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Ορκωτός ελεγκτής : Παύλος Στελάκης  (Α.Μ. ΣΟΕΛ 24941)
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31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014 1.01 - 31.12.2015 1.01 - 31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πωλήσεις 169.185.449 158.718.109

Πάγια περιουσιακά στοιχεία 1.571.299 1.583.240 Κόστος πωληθέντων (127.119.495) (130.926.781)

283.270.413 293.695.365 Μικτό περιθώριο κέρδους 42.065.954 27.791.328

3.799.769 5.789.839 Λοιπά λειτουργικά έσοδα (3.955.595) (6.364.367)

3.083.859 2.805.269 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (6.692.345) (6.811.052)

20.309.016 22.803.844 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (915.597) 827.612

12.178.332 15.226.412

15.654.913 Λειτουργικά κέρδη 30.502.418 15.443.521

28.467.108 35.677.001

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 368.334.708 377.580.969 Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.276.267 1.155.169

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρηματοοικονομικά έξοδα (1.609.779) (1.584.829)

10.915.225 16.477.425 Κέρδη προ φόρων 30.168.906 15.013.861

27.386.842 26.450.076 Κέρδη χρήσεως 21.210.085 10.545.534

5.031.712 415.044

5.984.441 3.940.318
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από καθορισμένες 

συνταξιοδοτικές παροχές 
(122.948) (394.276)

24.582.402 32.181.612

73.900.622 79.464.475 Συνολικό εισόδημα για τη χρήση 21.122.792 10.253.769

271.957.100 286.984.300

(2.463.372) (2.463.372)

Αποθεματικά 3.770.238 3.257.549 

21.170.120 10.338.016 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

294.434.086 298.116.494

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 368.334.708 377.580.969

οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015.

2. Δεν υφίσταται εμπράγματα βάρη επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας

31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα) 298.116.494 298.911.864     οι ακόλουθες εταιρείες με τη μέθοδο ενοποίησης της καθαρής θέσης:

Επωνυμία Εταιρείας Χώρα έδρας Συμμετοχή

298.116.494 298.911.864 ΔΕΠΑ Α.Ε ΕΛΛΑΔΑ 51%

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου (15.027.200) Attiki Gas B.V.  ΟΛΛΑΝΔΙΑ 49%

Πληρωμή μερισμάτων από κέρδη χρήσεως (9.778.000) (11.049.140)

Λοιπά συνολικά έσοδα (87.293) (291.764)

Κέρδη της χρήσεως μετά από φόρους 21.210.085 10.545.534

Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα) 294.434.086 298.116.494

i)   Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών € 1.503.534

ii)   Αγορές αγαθών και υπηρεσιών € 92.564.500

1.01 - 31.12.2015 1.01 - 31.12.2014 iii)  Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη € 22.586

Λειτουργικές δραστηριότητες iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη € 12.792.113

Κέρδη προ φόρων 30.168.906 15.013.861

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

226.506 240.215

19.790.773 19.366.939

(2.067.307) (2.067.307)

5.047.440 4.231.566

(260.287) (239.782)

1.609.779 1.584.829

(1.276.267) (1.155.169)

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

(292.488) (280.644)

14.768.118 11.471.648

87.200 564.182

(18.748.864) (19.013.322)

768.528 1.014.475

(1.609.779) (1.584.829)

(3.076.988) (5.754.331)

Σύνολο (εκροών) / εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 45.135.271 23.392.331

Επενδυτικές δραστηριότητες 

(6.814.235) (5.601.517)

(253.128) (844.238)

(484.278) (294.832)

(16.285.839) -

581.250 -

- 9.688

1.276.267 1.155.169

Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (21.979.963) (5.575.731)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

- 24.799.000

(5.560.000) (22.780.000)

(9.778.000) (11.049.140)

(15.027.200) (15.003.595)

Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (30.365.200) (24.033.735)

χρήσης (α) + (β) + (γ) (7.209.892) (6.217.134)

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, έναρξη  χρήσης 35.677.001 41.894.135

28.467.108 35.677.001

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2016

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

CHIEF FINANCIAL 

OFFICER           
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Λοιπές μη ταμειακές κινήσεις

Μερίσματα πληρωτέα στους μετόχους

Αύξηση / (μείωση) αναβαλλόμενου εσόδου 

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 

Αύξηση / (μείωση) εγγυήσεων πελατών 

Ηλίας Τατσιόπουλος

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Κεφαλαιουχικές δαπάνες για την επέκταση του δικτύου 

(Αύξηση) / μείωση πελατών και λοιπών απαιτήσεων

Τόκοι πληρωθέντες

Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων

Αύξηση / (μείωση) προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 

Φόροι πληρωθέντες

Α.Δ.Τ  X548226

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

Thierry Jean Albert Grauwels

Αρ. Διαβατηρίου EI903381

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσικά στοιχεία 

Εισπράξεις από χρεόγραφα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

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

Είσπραξη τόκων

1. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 

Μετοχικό κεφάλαιο

3. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν 

5. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων

Κέρδη εις νέον 

ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015

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

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε  €)

Απαιτήσεις από πελάτες

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 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. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνσή μας στο διαδίκτυο, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε  €)

Τατσιόπουλος Η.- Πρόεδρος, Κόλλιας K. - Αντιπρόεδρος, Μανώλης Δ. - Μέλος, . Grauwels Thierry - Μέλος, Κοκκίνης Σ. - Μέλος, Ανδρούτσου Μ. - Μέλος, Lotgering Jones H.- 

Μέλος

Αποθέματα

Χρεόγραφα που κατέχονται έως τη λήξη τους

4.Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού στην Εταιρία κατά την 31/12/2015 ανέρχονταν σε 317 άτομα και κατά την 31/12/2014 σε 310 

άτομα.

Κόστος έκδοσης μετοχών

Τρέχουσα φορολογική υποχρέωση

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

    και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε  €)

Σύνολο υποχρεώσεων 

Προμηθευτές

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο Καθαρής Θέσης

Πληρωμή δανείων

Το μέρισμα διανεμήθηκε στο σύνολό του και παρουσιάζεται στην Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων.

6. Η εταιρεία έχει ελεγχτεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2008. Στη σημείωση 29 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται 

αναφορά για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις.

Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων 

εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27 Φεβρουαρίου 2015 (Συνεδρίαση, υπ. αριθμ. 172).

Χρηματοοικονομικά έσοδα

Αποσβέσεις άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 7. Η έγκριση για την διανομή του μερίσματος της χρήσης 2014 για €1 ανά μετοχή (συνολικού ποσού €9.778.000) 

Χρηματοοικονομικά έξοδα

    συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:

Απόσβεση τελών σύνδεσης

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων

Έκδοση Ομολογιακού Δανείου 

8. Στα Λοιπά συνολικά έσοδα αναγνωρίσθηκε το ποσό των -€87.293 ως αναλογιστική ζημία από καθορισμένες παροχές συνταξιοδότησης 

βάσει σχετικής έκθεσης ανεξάρτητου  αναλογιστή. Το εν λόγω ποσό καταχωρήθηκε απευθείας στην Καθαρή Θέση της Εταιρείας.

9. Τα κονδύλια της καταστασης συνολικών εισοδημάτων του έτους 2014 έχουν αναταξινομηθεί με σκοπό την καλύτερη απεικόνιση των 

οικονομικών καταστάσεων και της απόδοσης της Εταιρείας .

Δεσμευμένες προθεσμιακές καταθέσεις

Χρεόγραφα που κατέχονται έως τη λήξη τους

http://www.aerioattikis.gr/

