ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2007
(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 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 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.
∆ιεύθυνση έδρας:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 90 ΤΚ 546 27
Αριθ. Μητρώου ΑΕ:
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 46777 / 62 / Β / 00 / 0211
Αρµόδια Νοµαρχία ή Πρωτοδικείο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σύνθεση ∆Σ ή διαχειριστές
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ, ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΠΕΝΤΕ ΜΕΛΗ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, CHIALA SCIPIONE,DIOTTI MARCO,RINAUDO MAURO,ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 05/02/2008
Ορκωτός ελεγκτής : ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΜΠΗΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891)
Ελεγκτική εταιρία : PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνώµη µε επιφύλαξη λόγω µη διενέργειας φορολογικού ελέγχου
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:
www.epathessaloniki.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Μετοχικό (ή εταιρικό) κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης µετόχων Εταιρίας
Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων (ή εταίρων) Εταιρίας (β)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
31 ∆εκ 2007

31 ∆εκ 2006

206.005.822
2.829.078
14.308.944
120.191.063
343.334.907

195.669.403
2.117.274
8.814.954
133.993.602
340.595.233

7.903.256
21.132.010
29.035.266
307.850.000
6.449.641
314.299.641

7.003.041
20.022.656
27.025.697
307.850.000
5.719.536
313.569.536

314.299.641
343.334.907

313.569.536
340.595.233

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη)
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2007 και 31/12/2006 αντίστοιχα)

Σύνολο κύκλου εργασιών
Μικτά Κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων σύνολο
Μείον φόροι
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους σύνολο

31 ∆εκ 2007

31 ∆εκ 2006

313.569.536
8.344.376
321.913.912
(7.614.271)

310.797.036
5.376.574
316.173.610
(2.604.074)

314.299.641

313.569.536

1/1-31/12/2006

68.032.817
9.291.996

53.432.791
6.264.636

15.154.601

11.614.408

6.332.022
11.171.878
(2.827.502)
8.344.376

Κατανέµονται σε :
Μετόχους Εταιρίας

5.359.968

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2007 και 1/1/2006 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσεως µετά από φόρους

1/01-31/12/2007

3.986.722
7.787.274
(2.410.700)
5.376.574

7.614.272

0,017411
0,017411

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €) - έµµεση µέθοδος

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Έσοδα από τόκους
Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείωση) / Αύξηση Αναβαλλόµενων Εσόδων
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορές ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) 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

31 ∆εκ 2007

31 ∆εκ 2006

11.171.878

7.787.275

8.822.579
155.847
(4.851.478)
(156.831)
11.622

7.627.686
381.256
(3.813.851)
(43.570)
13.299

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1. Επίπτωση µεταβολής στις λογιστικές µεθόδους και εκτιµήσεις στην καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας .
∆εν υπάρχουν µεταβολές στις λογιστικές µεθόδους και εκτιµήσεις στην καθαρή θέσης και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας

(711.804)
(8.587.151)
2.302.223
999.045

(75.248)
(5.268.448)
4.656.208
3.416.683

(11.622)
(4.355.122)
4.789.186

(13.299)
(2.685.116)
11.982.875

(18.800.602)

(19.516.774)

4.851.478

3.813.851

(13.949.124)

(15.702.923)

2. Σε περίπτωση που οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που
καταρτίζουν άλλες εταιρίες αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία
Επωνυµία εταιρίας
Χώρα έδρας
Συµµετοχή
ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ
ΕΛΛΑ∆Α
51%
49%
ENI HELLAS SPA
ΙΤΑΛΙΑ
3. Ποσό των υφιστάµενων εµπράγµατων βαρών.
∆εν υπάρχουν υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη
4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σηµαντική
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας.
5. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου : Εταιρίας 170

(7.614.272)
(7.614.272)

(2.673.389)
(2.673.389)

(16.774.210)
119.662.828
102.888.618

(6.393.437)
126.056.265
119.662.828

6. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχεριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, 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
€ 18.162.066
ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
€ 66.445.571
iii) Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη
€
390.655
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη € 12.620.720

ΟΙ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006
(σελ 2-4).

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

GADIEL TOAFF

STEFANO GASPARINI

C.I. AJ 7920447

C.Ι. -Α.Ν. 0465316

ΛΟΥΚΑΣ Ε. ΚΙΑΧΙ∆ΗΣ
Α.Τ: AE -642685 / 5-4-2007
ΑΜΑ 0005785 ΤΑΞΗΣ Α'

A∆Τ AB 717565

0,024734
0,024734

