείον φόροι

(4.584.854,22)

(3.259.499,36)

Κέρδη μετά από φόρους

10.535.552,66

8.775.244,57

78.459.200,00
12.159.960,47

Λοιπές συνολικές (ζημίες)/εισοδήματα μετά από φόρους

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Εταιρίας (α)

87.013.015,25

90.619.160,47

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

17.685.128,10

17.451.824,11

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

19.611.172,30

20.280.824,99

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

37.296.300,40

37.732.649,11

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β)

124.309.315,65

128.351.809,58

31.12.2015

31.12.2014

(32.490,49)

72.725,05

10.503.062,17

8.847.969,62

0,1371

0,1072

20.622.314,44

16.985.032,74

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα)

90.619.160,47

91.455.235,99

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους

10.503.062,17

8.847.969,62

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου

(5.700.000,00)

0,00

Διανεμηθέντα μερίσματα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα)

(8.409.207,39)
87.013.015,25

(9.684.045,14)
90.619.160,47

31.12.2015

31.12.2014

Λειτουργικές δραστηριότητες
15.120.406,88

Κέρδη χρήσης προ φόρων

12.034.743,93

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
404.184,61

371.698,50

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων

5.962.512,42

5.477.906,45

Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων

(609.048,33)

(609.048,33)

509,74

(0,02)

59.001,00

73.371,00

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

389.894,89

38.098,24

Καθαρά Έξοδα από επενδυτικές δραστηριότητες

104.598,67

205.215,68

34.797,03

17.805,68

(395.136,84)

(513.289,17)

225.151,09

227.170,47

(345.647,60)

(217.625,81)

(1.878.739,61)

(44.726,95)

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων

Κέρδη από πώληση παγίων
Καθαρή πρόβλεψη παροχών τερματισμού αποσχόλησης

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Έσοδα από τόκους

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1. 'Εχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2014, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα
λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2015.
2. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ενσωματώνονται στις ενοιποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται από την Μητρική
Ετιαρεία Δ.ΕΠ.Α Α.Ε. (ποσοστό συμμετοχής 51% ) και την εταιρεία Eni Spa (ποσοστό συμμετοχής 49% ).
3. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών :
Μείωση αποθεμάτων
Αύξηση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων
Μείωση εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων
Μείωση Αναβαλλόμενων Εσόδων
Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

4. Η Εταιρεία δεν έχει ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ( βλέπε σημείωση 23 των οικονομικών καταστάσεων).

(152.184,68)

(152.184,68)

5. Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν

896.166,00

1.088.568,00

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.

Μείον:
(34.797,03)

(17.805,68)

Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος

(3.546.699,88)

(5.259.596,06)

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

16.234.968,36

12.720.301,25

(6.635.832,39)

(6.429.516,96)

650,40

47,98

6.740.000,00

4.760.500,00

395.136,84
499.954,85

513.289,17
(1.155.679,81)

Χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα

6. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που αφορά την πρόβλεψη παροχών τερματισμού απασχόλησης, ανέρχεται στις 31.12.2015 σε 559.066 ευρώ.
7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας στις 31.12.2014 και στις 31.12.2015 είναι 92 και 102 εργαζόμενοι αντίστοιχα.
8. Τα ποσά των πωλήσεων-εσόδων και αγορών-εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχεριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:
του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, αναλύονται ως εξής:
i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου

(5.700.000,00)

0,00

Μερίσματα πληρωθέντα

(8.409.207,39)

(9.684.045,14)

(14.109.207,39)

(9.684.045,14)

2.625.715,82

1.880.576,30

15.466.851,88
18.092.567,70

13.586.275,58
15.466.851,88

Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

7.213.254,77 €
47.826.517,17 €
748.342,49 €
8.776.282,47 €

v) Αμοιβές μελών διοίκησης

68.400,00 €

vi) Υποχρεώσεις προς μέλη της διοίκησης

33.807,23 €

9. Οι λοιπές συνολικές ζημίες μετά από φόρους περιλαμβάνουν τη καθαρή ζημία από την ρευστοποίηση των διαθεσίμων προς πώληση

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

χρηματοοικονομικών στοιχείων ύψους 6.588,17 ευρώ και την καθαρή μεταβολή (ζημία) στις αναλογιστικές ζημίες ύψους 25.902,32 ευρώ.

ΛΑΡΙΣΑ, 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΝΙΑΣ
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