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Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (η οποία θα αναφέρεται 
πλέον ως “ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” ή “Εταιρία”) ιδρύθηκε το έτος 2000 σαν Ανώνυµη 
Εταιρία σύµφωνα µε την Ελληνική Εταιρική Νοµοθεσία. Η Εταιρία είναι ο 
αποκλειστικός κατασκευαστής του δικτύου διανοµής και παροχής φυσικού αερίου στην 
περιοχή της Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τη Σύµβαση Μετόχων που βασίστηκε στο 
Νόµο 2364/95 όπως αναµορφώθηκε µε τον Νόµο 2528/97. Η Εταιρεία εδρεύει στην 
Ελλάδα, στην οδό 26ης Οκτωβρίου 90, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη. 

Η Εταιρία ελέγχεται από κοινού από την Ε.∆.Α. Α.Ε. (51% του µετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρίας) και από την ENI HELLAS S.p.A. (49% του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρίας). Η Ε.∆.Α. Α.Ε. ανήκει 100% στην ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. ενώ η ENI HELLAS S.p.A 
ανήκει 100% στην ENI S.p.A.. 

Η Εταιρία έχει ήδη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου 
που προβλέπει η Άδεια. Στις περιοχές αδείας και µέχρι το 2029, οι δραστηριότητες 
πώλησης φυσικού αερίου της Εταιρίας αφορούν πελάτες µε ετήσια κατανάλωση 
µικρότερη των 100 GWh. Επιπλέον, η Εταιρία είναι υποχρεωµένη να αγοράζει µία 
ελάχιστη ποσότητα φυσικού αερίου από τη ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. σύµφωνα µε την σύµβαση 
παροχής αερίου. 

Το δικαίωµα χρήσης του δικτύου εκχωρήθηκε στην Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από την 
Ε.∆.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (τώρα Ε.∆.Α. Α.Ε.) το έτος 2000. Η εύλογη αξία των 
δικαιωµάτων χρήσης δικτύου που µεταβίβασε η Ε.∆.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., 
καταβλήθηκε µε µετρητά ως µετοχικό κεφάλαιο από τον επενδυτή ITALGAS HELLAS 
S.p.A. (τώρα ENI HELLAS S.p.A.). Η Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κατέχει την άδεια 
αποκλειστικής χρήσης του δικτύου για 30 έτη από την ίδρυσή της. Το σύνολο του 
νεοκατασκευασθέντος δικτύου µεταβιβάζεται ως «ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο» 
στην Ε.∆.Α. Α.Ε., σε αντάλλαγµα του δικαιώµατος χρήσης που ισχύει για την 
εναποµένουσα περίοδο παραχώρησης. 
 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στα ακόλουθα υποκαταστήµατα, τα οποία µισθώνει: 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών 

1. Καλαµαριά – Σωκράτους  19 
2. Νεάπολη – Καραµανλή  34 
3. Χαριλάου – Παπαναστασίου 90 
 
Αποθηκευτικοί και Λοιποί χώροι 

4. Νεάπολη – Αγ. Γεωργίου  7 
5. Σφαγεία – 26ης Οκτωβρίου 42 
6. 9ο χιλ Θεσσαλονίκης – Νεοχωρούδας 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 

 
•••• Το καθαρό κέρδος ύψους 13.027 χιλιάδων ευρώ οφείλεται στη θετική πορεία της 

επιχειρησιακής δραστηριότητας. 

•••• Συνεχίζεται η ανοδική τάση των εσόδων επιχειρησιακής δραστηριότητας, τα οποία κατά 
τη διάρκεια του έτους ανήλθαν στις 93.954 χιλιάδες ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 
38,10% ως προς το 2007. 

•••• Τα κέρδη προ τόκων και φόρων ανέρχονται στο ποσό των 11.570 χιλιάδων ευρώ, έναντι 
των 6.332 χιλιάδων ευρώ του έτους 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 5.238 χιλιάδων ευρώ. 

•••• Ο όγκος πωληθέντος φυσικού αερίου ανέρχεται σε 168,8 εκατοµµύρια κ.µ., αυξηµένος 
σε σχέση µε το προηγούµενο έτος κατά 14,7 εκατοµµύρια κ.µ. 

•••• Το συνολικό κόστος προσωπικού ανέρχεται στο ποσό των 4.494 χιλιάδων ευρώ και 
παρουσιάζει αύξηση 1.178 χιλιάδων ευρώ έναντι του ποσού των 3.316 χιλιάδων ευρώ της 
προηγούµενης χρήσης, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις προσλήψεις που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. 

•••• Το free net cash flow ανήλθε στις 11.198 χιλιάδες ευρώ. 
 

 

(σε χιλιάδες ευρώ)

Αποτελέσµατα έτους Έτος 2007 Έτος 2008

Έσοδα επιχειρησιακής δραστηριότητας 68.033 93.954 

Μεικτό αποτέλεσµα προ χρηµατοοικονοµικών εσόδων 6.332 11.570 

Καθαρό αποτέλεσµα 8.344 13.027 

Επενδύσεις 18.801 17.093 

Καθαρό επενδεδυµένο κεφάλαιο 211.411 207.880 

Καθαρή θέση 314.300 321.967 

Καθαρές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις (102.889) (114.087)

Προσωπικό στις 31.12 183 188

Φορολογικός συντελεστής 25% 25% 
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Κύριοι Μέτοχοι, 
 
η διαχείριση της χρήσης του έτους 2008 ήταν ιδιαίτερα σύνθετη για την Ε.Π.Α. 
Θεσσαλονίκης Α.Ε λόγω της χρηµατοοικονοµικής κρίσης, η οποία από το δεύτερο 
εξάµηνο του έτους επηρέασε και την Ελλάδα. Κατά συνέπεια οι ειδικές καταναλώσεις 
των κυριότερων κατηγοριών χρήσης του φυσικού αερίου µειώθηκαν, και λόγω των 
ιδιαίτερα υψηλών – σε σχέση µε τις µέσες τιµές – θερµοκρασιών που επικράτησαν. 
Επιπλέον, η τιµή του ανταγωνιστικού καυσίµου µειώθηκε κατά το ήµισυ και πλέον 
κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2008 και µάλιστα σε χρονικό διάστηµα λίγων 
εβδοµάδων, αλλάζοντας εντελώς το ενεργειακό τοπίο. Παρ’ όλα αυτά, οι τιµές πώλησης 
του φυσικού αερίου παρέµειναν ανταγωνιστικές ως προς τις µέσες τιµές τόσο τις 
ετήσιες όσο και αυτές των µηνών κατά τη διάρκεια των οποίων παρατηρείται 
µεγαλύτερη κατανάλωση φυσικού αερίου, καθόσον διατηρήθηκαν κάτω από τις τιµές 
του κυριότερου ανταγωνιστικού καυσίµου πέραν του 20% ανά KWh. 
Η άνευ προηγουµένου προσπάθεια που κατέβαλε η Εταιρία κατά τη διάρκεια του 2008 
όσον αφορά την απόκτηση νέων πελατών, την κατασκευή νέων σηµείων αεριοδότησης 
και την ενεργοποίηση αυτών οδήγησε σε εξαιρετικά λειτουργικά αποτελέσµατα. 
Ειδικότερα σηµειώθηκε αύξηση κατά 54,89% στον αριθµό των νέων συµβάσεων, κατά 
22,59% στην κατασκευή σηµείων αεριοδότησης και κατά 33,25% στην ενεργοποίηση 
αυτών. 
Ιδιαίτερη προσοχή επιδείχθηκε, επίσης, προκειµένου να διατηρηθεί τόσο η άµεση 
ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς (time to market) όσο και η ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών σε επίπεδο τέτοιο που να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στις 
παραµέτρους που προβλέπονται από την Άδεια και από τις αυξηµένες προδιαγραφές 
ασφάλειας του δικτύου. 
Η ολοκλήρωση του έργου που αφορά την έκτακτη επέµβαση, η δραστηριότητα 
προγραµµατισµένου ελέγχου του δικτύου, τα νέα τεχνικά µέσα για την αναζήτηση των 
διαρροών φυσικού αερίου και η υλοποίηση ενός πιο ανεπτυγµένου συστήµατος 
πληροφορικής, το οποίο είναι σε θέση να υποστηρίζει µε καλύτερο τρόπο τις νέες 
διεργασίες, αποτελούν ορισµένες από τις βελτιωτικές ενέργειες που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. 
Τέλος θα πρέπει να επισηµανθούν τα οικονοµικά αποτελέσµατα τα οποία είναι 
βελτιωµένα έναντι αυτών του 2007, τόσο όσον αφορά τον κύκλο εργασιών (+37,94%) 
όσο και τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων [EBITDA] (39,88%) και οδηγούν 
στο εντυπωσιακό καθαρό αποτέλεσµα που υπερβαίνει τις 13.027 χιλιάδες ευρώ και 
παρουσιάζει αύξηση 4.683 περίπου χιλιάδων ευρώ (+56,12%) έναντι του προηγούµενου 
έτους. 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 
 

∆ιορίστηκαν από τους µετόχους και εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, 
στις 17.05.2006 οι ακόλουθοι σύµβουλοι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο 
βρίσκεται σε ισχύ έως και σήµερα ως εξής: 
  

   Μπουζάκης Κωνσταντίνος ∆ιονύσιος – Πρόεδρος 

Ζαφειρίου Φίλιππος – Αντιπρόεδρος 

Τσατσαρώνης ∆ηµήτριος – Σύµβουλος 

Παπαγεωργόπουλος Βασίλειος – Σύµβουλος 

Rinaudo Mauro (Ρινάουντο Μάουρο) – Σύµβουλος 

Chialà Scipione (Κιαλά Σιπιόνε ) – Σύµβουλος 

Diotti Marco (Ντιόττι Μάρκο) – Σύµβουλος 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, από 1.11.2006, Gadiel Toaff. 
 
 
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ 
 

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς 

Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

ΑΜ ΣΟΕΛ 113 

Λ.Κηφισίας 268 Χαλάνδρι, Αθήνα 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 

∆ιανοµή φυσικού αερίου 
 
Το έτος 2008 χαρακτηρίστηκε από την απόκτηση αυξηµένου αριθµού νέων συµβολαίων 
γεγονός το οποίο είχε αντίκτυπο στον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων κατασκευής και ενεργοποίησης των Πελατών. 
 
∆ιαχείριση ∆ικτύου και Έκτακτη Επέµβαση 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες ∆ιαχείρισης και Συντήρησης του δικτύου, εκτός από 
τις προγραµµατισµένες ετήσιες επεµβάσεις, δροµολογήθηκε επίσης µία σειρά 
πρωτοβουλιών που εστιάζουν σε θέµατα ασφάλειας του συστήµατος διανοµής του φ.α. 
και συνάδουν µε όσα προβλέπονται στο ΦΕΚ 1712 (∆ιαχείριση και Συντήρηση των 
δικτύων διανοµής αερίου µέσης και χαµηλής πίεσης). 
Μεταξύ των ως άνω πρωτοβουλιών, επισηµαίνονται ειδικότερα οι εξής: 

- Η προγραµµατισµένη αναζήτηση διαρροών στο δίκτυο διανοµής χαµηλής και 
µέσης πίεσης. 
Η δραστηριότητα έγκειται στον προεντοπισµό των διαρροών αερίου µε τη 
χρήση κατάλληλου εποχούµενου εξοπλισµού. Για τα τµήµατα εκείνα στα οποία 
δεν είναι δυνατή η πρόσβαση µε όχηµα, η εν λόγω δραστηριότητα διενεργείται 
πεζή µε φορητό εξοπλισµό. Οι διαρροές που εντοπίζονται καταγράφονται σε 
ηµερήσιες αναφορές επιθεώρησης, που περιέχουν λεπτοµερείς πληροφορίες 
όσον αφορά τον προεντοπισµό κάθε ξεχωριστής µη φυσιολογικής κατάστασης. 
Από επιχειρησιακής άποψης, η δραστηριότητα στο πεδίο έχει ανατεθεί σε 
εξωτερική εταιρία η οποία διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό και το προσωπικό 
για την παροχή της υπηρεσίας. 
Προβλέπεται ότι η αναζήτηση διαρροών που θα διενεργείται ετησίως θα αφορά 
τουλάχιστον στο 50% του δικτύου ώστε να τηρείται η συχνότητα επιθεώρησης 
που ορίζουν οι εθνικοί κανονισµοί (επιθεώρηση του συνόλου του δικτύου σε 
διάστηµα δύο ετών). 
Κατά τη διάρκεια του 2008 διενεργήθηκε εποχούµενη αναζήτηση διαρροών σε 
δίκτυο µήκους 443 χλµ. περίπου και πεζή αναζήτηση διαρροών σε δίκτυο 
µήκους 5 χλµ. περίπου. 

- Η δραστηριότητα περιπολίας (Patrolling) µε σκοπό τον εντοπισµό εκσκαφών και 
εργασιών τρίτων σε χώρους πλησίον του δικτύου, που είναι δυνατό να θέσουν 
σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ορθή λειτουργία του συστήµατος διανοµής 
φυσικού αερίου. 
Βάσει του ΦΕΚ 1712 η δραστηριότητα πρέπει να διενεργείται στο σύνολο του 
δικτύου µέσης και χαµηλής πίεσης, εβδοµαδιαία στην περίπτωση εποχούµενης 
επιτήρησης ή ανά εξάµηνο σε περίπτωση επιτήρησης πεζή. 
Έχουν δροµολογηθεί συζητήσεις εµβάθυνσης µε τη ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. και την 
Ε.Π.Α. Αττικής Α.Ε. προκειµένου να διαπιστωθεί εάν είναι δυνατή η 
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τροποποίηση του εθνικού κανονισµού όσον αφορά τις υποχρεώσεις περιπολίας 
στο δίκτυο. 
Εν αναµονή ενδεχόµενης τροποποίησης του κανονισµού, η Ε.Π.Α. αποφάσισε 
να αναθέσει τη διενέργεια της δραστηριότητας σε εξωτερική εταιρία, 
περιορίζοντας προς το παρόν το αντικείµενο της εργολαβίας µόνο στην 
εποχούµενη επιτήρηση του συνόλου του δικτύου και µε συχνότητα 
δεκαπενθηµέρου. 

- Κατά το χρονικό διάστηµα 15 – 22 Απριλίου 2008, υλοποιήθηκε στο πεδίο 
δοκιµών της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. πρόγραµµα εκπαίδευσης του τεχνικού 
προσωπικού που συµµετέχει στις δραστηριότητες Έκτακτης Επέµβασης. 
Το πρόγραµµα αυτό, το οποίο πραγµατοποιήθηκε σε τρεις συνεδρίες, 
αποτελούνταν από ένα θεωρητικό µέρος µε µαθήµατα σε αίθουσα και πρακτική 
εξάσκηση στο πεδίο µε σκοπό την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση 
ανιχνευτών φυσικού αερίου και στη διενέργεια επεµβάσεων σε περίπτωση 
πυρκαγιάς. 

- ∆ηµιουργήθηκε ένα πεδίο δοκιµών στην περιοχή του δυτικού Σταθµού Εισόδου 
(City Gate) της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε., στα όρια µε τις εγκαταστάσεις του 
∆.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., µε σκοπό να αναπαραχθούν σε µικρή κλίµακα οι 
επιχειρησιακές συνθήκες του δικτύου διανοµής φυσικού αερίου της Ε.Π.Α., έτσι 
ώστε η πρακτική εξάσκηση και εκπαίδευση του προσωπικού να 
πραγµατοποιηθεί σε πραγµατικές συνθήκες. 
Ο εξοπλισµός και οι εγκαταστάσεις του πεδίου αφορούν ένα σύστηµα µείωσης 
της πίεσης, τµήµατα δικτύου πολυαιθυλενίου των 125 mm και των 63 mm, έναν 
τοίχο µε παροχετευτική στήλη και µετρητές σε σειρά ως προσοµοίωση της 
οικιακής κατανάλωσης. 

Έργο GIS/SCADA 

Το Σεπτέµβριο του 2008, πραγµατοποιήθηκε η εγκατάσταση της εφαρµογής Geogr@fo 
που ανέπτυξε η Italgas S.p.A. ενώ το στάδιο των δοκιµών ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβριο 
του ίδιου έτους. Αποµένει να δροµολογηθεί η εισαγωγή στο σύστηµα των σχεδίων ως 
κατασκευάσθει (as-built) του υφιστάµενου δικτύου. Η εν λόγω δραστηριότητα θα 
ανατεθεί στις αρχές του έτους 2009 σε εξωτερική εταιρία µε προβλεπόµενη παράδοση 
σε διάστηµα 4-6 µηνών. 

Κατά τη διάρκεια του ∆εκεµβρίου ολοκληρώθηκαν οι κυριότερες δραστηριότητες 
σχετικά µε έργο SCADA που αφορούν τη σύνδεση και τη θέση σε λειτουργία των 
server (διακοµιστών) στην αίθουσα επιχειρήσεων και την εγκατάσταση της εφαρµογής 
τηλεελέγχου COPT, που δηµιούργησε η Italgas S.p.A., στις θέσεις εργασίας της 
αίθουσας Call Center. 
Το υλικό που αφορά τους server είχε ήδη συναρµολογηθεί και διαµορφωθεί σε πρώτη 
φάση στην έδρα της Italgas στο Τορίνο και στη συνέχεια µεταφέρθηκε στην αίθουσα 
επιχειρήσεων της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης. 
Επίσης διενεργήθηκε η διαµόρφωση και ο έλεγχος του συστήµατος σε ορισµένες 
εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη που διαθέτουν modem RTU (Αποµακρυσµένες 
Τερµατικές Μονάδες) για την παρακολούθηση και τη µεταφορά δεδοµένων µέτρησης. 
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Όσον αφορά το SCADA θα πρέπει να επισηµανθεί ότι τα κυριότερα προβλήµατα που 
αφορούν τη δυνατότητα λειτουργίας του έργου σχετίζονται µε τη διαθεσιµότητα και τη 
δυνατότητα πραγµατοποίησης των ηλεκτρικών και τηλεφωνικών συνδέσεων στις 
εγκαταστάσεις (σταθµούς µείωσης της πίεσης και βανοστάσια), οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την τροφοδοσία των κατά τόπους modem (RTU) και τη µετάδοση των 
δεδοµένων στην αίθουσα επιχειρήσεων αντίστοιχα. 

Το προσωπικό της Ε.Π.Α. έχει ήδη εκπαιδευτεί στην έδρα της Italgas στο Torino όσον 
αφορά στη χρήση της εφαρµογής COPT και στην έδρα της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης 
A.E.όσον αφορά το σύστηµα ηλεκτρονικής χαρτογραφίας (GIS). 

Κατασκευαστικές ∆ραστηριότητες 

Οι δραστηριότητες επέκτασης του δικτύου, κατασκευής παροχετευτικών αγωγών και 
σηµείων αεριοδότησης στις περιοχές της ανατολικής, δυτικής και κεντρικής 
Θεσσαλονίκης, που πραγµατοποιήθηκαν ακολουθώντας τους ρυθµούς απόκτησης 
συµβολαίων του εµπορικού τµήµατος, παρουσίασαν αύξηση σε σχέση µε τον 
ισολογισµό του έτους 2007. 

Από επιχειρησιακής άποψης µέχρι το τέλος Αυγούστου 2008, η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης 
Α.Ε. χρησιµοποίησε τις εργοληπτικές εταιρίες και τις συµβάσεις κατασκευής που είχαν 
υπογραφεί κατά τη διάρκεια του 2007. Από το Σεπτέµβριο του 2008 δροµολογήθηκαν 
οι νέες συµβάσεις εργολαβίας µε 3 εργοληπτικές εταιρίες για την κατασκευή δικτύου, 
συνδέσεων και σηµείων αεριοδότησης, µία για κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης 
(Κέντρο, Ανατολική και ∆υτική) και µε 6 εργοληπτικές εταιρίες για την κατασκευή 
ρακόρ και εναέριων εγκαταστάσεων. 

Στον ακόλουθο πίνακα επισηµαίνονται οι κατασκευαστικές δραστηριότητες κατά τη 
διάρκεια του έτους 2008: 

 
Έτος 2006 Έτος 2007 Έτος 2008 Απόλυτες Τιµές %

Κατασκευή δικτύου 4 bar κατά το έτος χλµ. 88,6 101,9 36,0 -65,9 -64,67%
Κατασκευή δικτύου 4 bar προοδευτικό χλµ. 642,5 744,4 780,4 36,0 4,84%

Κατασκευή συνδέσεων κατά το έτος Αρ. 5.246 4.590 4.755 165 3,59%
Κατασκευή συνδέσεων προοδευτικό Αρ. 18.126 22.716 27.471 4.755 20,93%

Κατασκευή Σηµείων Αεριοδότησης κατά το έτος Αρ. 25.606 21.681 26.578 4.897 22,59%
Κατασκευή Σηµείων Αεριοδότησης προοδευτικό Αρ. 60.536 82.217 108.795 26.578 32,33%

Εγκατάσταση µετρητών κατά το έτος Αρ. 25.213 24.858 25.937 1.079 4,34%
Εγκατάσταση µετρητών προοδευτικό Αρ. 54.456 79.314 105.251 25.937 32,70%

∆ιαφοροποιήσεις

 
 
Συνεχίστηκαν οι συναντήσεις µεταξύ του τεχνικού τµήµατος και της Κοινοπραξίας για 
την Κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, παρουσία όλων των δηµοσίων φορέων, µε 
σκοπό να συµφωνηθούν ενδεχόµενες εργασίες τροποποίησης στο δίκτυο και τις 
εγκαταστάσεις διανοµής του φυσικού αερίου για την κατασκευή του Μετρό. 
Μέχρι σήµερα η Ε.Π.Α., κατόπιν αίτησης της εν λόγω Κοινοπραξίας, έχει προχωρήσει 
στην υλοποίηση εργασιών αποξήλωσης και µετατόπισης τµηµάτων δικτύου φ.α. µέσης 
και χαµηλής πίεσης. Οι δαπάνες των εργασιών αυτών επιβάρυναν αποκλειστικά την 
ανάδοχο για την Κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης Κοινοπραξία. 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 
Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζονται τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα της εµπορικής 
δραστηριότητας σχετικά µε την απόκτηση και ενεργοποίηση πελατών καθώς και τις 
πωλήσεις φυσικού αερίου, κατά τη διάρκεια του έτους 2008: 
 

 
Έτος 2006 Έτος 2007 Έτος 2008 Απόλυτες Τιµές %

Υπογεγραµµένες συµβάσεις κατά το έτος Αρ. 24.447 17.782 27.543 9.761 54,89%
Υπογεγραµµένες συµβάσεις προοδευτικό Αρ. 71.525 89.307 116.850 27.543 30,84%
Κατασκευή σηµείων αεριοδότησης κατά το έτος Αρ. 25.606 21.681 26.578 4.897 22,59%
Κατασκευή σηµείων αεριοδότησης προοδευτικό Αρ. 60.536 82.217 108.795 26.578 32,33%
Εγκατάσταση µετρητών κατά το έτος Αρ. 25.213 24.858 25.937 1.079 4,34%
Εγκατάσταση µετρητών προοδευτικό Αρ. 54.456 79.314 105.251 25.937 32,70%
Ενεργοί πελάτες την 31/12 Αρ. 53.342 78.092 104.059 25.967 33,25%
Εξυπηρετούµενοι κάτοικοι την 31/12 Αρ. 216.035 324.082 421.439 97.357 30,04%
Πωλήσεις αερίου κατά το έτος Εκατοµ. κ.µ. 127,8 154,1 168,8 14,7 9,53%

∆ιαφοροποιήσεις

 
 
Η εµπορική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του έτους χαρακτηρίστηκε από την έντονη 
αύξηση, τόσο του αριθµού των καταναλωτών όσο και των όγκων πωλήσεων φυσικού 
αερίου. Χάρη στην εταιρική οργάνωση που είναι πλέον σε εφαρµογή και στην 
ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων, τόσο στον τοµέα των κατασκευών όσο και των 
εσωτερικών εγκαταστάσεων, θα καταστεί δυνατή η περαιτέρω ανάπτυξη της 
δραστηριότητας στο µέλλον. 
 
Τα νέα συµβόλαια αφορούν το υφιστάµενο δίκτυο ή µικρές επεκτάσεις έως είκοσι πέντε 
µέτρα, όπως προβλέπει η Άδεια, ή τις περιοχές προγραµµατισµένης επέκτασης του 
δικτύου, σύµφωνα µε τις αιτήσεις των καταναλωτών. 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 υπεγράφησαν 27.543 νέα συµβόλαια. Στις 31 
∆εκεµβρίου 2008 το σύνολο των συµβολαίων ανέρχεται σε 116.850, σηµειώνοντας 
αύξηση 30,84% έναντι του συνολικού αριθµού συµβολαίων που είχαν υπογραφεί έως 
την 31 ∆εκεµβρίου 2007. 
 
Το 95% περίπου των υφιστάµενων την παρούσα χρονική στιγµή συµβολαίων αφορούν 
χρήση φ.α. για αυτόνοµη θέρµανση, ενώ το 5% περίπου αφορά χρήση φ.α. για κεντρική 
θέρµανση, οικιακή και µη, καθώς και εµπορική και βιοµηχανική χρήση. 
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Οι πελάτες των οποίων το σηµείο αεριοδότησης, αρµοδιότητας Ε.Π.Α., έχει ήδη 
κατασκευαστεί, καλούνται έγκαιρα και συστηµατικά να προσκοµίσουν τα απαραίτητα 
έγγραφα για τον έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης έτσι ώστε να προχωρήσουν στην 
ενεργοποίηση της παροχής. ∆όθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη δραστηριότητα αυτή, η 
οποία µειώνει τον αριθµό των µη ενεργών µετρητών, επιφέρει αύξηση της 
κατανάλωσης του φυσικού αερίου και βελτιώνει την εξυπηρέτηση των πελατών. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 οι ενεργοί πελάτες ανήλθαν σε 104.059, ποσοστό αύξησης 
33,25% περίπου ως προς τον αριθµό των ενεργών πελατών στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, 
διενεργώντας 25.967 νέες ενεργοποιήσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Ιδιαίτερα 
σηµαντικό στοιχείο αποτελεί ο συστηµατικός έλεγχος όλων των εσωτερικών 
εγκαταστάσεων και η έκδοση των αδειών χρήσης των πελατών, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία και τις εταιρικές διαδικασίες. 
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Τα συνολικά έσοδα από τα τέλη σύνδεσης, τα οποία ζητείται να καταβληθούν από τους 
πελάτες κατά την υπογραφή του συµβολαίου παροχής, ανέρχονται σε 6,7 εκατοµµύρια 
ευρώ για το έτος 2008, σηµειώνοντας αύξηση 3,3 εκατοµµυρίων ευρώ, ποσοστό 96,9% 
ως προς το 2007. 
 
Ο όγκος πωληθέντος φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του έτους 2008 ανέρχεται σε 
168,8 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα, αποτυπώνοντας αύξηση 14,7 εκατοµµυρίων κ.µ., 
ποσοστό 9,53% περίπου, ως προς το έτος 2007.  
 

Το περιθώριο κέρδους από τις πωλήσεις αερίου για το έτος 2008 ανήλθε στα 24,9 
εκατοµµύρια ευρώ αυξηµένο κατά 5,9 εκατοµµύρια σε σχέση µε αυτό του 2007, 
ποσοστό 30,91%. 
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Η πορεία της σύνθεσης των πωλήσεων κατά το έτος 2008 επιβεβαίωσε την 
προβλεπόµενη µείωση του ποσοστού κατανάλωσης βιοµηχανικής χρήσης σε σχέση µε 
το ποσοστό αστικής χρήσης, όπως επισηµαίνεται στη γραφική παράσταση που 
ακολουθεί. 

 

Επί τοις εκατό ποσοστό σύνθεσης των πωλήσεων
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Κατά τη διάρκεια του 2008 η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. µετέφερε για λογαριασµό της 
∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. 54,77 εκατοµµύρια m3 φυσικού αερίου. Τα έσοδα από τη µεταφορά του 
ανέρχονται σε 442,87 χιλιάδες ευρώ. 
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Τα έσοδα από πωλήσεις και µεταφορά φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του έτους 
2008 ανέρχονται σε 92,9 εκατοµµύρια ευρώ, αποτυπώνοντας αύξηση 37,71% ως προς 
το έτος 2007. 

Το 2008 αποτελεί για την Εταιρία µία πολύ θετική χρονιά τόσο όσον αφορά την 
απόκτηση και ενεργοποίηση νέων καταναλωτών όσο και το περιθώριο κέρδους. 
 
Το ύψος των ανεξόφλητων οφειλών από κατανάλωση φυσικού αερίου (εταιρικές 
πιστώσεις) µειώθηκε χάρη στην καλύτερη οργάνωση του σχετικού τοµέα της 
Εµπορικής ∆ιεύθυνσης, µέσω των σχετικών τηλεφωνικών και εγγράφων υπενθυµίσεων 
προς τους πελάτες. 
 
Η Εµπορική ∆ιεύθυνση προχώρησε στη σύναψη νέων συµβάσεων µε 2 τράπεζες 
(ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) για την πληρωµή των λογαριασµών φυσικού 
αερίου καθώς και των τελών σύνδεσης τόσο ταµειακά όσο και µέσω internet (web 
banking) καθώς και στη σύναψη σύµβασης µε το διατραπεζικό σύστηµα ∆ΙΑΣ για την 
πληρωµή των λογαριασµών φυσικού αερίου µέσω πάγιας εντολής σε όλες τις τράπεζες. 
 
Σε συνεργασία µε την εταιρία ICAP και µέσω αναφορών από την τράπεζα δεδοµένων 
της Εταιρίας, η Εµπορική ∆ιεύθυνση διενεργεί έλεγχο της οικονοµικής κατάστασης και 
της πιστοληπτικής ικανότητας των νέων βιοµηχανικών πελατών (Τ5) και των µεγάλων 
καταναλωτών (Τ3Α). Επίσης, για όλους τους ενεργοποιηµένους βιοτεχνικούς – 
βιοµηχανικούς πελάτες ζητείται η έκδοση των ετήσιων τραπεζικών εγγυητικών 
επιστολών. 
 
Κατά το έτος 2008 παρατηρήθηκε βελτίωση στις σχέσεις της Εταιρίας µε τους 
εµπλεκόµενους στη διαχείριση παραπόνων Φορείς (Συνήγορος του Πολίτη, ΡΑΕ και 
λοιπές αρχές), ενδεικτικό του ελάχιστου αριθµού παραπόνων που παρελήφθησαν από 
τους παραπάνω φορείς σε µία χρονιά µάλιστα µε µεγάλο αριθµό νέων συµβολαίων. 
 
Η εν λόγω σηµαντική µείωση των παραπόνων, ως προς το προηγούµενο έτος, 
επιτεύχθηκε αφενός χάρη στη συστηµατική παρακολούθηση των παραπόνων και 
αφετέρου χάρη στις επιχειρησιακές δραστηριότητες και στη διαχείριση εκ µέρους της 
Εταιρίας. 
 
Προς υποστήριξη της δραστηριότητας παρακολούθησης, η Εµπορική ∆ιεύθυνση 
προχώρησε στην καθηµερινή επεξεργασία των προφορικών παραπόνων των πελατών, 
που καταγράφηκαν κατά το χρονικό διάστηµα Σεπτεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2008 και 
αφορούσαν τις συνδέσεις, και εν συνεχεία στην αποστολή του σχετικού αρχείου προς 
τον Τοµέα Κατασκευών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των εργασιών. 
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Οι σχέσεις µε τους ∆ηµόσιους Φορείς και ∆ηµοτικούς Φορείς, τόσο σε Εθνικό όσο και 
σε Τοπικό επίπεδο, χαρακτηρίζονται καλές. Παράλληλα, χάρη στις αµείωτες 
προσπάθειες της Εταιρείας, οι σχέσεις µε τη Ρ.Α.Ε. χαρακτηρίζονται πάντα από το 
έντονο ενδιαφέρον για την επίλυση ζητηµάτων µε στόχο την ικανοποίηση των πελατών. 
 
Η Εταιρία εξακολουθεί να ασκεί ικανοποιητικά, για λογαριασµό των Τοπικών 
Υπηρεσιών Πολεοδοµίας, τη δραστηριότητα έγκρισης των µελετών των υπό κατασκευή 
κτιρίων στις περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραµµα αεριοδότησης. 
 
Τα θετικά αποτελέσµατα της εν λόγω συνεργασίας συνοψίζονται ως εξής: 
 

 Έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση όσον αφορά τις επεκτάσεις δικτύου που είναι 
απαραίτητες προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες κατά τα επόµενα έτη. 

 Παροχή κατευθυντήριων κανόνων (έκδοση κώδικα πρακτικής) για την ορθή 
κατασκευή των εσωτερικών εγκαταστάσεων. 

 
Οι σχέσεις µε το Τεχνικό Επιµελητήριο, τις ενώσεις των Κατασκευαστών, των 
Υδραυλικών και των Συντηρητών Καυστήρων είναι σχέσεις συνεργασίας και σεβασµού 
των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων. 
 
Η τιµολόγηση των καταναλώσεων διενεργήθηκε κανονικά για όλους τους πελάτες κατά 
τη διάρκεια του έτους 2008. 
 
Ο αριθµός των καταγεγραµµένων ενδείξεων των µετρητών έφτασε το 95%, µειώνοντας 
συνεπώς τον αριθµό των "έναντι λογαριασµού" που εκδίδονται από την Ε.Π.Α. 
 
Οι πελάτες της κατηγορίας κατανάλωσης αυτόνοµης θέρµανσης, ποσοστό 95% επί του 
συνολικού αριθµού των πελατών, τιµολογούνται κυκλικά ανά οµάδες καταναλωτών και 
για χρονικό διάστηµα δέκα ηµερών η καθεµία από αυτές. 
 
Η συγκεκριµένη µέθοδος, η οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΕ και εγκρίθηκε από αυτή, 
επιτρέπει την οµοιογενή κατανοµή του έργου της καταγραφής της ένδειξης των 
µετρητών κατά τη διάρκεια του έτους, µε εµφανή πλεονεκτήµατα όσον αφορά την 
συνέπεια και την ακρίβεια της έκδοσης των τιµολογίων. 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε, ο δηµόσιος φορέας που εισήγαγε το φυσικό αέριο στην Ελλάδα και 
τώρα επιµελείται την προµήθειά του, τη µεταφορά του σε όλη την επικράτεια, καθώς 
και την πώλησή του σε µεγάλους καταναλωτές, ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο του 1988. 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2000, κατόπιν διεθνών διαγωνισµών, επιλέχθηκε ο ξένος 
επενδυτής για την εταιρία παροχής την Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

Το προβλεπόµενο, για τον ξένο επενδυτή, ποσοστό συµµετοχής στην εταιρία ανήρχετο 
σε 49% και αντικείµενο του διαγωνισµού ήταν η απόκτηση του δικαιώµατος διανοµής, 
διαµέσου της παραχώρησης δηµόσιας υπηρεσίας, ενώ η κυριότητα των δικτύων που 
είχαν ήδη κατασκευασθεί παρέµενε στον άλλο µέτοχο, την Ε.∆.Α. Α.Ε. 

Εποµένως, βάσει της άδειας διανοµής, η οποία έχει ισχύ έως το έτος 2029, η Ε.Π.Α. 
Θεσσαλονίκης Α.Ε. κατέχει την αποκλειστικότητα στην περιοχή της αρµοδιότητάς της. 

Η ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. διαχειρίζεται τον εφοδιασµό µε φυσικό αέριο της Ε.Π.Α. 
Θεσσαλονίκης Α.Ε. και των µεγάλων βιοµηχανικών καταναλωτών (κατανάλωση > 
100GWh/έτος) και καθορίζει, σε µηνιαία βάση, την τιµή πώλησης του αερίου που 
πρέπει να εφαρµοσθεί στους καταναλωτές αυτούς. 

Στις περιοχές αδείας και µέχρι το 2029, η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. διατηρεί την 
αποκλειστικότητα ως προς την επέκταση, τη συντήρηση και την εκµετάλλευση του 
δικτύου διανοµής, καθώς και την πώληση αερίου σε πελάτες µε ετήσια κατανάλωση 
µικρότερη των 100 GWh. 

Η Ελλάδα, λόγω της πρόσφατης – σχετικά – εισαγωγής του φυσικού αερίου, 
συγκαταλέγεται στις αναδυόµενες αγορές και βάσει της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
2003/55 (άρθ. 28, παρ.8) για την απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς φυσικού αερίου, 
έχει τη δυνατότητα αναστολής της ισχύος ορισµένων διατάξεων, ιδίως αναφορικά µε τις 
εν ισχύ άδειες διανοµής. 

Οι τιµές που εφαρµόζει η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. για τους οικιακούς και 
εµπορικούς καταναλωτές, οι οποίες βασίζονται σε κριτήρια ανταγωνιστικότητας, 
κοινοποιούνται στη Ρ.Α.Ε. 

Κατ’ εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/55 και του Ν. 3428/2005, ιδρύθηκε 
πρόσφατα ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία "∆ιαχειριστής Εθνικού Συστήµατος 
Φυσικού Αερίου Α.Ε." (∆.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.). 

Η ∆.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. ιδρύθηκε ως θυγατρική (spin-off) της ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. προκειµένου να 
διενεργηθεί ο νοµικός και λειτουργικός διαχωρισµός των δραστηριοτήτων στον τοµέα 
του φυσικού αερίου (προµήθεια, µεταφορά, διανοµή και αποθήκευση). Η Ε.Π.Α. 
Θεσσαλονίκης Α.Ε. έχει δροµολογήσει σχέδιο για το λογιστικό διαχωρισµό των 
δραστηριοτήτων της. 

Κατ’ εφαρµογή του Νόµου 3428/2005 η Εταιρία υπέβαλε στη Ρ.Α.Ε. µοντέλο 
λογιστικού διαχωρισµού και τελεί εν αναµονή της έγκρισης αυτού. 
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 

 

Ο ισολογισµός χρήσης 2008 κλείνει µε καθαρό κέρδος 13.027 χιλιάδων ευρώ. 
Το αποτέλεσµα αυτό είναι καρπός των σηµαντικών προσπαθειών που κατέβαλαν όλα τα 
τµήµατα της εταιρίας. Η υλοποίηση των προγραµµάτων µε σκοπό την ανάκτηση της 
αποτελεσµατικότητας στο εσωτερικό της εταιρίας και η συνεχής προσοχή στον 
έλεγχο/περιορισµό των δαπανών επιβεβαιώνει την αποτελεσµατικότητα των επιλογών 
του management. 
 

Η οικονοµική πορεία της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. κατά το έτος 2008 παρουσιάζεται 
συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα: 
 
 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 

Έτος 2008 Έτος 2007
Απόλυτες 
Τιµές

%

Ποσά σε Ευρώ

Πωλήσεις 93.953.665 68.032.817 25.920.848 38,1%

Κόστος Πωληθέντων (79.526.178) (58.740.821) (20.785.358) 35,4%

Μικτό Περιθώριο Κέρδους 14.427.487 9.291.996 5.135.490 55,3%

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 1.263.647 404.967 858.681 -212,0%

Έξοδα διάθεσης & διανοµής (327.746) (240.431) (87.316) 36,3%

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (3.793.485) (3.124.510) (668.975) 21,4%

Λειτουργικό Κέρδος 11.569.903 6.332.022 5.237.881 82,7%

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα και έσοδα 6.325.863 4.839.856 1.486.007 30,7%

Κέρδος Προ Φόρου Εισοδήµατος 17.895.765 11.171.878 6.723.887 60,2%

Φόρος Εισοδήµατος (4.868.902) (2.827.502) (2.041.399) 72,2%

Καθαρό Κέρδος Χρήσης 13.026.863 8.344.376 4.682.488 56,1%

∆ιαφοροποιήσεις
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ΠΟΡΕΙΑ ΚΕΡ∆ΩΝ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ

Έσοδα επιχειρησιακής δραστηριότητας Κόστος αγοράς αερίου Κέρδη προ τόκων και φόρων

Η οικονοµική χρήση 2008 κλείνει µε καθαρό κέρδος 13.027 χιλιάδων ευρώ, 
παρουσιάζοντας αύξηση 4.683 χιλιάδων ευρώ (ποσοστό +56,12%) ως προς την 
οικονοµική χρήση του έτους 2007. 

Η βελτίωση του καθαρού 
αποτελέσµατος καθορίζεται από την 
αύξηση του µεικτού αποτελέσµατος 
προ χρηµατοοικονοµικών εσόδων 
κατά 5.238 χιλιάδες ευρώ, η οποία 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση του 
περιθωρίου κέρδους από πωλήσεις 
αερίου. 

Στην αύξηση του µεικτού 
αποτελέσµατος συνέβαλλε 
ουσιαστικά η αύξηση των εσόδων 
από πωλήσεις αερίου, η οποία 
οφείλεται τόσο στην αύξηση των 
πωληθέντων όγκων αερίου, όσο και 
στην αύξηση των µέσων τιµών που εφαρµόζονται, αλλά και στη διαφορετική σύνθεση 
πώλησης ανά κατηγορία χρήσης. 

Ο όγκος πωληθέντος αερίου κατά τη διάρκεια του έτους ανέρχεται σε 168,8 
εκατοµµύρια κυβικά µέτρα παρουσιάζοντας αύξηση 14,7 εκατοµ. κ. µ. (+9,53%) ως 
προς το 2007. 

Ο αριθµός των ενεργών πελατών, στους δήµους του πολεοδοµικού συγκροτήµατος 
Θεσσαλονίκης, ανέρχεται σε 104.059 (+33,25%), ενώ ο αριθµός των εξυπηρετούµενων 
κατοίκων ανέρχεται σε 421.439. 

Ο όγκος αερίου που µεταφέρθηκε για λογαριασµό της ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. κατά τη διάρκεια 
του 2008 είναι ίσος προς 54,8 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα, αποφέροντας συνολικά 
έσοδα ύψους 443 χιλιάδων ευρώ, µείωση 7,6% ως προς το έτος 2007. 
 
Οι δαπάνες για αγορές, παροχή υπηρεσιών και οι λοιπές δαπάνες, που ανέρχονται σε 
72.260 χιλιάδες ευρώ, παρουσιάζουν αύξηση 20.125 χιλιάδων ευρώ, ποσοστό 38,60%, 
ως προς το αντίστοιχο ποσό των 52.135 χιλιάδων ευρώ του έτους 2007. 
 
Οι λειτουργικές δαπάνες, πέραν του κόστους της πρώτης ύλης ύψους 67.605 χιλιάδων 
ευρώ, οι οποίες ανέρχονται σε 4.655 χιλιάδες ευρώ, παρουσιάζουν αύξηση 560 
χιλιάδων ευρώ ως προς το 2007, ποσοστό (+13,68%). 
 
Οι σηµαντικότερες αυξήσεις, ως προς το έτος 2007, αφορούν: 
• καταγραφή ενδείξεων µετρητών 255 χιλιάδες ευρώ 
• ταχυδροµικά έξοδα κατά 98 χιλιάδες ευρώ 
• έξοδα διαφήµισης κατά 94 χιλιάδες ευρώ. 
• τραπεζικά έξοδα είσπραξης λογαριασµών φυσικού αερίου κατά 29 χιλιάδες ευρώ 
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Κέρδη προ τόκων και φόρων Αποσβέσεις και υποτιµήσεις αξιών Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα Καθαρό αποτέλεσµα

 
Αντίθετα, οι κυριότερες θέσεις που παρουσιάζουν µείωση, ως προς το έτος 2007, είναι 
οι εξής: 
• παροχή συµβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών κατά 80 χιλιάδες ευρώ 
• µίσθωση οχηµάτων κατά 23 χιλιάδες ευρώ 
• αναλώσιµα κατά 12 χιλιάδες ευρώ. 
 
Το κόστος προσωπικού, πέραν του κεφαλαιοποιηµένου ποσού ύψους 1.502 χιλιάδων 
ευρώ, ανέρχεται στις 4.494 χιλιάδες ευρώ και παρουσιάζει αύξηση 1.178 χιλιάδων 
ευρώ, + 35,52% περίπου ως προς το αντίστοιχο ποσό του έτους 2007 ύψους 3.316 
χιλιάδων ευρώ, που οφείλεται κυρίως στην εφαρµογή της διαιτητικής απόφασης για την 
επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας και στις προσλήψεις που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. 

Οι αποσβέσεις και υποτιµήσεις αξιών ανέρχονται σε 9.629 χιλιάδες ευρώ και 
καταγράφουν αύξηση ύψους 807 χιλιάδων ευρώ έναντι των 8.823 χιλιάδων ευρώ του 
προηγούµενου έτους (+9,14%). 

Κατά τη διάρκεια του έτους η χρηµατοοικονοµική διαχείριση παρουσίασε καθαρά 
χρηµατοοικονοµικά έσοδα ύψους 6.326 χιλιάδων ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 1.486 
χιλιάδων ευρώ έναντι των 4.840 χιλιάδων ευρώ του προηγούµενου έτους. Η αύξηση της 
τιµής αυτής της χρηµατοικονοµικής διαχείρισης, εκτός από την αύξηση της µέσης τιµής 
των διαθεσίµων, οφείλεται κυρίως στην αύξηση του µέσου επιτοκίου. 

Ο φόρος εισοδήµατος ανέρχεται σε 4.869 χιλιάδες ευρώ, αυξηµένος κατά 2.041 
χιλιάδες ευρώ έναντι της προηγούµενης χρήσης. 

Ο φορολογικός συντελεστής 
ανέρχεται στο 25% σύµφωνα µε την 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την κοινωνική ανάπτυξη. Η πολιτική 
αυτή ενσωµατώθηκε στο ελληνικό 
δίκαιο µε το νόµο 3296/2004 
"Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και 
νοµικών προσώπων, φορολογικοί 
έλεγχοι και άλλες διατάξεις" (άρθρο 
55). 

Τα ανωτέρω γεγονότα προκάλεσαν 
αύξηση των καθαρών αποτελεσµάτων κατά 4.683 χιλιάδες ευρώ, τα οποία 
διαµορφώθηκαν από τις 8.344 χιλιάδες ευρώ του προηγούµενου έτους στις 13.027 
χιλιάδες ευρώ του 2008, µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος, ύψους 4.869 
χιλιάδων ευρώ. 
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Η κατάσταση της χρηµατοοικονοµικής και περιουσιακής δοµής, κατά το έτος 2007, 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
(σε ευρώ)

 

Ανακατάταξη Ισολογισµού 31.12.2007 31.12.2008 Απόλυτες Τιµές %

  -  Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 5.437.234 10.764.378 5.327.144 98%

  -  Άυλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 199.218.755 201.355.590 2.136.835 1%

 -  Ακινητοποιηµένο κεφάλαιο 204.655.989 212.119.968 7.463.979 4%

  -  Αποθέµατα 2.829.078 2.002.805 (826.273) -29%

  -  Απαιτήσεις εκµετάλλευσης 32.961.222 39.516.814 6.555.592 20%

  -  Υποχρεώσεις εκµετάλλευσης (28.849.497) (45.515.347) (16.665.850) 58%

  -  Καθαρό κεφάλαιο χρήσης 6.940.803 (3.995.728) (10.936.531) -158%

  -  Επίδοµα λήξης εργασιακής σχέσης (185.770) (244.448) (58.678) 32%

Καθαρό Επενδεδυµένο Κεφάλαιο 211.411.022 207.879.792 (3.531.230) -2%

  -  Ίδια Κεφάλαια 314.299.640 321.966.536 7.666.896 2%

  -  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (102.888.618) (114.086.744) (11.198.126) 11%

Καλύψεις 211.411.022 207.879.792 (3.531.230) -2%

∆ιαφοροποιήσεις

 
 
Οι καθαρές ενσώµατες ακινητοποιήσεις ανέρχονται στο ποσό των 10.764 χιλιάδων 
ευρώ έναντι των 5.437 χιλιάδων ευρώ του έτους 2007. Η αύξηση κατά 5.327 χιλιάδες 
ευρώ, οφείλεται σε επενδύσεις ύψους 5.576 χιλιάδων ευρώ, πλην των σχετικών 
αποσβέσεων ύψους 249 χιλιάδων ευρώ. 
Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν κυρίως έπιπλα και µηχανήµατα, εξοπλισµό και 
οχήµατα. Η µεικτή αξία αυξάνεται κατά 5.576 χιλιάδες ευρώ και οι σωρευµένες 
αποσβέσεις, παρουσιάζοντας αύξηση 249 χιλιάδων ευρώ, διαµορφώνονται στο ποσό 
των 2.096 χιλιάδων ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 16% περίπου των µεικτών 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων, ύψους 12.860 χιλιάδων ευρώ. 
 
Οι καθαρές επενδύσεις των ασώµατων ακινητοποιήσεων ανέρχονται σε 201.356 
χιλιάδες ευρώ έναντι των 199.219 χιλιάδων ευρώ του προηγούµενου έτους. 
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Η αύξηση κατά 2.137 χιλιάδες ευρώ οφείλεται σε επενδύσεις ύψους 11.517 χιλιάδων 
ευρώ, πέραν των αντίστοιχων αποσβέσεων ύψους 9.380 χιλιάδων ευρώ. Οι εν λόγω 
επενδύσεις αφορούν κυρίως το δικαίωµα χρήσης των δικτύων ιδιοκτησίας τρίτων. Η 
µεικτή αξία αυξάνεται κατά 11.517 χιλιάδες ευρώ και οι σωρευµένες αποσβέσεις, 
παρουσιάζοντας αύξηση 9.380 χιλιάδων ευρώ, διαµορφώνονται στο ποσό των 55.004 
χιλιάδων ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 21% περίπου των µεικτών ασώµατων 
ακινητοποιήσεων, ποσού 256.360 χιλιάδων ευρώ. 
 
Το καθαρό κεφάλαιο χρήσης διαµορφώνεται από το ποσό των +6.941 χιλιάδων ευρώ 
του έτους 2007 στο ποσό των -3.996 χιλιάδων ευρώ κατά το έτος 2008, όπως 
επισηµαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
(σε χιλιάδες ευρώ)

 

Καθαρό κεφάλαιο χρήσης Έτος 2007 Έτος 2008 Απόλυτες Τιµές %
Αποθέµατα 2.829 2.003 (826) -29%
Εµπορικές Απαιτήσεις 14.700 17.794 3.094 21%
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 1.221 1.706 485 40%
Εµπορικές Υποχρεώσεις (17.254) (23.099) (5.845) 34%
Φορολογικές Υποχρεώσεις (3.054) (7.562) (4.508) 148%
Λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 8.499 5.162 (3.337) -39%

ΣΥΝΟΛΟ 6.941 (3.996) (10.937) -158%

∆ιαφοροποιήσεις

 
 
Η µείωση του καθαρού κεφαλαίου χρήσης οφείλεται κατά κύριο λόγο: 
 

 Στη µείωση των αποθεµάτων κατά 826 χιλιάδες ευρώ 
 Στην αύξηση των εµπορικών απαιτήσεων κατά 3.094 χιλιάδες ευρώ 
 Στην αύξηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης κατά 485 χιλιάδες ευρώ 
 Στην αύξηση των εµπορικών υποχρεώσεων προς τους διάφορους προµηθευτές κατά 
5.845 χιλιάδες ευρώ 

 Στην αύξηση των φορολογικών υποχρεώσεων κατά 4.508 χιλιάδες ευρώ 
 Στη µείωση λοιπών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά 3.337 χιλιάδες ευρώ. 
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Η αύξηση του ακινητοποιηµένου κεφαλαίου, σε συνδυασµό µε την αύξηση του 
κεφαλαίου χρήσης και του κονδυλίου αποζηµιώσεων προσωπικού, είχαν ως 
αποτέλεσµα τη µείωση του καθαρού επενδεδυµένου κεφαλαίου κατά 3.531 χιλιάδες 
ευρώ, ποσοστό µείωσης 2%. 
 
Η αξία της καθαρής θέσης ανέρχεται στο ποσό των 321.967 χιλιάδων ευρώ και 
παρουσιάζει αύξηση 7.667 χιλιάδων ευρώ, ποσοστό +2% περίπου, έναντι του έτους 
2007. 
 
Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά διαθέσιµα ανέρχονται σε 114.087 χιλιάδες ευρώ, 
παρουσιάζοντας αύξηση 11.198 χιλιάδων ευρώ ως προς τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά 
διαθέσιµα του έτους 2007 ύψους 102.889 χιλιάδων ευρώ. 
 
 
Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση διαµορφώνεται ως εξής: 
 
(σε χιλιάδες ευρώ)
Καθαρό Αποτέλεσµα Ταµειακών Ροών από  Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 25.300
Μερίσµατα πληρωθέντα (5.360)
Καθαρό Αποτέλεσµα Ταµειακών Ροών από  Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (8.742)
Free cash flow 11.198

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 102.889
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου 114.087
Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων 11.198
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Προσωπικό µε 
σύµβαση Ε.Π.Α

94,15%

Προσωπικό από 
δανεισµό

4,79%

Αποσπασµένο 
προσωπικό (*)

0,80%
Άλλα Στελέχη (*)

0,27%

Προσωπικό µε σύµβαση
Ε.Π.Α

Προσωπικό από δανεισµό

Αποσπασµένο προσωπικό
(*)

Άλλα Στελέχη (*)

 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 
 
Προσωπικό 
 
Το ανθρώπινο δυναµικό της Εταιρίας την 31/12/2008 έχει αυξηθεί σε σχέση µε την 
31/12/2007, και κατανέµεται ως εξής: 
 

Κατάσταση Κατάσταση ∆ιαφορές

την 31/12/2007 Προσλήψεις Αποχωρήσεις την 31/12/2008

Προσωπικό µε σύµβαση Ε.Π.Α 170 45 38 177 7
Προσωπικό από δανεισµό 10 7 8 9 -1 
Αποσπασµένο προσωπικό (*) 2,5 0,5 1,5 1,5 -1 

Άλλα Στελέχη (*) 0,5 0 0 0,5 0

Σύνολο 183,0 52,5 48 188,0 5
(*) Ορισµένοι υπάλληλοι εργάζονται και για την Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε. και αναφέρονται κατά ποσοστό 50%.

Κινήσεις 2008

 
 
Κατά τη διάρκεια του 2008, και σύµφωνα µε τις επιχειρησιακές ανάγκες, 
πραγµατοποιήθηκε η πρόσληψη 52,5 υπαλλήλων, κυρίως µε συµβάσεις εργασίας 
ορισµένου χρόνου. 
 
 
Το αποσπασµένο προσωπικό προέρχεται από την Eni S.p.A. και από την Italgas S.p.A.. 
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Τοµέας ∆ραστηριότητας Αρ. προσωπικού Ποσοστό
∆ιεύθυνση & Managers 3 1,60%

Τεχνικές ∆ραστηριότητες 86 45,74%
Εµπορικές ∆ραστηριότητες 70 37,23%
∆ιοίκηση και Χρηµατοοικονοµικά 10 5,32%

Οργάνωση, Ανθρώπινο ∆υναµικό και Συστήµατα 11 5,85%
Προµήθειες και Γενικές Υπηρεσίες 4 2,13%
Επικοινωνία και Εικόνα 1 0,53%

Εταιρική Γραµµατεία και Νοµική Υπηρεσία 0 0,00%
Εσωτερικός Έλεγχος και Ποιότητα 3 1,60%
Σύνολο Προσωπικού 188 100,00%

 

Ανά δραστηριότητα το προσωπικό κατανέµεται ως εξής: 

 
 
 
 
 

 
Οργάνωση 
 
Κατά το 2008, συνεχίστηκε η εφαρµογή και ανάπτυξη του νέου επιχειρησιακού 
µοντέλου διαχείρισης (Business Process Management) της Εταιρίας. Βασικοί άξονες 
της ανάπτυξης αυτής ήταν η εισαγωγή νέων διαδικασιών και η βελτίωση υπαρχουσών 
διαδικασιών. 
 
Με στόχο την συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των 
διεργασιών της, η Εταιρία προχώρησε ταυτόχρονα στην αναβάθµιση του υπάρχοντος 
ηλεκτρονικού συστήµατος διαχείρισης και στην εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών 
συστηµάτων που ενισχύουν τις τεχνικές επιχειρησιακές της δραστηριότητες. 
 
 
Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) 
 
Με την ∆ιαιτητική Απόφαση 58/2008 του Οργανισµού Μεσολάβησης & ∆ιαιτησίας, 
τέθηκε σε εφαρµογή η πρώτη Ε.Σ.Σ.Ε. της Εταιρίας µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 
01/01/2008. 
 
Η εν λόγω ∆ιαιτητική Απόφαση υιοθετεί τις θέσεις / προτάσεις της Εταιρίας στα 
σηµαντικότερα σηµεία της Ε.Σ.Σ.Ε., ήτοι: 
 

� Σύστηµα κατηγοριοποίησης θέσεων, 
� Μισθοί επιπέδων κατηγοριοποίησης, 
� Επιδόµατα, 
� Παροχές, 
� Ιατροφαρµακευτική ασφάλιση. 

 
Η εισαγωγή Ε.Σ.Σ.Ε., παράλληλα µε τις άλλες οργανωτικές ενέργειες που 
προαναφέρθηκαν, αναµένεται να συµβάλλει στην ανάπτυξη και διαχείριση των 
εργασιακών σχέσεων και να αποτελέσει κίνητρο προς το ανθρώπινο δυναµικό για την 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των αυξανόµενων προκλήσεων και για την επίτευξη των 
στόχων της Εταιρίας. 
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Εκπαίδευση 
 
Κατά το 2008, η Εταιρία οργάνωσε σειρά προγραµµάτων όπως εκπαιδευτικά ταξίδια 
στο εξωτερικό, µακροχρόνια προγράµµατα πιστοποίησης, εσωτερικά σεµινάρια και 
παρουσιάσεις µε εξειδικευµένους εισηγητές. Επίσης, υπάλληλοι της Εταιρίας 
συµµετείχαν σε εξωτερικά ανοιχτά σεµινάρια και σε προγράµµατα εκµάθησης ξένων 
γλωσσών. 
 
Ιδιαίτερης µνείας χρήζουν τα εξής ενδοεπιχειρησιακά προγράµµατα τεχνικής 
εκπαίδευσης που οργάνωσε η Εταιρία: 
α) ∆ιαχείριση έκτακτων επεµβάσεων στο δίκτυο διανοµής φυσικού αερίου, 
β) Λειτουργία του νέου ηλεκτρονικού συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), 
γ) Λειτουργία του νέου ηλεκτρονικού συστήµατος εποπτείας και ελέγχου του δικτύου 
(SCADA). 
 
Τα προγράµµατα αυτά παρακολούθησαν τα µέλη του τεχνικού προσωπικού της 
Εταιρίας που είναι επιφορτισµένα µε τις αντίστοιχες δραστηριότητες. ∆εδοµένης της 
σπουδαιότητας των αντικειµένων, για τα εν λόγω προγράµµατα επελέγησαν ως 
εισηγητές στελέχη της Italgas µε µακροχρόνια πρακτική και θεωρητική εµπειρία και 
εξειδίκευση στα αντικείµενα. 
 
Κατά το 2009 η Εταιρία θα επεκτείνει περεταίρω τις εκπαιδευτικές της δραστηριότητες 
µε έµφαση τόσο στην τεχνική εκπαίδευση (π.χ. έκτακτη επέµβαση, λειτουργία και 
συντήρηση δικτύων) όσο και στην περεταίρω ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων 
εργαζοµένων και στελεχών. 
 
 
Ασφαλιστική Κάλυψη Ανθρώπινου ∆υναµικού 
 
Συνεχίζει να είναι σε ισχύ σύµβαση ασφαλιστικής κάλυψης του προσωπικού, µέσω της 
οποίας παρέχεται ασφάλιση ζωής ή µόνιµης αναπηρίας σε περίπτωση ατυχήµατος κατά 
την περίοδο ισχύος της εργασιακής σχέσης. 
 
Επιπλέον, η Εταιρία, θέλοντας να ενισχύσει την ασφαλιστική κάλυψη του ανθρώπινου 
δυναµικού της, συµφώνησε, ήδη από τα τέλη του 2007, να παρέχει πρόγραµµα 
ιατροφαρµακευτικής ασφάλισης στο προσωπικό της. 
 
Κατά το 2008, στα πλαίσια της εισαγωγής της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης 
Εργασίας (ΕΣΣΕ) και κατόπιν διεξοδικής έρευνας αγοράς, η Εταιρία σχεδίασε ένα 
ολοκληρωµένο πρόγραµµα ιατροφαρµακευτικής ασφάλισης για το τακτικό της 
προσωπικό. Με την ολοκλήρωση στα τέλη Νοεµβρίου του 2008 της διαιτητικής 
διαδικασίας για την ΕΣΣΕ, το πρόγραµµα ιατροφαρµακευτικής ασφάλισης τίθεται σε 
εφαρµογή την 01/01/2009. 
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ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2009 προβλέπεται η απόκτηση 19.873 νέων καταναλωτών 
και η πώληση περίπου 202 εκατοµµυρίων m3 φυσικού αερίου. 

 
Προβλέπεται ότι η χρήση του έτους θα κλείσει µε θετικό αποτέλεσµα. 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
∆εν σηµειώθηκαν σηµαντικά γεγονότα µετά το κλείσιµο της χρήσης. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Έτος 2008 Έτος 2007

A.  ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1) Έσοδα από Πωλήσεις και Υπηρεσίες 94.745.470,92 68.247.191,75
2) Λοιπά Έσοδα (Αναλογούσες Αποσβέσεις Επιχορήγησης) 471.841,65 156.830,92

ΣΥΝΟΛΟ  Α 95.217.312,57 68.404.022,67

Β.  ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3) Κόστος Αγοράς Αερίου και ∆ιαχείρησης Α' Υλών (67.834.107,86) (48.280.996,98)
4) Κόστος Υπηρεσιών (1.557.005,69) (1.582.557,61)
5) Κόστος Προσωπικού

α) Μισθοί (4.435.566,94) (3.221.797,30)
β) Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού (58.678,00) (94.619,09)

6) Αποσβέσεις και Επισφάλειες Πελατών
α) Αποσβέσεις Ασώµατων Περιουσιακών Στοιχείων (9.379.722,44) (8.485.719,81)
β) Αποσβέσεις Ενσώµατων Περιουσιακών Στοιχείων (249.377,51) (336.859,01)
γ) Επισφαλείς Πελάτες (229.768,52) (98.794,00)

7) Λοιπά Έξοδα ∆ιαχείρησης (2.045.685,53) (1.647.385,59)

ΣΥΝΟΛΟ Β (85.789.912,49) (63.748.729,39)

∆ιαφορά Αξίας και Κόστους Παραγωγής (Α+Β) 9.427.400,08 4.655.293,28

Γ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

8) Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα 6.325.862,59 4.839.856,09

ΣΥΝΟΛΟ Γ 6.325.862,59 4.839.856,09

∆  ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ
9) Έκτακτα Έσοδα 0,00 6.293,02
10) Έκτακτα Έξοδα (716.103,61) (266.121,48)
11) Πρόβλεψη Κόστους Ακατάλληλων Υλικών (91.110,02) (227.318,62)

ΣΥΝΟΛΟ ∆ (807.213,63) (487.147,08)

12) ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 90% ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΕΛΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 2.949.716,60 2.163.876,04

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (Α+Β+Γ+∆) 17.895.765,64 11.171.878,33

13) ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (4.868.901,88) (2.827.502,39)

14) ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΌ ΤΕΛΕΣΜΑ ΚΕΡ∆ΟΣ / (ΖΗΜΙΑ) 13.026.863,76 8.344.375,94  
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Ισολογισµός

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2008 31.12.2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 10.764.377,91 5.437.234,17 

Άϋλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 201.355.590,15 199.218.755,14 
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 1.705.565,99 1.220.865,85 

Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 99.882,89 128.966,82 
213.925.416,94 206.005.821,98 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

Αποθέµατα – Ανταλλακτικά ∆ικτύου ∆ιανοµής Αερίου 2.002.804,66 2.829.077,74 
Εµπορικές και άλλες απαιτήσεις 37.711.364,74 31.611.389,13 
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 114.086.743,61 102.888.618,16 

153.800.913,01 137.329.085,03 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 367.726.329,95 343.334.907,01 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεµατικά
Μετοχικό  Κεφάλαιο 307.850.000,00 307.850.000,00 
Αποθεµατικά 1.638.502,86 987.159,69 
Κέρδη  εις Νέον 12.478.032,64 5.462.480,63 

321.966.535,50 314.299.640,32 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 244.448,00 185.770,01 
Αναβαλλόµενα Έσοδα 7.504.923,14 4.267.175,88 
Επιχορηγήσεις 4.985.181,12 3.450.310,45 

12.734.552,26 7.903.256,34 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Εµπορικές και λοιπές Υποχρεώσεις  25.463.010,51 18.077.863,05 
Υποχρέωση  Φόρου Εισοδήµατος 7.562.231,68 3.054.147,30 

33.025.242,19 21.132.010,35 
Σύνολο Υποχρεώσεων 45.759.794,45 29.035.266,69 
ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 367.726.329,95 343.334.907,01  
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών

Έτος 2008 Έτος 2007
Ποσά σε ευρώ
Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδος προ φόρου εισοδήµατος 17.895.765,35 11.171.878,33
Προσαρµογές για: 
Αποσβέσεις ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 249.377,51 336.859,01
Αποσβέσεις άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 9.379.722,44 8.485.719,81
Αποσβέσεις επιχορηγούµενων επενδύσεων περιόδου (471.841,65) (156.830,92)
Πρόβλεψη αποζηµίωσης  εξόδου από την υπηρεσία 58.678,00 58.001,00
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (221.353,54) 97.845,69
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα Περιόδου 18.741,48 11.622,28
Έσοδα από Τόκους (6.344.604,07) (4.851.478,37)

 Ταµειακές Ροές πριν  τις µεταβολές κεφαλαίου κίνησης 20.564.485,52 15.153.616,83

(Αύξηση) / Μείωση αποθεµάτων 826.273,08 (711.803,58)
(Αύξηση) / Μείωση εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων (3.640.908,49) (8.587.150,71)
Αύξηση / (Μείωση)  εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων 7.385.147,46 2.302.222,92
Αύξηση / (Μείωση)  Αναβαλλόµενα  Έσοδα 3.237.747,26 999.044,53
Ταµειακές Ροές  µετά τις µεταβολές κεφαλαίου κίνησης 28.372.744,83 9.155.929,99

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα πληρωθέντα (18.741,48) (11.622,28)
Φόρος Εισοδήµατος  καταβληθείς (3.054.147,30) (4.355.121,98)

Καθαρό Αποτέλεσµα Ταµειακών Ροών από  Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 25.299.856,05 4.789.185,73

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Κεφαλαιουχικές δαπάνες επέκτασης δικτύου (16.856.456,95) (18.568.756,70)
Αγορά επίπλων, Η/Υ, µεταφορ.µέσων και λοιπού εξοπλισµού (236.621,75) (231.845,19)
Εισπράξεις Επιχορηγήσεων 2.006.712,32 0,00
Τόκοι εισπραχθέντες 6.344.604,07 4.851.478,37

Καθαρό Αποτέλεσµα Ταµειακών Ροών από  Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (8.741.762,31) (13.949.123,52)

Μερίσµατα πληρωθέντα (5.359.968,29) (7.614.271,86)

Καθαρό Αποτέλεσµα Ταµειακών Ροών από  Χρηµατ/κές ∆ραστηριότητες (5.359.968,29) (7.614.271,86)

Αύξηση/( Μείωση) ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων 11.198.125,45 (16.774.209,65)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 102.888.618,16 119.662.827,81

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου 114.086.743,61 102.888.618,16  
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Κατάσταση  Μεταβολών  στα  Ίδια  Κεφάλαια

                                                                                                           Αποθεµατικά  
ειδικώς 

φορολογηθέντα

Τακτικό  
Αποθεµατικό

Σωρρευµένα 
Κέρδη/(Ζηµίες)

Σύνολο 
Αποθεµατικών & 
συσσωρευµένων 
αποτελεσµάτων

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

ΣΥΝΟΛΟ  Ι∆ΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο από µεταφορά  1.1.2007

330,15 569.610,74 5.149.595,35 5.719.536,24 307.850.000,00 313.569.536,24
Καθαρά κέρδη περιόδου 0,00 0,00 8.344.375,94 8.344.375,94 0,00 8.344.375,94
Φόρος ειδικα φορολογηθ. αποθεµατικών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές προς/από Αποθεµατικά
0,00 417.218,80 (417.218,80) 0,00 0,00 0,00

Μεταβολές στον αναβαλλόµενο φόρο
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μερίσµατα 0,00 0,00 (7.614.271,86) (7.614.271,86) 0,00 (7.614.271,86)
Υπόλοιπο σε µεταφορά  31.12.2007

330,15 986.829,54 5.462.480,63 6.449.640,32 307.850.000,00 314.299.640,32

Υπόλοιπο από µεταφορά  1.1.2008
330,15 986.829,54 5.462.480,64 6.449.640,33 307.850.000,00 314.299.640,33

Καθαρά κέρδη περιόδου 0,00 0,00 13.026.863,47 13.026.863,47 0,00 13.026.863,47
Φόρος ειδικα φορολογηθ. αποθεµατικών

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές προς/από Αποθεµατικά
0,00 651.343,17 (651.343,17) 0,00 0,00 0,00

Μεταβολές στον αναβαλλόµενο φόρο
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μερίσµατα 0,00 0,00 (5.359.968,30) (5.359.968,30) 0,00 (5.359.968,30)
Υπόλοιπο σε µεταφορά  31.12.2008 330,15 1.638.172,71 12.478.032,64 14.116.535,50 307.850.000,00 321.966.535,50
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ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

 
 
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για τη σύνταξη των εν λόγω 
Οικονοµικών Καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. 

Πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Οι αποσβέσεις των ασώµατων ακινητοποιήσεων υπολογίστηκαν βάσει της µεθόδου της 
σταθερής απόσβεσης, ανάλογα µε τη φύση τους. Τα δικαιώµατα παραχώρησης 
αντιπροσωπεύουν τα δικαιώµατα της Εταιρίας να χρησιµοποιεί το δίκτυο διανοµής 
φυσικού αερίου στην περιοχή Θεσσαλονίκης. Τα δικαιώµατα για µέρος του 
προαναφερθέντος δικτύου µεταφέρθηκαν στην Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. από την 
Ε.∆.Α. Α.Ε. κατά την ίδρυση και το υπόλοιπο αντιπροσωπεύει τα δικαιώµατα σχετικά 
µε το δίκτυο που κατασκευάζεται από την Εταιρία και µεταφέρεται στην Ε.∆.Α. Α.Ε., η 
οποία επιστρέφει έπειτα τα δικαιώµατα για τη χρήση του στην αξία του κόστους του. 
Αυτά τα δικαιώµατα τα κατέχει η Εταιρία σύµφωνα µε την άδεια παραχώρησης για 30 
έτη από την ηµεροµηνία ίδρυσης και αποσβένονται µε τη χρησιµοποίηση της σταθερής 
µεθόδου, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι δαπάνες των δικαιωµάτων που 
µεταφέρονται στην ίδρυση καταγράφονται στην εύλογη αξία τους στην ηµεροµηνία της 
µεταφοράς ενώ οι δαπάνες των δικαιωµάτων που µεταφέρονται έκτοτε θεωρούνται 
λειτουργική µίσθωση και αντιµετωπίζονται από το διεθνές πρότυπο λογιστικής ∆ΛΠ 
17. 

IFRIC 12 

Στις 30 Νοεµβρίου 2006 η ∆ιεθνής Επιτροπή ∆ιερµηνειών των οικονοµικών εκθέσεων 
(IFRIC) εξέδωσε την Ερµηνεία IFRIC 12 "Συµφωνίες για Παραχώρηση ∆ικαιώµατος 
Παροχής Υπηρεσιών" που καθορίζει τα κριτήρια αποτύπωσης και αξιολόγησης που 
πρέπει να υιοθετηθούν κατά τις συµφωνίες µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 
αναφορικά µε την ανάπτυξη, επιχορήγηση, διαχείριση και συντήρηση των υποδοµών 
βάσει καθεστώτος παραχώρησης. 

Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης 
υπηρεσιών και έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008. Ωστόσο, η προαναφερθείσα 
διερµηνεία δεν εφαρµόστηκε κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
καθώς κατά την ηµεροµηνία σύνταξής τους δεν είχε ακόµη εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερµηνεία έχει εφαρµογή στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 
Εταιρείας, η οποία όταν θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επιφέρει 
σηµαντικές επιδράσεις στις Οικονοµικές της Καταστάσεις. Η Σηµείωση 2.3.1 των 
Οικονοµικών Καταστάσεων περιγράφει τη λογιστική αρχή που ακολουθεί η Εταιρεία 
σχετικά µε τις συµφωνίες παραχώρησης υπηρεσιών. 
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Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία εµφανίζονται στο ιστορικό κόστος µείον τις 
σωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν αποµείωση της αξίας τους. Το κόστος κτήσης 
περιλαµβάνει δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες περιλαµβάνονται στη λογιστική 
αξία του παγίου στοιχείου, µόνο όταν θεωρείται πιθανό να προκύψουν µελλοντικές 
οικονοµικές ωφέλειες για την Εταιρία και το κόστος του παγίου µπορεί να εκτιµηθεί 
αξιόπιστα. 

Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή των παγίων επανεξετάζονται και 
προσδιορίζονται σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης ισολογισµού εάν αυτό θεωρείται 
αναγκαίο. 

Η απόσβεση υπολογίζεται µε βάση τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης κατά την 
εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή των παγίων αυτών. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός 
αποσβένονται ως εξής: 

Βελτιώσεις µισθωµένων κτιρίων: σύµφωνα µε την διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης ή 
την ωφέλιµη ζωή του παγίου εφόσον αυτή είναι µικρότερη 
Κτίρια, Μηχανήµατα και εξοπλισµός  5-7 έτη  
Μεταφορικά µέσα    5 έτη  
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός  3-5 έτη 

Οι αναπόσβεστες αξίες των παγίων επανεξετάζονται για αποµείωση όταν γεγονότα ή 
τροποποιήσεις υποδεικνύουν ότι η αναπόσβεστη αξία ενδέχεται να µη είναι 
ανακτήσιµη. Εάν οποιαδήποτε ένδειξη υπάρχει και όπου οι αναπόσβεστες αξίες 
ξεπερνούν το κατ' εκτίµηση ανακτήσιµο ποσό, τα πάγια αναπροσαρµόζονται στο 
ανακτήσιµο ποσό τους. Το ανακτήσιµο ποσό είναι το µεγαλύτερο της καθαρής τιµής 
πώλησης και της αξίας χρήσης. Η αξία χρήσης προκύπτει από τις εκτιµώµενες 
µελλοντικές ταµειακές ροές που υπολογίζονται στην σηµερινή τους καθαρή αξία 
χρησιµοποιώντας ένα επιτόκιο προεξόφλησης προ φόρων, το οποίο αποτυπώνει την 
τρέχουσα εκτίµηση της αγοράς για την αξία και τους συγκεκριµένους κινδύνους που 
ενέχει το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού. Οι ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

Τα ποσά που αντιπροσωπεύουν το κόστος των παγίων  υπό κατασκευή (δίκτυα υπό 
κατασκευή), για τα οποία υπάρχει σαφής εκτίµηση ότι θα αποδώσουν οικονοµικά 
οφέλη στην Εταιρεία εντός του επόµενου έτους, συµπεριλαµβάνονται στα ενσώµατα 
πάγια περιουσιακά στοιχεία κάτω από την κατηγορία «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις». 

Κέρδη και ζηµιές από την πώληση των παγίων προσδιορίζονται από τη διαφορά που 
προκύπτει µεταξύ του τιµήµατος και της λογιστικής αξίας. 

Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτελούνται από τα υλικά για την κατασκευή του δικτύου διανοµής 
φυσικού αερίου και τα ανταλλακτικά που χρησιµοποιούνται για τη συντήρηση. Τα 
αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσεως και της 
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καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου 
µηνιαίου σταθµικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις 
τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας 
αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 

Τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν 
αποσβένονται αλλά υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια 
γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Η ζηµιά 
αποµείωσης αναγνωρίζεται στην περίπτωση όπου η λογιστική αξία κάποιου 
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του. Η ανακτήσιµη αξία είναι 
η µεγαλύτερη µεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας χρήσης. 

Η αξία χρήσεων προκύπτει από τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές που 
υπολογίζονται στη σηµερινή τους καθαρή αξία χρησιµοποιώντας ένα προεξοφλητικό 
επιτόκιο προ φόρων το οποίο αποτυπώνει την τρέχουσα εκτίµηση της αγοράς για τους 
συγκεκριµένους κινδύνους που ενέχει το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού. Οι ζηµιές 
αποµείωσης καταχωρούνται άµεσα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στη χρήση που 
προκύπτουν. 
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∆ιαχείριση κινδύνων 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς 
(µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο 
και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας 
εστιάζεται στη µη προβλεψηµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να 
ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική 
απόδοσή της. 

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία της 
Εταιρείας, η οποία λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για 
την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση 
συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και 
ο πιστωτικός κίνδυνος. 

α) Κίνδυνοι αγοράς 

i) Κίνδυνος συναλλαγµατικών ισοτιµιών 

Η Εταιρεία λειτουργεί και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Η έκθεση της Εταιρείας σε 
συναλλαγµατικό κίνδυνο περιορίζεται µόνο στη προµήθεια υλικών και κάποιων 
υπηρεσιών. Οι συναλλαγές αυτές δεν είναι ουσιαστικές για την λειτουργία της 
Εταιρείας. Εποµένως, δεν χρησιµοποιείται κάποιο χρηµατοοικονοµικό εργαλείο για την 
µείωση αυτού του κινδύνου. Τυχόν επιπτώσεις από διακυµάνσεις των τιµών 
συναλλάγµατος ενσωµατώνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.  

ii) Κίνδυνος χρηµατιστηριακής τιµής προϊόντων 

Η Εταιρεία αγοράζει και διανέµει το φυσικό αέριο µόνο σε Ευρώ αλλά έχει µια 
σηµαντική έκθεση κινδύνου στις τιµές προϊόντων του φυσικού αερίου δεδοµένου ότι το 
κόστος του επηρεάζεται από τις διακυµάνσεις στις τιµές του πετρελαίου και οι τιµές 
πώλησης είναι ρυθµισµένες σε σχέση µε τα ανταγωνιστικά καύσιµα. Η Εταιρεία 
αντισταθµίζει κατά ένα µεγάλο µέρος αυτόν τον κίνδυνο µε το να µεταβιβάζει τις 
αυξήσεις τιµών στους πελάτες και δεν χρησιµοποιεί αντισταθµιστικά  προϊόντα και 
υπηρεσίες 

iii) Κίνδυνος τιµών επιτοκίων 

Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο αναφορικά µε τις αλλαγές στις τιµές των επιτοκίων 
συνδέεται κατά κύριο λόγο µε τις βραχυπρόθεσµες οφειλές της. Οι επενδύσεις αφορούν 
κυρίως σε προθεσµιακές καταθέσεις ή καταθέσεις όψεως προκειµένου να διασφαλιστεί 
η ρευστότητα. Η Εταιρεία δεν αντισταθµίζει τους κινδύνους από τις επενδύσεις της ή 
από τα δάνεια. 

β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο µεγαλύτερος πιστωτικός κίνδυνος (καθαρός από την αξία των ενεχύρων ή άλλων 
εγγυήσεων) σε περίπτωση που τα αντισυµβαλλόµενα µέρη δεν ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους αναφορικά µε κάθε κατηγορία αναγνωρισµένου χρηµατοοικονοµικού 
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περιουσιακού στοιχείου, είναι η τρέχουσα αξία των εν λόγω απαιτήσεων, όπως 
εµφανίζονται στον ισολογισµό µείον την αξία των εγγυήσεων/ενεχύρων. 

Σχετικά µε την πιστωτική πολιτική της εταιρίας αναφέρουµε ότι όλοι οι πελάτες έχουν 
πίστωση 20 ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης των λογαριασµών τους, εκτός από 
τους πελάτες που είναι ΝΠ∆∆ όπου η πίστωση έχει οριστεί στις 40 ηµέρες. 

γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τη 
διατήρηση ικανοποιητικών µετρητών και ισοδυνάµων στοιχείων και την επάρκεια 
χρηµατοπιστωτικής διευκόλυνσης, η οποία δεν έχει χρησιµοποιηθεί από την Εταιρεία 
µέχρι τώρα. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί την ρευστότητα της Εταιρείας µε βάση τις 
ανάγκες των ταµειακών εισροών και εκροών της. Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού τα οποία κατανέµονται ανάλογα µε την 
ηµεροµηνία αποπληρωµής τους. Τα παρακάτω ποσά παρουσιάζονται στην λογιστική 
αξία τους, δεδοµένου ότι η παρούσα αξία των προεξοφληµένων µελλοντικών 
ταµειακών ροών δεν είναι σηµαντικά διαφορετική. 

Πίνακας ανάλυσης εµπορικών υποχρεώσεων (31.12.2008 & 31.12.2007) σύµφωνα 
µε την χρονική περίοδο αποπληρωµής τους 
 

Εµπρόθεσµες 
συν προβλέψεις έως 1 µήνα έως 2 µήνες άνω των 2 µηνών Σύνολο

Εµπορικές Υποχρεώσεις την 31/12/2008 22.198.596,82 635.141,66 134.020,67 2.495.251,3625.463.010,51

Εµπορικές Υποχρεώσεις την 31/12/2007 14.080.639,99 1.201.917,68 440.164,62 2.355.140,9618.077.863,25  
 
Εκτίµηση εύλογης αξίας 
Η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που διαπραγµατεύονται σε 
οργανωµένες αγορές (όπως χρηµατοοικονοµικά παράγωγα διαπραγµατεύσιµα, και 
συναλλαγές χρεογράφων και χρεογράφων διαθεσίµων προς πώληση). Η υπολειπόµενη 
αξία µείον την πρόβλεψη αποµείωσης των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων εκτιµάται 
ότι προσεγγίζει την εύλογη τους αξία λόγω της βραχυπρόθεσµης φύσης αυτών των 
λογαριασµών. 

Παράγοντες κεφαλαιουχικού κινδύνου  
Οι στόχοι της Εταιρείας στην διαχείριση του  κεφαλαίου είναι η διασφάλιση συνέχειας 
προκειµένου να εξασφαλίσει απόδοση στους µετόχους, προνόµια στους εµπλεκόµενους 
φορείς και να τηρήσει βέλτιστη κεφαλαιουχική δοµή µειώνοντας τα κεφαλαιουχικά 
κόστη. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί δανειακά κεφάλαια. 

Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία (αρχικά τιµολογούµενο 
ποσό) και ύστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο 
του πραγµατικού επιτοκίου µείον την εκτίµηση για τυχόν µη εισπραχθέντα ποσά. 
Εκτίµηση για επισφαλείς απαιτήσεις πραγµατοποιείται όταν υπάρχει αντικειµενική 
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ένδειξη ότι δεν είναι πλέον εφικτή η είσπραξη όλου του ποσού. Οι ανείσπρακτες 
οφειλές διαγράφονται όταν εξακριβωθούν. 

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα αποτελούνται από τα µετρητά, από τις 
προθεσµιακές καταθέσεις και τις τραπεζικές καταθέσεις όψεως υψηλής ρευστότητας µε 
λήξη τριών µηνών και λιγότερο. Για τους σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών, τα 
ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα καθορίζονται όπως ανωτέρω. 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

Η Εταιρία έχει εκδώσει µόνο ονοµαστικές κοινές µετοχές οι οποίες παρουσιάζονται 
στην καθαρή θέση της Εταιρίας. Πρόσθετες δαπάνες (δαπάνες έκδοσης µετοχών) που 
έχουν άµεση σχέση µε την έκδοση του µετοχικού κεφαλαίου έχουν αφαιρεθεί από τα 
συσσωρευµένα αποτελέσµατα. 

Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη 
δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί 
εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης και το απαιτούµενο ποσό µπορεί να 
εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

Κρατικές επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε τις επενδύσεις κατασκευής δικτύου 
διανοµής αερίου, αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε 
βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρία θα συµµορφωθεί µε όλους 
τους προβλεπόµενους όρους. 
∆εδοµένου ότι οι επιχορηγήσεις αφορούν τελικά τα δικαιώµατα χρήσης δικτύου αερίου, 
η δίκαιη αξία πιστώνεται σε έναν λογαριασµό αναβαλλόµενου εσόδου και επιβαρύνει 
ισόποσα την κατάσταση των αποτελεσµάτων χρήσης στην περίοδο για την οποία η 
Εταιρία έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει το δίκτυο φυσικού αερίου. 

Τέλη σύνδεσης 

Η Εταιρία εισπράττει τέλη σύνδεσης από όλες τις κατηγορίες πελατών για το δικαίωµα 
να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο φυσικού αερίου. Το σχετικό εισόδηµα τελών σύνδεσης, 
συµψηφιζοµένου µε όλες τις άµεσα σχετιζόµενες και καταβαλλόµενες δαπάνες, 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης κατά τη διάρκεια της περιόδου 
των δικαιωµάτων παραχώρησης που αφορά τη χρήση. Το υπόλοιπο του ποσού των 
τελών σύνδεσης που τιµολογούνται και εισπράττονται αλλά δεν αναγνωρίζονται ως 
έσοδα καταχωρούνται στον ισολογισµό ως έσοδο επόµενων χρήσεων. 

Προµηθευτές 

Οι υποχρεώσεις προς προµηθευτές αποτιµώνται αρχικά στην εύλογη τους αξία, ενώ 
µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου. 
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Εισόδηµα από τόκους 

Το εισόδηµα από τόκους αναγνωρίζεται σε µια βάση χρόνος-αναλογίας 
χρησιµοποιώντας την µέθοδο υπολογισµού πραγµατικού επιτοκίου µε την ανάλογη 
περίοδο υπολογισµού τοκοφορίας. 

Μισθώσεις 

Όλες οι µισθώσεις της Εταιρίας είναι χαρακτηρισµένες σαν λειτουργικές µισθώσεις 
στις οποίες ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη 
ιδιοκτησίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι πληρωµές των λειτουργικών 
µισθώσεων επιβαρύνουν τα έξοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης και 
υπολογίζονται σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

Φόρος εισοδήµατος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος της Εταιρίας έχει ήδη υπολογισθεί βάσει της ελληνικής 
φορολογικής νοµοθεσίας. Ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 25%, σύµφωνα 
µε την πολιτική της Ευρωπαϊκή Ένωσης για την κοινωνική ανάπτυξη. Η πολιτική αυτή 
έχει ενσωµατωθεί στο ελληνικό δίκαιο µε το νόµο 3296/2004 (άρθρο 55). 

Ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται για τον υπολογισµό του αναβαλλόµενoυ 
φόρου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο νόµο 3697/2008 (άρθρο 19), ανέρχεται σε 
25% κατά το 2009, και θα µειώνεται κατά µία ποσοστιαία µονάδα κατ’ έτος, έως ότου 
κατέλθει στο 20% κατά το έτος 2014. 
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ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Βελτιώσεις 
µισθωµένων κτιρίων Μηχανήµατα Μεταφορικά Μέσα

Έπιπλα & Λοιπά 
σκεύη

∆ικτυο υπό 
κατασκευή ΣΥΝΟΛΟ

Ποσά σε Ευρώ

Κόστος Αγοράς-Αρχική Αξία

Υπόλοιπο από µεταφορά 1.1.2008 51.279,56 39.877,17 174.052,44 1.939.993,69 5.078.505,01 7.283.707,87

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 236.621,75 16.999.120,68 17.235.742,43

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 (142.663,73) (142.663,73) 

Μεταφορά σε δικαιώµατα χρήσης δικτύου 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.516.557,45) (11.516.557,45) 

Υπόλοιπο  στις 31.12.2008 51.279,56 39.877,17 174.052,44 2.176.615,44 10.418.404,51 12.860.229,12

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο από µεταφορά 1.1.2008 51.279,53 16.813,67 145.311,99 1.633.068,51 0,00 1.846.473,70

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 4.665,97 16.654,60 228.056,94 0,00 249.377,51

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο  στις 31.12.2008 51.279,53 21.479,64 161.966,59 1.861.125,45 0,00 2.095.851,21

Βελτιώσεις 
µισθωµένων κτιρίων Μηχανήµατα Μεταφορικά Μέσα

Έπιπλα & Λοιπά 
σκεύη

∆ικτυο υπό 
κατασκευή ΣΥΝΟΛΟ

Κόστος Αγοράς-Αρχική Αξία

Υπόλοιπο από µεταφορά 1.1.2007 51.279,56 39.877,17 174.052,44 1.708.148,50 3.859.945,50 5.833.303,17

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 232.050,19 18.660.487,96 18.892.538,15

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 (205,00) (91.731,26) (91.936,26) 

Μεταφορά σε δικαιώµατα χρήσης δικτύου 0,00 0,00 0,00 0,00 (17.350.197,19) (17.350.197,19) 

Υπόλοιπο  στις 31.12.2007 51.279,56 39.877,17 174.052,44 1.939.993,69 5.078.505,01 7.283.707,87

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο από µεταφορά 1.1.2007 51.279,53 11.995,93 125.548,92 1.320.790,31 0,00 1.509.614,69

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 4.817,74 19.763,07 312.278,20 0,00 336.859,01

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο  στις 31.12.2007 51.279,53 16.813,67 145.311,99 1.633.068,51 0,00 1.846.473,70

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2008 0,03 18.397,53 12.085,85 315.489,99 10.418.404,51 10.764.377,91

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2007 0,03 23.063,50 28.740,45 306.925,18 5.078.505,01 5.437.234,17  
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ΑΫΛΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

∆ικαιώµατα Χρήσης 
∆ικτύου

∆ικαιώµατα Χρήσης 
∆ικτύου

31.12.2008 31.12.2007

Ποσά σε Ευρώ   

Κόστος Αγοράς-Αρχική Αξία

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 244.842.967,35 227.492.770,16

Προσαρµογή κόστους

Μεταφορά από ∆ίκτυο  υπό κατασκευή 11.516.557,45 17.350.197,19

Υπόλοιπο  στις 31.12.2008 256.359.524,80 244.842.967,35

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο αρχής 45.624.212,21 37.138.492,40

Αποσβέσεις 9.379.722,44 8.485.719,81

Υπόλοιπο 55.003.934,65 45.624.212,21

Υπόλοιπο  στις 31.12.2008 201.355.590,15 199.218.755,14  
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ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ

31.12.2008 31.12.2007
Ποσά σε Ευρώ
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 1.705.565,99 1.220.865,84

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 0,00 0,00

Μεταβολές στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2008 31.12.2007
Υπόλοιπα αρχής χρήσης 1.220.865,84 886.112,94
(Χρέωση) / Πίστωση  στα αποτελέσµατα χρήσης 484.700,15 334.752,90
Φόρος (Σε Χρέωση )/ Σε Πίστωση στην καθαρά θέση
Υπόλοιπα τέλους χρήσης 1.705.565,99 1.220.865,84  
 
 

Αναβαλλόµενη φορολογική Απαίτηση
Καταστροφή 
αποθεµάτων

Αναβαλλόµενα 
Έσοδα

Πρόβλεψη 
Αποζηµίωσης 
Εξόδου από 
Υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπο  1/1/2007 0,00 854.170,70 31.942,25 886.112,95

Χρέωση) / Πίστωση  στα αποτελέσµατα χρήσης 56.829,65 263.422,99 14.500,25 334.752,89
Φόρος (Σε Χρέωση )/ Σε Πίστωση στην καθαρά θέση 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31/12/2007 56.829,65 1.117.593,69 46.442,50 1.220.865,84

Υπόλοιπο 1/1/2008 56.829,65 1.117.593,69 46.442,50 1.220.865,84

(Χρέωση) / Πίστωση  στα αποτελέσµατα χρήσης (32.474,04) 514.727,09 2.447,10 484.700,15
(Χρέωση )/ Σε Πίστωση στην καθαρά θέση 0,00 0,00 0,01 0,01

Υπόλοιπο 31/12/2008 24.355,61 1.632.320,78 48.889,61 1.705.565,99  
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

31.12.2008 31.12.2007
Ποσά σε Ευρώ
Αποθέµατα υλικών κατασκ.δικτύου έναρξης 2.002.804,66 2.829.077,74

Υλικά κατασκευής δικτύου και ανταλλακτικά 2.002.804,66 2.829.077,74

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

31.12.2008 31.12.2007

Ποσά σε Ευρώ

Εµπορικές υποχρεώσεις 3.738.302,48 3.826.240,52

Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη 17.728.127,82 12.800.777,76

Λοιπές υποχρεώσεις 1.256.921,30 529.671,73

∆εδουλευµένα έξοδα 2.364.412,75 717.974,19

Αναβαλλόµενα έσοδα 375.246,16 203.198,85

25.463.010,51 18.077.863,05  
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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

31.12.2008 31.12.2007

Ποσά σε  Ευρώ   
Εµπορικές απαιτήσεις 17.254.085,63 14.760.066,09
Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (229.768,52) (451.122,06) 

Σύνολο εµπορικών απαιτήσεων 17.024.317,11 14.308.944,03

Απαιτήσεις από συνδεδεµένες εταιρίες 769.806,08 390.655,14

Φόρος προστιθέµενης αξίας εισπρακτέος 4.329.005,65 7.401.932,90

Προκαταβολή φόρου  εισοδήµατος 4.266.545,49 2.041.579,71
Λοιπές απαιτήσεις 122.511,93 592.686,91
∆εδουλευµένα έσοδα και προκατ.προσωπικού 11.199.178,48 6.875.590,44

ΣΥΝΟΛΟ 37.711.364,74 31.611.389,13  
 
 

Ενήµερες+Προβλέψεις Εκπρόθεσµες Επισφαλείς Σύνολο
Εµπορικές Απαιτήσεις την 31/12/2008

13.702.667,64 3.551.417,99 229.768,52 17.024.317,11

Εµπορικές Απαιτήσεις την 31/12/2007 10.237.121,00 3.620.700,97 451.122,06 14.308.944,03
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ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

1.1.2008 451.122,06

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 229.768,52
∆ιαγραφή απαιτήσεων στην χρήση ως µη 
εισπράξιµες

(451.122,06) 

31.12.2008 229.768,52

1.1.2007 353.276,37
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 99.209,51
∆ιαγραφή απαιτήσεων στην χρήση ως µη 
εισπράξιµες

(1.363,82) 

31.12.2007 451.122,06  
 
 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ

31.12.2008 31.12.2007

Ποσά σε  Ευρώ

Ταµειακά διαθέσιµα 2.500,10 94.044,81

Βραχυπρόθεσµες καταθέσεις προθεσµίας 114.084.243,51 102.794.573,35

Σύνολο ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων 114.086.743,61 102.888.618,16  
 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ

31.12.2008 31.12.2007

Αριθµός ονοµαστικών µετοχών 307.850.000,00 307.850.000,00

Συνολική Αξία καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου 307.850.000,00 307.850.000,00

Κάθε ονοµαστική µετοχή έχει αξία  1 Ευρώ  
 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

31.12.2008 31.12.2007
Ποσά σε Ευρώ
Τακτικό Αποθεµατικό 1.638.172,71 986.829,54
Αποθεµατικά φορολογηθέντα µε ειδικό τρόπο 330,15 330,15

1.638.502,86 987.159,69  
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Πρόβλεψη Αποζηµίωσης προσωπικού
Λογιστικές γνωστοποιήσεις σύµφωνα µε ∆ΛΠ 19
Λογιστική χρήση

Έτος 2008 Ετος 2007

Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων 242.040,00 172.674,00
242.040,00 172.674,00

Καθαρό κέρδος που δεν αναγνωρίζεται στη χρήση 73.525,00 13.096,00
Κόστος προηγουµένων χρήσεων  που δεν αναγνωρίζεται στη χρήση (71.117,00) 0,00
Καθαρή Υποχρέωση Παθητικού στον Ισολογισµό 244.448,00 185.770,00

Συστατικά χρεώσεων Κατάστασης Αποτελεσµάτων
Κόστος Υπηρεσίας 50.562,00 32.172,00
Κόστος  επιτοκίου 8.116,00 3.772,00

Απόσβεση ζηµίας / (κέρδους ) που δεν αναγνωρίζεται στη χρήση 0,00 (1.131,00) 
Απόσβεση ζηµίας παρελθόντος κόστους υπηρεσίας 0,00 23.188,00
Κανονική Χρέωση  στα Αποτελέσµατα Χρήσης 58.678,00 58.001,00
Τακτοποίηση Περικοπής Τερµατισµού  Ζηµίας/(κέρδους ) 2.081,00 0,00
Συνολική Χρέωση στα Αποτελέσµατα Χρήσης 60.759,00 58.001,00

Κινήσεις στις Καθαρές Υποχρεώσεις  Παθητικού/ (Ενεργητικού) Ισολογιµού
Καθαρή Υποχρέωση στην αρχή  της περιόδου 185.770,00 127.769,00
Οφέλη καταβληµένα απ 'ευθείας από την εταιρία (2.081,00) 0,00
Συνολικό Κόστος που αναγνωρίζεται στην κατάσταση Α.Χ. 60.759,00 58.001,00
Καθαρή Υποχρέωση Ισολογισµού πριν τις προσαρµογές 244.448,00 185.770,00

0,00 0,00
Καθαρή Υποχρέωση Παθητικού/( Ενεργητικού ) Ισολογισµού 244.448,00 185.770,00

Συµφωνία της Υποχρέωσης Πρόβλεψης Αποζηµίωσης Προσωπικού 
Καθορισµός της πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού στην αρχή περιόδου 172.674,00 92.008,00
Κόστος Υπηρεσιών 50.562,00 32.172,00
Κόστος Επιτοκίου 8.116,00 3.772,00
Οφέλη καταβληµένα απ 'ευθείας από την εταιρία (2.081,00) 0,00
Πρόσθετες καταβολές ή έξοδα ( έσοδα ) 2.081,00 0,00
Κόστος παρελθούσας  υπηρεσίας που προέρχεται από την τελευταία περίοδο 71.117,00 23.188,00
Αναλογιστική Ζηµία ( Κέρδος ) (60.429,00) 21.534,00
Καθορισµός της πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού στο τέλος περιόδου 242.040,00 172.674,00

Προϋποθέσεις
Προεξοφλητικό Επιτόκιο 6,00% 4,70%
∆είκτης αύξησης συνταξιοδοτικού κόστους 5,00% 5,00%
Μέσος όρος  µελλοντικής εργασιακής ζωής 22,73 23,31 
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ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α

Τέλη Σύνδεσης

Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπα στις 1.1.08 4.470.374,73

Τέλη Σύνδεσης εισπραxθέντα κατά τη διάρκεια της χρήσης 3.785.040,73
Αναγνωρισθέν έσοδο από Τέλη Σύνδεσης για την χρήση (375.246,16) 
Υπόλοιπα στις 31.12.2008 7.880.169,30

Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπα στις 1.1.07 3.416.682,77
Τέλη Σύνδεσης εισπραxθέντα κατά τη διάρκεια της χρήσης 1.256.890,81
Αναγνωρισθέν έσοδο από Τέλη Σύνδεσης για την χρήση (203.198,85) 
Υπόλοιπα στις 31.12.2007 4.470.374,73

Βραχυπρόθεσµο έσοδο (περιλαµβάνεται στις εµπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις) 375.246,16
Μακροπρόθεσµο έσοδο 7.504.923,14
Υπόλοιπα στις 31.12.2008 7.880.169,30

Βραχυπρόθεσµο έσοδο (περιλαµβάνεται στις εµπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις σηµ.11) 203.198,85
Μακροπρόθεσµο έσοδο 4.267.175,88

Υπόλοιπα στις 31.12.2007 4.470.374,73  
 
 
 
 
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Έτος 2008 Έτος 2007

Ποσά σε Ευρώ
Πωλήσεις Φυσικού Αερίου 92.484.261,79 67.045.138,09
Τέλη ∆ιέλευσης από τη ∆ΕΠΑ 442.922,63 435.319,05
Παροχή υπηρεσιών 1.026.480,74 552.360,06

93.953.665,16 68.032.817,20
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΕΣΟ∆Α
Έτος 2008 Έτος 2007

Ποσά σε Ευρώ
Έσοδα

Έσοδα από τόκους 6.344.604,07 4.851.478,37
Σύνολο Εσόδων 6.344.604,07 4.851.478,37

Έξοδα

Έξοδα τραπεζών (18.741,48) (11.622,28) 
Σύνολο Εξόδων (18.741,48) (11.622,28) 

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 6.325.862,59 4.839.856,09

 

ΛΟΙΠΑ (ΕΞΟ∆Α) / ΕΣΟ∆Α
Έτος 2008 Έτος 2007

Ποσά σε Ευρώ

Τέλη σύνδεσης 375.246,16 203.198,85
Αποσβέσεις επιχορηγουµένων επενδύσεων 471.841,65 156.830,92
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 416.559,60 44.936,93

1.263.647,41 404.966,70  
 
 

 

 

 

 
 
ΕΞΟ∆Α ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ποσά σε Ευρώ Κόστος πωλήσεων Έξοδα ∆ιάθεσης Έξοδα ∆ιοίκησης Σύνολο

1.1-31.12.2008
Αµοιβές Εργαζοµένων (2.205.346,04) (1.447.736,64) (2.050.699,49) (5.703.782,17) 
Κόστος Αγοράς φυσικού αερίου (67.605.477,02) 0,00 0,00 (67.605.477,02) 
Αποσβέσεις (9.496.836,56) (91.857,50) (40.405,89) (9.629.099,95) 
Λοιπά (218.518,77) (1.737.868,75) (1.702.379,75) (3.658.767,27) 
Συµψηφισµός τελών σύνδεσης µε  το 90% των 
εξόδων διάθεσης 2.949.716,60 2.949.716,60
Σύνολο (79.526.178,39) (327.746,29) (3.793.485,13) (83.647.409,81) 

Κόστος πωλήσεων Έξοδα ∆ιάθεσης Έξοδα ∆ιοίκησης Σύνολο

1.1-31.12.2007
Αµοιβές Εργαζοµένων (1.957.079,94) (1.112.356,17) (771.796,47) (3.841.232,58) 
Κόστος Αγοράς φυσικού αερίου (48.040.278,34) 0,00 0,00 (48.040.278,34) 
Αποσβέσεις (8.665.534,12) (102.895,67) (54.149,03) (8.822.578,82) 
Λοιπά (77.928,40) (1.189.054,87) (2.298.564,69) (3.565.547,96) 
Συµψηφισµός τελών σύνδεσης µε  το 90% των 
εξόδων διάθεσης 2.163.876,04 2.163.876,04
Σύνολο (58.740.820,80) (240.430,67) (3.124.510,19) (62.105.761,66)  
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ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Επιχορηγήσεις
Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπα στις 01.01.2008 3.450.310,45
Επιχορηγήσεις ληφθείσες στη διάρκεια της 
χρήσης 2.006.712,32
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων στη διάρκεια της  
χρήσης (471.841,65) 
Υπόλοιπα στις 31.12.2008 4.985.181,12

Επιχορηγήσεις
Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπα στις 01.01.2007 3.607.141,37
Επιχορηγήσεις ληφθείσες στη διάρκεια της 
χρήσης 0,00
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων στη διάρκεια της  
χρήσης (156.830,92) 
Υπόλοιπα στις 31.12.2007 3.450.310,45  
 
 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Έτος 2008 Έτος 2007

Ποσά σε  Ευρώ
Αµοιβές προσωπικού ATLAS / ADECCO (241.325,54) (183.086,20) 
Αµοιβές προσωπικού ΕΠΑ Α.Ε. (3.379.255,83) (2.801.464,01) 
Ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού ΕΠΑ Α.Ε. (953.889,56) (791.443,85) 

∆ιάφορα Έξοδα προσωπικού (338.297,93) (371.372,70) 
Αµοιβές  αποσπασµένου ιταλικού προσωπικού (1.083.385,96) (1.016.518,37) 

Κόστος προσωπικού προ κεφαλαιοποίησης (5.996.154,82) (5.163.885,13) 

Μέσος αριθµός εργαζοµένων 169 170  
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ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

31.12.2008 31.12.2007
Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος (5.353.602,03) (3.162.255,29) 
Αναβαλλόµενος φόρος 484.700,15 334.752,90

Σύνολο (4.868.901,88) (2.827.502,39) 

Κέρδη  προ φόρων βάση ∆ΛΠ 17.895.765,35 11.171.878,33

Αναλογούν Φόρος Εισοδήµατος (4.473.941,34) (2.792.969,58) 

Φόρος επί δαπανών φορολογικά µη εκπιπτόµενων (45.016,60) (34.532,81) 

Επίπτωση στην αναβαλλόµενη φορολογία (349.943,94) 0,00
Επίπτωση διαφορών προηγούµενων χρήσεων εκτός υπολογισµού 
φόρου εισοδήµατος 0,00

Σύνολο τρέχοντος φόρου καταβλητέου (4.868.901,88) (2.827.502,39) 

0,00 0,00
Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος
Φόρος εισοδήµατος 5.353.602,03 3.162.255,29
(+) Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος για τη χρήση 4.266.545,49 2.041.579,71
(-)Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος προηγούµενης χρήσης (2.041.579,71) (2.135.801,47) 
(-) Φόροι προπληρωµένοι (16.336,13) (13.886,23) 

Σύνολο πληρωτέου φόρου εισοδήµατος 7.562.231,68 3.054.147,30

Φόρος εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων 0,00
Φόρος εισοδήµατος τρέχουσας  περιόδου 7.562.231,68 3.054.147,30

Φόρος εισοδήµατος τρέχουσας χρήσης 7.562.231,68 3.054.147,30

Φόρος εισοδήµατος που καταβλήθηκε στη διάρκεια της χρήσης 3.054.147,30 4.355.121,98  
 
 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 
Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη συµµορφώνονται µε τα κριτήρια της ουσιαστικής και 
τυπικής ορθότητας. Όλες οι συναλλαγές εντάσσονται στο πλαίσιο της τακτικής διαχείρισης και 
ρυθµίζονται από τους όρους της αγοράς, δηλαδή τους όρους που θα εφαρµόζονταν µεταξύ δύο 
ανεξαρτήτων µερών. 
Σηµειώνεται ότι δεν επισηµαίνονται άτυπες, ασυνήθεις ή ξένες προς την κανονική διαχείριση 
της εταιρίας συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη ή τέτοιες που να έχουν σηµαντική επίπτωση 
στην οικονοµική, περιουσιακή και χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρίας. 
Οι συναλλαγές αυτές έγκεινται κυρίως σε πωλήσεις και αγορές αγαθών και υπηρεσιών στα 
πλαίσια της συνήθους λειτουργίας της επιχείρησης και παρατίθενται κατωτέρω: 
 



 

Έκθεση Πε̟ραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
31 ∆εκεµβρίου 2008 

 

 50 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2008 31.12.2007
Πωλήσεις αποθεµάτων
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ 101.174,50 6.621,00

101.174,50 6.621,00
Πωλήσεις Υπηρεσιών
∆ΕΠΑ ΑΕ  (Εσοδα διέλευσης) 442.922,63 435.319,05

ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ∆ανεισµός ∆ιοικ.Προσωπικού 541.692,98 300.248,16
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ -Μεταχρεώσεις Υπηρεσιών ΙΤ+Εξόδων 115.818,21 69.680,64

1.100.433,82 805.247,85
Πωλήσεις ∆ικτύων 
Ε∆Α ΑΕ 11.516.557,45 17.350.197,19

11.516.557,45 17.350.197,19

Αγορές Φυσικού Αερίου
∆ΕΠΑ ΑΕ 67.560.342,82 48.003.934,44

67.560.342,82 48.003.934,44

Αγορές Αποθεµάτων
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ 26.598,22 36.269,10

26.598,22 36.269,10

Αγορές Υπηρεσιών
∆ΕΠΑ ΑΕ 18.789,59 36.343,90
∆ΕΣΦΑ ΑΕ 26.680,75 0,00
Ε∆Α ΑΕ (∆ικαιώµατα Χρήσης ∆ικτύων) 11.516.557,45 17.350.197,19
ITALGAS SPA. 91.799,91 296.933,47
 ENI S.p.A. (IKA Αποσπασµένου Προσωπικού-Εξοδα µελών) 228.937,82 721.894,00
ENI INSURANCE LIMITED 106.653,56 106.261,20

11.989.419,08 18.511.629,76

Αµοιβές  ∆ιοίκησης   
Αµοιβές και Έξοδα ∆ιοικητικού Συµβουλίου 116.340,00 116.340,00

116.340,00 116.340,00

Υπόλοιπα τέλους περιόδου από πωλήσεις και αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Ποσά σε  € 31.12.2008 31.12.2007

Οφειλόµενα από συνδεδεµένα µέρη
∆ΕΠΑ ΑΕ 70.032,69 93.803,48
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ 699.773,39 296.851,66

769.806,08 390.655,14
Ποσά σε  €
Οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη   
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 0,00 73.796,52
∆ΕΠΑ ΑΕ 17.504.017,60 11.896.481,50
∆ΕΣΦΑ ΑΕ 8.871,94 0,00
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ 0,00 0,00
Ε∆Α ΑΕ 0,00 8.043,87
ITALGAS SPA 91.799,91 79.789,85
ΕΝΙ SpA 123.438,37 636.404,82
ENI INSURANCE LIMITED 0,00 106.261,20

17.728.127,82 12.800.777,76  
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∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΌ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

31.12.2008 31.12.2007

Ποσά σε Ευρώ

Εντός  εποµένων 12 µηνών 519.732,70 489.432,47

Εντός  εποµένων 48 µηνών και όχι άνω από πέντε έτη 685.508,82 802.436,08

Άνω από πέντε έτη 69.715,13 30.199,40

Σύνολο 1.274.956,65 1.322.067,95

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2008 31.12.2007

Σύνολο εξόδων που βαρύνουν τα αποτελέσµατα περιόδου 589.504,48 578.632,49  
 
 
ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ποσά σε Ευρώ
Υποχρεώσεις 31.12.2008 31.12.2007
Ανεκτέλεστες συµβάσεις εργολάβων κατασκευής δικτύου 15.604.793,19 12.796.157,02
Εγγυητικές επιστολές προµηθευτών καυσίµων 15.000,00 15.000,00
Επιχορηγήσεις κατασκευής δικτύου ληφθείσες 0,00 3.906.756,44
Σύνολο 15.619.793,19 16.717.913,46

Ποσά σε Ευρώ
Απαιτήσεις 31.12.2008 31.12.2007
Εγγυητικές επιστολές  πελατών 404.797,00 68.000,00
Ε/Ε   εργολάβων  κατασκευής δικτύου - προµηθευτώ υλικών δικτύου 4.811.524,38 5.340.937,52
Σύνολο 5.216.321,38 5.408.937,52  
 
 

Κατά την χρήση του 2008 ξεκίνησε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2001 έως 2006. Οι 
χρήσεις 2007, 2008 δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι την ηµεροµηνία 
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης του 2008 και δεν έχει εκδοθεί το 
πόρισµα του φορολογικού ελέγχου. Κατά συνέπεια υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής 
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που οριστικοποιηθούν τα σχετικά 
πορίσµατα. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν 
στάδιο και ως εκ τούτου δεν σχηµατίστηκε οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές 
καταστάσεις µε το θέµα αυτό. 
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 
 
 

1.   ∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 

(α) Οικονοµικής ∆ιαρθρώσεως '' 2008 '' '' 2007 ''

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ/ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΕ/ΣΕ 0,42 0,40

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΚ/ΣΥ 7,04 10,82

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΚ/ΠΕ 1,51 1,53

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕ/ΒΥ 4,66 6,50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ / ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΚ/ΚΕ 0,79 0,85

2.   ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
'' 2008 '' '' 2007 ''

(β) Αποδόσεως και Αποδοτικότητας

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 13,87% 12,27%

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ/Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5,56% 3,55%

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ 12,31% 9,31%

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ/ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 29,18% 21,65%

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΠΤΦ / ΣΕ ROI 3,15% 1,84%

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΜΤΦ / ΙΚ ROE 4,05% 2,65%

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ  (ΠΩ-ΚΠ) / ΠΩ σε % ΜΠΚ 15,36% 13,66%

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ  ΚΜΤΦ / ΠΩ σε % ΚΠΚ 3,543% 2,430%

3.   ∆ΕΙΚΤΕΣ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
'' 2008 '' '' 2007 ''

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων = ΠΩ / ΜΥΑΠ ΚΤΑΠ 6,00 5,87
∆ιάρκεια ηµερών είσπραξης των απαιτήσεων= 365 µέρες/ ΚΤΑΠ µέρες 60,86 62,14

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων = ΠΩ / ΜΥΠΑ ΚΤΠ 0,447 0,339

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνόλου Ενεργητικού = ΠΩ / ΜΥΣΕ ΚΤΣΕ 0,264 0,199  
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ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
 
 
 
Ο ισολογισµός χρήσης έτους 2008 της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. έληξε µε καθαρό 
αποτέλεσµα 13.026.863,47 ευρώ. 
 
Προτείνεται η κατανοµή του κέρδους χρήσης ποσού 13.026.863,47 ευρώ και των 
κερδών εις νέον ποσού 102.512,34 ευρώ, ως εξής: 
 
 
Τακτικό αποθεµατικό 651.343,17 
Μερίσµατα προς διανοµή 12.478.032,64 
Σύνολο 13.129.375,81 
 
 
 
Η καταβολή των µερισµάτων θα αρχίσει από τις ΧΧ.05.2009. 
 
 




