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Σύνθεση ∆.Σ.: ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΠΑΠΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΕΝΤΕ ΜΕΛΗ: ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΪΟΣ, CHIALÀ SCIPIONE, DIOTTI MARCO, RINAUDO MAURO.
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Ορκωτός ελεγκτής: ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ ΟΛΓΑ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 18231)
Ελεγκτική εταιρία: PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνώµη µε επιφύλαξη εν αναµονή της οριστικοποίησης του φορολογικού ελέγχου.

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:                       www.epathessalia.gr

31 ∆εκ 2009 31 ∆εκ 2008 1.01 - 31.12.2009 1.01 - 31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια στοιχεία 81.336.788 78.750.908 Σύνολο Κύκλου εργασιών 53.100.121 53.020.343 

Αποθέµατα 1.835.637 1.871.085 Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 11.717.952 7.970.009 

Απαιτήσεις από πελάτες 8.053.749 9.568.700 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 26.258.457 28.399.080 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 117.484.630 118.589.774 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων σύνολο 10.892.627 7.775.008 

Μετοχικό (ή εταιρικό) κεφάλαιο 78.459.200 78.459.200 Μείον φόροι (3.220.058)                  (2.098.174)                  

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 8.470.182 6.237.977 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 7.672.569 5.676.834 

Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων (ή εταίρων) Εταιρίας (α) 86.929.382 84.697.177 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 15.235.661 13.346.027 Κατανέµονται σε:

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.300.733 2.922.556 Μετόχους Εταιρίας Ε∆Α ΑΕ - ENI HELLAS SPA 7.288.940 5.440.363 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 14.018.853 17.624.015 

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 30.555.247 33.892.597 7.288.940 5.440.363 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β) 117.484.630 118.589.774 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,092901 0,069340

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €) 0,092901 0,069340

31 ∆εκ 2009 31 ∆εκ 2008 14.232.111 10.193.744

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2009 και 1/1/2008 αντίστοιχα) 84.697.177 83.191.482 

Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσεως µετά από φόρους 7.672.569 5.676.834 

92.369.746 88.868.316 

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου - -

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη) (5.440.363)                (4.171.138)                

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση - -

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών - -

Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2009 και 31/12/2008 αντίστοιχα) 86.929.382 84.697.177 

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 

31 ∆εκ 2009 31 ∆εκ 2008

Λειτουργικές δραστηριότητες 2. Σε περίπτωση που οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που 

Αποτελέσµατα προ φόρων 10.892.627 7.775.008     καταρτίζουν άλλες εταιρίες αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία

Πλέον / µείον προσαρµογές για: Επωνυµία εταιρίας Χώρα έδρας Συµµετοχή

Αποσβέσεις 3.845.975 3.409.003 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 51%

Προβλέψεις 105.991 110.352 ΕΝΙ HELLAS S.p.A. ΙΤΑΛΙΑ 49%

Έσοδα από Τόκους (518.603)                   (991.630)                   

Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (598.556)                   (483.140)                   3. Ποσό των υφιστάµενων εµπράγµατων βαρών.

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 44.936 33.295 ∆εν υπάρχουν  υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αφορούν το έτος 2007, 2008 και 2009

Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 35.449                      565.735                    

Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 4.466.472                 (2.665.439)                5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να 

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (5.902.845)                1.538.879     έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας.

(Μείωση) / Αύξηση Αναβαλλόµενων Εσόδων (152.184)                   1.229.339 

Μείον: 6. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που αφορά την αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανέρχεται 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (44.936)                     (33.295)                         στις 163.187 ευρώ

Καταβεβληµένοι φόροι (2.822.949)                (2.148.098)                

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 9.351.378 8.340.010 7. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: 86

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 8. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων  

Αγορές ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (6.455.345)                (9.418.917)                    της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια 

Εισπράξεις  από επιχορηγήσεις επενδύσεων κατασκευών δικτύων 2.633.584 0     του ∆ΛΠ 24 προς αυτήν µέρη,είναι ως εξής:

Τόκοι εισπραχθέντες 518.603 991.630 i)   Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών             €   8.341.848

Μερίσµατα εισπραχθέντα ii)   Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                € 44.534.109

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (3.303.158)                (8.427.288)                iii)  Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη          €       39.135

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη     €   8.738.600

Εισπράξεις  από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

Εισπράξεις  από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Εξοφλήσεις δανείων

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)

Μερίσµατα πληρωθέντα                 (5.440.363)                 (4.171.138)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)                 (5.440.363)                 (4.171.138)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

χρήσης (α) + (β) + (γ) 607.857                    (4.258.416)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 20.061.108 24.319.524 ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 27   ΤΗΣ 7-1-2009

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης 20.668.964 20.061.108 
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   Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ANDREA  BUSIN
                 Ι.∆.Τ.:  AΟ 0712953  Ι.∆.Τ.: ΑM 5927634

ΑΜΑ 0010081 ΤΑΞΗΣ Α'
∆.Α.Τ.: Σ 455182

    GADIEL TOAFF

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

   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΗΣ

O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΪΤΣΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

   Ο   ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

∆.Α.Τ.: ΑΒ 834454

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

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

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.  

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 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 έρδας : ΛΑΡΙΣΑ - ΦΑΡΣΑΛΩΝ 219 ΤΚ 413 35

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46797/31Β/00/36

10.386.135 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 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. 

6.784.162 

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

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




