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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.4.2009 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και την έκθεση ελέγχου του
ορκωτού ελεγκτή λογιστή στην Νομαρχία Αθηνών Ανατολ. τομέας .

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να αναζητήσει

Αρμόδια Αρχή
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Ε.Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛ.ΤΟΜΕΑΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Ε. & ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ANDREA TESTI
: Πρόεδρος Δ.Σ. (έως 15/10/2014)
ANΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ
: Αντιπρόεδρος (έως 15/10/2014)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΟΥΡΟΣ
: Δ/νων Σύμβουλος (έως 15/10/2014)
MASSIMO ARCULEO
: Μέλος (έως 15/10/2014)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
: Μέλος (έως 15/10/2014)
ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
: Μέλος (έως 15/10/2014)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ
: Μέλος (έως 15/10/2014)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ
: Μέλος (έως 15/10/2014)

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικον. καταστάσεων
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Ελεγκτική εταιρεία
Τύπος έκθεσης ελέγχου

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
ΣΟΥΡΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891)
ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜ ΣΟΕΛ 113)
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά σε χιλιάδες €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

31/12/2009

31/12/2008

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά σε χιλιάδες €)
Λειτουργικές δραστηριότητες

382.354

198.367

(Ζημιές)/Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

25

11

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:

2.890

57

Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περουσιακών στοιχείων

Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες

4.334
56.751

3.666
19.130

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

26.277

2.327

472.631

223.558

58.248

49.800

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1/1/200931/12/2009

1/1/200831/12/2008

(19.935)

30.430

17.202

16.313

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Προβλέψεις

(16.171)

(162)

3.583
3.020

8.033
-

(12.301)

54.614

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης Μετόχων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)

3.956

20.416

62.204

70.216
81.131

(Αύξηση) / Μείωση αποθεμάτων

(668)

39

1.760

(Αύξηση) / Μείωση απαιτήσεων

(20.061)

15.581

360.000

50.762

36.243

(6.027)

-

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(ποσά σε χιλιάδες €)

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες

50.388

19.689

410.427

153.342

472.631

223.558

1/1/200931/12/2009

1/1/200831/12/2008

Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων
Μείον:
Καταβεβλημένοι φόροι

(10.162)
5.352

7.912

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

(6.949)

62.526

38.189

(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων
Μείον φόροι

(Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους

177.785

(154.253)

(433)

Ληφθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις
Τόκοι εισπραχθέντες

(16.523)

αποτελεσμάτων

38.301

(19.935)
3.818

30.430
(7.646)

(16.117)

22.784

-

-

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(16.117)

22.784

(0,28)

0,46

Μερίσματα πληρωθέντα

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
(Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων
και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)
1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ποσά σε χιλιάδες €)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2009 & 1/1/2008 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Μέρισμα περιόδου
Λοιπές κινήσεις καταχωρημένες απ'ευθείας στα ίδια κεφάλαια

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης

679
1/1/200931/12/2009

54.614
1/1/200831/12/2008

70.216

5.500

-

171

162

(148.582)

(271)

(136.045)

(64.060)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(1.235)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων

Κύκλος εργασιών
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών

(407)

293.765

-

(3.956)

(610)

153.764

(64.670)

(1.767)

(2.415)

2.327

4.742

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
(Πλέον):Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από τη συγχώνευση
με την Ηλεκτροπαραγωγή Θίσβη AE

25.717

-

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

26.277

2.327

52.176

(16.117)

22.784

-

(4.744)

8.105

-

62.204

70.216

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την εταιρεία είναι 2005- 2009 όπως αναφέρεται στην σημείωση 25 των Οικονομικών Καταστάσεων. 2. Για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2009 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της 31/12/2008, με
εξαίρεση α) τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2009 όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο 2 των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και β) την αλλαγή στην παρουσίαση της κατάστασης των αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα στην κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσης δεν παρουσιάζονται Μικτά Κέρδη καθότι κατά τη χρήση που έληξε την 31/12/2009 η παρουσίαση της κατάστασης των αποτελεσμάτων γίνεται ανάλογα με τη φύση των εξόδων και όχι ανά κατηγορία. 3. Αριθμός
απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2009: 26 άτομα (31/12/2008: 3 άτομα). 4. Με ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου 2009 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με την εταιρεία Ηλεκτροπαραγωγή Θίσβη ΑΕ τα ίδια κεφάλαια της οποίας κατά την ημερομηνία της συγχώνευσής της
απεικονίζονται στις «Λοιπές κινήσεις καταχωρημένες απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια» στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων. 5. Την 31η Δεκεμβρίου 2009 η Εταιρεία ενοποιείται εμμέσως με την μέθοδο της καθαρής θέσης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του
Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. μέσω της κοινοπραξίαςElpedison B.V. και με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης από τον ΌμιλοEdison SpA. 6. Το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θεσσαλονίκη ήταν εκτός λειτουργίας για την περίοδο από Ιανουάριο έ
αρχές Οκτωβρίου 2009. Η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει έσοδο από ασφαλιστική αποζημίωση για αποκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού και για απώλεια εσόδων ποσό
€16 εκατ. για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009. 7. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί
παγίων στοιχείων. 8. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 9. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να
συμφωνούν με τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας χρήσης. 10. Το Δ. Σ. δεν θα προτείνει μέρισμα για το 2009 στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2010. 11. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι α) για μελλοντικές αποχωρήσεις
προσωπικού €39 χιλ. και β) για λοιπές προβλέψεις δαπανών€3 εκατ. 12. Οι σωρευτικές συναλλαγές της εταιρείας με τις εταιρείες του ομίλου και τα συνδεδεμένα μέρη (σε χιλιάδες Ευρώ) αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα

31.037

Έξοδα

102.593

Απαιτήσεις

14.039

Υποχρεώσεις

24.769

Συναλλαγές και αμοιβές Δ/κών στελεχών και μελών Διοίκησης

9

Απαιτήσεις/υποχρεώσεις Δ/κών στελεχών και μελών Διοίκησης

-

Δάνεια απο συνδεδεμένα μέρη

Αθήνα, 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ANDREA TESTI
Αρ.Διαβ. ΑΑ 0204562

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΟΥΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ. 598052

ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΑΕΕ (ΑΜ ΑΔ.62)

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΣΤΑΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ 024213 (ΑΜ ΑΔ. 82 Α')

