ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007.

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σας παρουσιάζουμε την
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της Εταιρίας κατά την
6η Εταιρική Χρήση από 01.01.2007 έως 31.12.2007, μαζί με τον Ισολογισμό
της 31.12.2007, την κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, την κατάσταση
μεταβολής ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
EΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ 2007
Η ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. έκλεισε την έκτη εταιρική χρήση έχοντας πετύχει τα
παρακάτω:
Ι. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007, η Εταιρεία υπέγραψε συμβόλαια
με 10.091 νέους πελάτες λιανικής, συμπεριλαμβανομένων 430 καταναλωτώνπροερχομένων
από
διαδοχές
σε
νεοαναγειρόμενες
οικοδομές
κατασκευαστών.
Υπέγραψε επίσης συμβόλαια με 73 νέους μεσαίους και μεγάλους
βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες συνολικής ετήσιας συμβατικής
κατανάλωσης 21,8 εκατομμυρίων κυβικών. Η Εταιρεία έχει συμβολαιοποιήσει
συνολικά 148 εκατομμύρια κυβικά ετήσιας συμβατικής κατανάλωσης στον
τομέα των βιομηχανικών και μεγάλων εμπορικών πελατών. Στον τομέα της
λιανικής, η Εταιρεία από την έναρξη της λειτουργίας της μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2007, έχει συμβολαιοποιήσει συνολικά 49.359 καταναλωτές
(οικιακοί και μικροί επαγγελματίες πελάτες).
Το 2007 πραγματοποιήθηκαν συνολικές πωλήσεις 213 εκατομμυρίων
κυβικών, κατά 6,5% περισσότερα από την προηγούμενη χρόνια.
Κατά τη διάρκεια του 2007 η εταιρία πραγματοποίησε 3 προωθητικές
ενέργειες από τις οποίες οι δύο τελευταίες είχαν πλήρη επικοινωνιακή στήριξη
(Τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα, εντυποδιανομή). Επίσης αναπτύχθηκε
η νέα εμπορική πολιτική στο προς κατασκευή νέο δίκτυο, η πολιτική δηλαδή
της προώθησης της ταυτόχρονης κατασκευής δικτύου και παροχών.
Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια του έτους δημιουργήθηκε και
στελεχώθηκε τμήμα δημοσιών σχέσεων ενώ κατά το α’ εξάμηνο έγινε ο
σχεδιασμός και η εφαρμογή προγράμματος δημοσίων σχέσεων για τη
βελτίωση της εταιρικής εικόνας της ΕΠΑ Αττικής σε συνεργασία με αντίστοιχη
εταιρία. Παράλληλα ενισχύθηκε το τμήμα διαχείρισης παραπόνων της
εταιρίας, ενώ διαμορφώθηκε διαδικασία ελέγχου και βελτίωσης της
λειτουργίας του για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Η αναθεώρηση
της τιμολογιακής πολιτικής για το 2008 ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε από το
Διοικητικό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2007 και τίθεται σε εφαρμογή από
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1/1/2008 με στόχο την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του ΦΑ και την
προστασία της κερδοφορίας της εταιρείας.
To 2007 η εταιρία προχώρησε σε περαιτέρω βελτιώσεις στο τομέα της
καταμέτρησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, βελτιώνοντας τόσο την
ταχύτητα καταγραφής των ενδείξεων όσο και την ποιότητα, μέσω ανάθεσης
του μεγαλύτερου μέρους των καταμετρήσεων σε εταιρία καταμετρήσεων και
της τακτικής διεξαγωγής ποιοτικών ελέγχων των καταμετρήσεων. Τέλος, μετά
την δημιουργία σχετικών προδιαγραφών και την συλλογή προσφορών, έγινε
προμήθεια συσκευών τηλεμέτρησης, στα πλαίσια του πιλοτικού έργου
τηλεμέτρησης της εταιρίας.
Η εταιρία κατά τη διάρκεια του έτους διενήργησε αναλυτικό έλεγχο
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Άδειας Διανομής. Έγινε αναλυτική
καταγραφή των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την Άδεια Διανομής και
καταγραφή και αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης της εταιρίας. Στις
περιπτώσεις που διαπιστώθηκε απόκλιση, έγιναν προτάσεις και αναλήφθηκαν
οι σχετικές ενέργειες για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης. Ακόμα, στο
κομμάτι του ελέγχου μελετών εσωτερικών εγκαταστάσεων των νέων
οικοδομών (ΕΕΝΟ) εφαρμόστηκαν διαδικασίες ελέγχου των στοιχείων
χρεώσεων με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των εσόδων ενώ
περισσότεροι από 2.000 μετρητές που ενεργοποιήθηκαν το 2007 αφορούσαν
νέες οικοδομές.
II. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε στην κατασκευή 4.579 Νέων
Παροχών, 8 χιλιομέτρων. Νέου Δικτύου Μέσης Πίεσης και 122 χιλιομέτρων.
Νέου Δικτύου Χαμηλής Πίεσης (συμπεριλαμβανομένου του μήκους των
παροχετευτικών αγωγών και των 5 χιλιομέτρων παλαιών αγωγών που
αντικαταστάθηκαν). Η εταιρεία διαχειρίστηκε με επιτυχία, εντός του
περασμένου έτους, 16 μικρές κατασκευαστικές συμβάσεις (προϋπολογισμού
κάτω του ενός εκατομμυρίου Ευρώ έκαστη) συνολικού προϋπολογισμού 12,3
εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα προς το τέλος του έτους ξεκίνησαν και τα
μεγάλα κατασκευαστικά έργα ανάπτυξης της ΕΠΑ Αττικής συνολικού
προϋπολογισμού 97 εκατομμυρίων ευρώ (τέλη Οκτωβρίου η Βορειοανατολική
περιοχή και τέλη Νοεμβρίου οι υπόλοιπες δύο περιοχές) και ήδη, μέχρι
31.12.2007, έχουν κατασκευαστεί περί τα 30 χιλιομέτρα,. Τέλος
ολοκληρώθηκαν: (α) η προμελέτη αναβάθμισης των 550 χιλιομέτρων του
δικτύου 23 mbar του Κέντρου της Αθήνας, (β) η υλοποίηση της μελέτης για
την αναβάθμιση του συστήματος του GIS.
III. Έγινε αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Λειτουργίας Χαμηλής Πίεσης
με την αποκέντρωση και ίδρυση των περιφερειακών γραφείων σε 4 περιοχές.
Ξεκίνησε η διαδικασία καθαρισμού και επιθεώρησης 34 χιλιομέτρων αγωγού
Μέσης Πίεσης (δακτύλιος ΔΕΦΑ) με εξειδικευμένο εργολάβο εξωτερικού.
Μέχρι 31.12.07 είχε γίνει καθαρισμός και επιθεώρηση στο νότιο τμήμα μήκους
18 χιλιομέτρων σε ποσοστό 100% και στο βόρειο τμήμα μήκους 15
χιλιομέτρων καθαρισμός σε ποσοστό 75% και επιθεώρηση σε ποσοστό 20%
(geometry tool)
Στα πλαίσια της Λειτουργίας και Συντήρησης δικτύων έγιναν και επί πλέον
εργασίες όπως :
-

Επιβλέψεις έργων τρίτων σε 5.655 σημεία στην Αττική.
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-

Ενεργοποιήσεις νέων δικτύων 76 χιλιομέτρων περίπου

-

Ενεργοποιήσεις 426 παροχετευτικών αγωγών

-

Εγκαταστάσεις 272 παροχετευτικών αγωγών

-

Εγκαταστάσεις 1.407 νέων μετρητών

-

Εξυπηρετήσεις αιτημάτων πελατών (μετατόπιση, αντικατάσταση κλπ.
μετρητών) σε 706 περιπτώσεις.

-

Ενεργοποιήσεις 53 νέων σταθμών MR και MRS.

IV.
Ολοκληρώθηκαν οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις γραφείων της
εταιρείας μας. Τα νέα γραφεία από τις αρχές Δεκεμβρίου λειτουργούν σε ένα
υπερσύγχρονο κτίριο, ειδικά κατασκευασμένο για λειτουργία σύγχρονων
γραφείων, στην συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και Λεωφόρου Αθηνών
στο οποίο εγκαταστάθηκαν όλες οι υπηρεσίες της εταιρείας που μέχρι σήμερα
λειτουργούσαν σε τέσσερα διαφορετικά κτίρια (Ορφέως και Περσεφόνης,
Πειραιώς 112, Ζακυάδων και Μητροδώρου).
V. Κατά τη διάρκεια του 2007 προκηρύχθηκαν συνολικά 50 διαγωνισμοί σε
σύγκριση με 51 διαγωνισμούς το 2006. Αναλυτικά οι διαγωνισμοί αυτοί
αφορούσαν:
•
•

34 διαγωνισμοί παροχής υπηρεσιών και έργων
16 διαγωνισμοί προμήθειας υλικών και λοιπών αγαθών

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και υπογράφηκαν οι συμβάσεις για τα Νέα
Έργα Περιόδου της ΕΠΑ Αττικής με διάρκεια 3 + 1 έτη. Συγκεκριμένα, τον
Σεπτέμβριο υπογράφηκε η σύμβαση για τη Βορειοανατολική και Κεντρική
Περιοχή με την Κ/Ξ Άκτωρ ΑΤΕ-Εργώ ΑΤΕ αξίας € 37,8 εκατ. και τον
Οκτώβριο υπογράφηκε η σύμβαση για τη Δυτική και Κεντρική Περιοχή με την
εταιρεία J & P Αβαξ Α.Ε. αξίας € 29,6 εκατ. και η σύμβαση για τη Νότια και
Κεντρική Περιοχή με την Κ/Ξ Ελτέρ ΑΤΕ-Intrakat αξίας € 29,7 εκατ.
Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια του 2007 υπογράφηκαν συνολικά 152 νέες
συμβάσεις (δεν περιλαμβάνονται συμβάσεις πώλησης αερίου) οι οποίες
αφορούσαν: 123 συμβάσεις υπηρεσιών και έργων και 29 συμβάσεις
προμήθειας και λοιπών αγαθών
Το 2007 αποτελεί τον τρίτο συνεχόμενο χρόνο μείωσης του αποθέματος
υλικών. Συγκεκριμένα, το απόθεμα μειώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους κατά
€391 χιλιάδες και συνολικά από το 2004 μέχρι το τέλος 2007 η μείωση
ανέρχεται σε €3,5 εκατ. Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια του 2007 επιτεύχθηκε
χαμηλότερος μέσος όρος αποθέματος, €5,24 εκατ. Σε σύγκριση με €5,84
εκατ. το 2006. Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό των ανωτέρω στοιχείων
δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι προβλέψεις απομείωσης των αποθεμάτων.
Το Τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας διαχειρίστηκε με επιτυχία τον
εφοδιασμό υλικών για την ολοκλήρωση 14 διαφορετικών έργων κατά τη
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διάρκεια του 2007 καθώς επίσης και την έναρξη των Έργων Περιόδου και
τεσσάρων μικρότερων εργολαβιών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Αναπτυχθήκαν από την Διεύθυνση Πληροφορικής οι προδιαγραφές και
απαιτήσεις της υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων για την
μετεγκατάσταση στο νέο κτίριο καθώς και η μεταφορά και η εκ νέου
εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού του Computer Room, και όλου του
εξοπλισμού που αφορά , τηλεπικοινωνιακές και δικτυακές συσκευές,
προσωπικούς υπολογιστές και εκτυπωτές του δικτύου της εταιρείας.
H εταιρεία υλοποίησε τις διαδικασίες του Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων,
των Μεταπωλητικών Υπηρεσίων, της Τεχνικής Υποστήριξης Καταναλωτών
και των Ελέγχων Εγκαταστάσεων Νέων Οικοδομών, καθώς επίσης και τις
διαδικασίες των Μελετών και Κατασκευής Δικτύου και Παροχών και της
Συντήρησης και Λειτουργίας του δικτύου που εμπλέκονται στις διαδικασίες του
SAP-CRM. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε η ανάγκη για αλλαγής και
εισαγωγής νέων διαδικασιών, καθώς και δημιουργίας νέου τμήματος και
θέσεων εργασίας (Εξυπηρέτηση Πελατών) για την υποστήριξή τους
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Η χρηματοοικονομική δομή της εταιρείας για την Οικονομική Χρήση του
2007 παρουσιάζει διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, κυρίως
λόγω της μείωσης χρηματικών διαθεσίμων, της αύξησης της δανειακής
επιβάρυνσης αλλά και των ζημιών της χρήσης. Πιο συγκεκριμένα:
Α) Δείκτες ρευστότητας
i.

Οι δείκτες Γενικής και Άμεσης Ρευστότητας για το 2007 είναι 1,45 &
1,34 αντίστοιχα και κυμάνθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από τους
αντίστοιχους του 2006. Οι αντίστοιχοι δείκτες του 2006 ήταν 2,75 &
2,43 κυρίως λόγω των υψηλότερων χρηματικών διαθεσίμων σε σχέση
με το 2007 και της σύναψης σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού
δανείου

Β) Δείκτες αποδοτικότητας
i.

ii.

Ο δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων για το 2007 καθώς και ο
δείκτης αποδοτικότητας Απασχολούμενων Κεφαλαίων ήταν αρνητικού
(-1,9% και -1,8% αντίστοιχα) λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος της
χρήσεως. Το 2006 οι αντίστοιχοι δείκτες ήταν αρνητικοί (-0,3%)
αμφότεροι, γεγονός που δείχνει την επίδραση των μικρότερων ζημιών
της προηγούμενης χρήσης στην απόδοση του κεφαλαίου.
Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους είναι θετικός (6,8%) αλλά
σημαντικά μειωμένος σε σύγκριση με το 2006 που ήταν 10,2%. Η
μείωση του δείκτη μικτού περιθωρίου κέρδους οφείλεται στη σημαντική
αύξηση των αποσβέσεων του δικαιώματος χρήσης καθώς και των
εξόδων από τη διαγραφή υλικών από τα προηγούμενα Συμβόλαια
Περιόδου. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου (-6%) είναι σημαντικά
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iii.

iv.

v.

μειωμένος σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (-1%), κυρίως λόγω
της αυξημένης ζημίας της χρήσης.
Το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας διαμορφώθηκε σε €18.258.509. Το
2006 το κεφάλαιο κίνησης είχε διαμορφωθεί στα €29.162.065. Η
μείωση οφείλεται στην μείωση των χρηματικών διαθεσίμων και στη
σύναψη σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού δανείου.
Το 2007 ο δείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων αυξήθηκε από
36 ημέρες το 2006 σε 50 ημέρες, γεγονός που οφείλεται i) σε
ανείσπρακτες οφειλές πελατών δημοσίου δικαίου ii) στην αυξημένη
τιμολόγηση του Δεκεμβρίου 2007 καθώς και iii) στον καταλογισμό
ρητρών ελάχιστης κατανάλωσης σε πελάτες της εταιρίας κατά τον
μήνα Δεκέμβριο.
Ο Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης της εταιρείας αυξήθηκε από 0% σε
6% λόγω της έκδοσης ομολογιακού δανείου € 10.000.000 και της
χρησιμοποίησης του μέσα στη χρήση καθώς και λόγω της σύναψης
και χρήσης αλληλόχρεου λογαριασμού τραπεζικού δανείου.

Ακολουθεί
ανάλυση
του
Ισολογισμού
και
της
Κατάστασης
Αποτελεσμάτων της Ε.Π.Α. Ατικής Α.Ε., που είναι αντικείμενο έγκρισης της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Ι. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
A.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1. Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Ι. Βελτιώσεις μισθωμένων κτιρίων

1.880.374

Μείον: Αποσβέσεις

489.202

Αναπόσβεστη αξία

1.391.172

ΙΙ. Μηχανήματα & Μηχ/κος εξοπλισμός
Μείον: Αποσβέσεις

829.763
470.058

Αναπόσβεστη αξία

359.705

ΙΙΙ. Μεταφορικά μέσα

744.507

Μείον: Αποσβέσεις

672.408

Αναπόσβεστη αξία

72.099

ΙV. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός

3.058.818

Μείον: Αποσβέσεις

2.097.536

Αναπόσβεστη αξία

961.282

V. Λοιπά έργα υπο εκτέλεση
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Σύνολο παγίων περιουσιακών
στοιχείων

2.799.176

Οι αποσβέσεις των παραπάνω παγίων στοιχείων υπολογίζονται με τους
συντελεστές του Π.Δ. 299/03 και επιβαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσεως.
2. Δίκτυο υπό κατασκευή

38.109.268

3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ι. Δικαιώματα χρήσης δικτύου

317.308.752

Μείον: Αποσβέσεις

45.851.925

Αναπόσβεστη αξία

271.456.826

ΙΙ. Λογισμικό

5.497.751

Μείον: Αποσβέσεις

3.312.054

Αναπόσβεστη αξία

2.185.698

Σύνολο άυλων περιουσιακών
στοιχείων
4. Αναβαλλόμενη φορολογία

273.642.524
8.229.875

5. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

364.906

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1.Αποθέματα
Υλικά συντήρησης και
δικτύου φυσικού αερίου

ανταλλακτικά

4.221.662

Τα αποθέματα έχουν μειωθεί κατά €543 χιλιάδες το 2007 (2006: €309
χιλιάδες), ποσό το οποίο αφορά υλικά που δεν παρουσιάζουν αναλώσεις
καθώς και υλικά προς καταστροφή.

2. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών
απαιτήσεων
Υπόλοιπο Πελατών:

12.455.511
(166.322)
12.289.189

3. Λοιποί χρεώστες
Ι. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα - μη
τιμολογημένη κατανάλωση
ΙΙ. ΦΠΑ εισπρακτέος

26.944.352
8.277.923

ΙΙΙ. Προκαταβολή φόρου εισοδήματος

Ε.Π.Α ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε
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ΙV. Κόστη δικτύου εισπρακτέα από το
Δημόσιο
V. Έσοδα ανταποδοτικών έργων

730.524
1.394.767

VI. Προκαταβολές προσωπικού και
δάνεια
VII. Έξοδα επόμενων χρήσεων

469.914
69.342

VIII. Λοιπά

21.029

VIV. Προκαταβολές προμηθευτών

114.234

X. Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων
μερών (ΔΕΠΑ)
Σύνολο λοιπών χρεωστών

118.688
38.289.812

4. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ι. Ταμείο

69.521

ΙΙ. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

4.086.243

Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων και
ισοδύναμων

4.155.764

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
346.988.878

1. Μετοχικό κεφάλαιο
Ι. EΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ (6.029.449 μτχ. x €29,35 ) : €176.964.328
ΙΙ. ATTIKI DENMARK (5.793.000 μτχ. x €29,35) : €170.024.550
2. Κόστος έκδοσης μετοχών

(2.463.372)

3. Συσσωρευμένες ζημιές

(41.000.572)

Ι. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον :
ΙΙ. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων :

(5.839.935)
(35.160.637)

Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Ομολογιακό Δάνειο

10.000.000

2. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία.
I. Καθαρή υποχρέωση, αρχή του έτους

1.822.424

II. Κόστος υπηρεσιών

99.668

III. Χρηματοοικονομικό κόστος

56.732
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1.697.936

IV. Αναλογιστικές ζημιές

(163.214)

V. Παροχές που πληρώθηκαν

(117.673)

3. Λοιπές προβλέψεις
4. Εγγυήσεις πελατών

144.987
11.227.087

5.Αναβαλόμενο έσοδο

14.809.314

Υπόλοιπο 01.01.07
Είσπραξη επιχορηγήσεων κατά την διάρκεια της
χρήσης
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων κατά την διάρκεια της
χρήσης
Τέλη σύνδεσης εισπρακτέα κατά την διάρκεια της
χρήσης
Αναγνωρισθέν έσοδο από τέλη σύνδεσης για το
2007

12.002.959
2.987.861
(529.986)
549.183
(200.704)

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Τράπεζες λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

12.472.107

2.Προμηθευτές

12.494.127

3.Λοιπές υποχρεώσεις

15.731.683

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Υποχρεώσεις από Φόρους, τέλη και
ασφαλιστικούς οργανισμούς
Λοιπές υποχρεώσεις

13.788.310
1.546.637
396.737

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1. Πωλήσεις
Πωλήσεις φυσικού αερίου

97.236.677

Ι. Βιομηχανικοί & Μεγάλοι Εμπορικοί Πελάτες
ΙΙ. Λιανικοί Πελάτες
Τέλη διέλευσης ΔΕΠΑ
Πωλήσεις υπηρεσιών
Σύνολο πωλήσεων

41.048.321
56.188.356

534.824
358.136
98.129.637

2. Κόστος πωληθέντων

(91.885.587)

Μικτό περιθώριο κέρδους

6.244.050

3. Λοιπά λειτουργικά έσοδα

3.475.146
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Έσοδα από την έκδοση πιστοποιητικών για τις εγκαταστάσεις
καινούριων κτιρίων :
1.359.705
Τιμολογήσεις πελατών για τη μη εκπλήρωση συμβατικών
υποχρεώσεων :
1.668.822
Λοιπά έσοδα :
245.915
Τέλη σύνδεσης Β2Β πελατών :
200.704
4. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

(8.402.893)

5. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

(5.746.923)

Λειτουργική ζημιά

(4.430.620)

6. Χρηματοοικονομικά έσοδα

365.685

Ι. Τόκοι καταθέσεων :

196.160

ΙΙ. Τόκοι από πελάτες :

169.524

7. Χρηματοοικονομικά έξοδα

(583.304)

Ι. Τόκοι & έξοδα ομολογιακού δανείου :

(436.755)

ΙΙ. Λοιποί τόκοι και έξοδα :

(146.549)

Ζημιές προ φόρων

(4.648.239)

Φόρος εισοδήματος

(1.191.696)

Ζημιά χρήσεως

(5.839.935)

ΣΤΟΧΟΙ 2008
Το Επιχειρησιακό Πλάνο της Εταιρείας θα εγκριθεί σε επόμενη συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΑ Αττικής.
Kύριοι Μέτοχοι,
Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε όπως:
1. Εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2007
2. Απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές μας
από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007 σύμφωνα με το
Νόμο και το Καταστατικό.
3. Εγκρίνετε τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ορκωτό
Ελεγκτή για το έτος 2007
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Ο Πρόεδρος

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη
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