ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡOΧΗΣ ΑΕΡΙOΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2010
(δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ. 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 ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου
του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνσή µας στο διαδίκτυο, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ )
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 31 - 33 & ΣΠ. ΠΑΤΣΗ, ΑΘΗΝΑ
Αναµορφωµένα
49927/01/Β/01/564
31 ∆εκ 2010
31 ∆εκ 2009
Νοµαρχία Αθηνών - Κεντρικός Τοµεάς ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρείων Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2010 και 1/1/2009 αντίστοιχα)
293.212.592
316.041.369
Τατσιόπουλος Η.- Πρόεδρος, Μουσούρης Γ. - Αντιπρόεδρος,
∆ιόρθωση εκτιµήσεων προηγούµενων χρήσεων
(3.714.848)
Καµάρας Π. - Μέλος, Cheryl Lipshutz - Μέλος, Chapman Peter293.212.592
312.326.522
Μέλος,Κωστόπουλος Γ. - Μέλος, Carvelli Joseph-Μέλος
Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσεως µετά από φόρους
1.639.009
(19.113.930)
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα)
294.851.601
293.212.592
καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα
ΣTOIXEIA ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) - έµµεση µέθοδος
συνοπτικά στοιχεία) :
25 Ιανουαρίου 2011
Ορκωτός ελεγκτής :
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΜΠΗΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891)
Αναµορφωµένα
Ελεγκτική Εταιρεία :
PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία Λειτουργικές δραστηριότητες
1.01-31.12.2010 1.01-31.12.2009
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Με σύµφωνη γνώµη
(Ζηµιά)/ Κέρδη προ φόρων
2.861.948
(21.508.533)
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:
www.aerioattikis.gr
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων
673.188
800.726
Αναµορφωµένα
Αποσβέσεις άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
18.069.936
17.353.969
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31 ∆εκ 2010
31 ∆εκ 2009 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
(2.176.401)
(1.735.092)
Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
1.458.625
2.846.282 Προβλέψεις εσόδων εισπρακτέων
(16.806.698)
(16.860.927)
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
330.079.106
323.903.516 Προβλέψεις εξόδων χρήσης πληρωτέων
16.040.557
12.118.592
Αναβαλλόµενη Φορολογία
4.326.619
5.549.558 Λοιπές µη ταµειακές κινήσεις
205.369
6.133.154
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού
280.327
326.382 Απόσβεση τελών σύνδεσης
(299.985)
(369.863)
Αποθέµατα
2.452.730
4.357.149 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
1.171.031
1.398.201
Απαιτήσεις από πελάτες
17.877.025
13.716.153 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
(527.896)
(505.900)
Παράγωγα χρηµ/κά προιόντα
1.249.976 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
Λοιπές Απαιτήσεις
40.360.795
39.860.715 κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα
2.536.824
5.359.555 (Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων
1.901.847
1.123.570
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
399.372.050
397.169.287 (Αύξηση) / µείωση πελατών και λοιπών απαιτήσεων
11.030.043
20.697.466
Αύξηση / (µείωση) αναβαλλόµενου εσόδου
245.515
411.443
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αύξηση / (µείωση) προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων
(12.456.997)
(20.598.877)
Οµολογιακό ∆άνειο
49.888.360
49.837.576 Αύξηση / (µείωση) εγγυήσεων πελατών
1.508.468
1.395.012
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω
Τόκοι πληρωθέντες
(1.171.031)
(1.398.201)
εξόδου από την υπηρεσία
1.496.274
1.910.602 Σύνολο (εκροών) / εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
20.268.894
(1.545.260)
Λοιπές προβλέψεις
315.310
208.738 Επενδυτικές δραστηριότητες
Εγγυήσεις Πελατών
17.413.216
15.904.748 Κεφαλαιουχικές δαπάνες για την επέκταση του δικτύου
(21.870.076)
(31.369.063)
Αναβαλλόµενο έσοδο
791.636
851.954 Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων (συµπεριλαµβανόµενων των πωλήσεων)
(239.783)
(708.719)
Τράπεζες λογαριασµός βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
1.774.636
3.002.543 Aγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων
(281.756)
(574.323)
Προµηθευτές
7.860.200
8.380.139 Είσπραξη τόκων
527.896
505.900
Παράγωγα χρηµ/κά προιόντα
3.020.699 Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(21.863.719)
(32.146.205)
Λοιπές Υποχρεώσεις
24.980.816
20.839.697 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Σύνολο υποχρεώσεων
104.520.449
103.956.695 Οµολογιακό δάνειο
8.000.000
Μετοχικό Κεφάλαιο
346.988.878
346.988.878 Είσπραξη επιχορηγήσεων
24.250.737
Κόστος Έκδοσης Μετοχών
(2.463.372)
(2.463.372) Σύνολο (εκροών) / εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
32.250.737
Συσσωρευµένες Ζηµιές
(49.673.906)
(51.312.914) Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
399.372.050
397.169.287 χρήσης (α) + (β) + (γ)
(1.594.825)
(1.440.729)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση έδρας:
Αριθ. Μητρώου ΑΕ:
Αρµόδια αρχή:
Σύνθεση ∆Σ:

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα, έναρξη χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα, ισοδύναµα και υπερανάληψη στο τέλος της χρήσης

2.357.012
762.187

3.797.741
2.357.012

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζουν οι ακόλουθες εταιρείες
Επωνυµία Εταιρείας
Χώρα έδρας
Συµµετοχή
∆ΕΠΑ Α.Ε
ΕΛΛΑ∆Α
51%
2. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης : 331
Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της προηγούµενης χρήσης : 347
3. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχεριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας
στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 προς αυτήν µέρη, είναι ως εξής:
i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ευρώ 2.401.022
i ) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών ευρώ 98.933.041
i i) Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη ευρώ 1.938.807
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη ευρώ 22.936.011
Οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και οι απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη περιλαµβάνουν πρόβλεψη εσόδου για το ποσό των ευρώ 1.800.000
4. Η εταιρεία έχει ελεγχθει φορολογικά µέχρι και την χρήση 2008.
5. Η Εταιρεία αναµόρφωσε τις Οικονοµικές Καταστάσεις του 2009, λόγω της εφαρµογής της Ε∆∆ΠΧΑ 12 και της διόρθωσης εκτιµήσεων προηγούµενων
χρήσεων. Λεπτοµερής περιγραφή και αναφορά των επιπτώσεων γίνεται στις σηµειώσεις 28,29 και 30 των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας.
Η εφαρµογή της Ε∆∆ΠΧΑ 12 έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση συµβατικού εσόδου και εξόδου ποσού ευρώ 31.369.063 για την χρήση του 2009, χωρίς
καµία επίπτωση στο καθαρό κέρδος της χρήσης καθώς και στα ίδια κεφάλαια. Η απεικόνιση των διορθώσεων και εκτιµήσεων για προηγούµενες χρήσεις
αυξάνει τις συσσωρευµένες ζηµιές της Εταιρείας για την χρήση του 2009 κατά ευρώ 7.142.505, ενώ αυξάνει και την ζηµιά της χρήσης 2009 κατά ευρώ 3.427.658.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΗΛΙΑΣ ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ Χ. 548226

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
PETER CHAPMAN
Α.∆ UK 761210483

CHIEF FINANCIAL OFFICER
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΤΣΕΖΟΥ
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΗΣ Α 0004600

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΗΣ Α 0058670

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΗΣ Α 0008900

www.morgan.gr

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
Αναµορφωµένα
1.01-31.12.2010
1.01-31.12.2009
Σύνολο κύκλου εργασιών
162.303.769
145.906.225
Κόστος Πωληθέντων
(149.535.542)
(156.010.983)
Μικτό περιθώριο κέρδους
12.768.227
(10.104.759)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα
5.144.915
1.946.383
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
(9.365.621)
(8.197.290)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
(5.089.278)
(4.309.882)
Λειτουργικό κέρδος / (ζηµιά)
3.458.244
(20.665.548)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
527.896
505.900
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
(1.124.192)
(1.348.884)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
2.861.948
(21.508.533)
Φόρος εισοδήµατος
(1.222.939)
2.394.603
Κέρδος / (ζηµιά) χρήσεως
1.639.009
(19.113.930)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα :
Κέρδη/ζηµιές αναγνωρισθέντα απευθείας στα ίδια κεφάλαια
Συνολικό εισόδηµα για τη χρήση
1.639.009
(19.113.930)

