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31 Δεκ 2007 31 Δεκ 2006 1.01 - 31.12.2007 1.01 - 31.12.2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 72.536.033 66.668.718 Σύνολο κύκλου εργασιών 40.095.343 33.571.308 
Αποθέματα 2.436.821 1.658.354 Μικτά Κέρδη / (ζημιές) 7.562.130 5.124.142 
Απαιτήσεις από πελάτες 8.165.697 5.905.962 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 30.959.328 32.759.845 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 114.097.879 106.992.878 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 12.531.475 11.362.512 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων σύνολο 7.240.675 4.256.842 
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις Μείον φόροι (1.834.685)                 (1.304.357)                 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 18.374.923 14.059.653 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους σύνολο 5.405.990 2.952.485 

Σύνολο υποχρεώσεων (α) 30.906.397 25.422.164 Κατανέμονται σε :
Μετοχικό (ή εταιρικό) κεφάλαιο 78.459.200 78.459.200 Μετόχους Εταιρίας ΕΔΑ ΑΕ - ENI HELLAS SPA 4.171.138 3.785.223 
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων Εταιρίας 4.732.282 3.111.513 
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων (ή εταίρων) Εταιρίας (β) 83.191.482 81.570.713 4.171.138 3.785.223 

Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) 83.191.482 81.570.713 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,053163 0,048244
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ) 114.097.879 106.992.878 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) 0,053163 0,048244

31 Δεκ 2007 31 Δεκ 2006

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2007 και 1/1/2006 αντίστοιχα) 81.570.713 79.108.114 
Κέρδη / (ζημίες) της χρήσεως μετά από φόρους 5.405.990 2.952.485 

86.976.703 82.060.599 
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη) (3.785.223)               (489.885)                  
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2007 και 31/12/2006 αντίστοιχα) 83.191.482 81.570.713 

31 Δεκ 2007 31 Δεκ 2006

Λειτουργικές δραστηριότητες 
Κέρδη προ φόρων 7.240.675 4.256.842 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 3.082.391 2.586.657 
Προβλέψεις 62.537 299.917 
Έσοδα από Τόκους (816.733)                  (689.793)                  Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (459.906)                  (191.855)                  1. Επίπτωση μεταβολής στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις στην καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρίας.
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 26.762 17.921 Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις στην καθαρή θέσης και τα αποτελέσματα της Εταιρίας 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 2. Σε περίπτωση που οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρίες 

Mείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (778.467)                  (211.539)                  αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία
Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων (2.885.852)               (2.680.133)               Επωνυμία εταιρίας Χώρα έδρας Συμμετοχή

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 4.585.135 1.721.097 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ 51%

(Μείωση) / Αύξηση Αναβαλλόμενων Εσόδων 568.199 1.302.798 ΕΝΙ HELLAS SPA ΙΤΑΛΙΑ 49%
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (26.762)                     (17.921)                     3. Ποσό των υφιστάμενων εμπράγματων βαρών.
Καταβεβλημένοι φόροι (2.243.659)               (1.127.746)               Δεν υπάρχουν  υφιστάμενα εμπράγματα βάρη
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 8.354.322 5.266.244 
Επενδυτικές δραστηριότητες 4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση 
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.
Αγορές ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (8.798.350)               (8.261.468)               
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 1.045.542 4.419.567 5.   Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου : Εταιρίας 66 
Τόκοι εισπραχθέντες 816.733 689.793 
Μερίσματα εισπραχθέντα 6.   Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχεριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (6.936.076)               (3.152.109)                     τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες i)   Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών             €   7.255.211
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ii)   Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                € 36.059.815
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια iii)  Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη        €       38.956
Εξοφλήσεις δανείων iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη   € 11.991.868
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα                 (3.785.223)                    (489.885)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)                 (3.785.223)                    (489.885)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α) + (β) + (γ) (2.366.978)               1.624.251 ΟΙ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 (σελ 2-4)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 26.686.503 25.062.251 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 24.319.524 26.686.502 
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O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΪΤΣΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
STEFANO GASPARINI Α.Τ.Σ455182
C.Ι. -Α.Ν. 0465316 ΑΜΑ 0010081 ΤΑΞΗΣ Α'

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

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 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 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε  €)

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων 6.332.380 3.584.970 

(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ  )

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