ΕΤΑIΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 34812/01/Β/195/659
Λ. Μεσογείων 209 και Καμπούρογλου 38 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009
(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά Δ.Λ.Π.)
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρίας Διανομής Αερίου Α.E.. 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 οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ THΣ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο):
Διεύθυνση Διαδικτύου:
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Νομαρχία Αθηνών - Κεντρικός Τομέας Δ/νση Ανωνύμων Εταιριών
www.eda.gr
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Κούτρας Ηλ. Γρηγόρης, Α.Μ. ΣΟΕΛ 13601
BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., Α.Μ. ΣΟΕΛ 111
Γνώμη με επιφύλαξη και Θέματα Έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης (α)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακρ/θεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

Ï ÏÌÉËÏÓ
31.12.2008
31.12.2009
559.071.454,18
518.360.664,29
758.441,58
1.012.973,28
4.340.190,36
3.101.400,90
4.527.914,99
4.721.302,74
18.861.408,74
19.968.885,02
117.053.932,12
122.685.895,87
−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−
704.613.341,97
669.851.122,10
================
================

Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
31.12.2009
31.12.2008
546.466.444,11 498.063.201,08
800,56
375,26
373.991.759,35 373.991.759,35
0,00
0,00
10.454,16
10.454,16
12.504.609,72
13.421.159,24
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
932.974.067,90 885.486.949,09
================ ================

203.471.633,90
79.512.439,51
−−−−−−−−−−−−−−−−
282.984.073,41
−−−−−−−−−−−−−−−−
25.417.163,56
352.729.228,53
43.482.876,47
−−−−−−−−−−−−−−−−
421.629.268,56
−−−−−−−−−−−−−−−−

203.471.633,90 203.471.633,90
351.224.399,54 344.979.616,83
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
554.696.033,44 548.451.250,73
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
0,00
361.147.736,60 318.998.468,63
17.130.297,86
18.037.229,73
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
378.278.034,46 337.035.698,36
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−

203.471.633,90
64.268.537,55
−−−−−−−−−−−−−−−−
267.740.171,45
−−−−−−−−−−−−−−−−
21.311.046,26
318.816.996,95
61.982.907,44
−−−−−−−−−−−−−−−−
402.110.950,65
−−−−−−−−−−−−−−−−

704.613.341,97
669.851.122,10
932.974.067,90 885.486.949,09
================
================
================ ================
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων.
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φορούς (α)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους (α) + (β)

Ï ÏÌÉËÏÓ
1/1-31/12/09
1/1-31/12/08
153.047.566,03
155.329.624,78
28.739.027,13
29.241.001,85

Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
1/1-31/12/09
1/1-31/12/08
17.008.213,39
12.559.690,27
1.834.115,10
(144.169,72)

18.066.901,86
20.028.740,03
−−−−−−−−−−−−−−−−
15.243.901,96
0,00
−−−−−−−−−−−−−−−−

30.681.839,67
34.776.540,03
−−−−−−−−−−−−−−−−
28.214.803,42
0,00
−−−−−−−−−−−−−−−−

(3.015.061,08)
(1.432.179,44)
6.549.736,40
4.084.135,76
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
6.244.782,71
4.020.860,70
0,00
0,00
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−

15.243.901,96
================

28.214.803,42
================

6.244.782,71
4.020.860,70
================ ================

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)
2,1989
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 28.739.027,13
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €)

4,0699

0,9008

0,5800

43.737.614,26

1.834.115,10
0,00

11.295.276,36
0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
Ï ÏÌÉËÏÓ
1/1-31/12/09
1/1-31/12/08
Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως
(01/01/2009 και 01/01/2008 αντίστοιχα)
Συνολικά Έσοδα χρήσεως μετά από φόρους
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως
(31/12/2009 και 31/12/2008 αντίστοιχα)

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Τσάλης Νικόλαος
Βράιλας Γεώργιος
Λέκκας Ευάγγελος
Μυρισιώτης Ευθύμιος
Κόνιαρης Γεώργιος
Παπαχρήστος Κωνσταντίνος
Τρυφινόπουλος Αναστάσιος
Κοκάρας Ιωάννης

Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
1/1-31/12/09
1/1-31/12/08

267.740.171,45
15.243.901,96
−−−−−−−−−−−−−−−−

239.525.368,38
28.214.803,07
−−−−−−−−−−−−−−−−

548.451.250,73 544.430.390,03
6.244.782,71
4.020.860,70
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−

282.984.073,41
================

267.740.171,45
================

554.696.033,44 548.451.250,73
================ ================

Ï ÏÌÉËÏÓ
1.1-31.12.08
1.1-31.12.09
Λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων
πάγιου ενεργητικού
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
1.1-31.12.09
1.1-31.12.08

20.028.740,03

34.776.540,03

6.549.736,40

4.084.135,76

16.330.815,19
139.596,57

13.967.683,04
123.411,75

15.190.263,19
14.992,07

12.727.455,80
0,00

(1.365.804,89)
(1.961.838,17)
−−−−−−−−−−−−−−−−
33.171.508,73

(911.908,45)
(4.078.119,98)
−−−−−−−−−−−−−−−−
43.877.606,39

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
193.387,75
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
8.609.814,72
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων
(πλην δανειακών)
(30.323.965,35)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
καταβεβλημένα
(726.460,44)
Καταβεβλημένοι φόροι
(5.653.868,97)
−−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
5.270.416,43
−−−−−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορά ενσώματων και ά>λων παγίων
περιουσιακών στοιχείων
(25.716.538,05)
Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων
πάγιων περιουσιακών στοιχείων
13.987.871,48
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων
και ά>λων παγίων
63.908,49
Τόκοι εισπραχθέντες
2.688.298,61
−−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(8.976.459,47)
−−−−−−−−−−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
5.637.414,23
−−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
5.637.414,23
−−−−−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα
ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ)
1.931.371,19
Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα έναρξης χρήσεως
82.926.615,73
−−−−−−−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα λήξης χρήσεως
84.857.986,92
================

0,00
(426.415,70)
(647.407,24)
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
21.328.575,96 16.164.184,32

117.353,47
(8.354.258,94)

(72.882,69)

0,00
(279.285,42)

(1.446.676,70)

(22.363.668,65)

(12.698.526,24)

(737.319,72)
(3.043.949,85)
−−−−−−−−−−−−−−−−

(4.421,35)
(2.692,90)
(304.953,69)
(61.486,20)
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−

30.412.754,65
−−−−−−−−−−−−−−−−

(1.417.350,42)
3.122.193,56
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−

(44.191.271,54)

(8.832,58)

(29.917,06)

6.139.093,11

0,00

0,00

72.749,33
4.815.439,70
−−−−−−−−−−−−−−−−

5.913,74
0,00
430.837,05
650.100,14
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−

(33.163.989,40)
−−−−−−−−−−−−−−−−

427.918,21
620.183,08
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−

9.850.271,70
−−−−−−−−−−−−−−−−

0,00
0,00
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−

9.850.271,70
−−−−−−−−−−−−−−−−

0,00
0,00
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−

7.099.036,95

(989.432,21)

3.742.376,64

75.827.578,78
−−−−−−−−−−−−−−−−

12.574.363,45
8.831.986,81
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−

82.926.615,73
================

11.584.931,24 12.574.363,45
================ ================

Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò:
1. Τα θέματα της γνώμης με επφύλαξη της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή είναι τα εξής: α) Η Διοίκηση της θυγατρικής εταιρίας Ε.Π.Α. Αττικής Α.Ε. αμφισβητεί υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων για τις χρήσεις 2004
μέχρι 2009 που ανέρχονται σε € 7,0 εκατ. περίπου με βάση τη σύμβαση παροχής αερίου. Η θυγατρική εταιρία δεν σχημάτισε πρόβλεψη για το παραπάνω ποσό αφού η Διοίκηση της εκτιμά ότι θα καταλήξει σε φιλικό διακανονισμό με τον προμηθευτή. Αν η θυγατρική εταιρία σχημάτιζε
πρόβλεψη για το ανωτέρω ποσό η καθαρή θέση του Ομίλου θα είχε μειωθεί κατά το ποσό των ~3,57 εκατ. περίπου και οι τρέχουσες υποχρεώσεις θα είχαν αυξηθεί αντίστοιχα ενώ τα καθαρά κέρδη της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης θα είχαν μειωθεί κατά ~0,61 εκατ.
και ~0,41 εκατ. β)Το πιστοποιητικό που αφορούσε τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, είχε παρατήρηση λόγω της συντηρητικής αποτίμησης των παράγωγων χρηματοοικονομικών προDόντων της θυγατρικής εταιρίας Ε.Π.Α.
Αττικής Α.Ε. κατά την ημερομηνία αυτή ποσού ~1,1 εκατ.(καθαρό). Η εκτίμηση αυτή διορθώθηκε μέσα στην τρέχουσα χρήση, με συνέπεια το καθαρό κέρδος της χρήσης του Ομίλου που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2009 να είναι αυξημένο κατά ~1,1 εκατ. γ) Όπως αναφέρεται στη σημείωση
30.3 των οικονομικών καταστάσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος για τις εταιρίες του Ομίλου ΕΠΑ Θεσσαλίας ΑΕ και ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΑΕ των χρήσεων 2001 έως 2006 εκ μέρους των φορολογικών αρχών. Ως αποτέλεσμα του ελέγχου προέκυψε η
καταβολή επιπλέον φόρων ύψους ~62.210 και ~156.420 αντίστοιχα. Ο Όμιλος εμφάνισε το 51% των ανωτέρω ποσών που αναλογεί στο δικαίωμα συμμετοχής του Ομίλου στις εν λόγω θυγατρικές. Απομένει ακόμη να ολοκληρωθεί, για τις εταιρίες του Ομίλου ΕΠΑ Θεσσαλίας ΑΕ και
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΑΕ, ο έλεγχος της φορολόγησης των δαπανών του αποσπασμένου προσωπικού, στα πλαίσια του οποίου έχει δρομολογηθεί η διασταύρωση στοιχείων με τις αρμόδιες ιταλικές φορολογικές αρχές με σκοπό τη συμπλήρωση των πληροφοριών και το οριστικό
κλείσιμο των εκκρεμοτήτων. Κατά συνέπεια υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα οριστικοποιηθούν τα σχετικά πορίσματα. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ
τούτου δεν σχηματίστηκε οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Το θέμα έμφασης της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρεται στο γεγονός ότι οι υποχρεώσεις μακροχρόνιου δανεισμού της θυγατρικής εταιρίας Ε.Π.Α. Αττικής
Α.Ε. ύψους Ευρώ 25,5 εκατ., θα έπρεπε να έχουν επαναδιαπραγματευτεί λόγω της απόφασης της διοίκησης της θυγατρικής εταιρίας να αλλάξει τη λογιστική βάση από Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σε Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
2. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε ~90.643.887,70 για τον Όμιλο και ~15.190.688,49 για τη εταιρία.
3. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας χρήσεως ήταν 639 και 24 άτομα αντίστοιχα, ενώ κατά την προηγούμενη χρήση ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της εταιρίας ήταν 626 και 0 άτομα αντίστοιχα.
4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρίας αναφέρονται στη Σημείωση 30.3 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
5. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά
ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
α) Έσοδα
701.788,33
0,00
β) Έξοδα
99.530.878,77
35.046,28
γ) Απαιτήσεις
265.739,84
0,35
δ) Υποχρεώσεις
16.337.129,85
0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
438.410,25
247.558,05
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0,00
0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
37.096,38
0,00
6. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί ανέρχονται σε € 106.456,26 και αφορούν λοιπές προβλέψεις.
7. Κατά την 31/12/2009 η εταιρία δεν κατείχε ίδιες μετοχές.
8. Υφίστανται επίδικες διαφορές με συνολικό αρχικό αγωγικό αίτημα ~1.227 στον Όμιλο και ~0 στην εταιρία, για τις οποίες εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση και λειτουργία του Ομίλου και της εταιρίας.
9. Έχουν γίνει αναταξινομήσεις κονδυλίων της προήγουμενης χρήσης για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης.
10.Κατά τη διάρκεια του 2009 η θυγατρική Εταιρία του Ομίλου Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. έλαβε από τον πλειοψηφικό της μέτοχο τιμολόγιο για την καταβολή προστίμου για μη τήρηση της υποχρέωσης παραλαβής ποσοτήτων φυσικού αερίου κατά την χρήση του έτους 2008, ύψους
1,8 εκατομμυρίων ευρώ.
11.Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης, που καταρτίζει η εταιρεία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε., με έδρα στην Ελλάδα, η οποία συμμετείχε στις 31/12/2009 με ποσοστό 100%.
12.Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι χώρες όπου αυτές εδρεύουν, τα ποσοστά συμμετοχής (άμεσα και έμμεσα) με τα οποία ενοποιούνται καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε για την καθεμία αναλύονται στη Σημείωση
3 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2010
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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