ELPEDISON ENERGY ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε 68450/01AT/B/09/282 (2009)
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ: 008996701000
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(Δημοσιευμένα βάσει του άρθρου 135 του Ν.2190,για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ELPEDISON ENERGY ΑΕ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους
επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση έδρας εταιρίας:
Αρμόδια Αρχή:
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Ημ/νία έγκρισης οικον καταστασ.:

Σώρου 8-10, Δημητσάνας & Καλτεζών, ΤΚ 151 25, Μαρούσι
Ε.Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛ.ΤΟΜΕΑΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α.Ε. & ΕΜΠΟΡΙΟΥ
http://www.elpedison.gr/
Πρόεδρος
Τζούρος Ανδρέας
Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Piguet Emmanuel Michel
Mέλος
Αλεξόπουλος Γεώργιος
Mέλος
Αndrea Testi
Mέλος
Alessandro Zunino
Mέλος
Σιάμισιης Ανδρέας
12 Φεβρουαρίου 2014

Ελεγκτική εταιρεία:
Νόμιμος ελεγκτής:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά σε € '000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Προκαταβολές και δεδουλευμένα έσοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

31/12/2013

31/12/2012

Ποσά σε € '000

1/1-31/12/2013

1/1-31/12/2012

(Επαναδιατυπωμένα)

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο καθαρής θέσης (α)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

26
182
479
70
12.749
5.765
2.359
21.630

37
91
428
142
11.115
3.966
4.010
19.789

1.419
428
(901)
946
2.459
18.225
20.684
21.630

1.419
428
(932)
915
2.791
16.083
18.874
19.789

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ποσά σε € '000

1/1-31/12/2013

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη (ζημιές)
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελ. και αποσβ.
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (α)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/ (ζημίες) χρήσης μετά από φόρους

(Επαναδιατυπωμένα)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ (Ζημίες) χρήσης
Πλέον/ (Μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις άυλων παγίων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών στο προσωπικο
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Σύνολο προσαρμογών στα αποτελέσματα

98

(100)

15
50
973
4
143
(31)
1.154
1.252

16
39
221
9
97
(17)
366
265

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

(4.456)
1.810
(1.394)
(143)
(1.537)

(3.236)
5.603
2.633
(97)
2.536

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αγορές άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(4)
(141)
31
(114)

(15)
(35)
17
(33)

-

714
(4)
(414)
296

(1.651)
4.010
2.359

2.799
1.210
4.010

1/1-31/12/2012
(Επαναδιατυπωμένα)

59.671
2.991
274
210
98
26
5
31

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1) Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και
ακολουθούνται με συνέπεια.
2) Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού.
3) Οι χορηγηθείσες εγγυήσεις προς τρίτους ανέρχονται σε ποσό € 2.649.522 (31/12/2012: € 2.499.777), ενώ οι
ληφθείσες εγγυήσεις από τρίτους ανέρχονται σε ποσό € 1.218.205 (31/12/2012: € 685.011)
4) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την πρώτη διαχειριστική της χρήση (29/7/2009 έως
έως 31/12/2010). Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα προκύψει υποχρέωση για καταβολή φόρου σε σχέση με την ανέλεγκτη
φορολογικά χρήση και για το λόγο αυτό δεν έχει σχηματίσει καμία πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της
κλειόμενης χρήσης σχετικά με το θέμα αυτό.
5) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 13 άτομα έναντι 13 το 2012.
6) Στην κλειόμενη χρήση 2013 η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη υποτίμησης απαιτήσεων από πελάτες και λοιπές
εμπορικές απαιτήσεις ποσού € 973.028 και πρόβλεψη συνταξιοδοτικών παροχών στο προσωπικό ποσού € 29.539.
7) Εκκρεμούν δικαστικές και δικαιοδοτικές ενώπιον διοικητικών Αρχών & οργάνων διαδικασίες, σε διάφορα στάδια και βαθμίδες,
από την έκβαση των οποίων δεν προβλέπεται ότι θα υπάρξει τελικά σημαντική επιρροή επί των οικονομικών καταστάσεων
8) Την 31η Δεκεμβρίου 2013 η εταιρεία ενοποιείται εμμέσως με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., μέσω τις κοινοπραξίας ELPEDISON B.V., και με τη
μέθοδο της ολικής ενοποίησης από τον Όμιλο Edison SPA.
9) Οι συναλλαγές της εταιρείας, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων ή υποχρεώσεων με τις εταιρείες του Ομίλου
και τα συνδεδεμένα μέρη για την κλειόμενη και την προηγούμενη χρήση έχουν ως εξής:
Ποσά σε € '000
1/1-31/12/2013
1/1-31/12/2012
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
8.995
17.585
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
56.572
37.682

51.173
1.919
35
(20)
(100)
(219)
3
(216)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πληρωμές εξόδων αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Αύξηση/(μείωση) βραχυπρόθεσμου δανεισμού
Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά σε € '000

31/12/2013
1.520
10.809

31/12/2012
2.287
9.956

31/12/2013

31/12/2012
(Επαναδιατυπωμένα)

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2013 & 1/1/2012 αντίστοιχα)
Κέρδη/ (Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/ (ζημίες) χρήσης μετά από φόρους
Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Καταβολή διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31/12/2013 & 31/12/2012 αντίστοιχα)

915
26
5
31

421
(219)
3
(216)

31
946

282
428
494
915

Μαρούσι, 12 Φεβρουαρίου 2014
Πρόεδρος
Τζούρος Ανδρέας
ΑΔΤ Ρ 598052

Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Ποσά σε € '000
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη

ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣ ΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Δημήτριος Σούρμπης (A.M. ΣΟΕΛ 16891)
Με σύμφωνη γνώμη

Piguet Emmanuel Michel
Αριθμ. διαβ. 12AH09580

Ο Λογιστής
Κιντής Θεόδωρος
Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. 91252 (Α' τάξης)

