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Αρµόδια Νοµαρχία ή Πρωτοδικείο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.epathessaloniki.gr

Σύνθεση ∆Σ :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 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 11/2/2010

Ορκωτός ελεγκτής : ΟΛΓΑ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ  (Α.Μ. ΣΟΕΛ 18231)

Ελεγκτική εταιρία : PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  Γνώµη µε επιφύλαξη εν αναµονή της οριστικοποίησης του φορολογικού ελέγχου

31 ∆εκ 2009 31 ∆εκ 2008 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια στοιχεία 215.335.628,94 213.925.416,94 Σύνολο κύκλου εργασιών 104.360.262,95 93.953.665,16

Αποθέµατα 2.685.478,84 2.002.804,66 Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 26.842.293,32 14.427.486,77

Απαιτήσεις από πελάτες 15.192.754,29 17.024.317,11 32.954.431,75 21.199.002,71

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 132.345.606,47 134.773.791,24 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 365.559.468,54 367.726.329,95 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων σύνολο 26.069.934,83 17.895.765,35

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείον φόροι (7.958.631,67) (4.868.902,88)

Μετοχικό (ή εταιρικό) κεφάλαιο 307.850.000,00 307.850.000,00 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 18.111.303,16 13.026.862,47

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 19.749.806,02 14.116.535,50 

Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων (ή εταίρων) Εταιρίας (α) 327.599.806,02 321.966.535,50 Κατανέµονται σε :

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 12.633.852,10 12.734.552,26 Μετόχους Εταιρίας 17.205.738,00 12.478.032,64 

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 546.684,84 2.364.412,75 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 24.779.125,58 30.660.829,44 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή  σε € 0,055890 0,040533

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 37.959.662,52 45.759.794,45 Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή σε € 0,055890 0,040533

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β) 365.559.468,54 367.726.329,95 

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

31 ∆εκ 2009 31 ∆εκ 2008

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2009 και 1/1/2008 αντίστοιχα) 321.966.536,18 314.299.641,00 

Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσεως µετά από φόρους 18.111.303,16 13.026.863,47 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

340.077.839,34 327.326.504,47 

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου - - 1. Επίπτωση µεταβολής στις λογιστικές µεθόδους και εκτιµήσεις στην καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας.

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη) (12.478.032,64) (5.359.968,29) ∆εν υπάρχουν µεταβολές στις λογιστικές µεθόδους και εκτιµήσεις στην καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας.

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση - -

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών - - 2. Σε περίπτωση που οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που 

Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2009 και 31/12/2008 αντίστοιχα) 327.599.806,70 321.966.536,18 καταρτίζουν άλλες εταιρίες αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία

Επωνυµία εταιρίας Χώρα έδρας Συµµετοχή

ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 51%

22.722.809,75 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων

   ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46777 / 62 / Β / 00 / 0211

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 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 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 ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε  €) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε  €)

11.569.902,76 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.     

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  από 1 Ιανουαρίου 2009 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2009
(δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ )

∆ιεύθυνση έδρας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 90  ΤΚ 546 27
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ENI HELLAS SPA ΙΤΑΛΙΑ 49%

31 ∆εκ 2009 31 ∆εκ 2008 3. Ποσό των υφιστάµενων εµπράγµατων βαρών.

Λειτουργικές δραστηριότητες ∆εν υπάρχουν  υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη

Αποτελέσµατα  προ φόρων 26.069.934,83 17.895.765,35

Πλέον / µείον προσαρµογές για: 4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αφορούν το έτος 2007, 2008 και 2009

Αποσβέσεις 10.231.622,11 9.629.099,95

Προβλέψεις (32.539,37) (162.675,54) 5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να 

Έσοδα από τόκους (3.369.067,36) (6.344.604,07) έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας.

Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (368.944,00) (471.841,65)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 21.942,28 18.741,48 6. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που αφορά την αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανέρχεται 

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης στις 320.517  ευρώ

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (682.674,18) 826.273,08 7. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου είναι 157 και στο τέλος της

Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 8.699.099,67 (3.640.908,49) προηγούµενης περιόδου ήταν 180. 

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (8.850.328,43) 7.385.147,46

(Μείωση) / Αύξηση Αναβαλλόµενων Εσόδων (375.246,16) 3.237.747,26 8.   Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχεριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και

Μείον:  υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές  της µε τα συνδεδεµένα 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (21.942,28) (18.741,48) κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24  προς αυτήν µέρη, είναι ως εξής:

Καταβεβληµένοι φόροι (7.665.120,48) (3.054.147,30) i)   Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                              €  16.109.581,10

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 23.656.736,63 25.299.856,05 ii)   Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                  €  81.139.114,80

Επενδυτικές δραστηριότητες iii)  Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη                           €       125.469,17

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - - iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη                      € 11.496.573,51

Αγορές ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (11.568.631,99) (17.093.078,70)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 35.378,15 -

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις επενδύσεων κατασκευών δικτύων 542.877,56 2.006.712,32

Τόκοι εισπραχθέντες 3.369.067,36 6.344.604,07

Μερίσµατα εισπραχθέντα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (7.621.308,92) (8.741.762,31)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - -

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - -

Εξοφλήσεις δανείων - -

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) - -

Μερίσµατα πληρωθέντα (12.478.032,64) (5.359.968,29)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (12.478.032,64) (5.359.968,29)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

χρήσης (α) + (β) + (γ) 3.557.395,07 11.198.125,45 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 114.086.743,61 102.888.618,16 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 117.644.138,68 114.086.743,61 ΟΙ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 27   ΤΗΣ 7-1-2009

11  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ        O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ GADIEL TOAFF ANDREA  BUSIN             ΛΟΥΚΑΣ  Ε. ΚΙΑΧΙ∆ΗΣ

          Α.Τ:  AE -642685 / 5-4-2007

A∆Τ:  AB 717565 C.I.:  AO 0712953 C.Ι.: -Α.M. 5927634             ΑΜΑ 0005785 ΤΑΞΗΣ Α'

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


