
Αρμόδια Νομαρχία :   ΛΑΡΙΣΑΣ
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:                       www.epathessalia.gr
Σύνθεση ΔΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΝΙΑΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , ΠΕΝΤΕ ΜΕΛΗ: ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ,MAURO RINAUDO,DIOTTI MARCO,PAOLO ROCCHI.
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο:  06/02/2012
Νόμιμος  ελεγκτής : ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ  (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15881)
Ελεγκτική εταιρία : ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΚ ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  Σύμφωνη Γνώμη

31/12/2011 31/12/2010 01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 5.534.939,00 3.891.413,29 Κύκλος εργασιών 81.427.140,60 63.834.712,48
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 79.911.600,79 78.659.981,01 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 772.523,14 727.906,74 Μικτά Κέρδη 20.200.603,04 13.081.372,48
Αποθέματα 1.108.285,97 1.426.755,04 Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 16.530.104,69 10.312.230,79
Απαιτήσεις από πελάτες 15.003.791,69 8.754.277,26 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 27.715.476,15 23.450.035,73 Κέρδη  προ φόρων 17.146.032,02 10.869.911,03
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 130.046.616,74 116.910.369,07 Μείον φόροι (4.918.113,05) (3.619.592,33)

Κέρδη μετά από φόρους 12.227.918,97 7.250.318,70
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό  κεφάλαιο  (78.459.200 μετοχές του € 1 έκαστη ) 78.459.200,00 78.459.200,00 

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 13.771.675,98 8.431.559,77 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε € 0,1481 0,0878 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 92.230.875,98 86.890.759,77 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 15.243.738,15 14.532.208,16 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 22.572.002,61 15.487.401,14 20.450.515,55 13.856.266,64
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 37.815.740,76 30.019.609,30 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β) 130.046.616,74 116.910.369,07 

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

31/12/2011 31/12/2010

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  χρήσεως (1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα) 86.890.759,77 86.929.381,39 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 12.227.918,97 7.250.318,70 
Διανεμηθέντα μερίσματα (6.887.802,76) (7.288.940,32)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2011 και 31/12/2010 αντίστοιχα) 92.230.875,98 86.890.759,77 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

01/01 - 31/12/2011 01/01 - 31/12/2010
Λειτουργικές δραστηριότητες 
Κέρδη χρήσης  προ φόρων 17.146.032,02 10.869.911,03

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άϋλων περιουσιακών στοιχείων 4.529.459,19 4.153.084,18

Προβλέψεις 158.880,80 61.878,00

Αποσβέσεις επιχορηγουμένων παγίων (609.048,33) (609.048,33) Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 0,00 (56.192,47) 1. 'Εχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2010, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα

Αποτελέσματα ( Έσοδα,τόκοι, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (684.013,00) (608.165,97) λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2011.

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών:
Χρηματοοικονομικά έξοδα 58.736,14 50.382,27 2. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ενσωματώνονται στις ενοιποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται από την Μητρική

Mείωση αποθεμάτων 318.469,07 408.881,58 Ετιαρεία Δ.ΕΠ.Α  Α.Ε. (ποσοστό συμμετοχής  51% ) και την εταιρεία Eni Hellas Spa (ποσοστό συμμετοχής 49% ).

(Αύξηση) / Mείωση απαιτήσεων (4.781.578,63) 88.160,98

Αύξηση υποχρεώσεων 5.673.967,86 2.218.396,34 3. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

Μείωση Αναβαλλόμενων Εσόδων (152.184,68) (152.184,68)

Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.407.890,00 0,00 4. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007-2011. Τον Μάιο του 2011 ολοκληρώθηκε οριστικά ο φορολογικός έλεγχος των 

Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού 0,00 (4.098,00) χρήσεων 2001 έως 2006 εκ μέρους των φορολογικών αρχών (λεπτομέρειες παρατίθενται στη σημείωση 22 των οικονομικών καταστάσεων).

Μείον:
Χρηματοοικονομικά  έξοδα πληρωθέντα (58.736,14) (50.382,27) 5. Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν

Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος (3.449.565,52) (3.456.728,46)  σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 19.558.308,78 12.913.894,20
6. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης παροχών τερματισμού απασχόλησης, ανέρχεται στις 31.12.2011 σε 285.840 ευρώ.

Επενδυτικές δραστηριότητες 
Αγορές ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (7.424.604,84) (6.099.609,23) 7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας στις 31-12-2011 και 31-12-2010 είναι 86 και 83 εργαζόμενοι αντίστοιχα.

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 9.349,69 201,70

Τόκοι εισπραχθέντες 674.663,47 608.062,51 8.   Τα ποσά των πωλήσεων-εσόδων και αγορών-εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχεριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 

Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (6.740.591,68) (5.491.345,02) υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια 

του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, αναλύονται είναι ως εξής:

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες i)   Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 6.082.411,62 €

Μερίσματα πληρωθέντα (6.887.802,76) (7.288.940,32) ii)   Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 56.320.103,99 €
Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (6.887.802,76) (7.288.940,32) iii)  Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 53.610,99 €

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 12.783.551,59 €

χρήσης (α) + (β) + (γ) 5.929.914,34 133.608,86 v) Αμοιβές μελών διοίκησης 64.800,00 €

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 20.802.573,01 20.668.964,15 vi) Υποχρεώσεις προς μέλη της διοίκησης 56.858,15 €

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 26.732.487,35 20.802.573,01
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Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΪΤΣΗΣ
MARCO PATRIARCHI Α.Τ.Σ455182

Αρ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ -Y.A. 2302801 ΑΜΑ 0010081 ΤΑΞΗΣ Α'

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011
(δημοσιευόμενα με βάση τον 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 Α.Ε.. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτκή 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. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Διεύθυνση έδρας: ΛΑΡΙΣΑ - Φαρσάλων 219
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 46797/31Β/00/36

ΑΒ 702581 C.I.   ΑΟ. 0712953

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο   ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΝΙΑΣ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ GADIEL TOAFF
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