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Θχξηνη Κέηνρνη,
χκθσλα κε ην Λφκν θαη ην Θαηαζηαηηθφ, ζαο παξνπζηάδνπκε ηελ Έθζεζε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 8 ε Δηαηξηθή
Υξήζε απφ 01.01.2009 έσο 31.12.2009, καδί κε ηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο 31.12.2009, ην
Ινγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο, ηνλ Πίλαθα Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ, ην
Ινγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ Δθκεηαιιεχζεσο θαζψο θαη ην Πξνζάξηεκα ηνπ
Ηζνινγηζκνχ.
Ζ ΔΠΑ Αηηηθήο Α.Δ. έθιεηζε ηελ φγδνε εηαηξηθή ρξήζε έρνληαο πεηχρεη ηα
παξαθάησ:
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2009, ε Δηαηξεία ππέγξαςε 7.943 λέα ζπκβφιαηα
ιηαληθήο, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε εθηηκψκελε εηήζηα θαηαλάισζε 17
εθαηνκκπξίσλ θπβηθψλ εηήζηαο θαηαλάισζεο.
Τπέγξαςε επίζεο ζπκβφιαηα κε 50 λένπο κεζαίνπο θαη κεγάινπο βηνκεραληθνχο θαη
εκπνξηθνχο πειάηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο θαηαλάισζεο 7,21 εθαηνκκπξίσλ m3.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Δηαηξεία έρεη ζπκβνιαηνπνηήζεη ζπλνιηθά 171,6 εθαηνκκχξηα m3
εηήζηαο ζπκβαηηθήο θαηαλάισζεο ζηνλ ηνκέα ησλ βηνκεραληθψλ θαη κεγάισλ
εκπνξηθψλ πειαηψλ.
Δπίζεο ζηε ρξήζε ηνπ 2009 νινθιεξψζεθε ε δξάζε ζχλδεζεο 802 ζρνιείσλ θαη
άιισλ δεκνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ πινπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ.
Σν 2009 ε Γηεχζπλζε Σερληθήο Τπνζηήξημεο Θαηαλαισηψλ (ΣΤΘ) πξαγκαηνπνίεζε
9.524 ελεξγνπνηήζεηο B2C πειαηψλ θαζψο θαη 77 ελεξγνπνηήζεηο B2B πειαηψλ (16
εθ Λm3). Δπίζεο, ε Γηεχζπλζε Σερληθήο Τπνζηήξημεο Θαηαλαισηψλ νινθιήξσζε δχν
έξγα θαηαζθεπήο εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ κεγάισλ
θαηαλαισηψλ, ζην ΔΘΔΦΔ «Γεκφθξηηνο» θαη ζην Λνζνθνκείν Παίδσλ «Παλ. θαη
Αγιαΐα Θπξηαθνχ».
Oινθιεξψζεθε ε αλαδηάξζξσζε ησλ ζεκείσλ εμππεξέηεζεο θαηαλαισηψλ ηεο ΔΠΑ,
κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ ζεκείσλ εμππεξέηεζεο πληάγκαηνο θαη ησλ
θεληξηθψλ γξαθείσλ θαη παξάιιεια ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
θφζηνπο ηεο εηαηξείαο κε ην θιείζηκν 2 θαηαζηεκάησλ εμππεξέηεζεο (Εαθπαδψλ &
Λ.κχξλε).
Πξφζζεηα:
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο εηδηθέο ζηνρεπκέλεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ζε ζπλεξγαζία
κε εηαηξείεο εηζαγσγήο θαη εκπνξίαο ζπζθεπψλ θπζηθνχ αεξίνπ.
Δμππεξεηήζεθαλ πεξηζζφηεξνη απφ 301.620 ελδηαθεξφκελνη.
Οινθιεξψζεθε ν δηαγσληζκφο γηα ηελ επηινγή ησλ δχν αλαδφρσλ πνπ αλέιαβαλ ηελ
δηαδηθαζία θαηακέηξεζεο ησλ νηθηαθψλ πειαηψλ γηα ηα επφκελα 2+ έηε.
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Οινθιεξψζεθε ν δηαγσληζκφο θαη ε πξνκήζεηα 300 ζπζθεπψλ ηειεκέηξεζεο, κε
ζθνπφ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε B2B πειάηεο ηεο εηαηξείαο.
Δθδφζεθαλ 369.374 ινγαξηαζκνί θαηαλαισηψλ κε αμία ηηκνινγήζεσλ (άλεπ Φ.Π.Α.)
€ 122.375.259.
Σνλ Κάην ηνπ 2009 δεκηνπξγήζεθε ε λέα Γηεχζπλζε Σερληθήο Δμππεξέηεζεο
Πειαηψλ (Customer Technical Service Division), ε νπνία ζπκπεξηέιαβε ηηο
Γηεπζχλζεηο Διέγρνπ Δζσηεξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Λέσλ Οηθνδνκψλ (ΔΔΛΟ),
Σερληθήο Τπνζηήξημεο Θαηαλαισηψλ (ΣΤΘ).
Κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο εηαηξείαο, ε Γηεχζπλζε ΔΔΛΟ,
πξνρψξεζε ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ ειέγρνπ ησλ εζσηεξηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ λέσλ νηθνδνκψλ (έλαξμε 1/8/09), πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί
ζηαδηαθά θαη απφ Κεραληθνχο – ηειέρε ηεο ΔΠΑ. Δληφο ηνπ έηνπο, νινθιεξψζεθαλ
10.452 έιεγρνη θαθέισλ κειεηψλ θαη θαηαζθεπψλ λέσλ νηθνδνκψλ, ελψ απφ ην
Γεθέκβξην ηνπ 2009 ην Έξγν πινπνηείηαη πιένλ εζσηεξηθά ζε πνζνζηφ 50%.
Σν 2009 ε Δηαηξεία ζπλέρηζε ηα κεγάια θαηαζθεπαζηηθά έξγα αλάπηπμήο ηεο,
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 97 εθαηνκ. Δπξψ, ζπγρξφλσο δηαρεηξίζηεθε κε επηηπρία
κία κηθξή εξγνιαβία πξνυπνινγηζκνχ 1,1 εθαη. Δπξψ.
Σν 2009 ε εηαηξεία θαηαζθεχαζε ζπλνιηθά 4819 Λέεο παξνρέο,190 ρηιηφκεηξα Λέν
Γίθηπν Υακειήο Πίεζεο θαη 8,0 ρηιηφκεηξα Λέν Γίθηπν Κέζεο Πίεζεο.
Ζ Δηαηξεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο κεηαβίβαζε ζηελ ΔΓΑ Πάγηα ζπλνιηθνχ
χςνπο 40,6 εθαη. Δπξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 8,8 εθαη. επξψ αθνξνχλ ζηα Λέα
Θαηαζθεπαζηηθά Έξγα. πλνιηθά ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη Δπελδχζεηο Παγίσλ
χςνπο € 255,8 εθαη. ζηελ ΔΓΑ.
Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ παξαπάλσ Θαηαζθεπαζηηθνχ Έξγνπ αιιά θαη γηα ην
ζρεδηαζκφ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ, δηελεξγήζεθε απνγξαθή
δπλεηηθήο θαηαλάισζεο ζε 18 Ιεηηνπξγηθνχο Σνκείο (1.396 ρικ), ελψ εθπνλήζεθαλ
7 λέεο κειέηεο βαζηθνχ ζρεδηαζκνχ Ιεηηνπξγηθψλ Σνκέσλ (378 ρικ δηθηχνπ) θαη 15
αλαζεσξήζεηο κειεηψλ ΙΣ (822 ρικ δηθηχνπ).
Απφ ην επηέκβξην ηνπ 2009 δεκηνπξγήζεθε ην Σκήκα Κειεηψλ Παξνρψλ ην νπνίν
δηελήξγεζε 1.114 απηνςίεο/πξνεμεηάζεηο θαη εθπφλεζε 991 κειέηεο γηα λέεο παξνρέο
κηθξψλ νηθηαθψλ θαη εκπνξηθψλ πειαηψλ θαζψο θαη γηα κεηαηνπίζεηο ή επαπμήζεηο
ππαξρνπζψλ παξνρψλ. Δπίζεο εθπνλήζεθαλ 20 ηερληθέο αμηνινγήζεηο ζχλδεζεο θαη
20 κειέηεο εθαξκνγήο γηα κεγάινπο (Β2Β) πειάηεο.
Δπηπιένλ μεθίλεζε απφ ην Σκήκα Αλάιπζεο Γηθηχνπ, ε κειέηε αλαβάζκηζεο ηνπ
Θέληξνπ κε ηελ νινθιήξσζε 4 δσλψλ ηεο Θεληξηθήο πεξηνρήο ελψ παξάιιεια
νινθιεξψζεθε ε αλάιπζε δηθηχνπ γηα 13 λένπο Ιεηηνπξγηθνχο Σνκείο 4 bar.
Αλαπηχρζεθε ν Θψδηθαο Δπηρεηξεζηαθήο Ζζηθήο ηεο ΔΠΑ Αηηηθήο ζηνλ νπνίν
εθπαηδεχηεθε ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ.
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Ζ Δηαηξεία ην 2009 δηελέξγεζε κε ηελ βνήζεηα εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε κηα
ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο νξγάλσζήο ησλ δηεπζχλζεσλ ηεο γηα ηελ
αλεχξεζε θαη κέηξεζε ησλ δπλαηνηήησλ βειηίσζεο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ
παξαγσγηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηα απνηειέζκαηά ηεο.
Αληηθείκελν ήηαλ ε πινπνίεζε κηαο εθαξκνγήο ε νπνία ζα επηηξέςεη, αθ’ελφο ην
ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ελφο νξγαλσηηθνχ ζρεδίνπ πην πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο
αλάγθεο ηεο εηαηξείαο θαη αθ’ εηέξνπ ζεκαληηθή κείσζε ζηα έμνδα. Κεηαμχ ησλ
ζεκάησλ πνπ αλαιχζεθαλ ήηαλ ε αλαγλψξηζε αηηίσλ πνπ δεκηνπξγνχλ απψιεηεο ζηε
παξαγσγηθφηεηα θαη έγηλε πξνζπάζεηα λα κεηαιιαρζνχλ κε παξαγσγηθέο
θαηαζηάζεηο & δηαδηθαζίεο ζε παξαγσγηθέο ζηνρεχνληαο ζηελ ζεκαληηθή κείσζε ησλ
επηρεηξεζηαθψλ εμφδσλ. Απηή ε πξνζπάζεηα νδήγεζε ζε απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζε ζεκαληηθή κείσζε εμφδσλ.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 πξνθεξχρζεθαλ ζπλνιηθά 15 δηαγσληζκνί ζε ζχγθξηζε κε
32 δηαγσληζκνχο ην 2008. Αλαιπηηθά νη δηαγσληζκνί απηνί αθνξνχζαλ:
10 δηαγσληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ θαη έξγσλ
5 δηαγσληζκνί πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη ινηπψλ αγαζψλ
πλνιηθά ην 2009 ππνγξάθεθαλ 119 λέεο ζπκβάζεηο (δελ πεξηιακβάλνληαη
ηξνπνπνηήζεηο ζπκβάζεσλ θαη ζπκβάζεηο πψιεζεο αεξίνπ) νη νπνίεο αθνξνχζαλ:
108 ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ θαη έξγσλ
11 ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο θαη ινηπψλ αγαζψλ
Απφ ηνλ Αχγνπζην 2009, ε Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ θαη πκβάζεσλ αλέιαβε ηε
δηαρείξηζε ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ηεο Αγ. Άλλεο θαζψο θαη ηελ επίβιεςε ηεο
δηαρείξηζεο πιηθψλ ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ησλ ηξηψλ ζπλεξγαδφκελσλ
εξγνιάβσλ. Γηα πέληε ζπλερή ρξφληα νη ππεξεζίεο απηέο δηεθπεξαηψλνληαλ απφ
εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ εηαηξεία Goldair Cargo.
Ο απνινγηζκφο πέληε κήλεο αξγφηεξα είλαη πνιχ ζεηηθφο, αθνχ ζηνπο ιίγνπο απηνχο
κήλεο α) βειηηψζεθαλ νη ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, β) έγηλε αλαδηνξγάλσζε
ηνπ ρψξνπ θαη επαλαηνπνζέηεζε πιηθψλ κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηεο
απνζήθεο, γ) κεηψζεθαλ νη επηζηξνθέο πιηθψλ απφ ζπλεξγεία, δ) αμηνπνηήζεθε
κέξνο ηνπ κπινθαξηζκέλνπ απνζέκαηνο θαη δ) βειηηψζεθε ε δηαδηθαζία παξαιαβήο
αηηήζεσλ θαη ζπιινγήο παξαγγειηψλ.
Ζ άκεζε δηαζεζηκφηεηα πιηθψλ ζηελ Θεληξηθή Απνζήθε πξνο ζπλεξγεία ΔΠΑ θαη
εξγνιάβσλ ην 2009 ήηαλ 99,5%, πνζνζηφ ην νπνίν απνηειεί ηελ πςειφηεξε
δηαζεζηκφηεηα ησλ 3 ηειεπηαίσλ εηψλ.
Σν 2009 ζπλερίζηεθε ε πξνζπάζεηα απαιιαγήο ηνπ απνζέκαηνο απφ πνηνηηθά
ππνβαζκηζκέλα πιηθά. πγθεθξηκέλα, ππνβαζκηζκέλα πιηθά ζπλνιηθήο αμίαο
€269.000 εθπνηήζεθαλ, εηζπξάηηνληαο πεξίπνπ € 41.000.
Σν ηηκνιφγην ζέξκαλζεο θπζηθνχ αεξίνπ δηακνξθψλεηαη κία θνξά θάζε κήλα ζε
ζπλάξηεζε κε ηνλ κέζν φξν ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ήηαλ δε θαηά
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ην 2009 (βάζεη ηεο πθηζηάκελεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο), θαηά 20%
ρακειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδχλακνπ ηνπ πεηξειαίνπ
ζέξκαλζεο. Δπνκέλσο, ελψ νη πσιεζείζεο πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ απμήζεθαλ
απφ 2.687.098 Kwh ην 2008 ζε 3.087.910 Kwh γηα ην 2009 νη εηήζηεο πσιήζεηο ηεο
εηαηξίαο επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θαη
ζεκείσζαλ πηψζε θαηά 15% κε απνηέιεζκα λα δηακνξθσζνχλ ζε € 114.537.161
απφ € 133.988.907 ην 2008.
Παξάιιεια, ε ρξέσζε ελέξγεηαο ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην θφζηνο
πξνκεζείαο αεξίνπ ζηα ειιεληθά ζχλνξα θαη θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζχκβαζε πψιεζεο
αεξίνπ ΓΔΠΑ-ΔΠΑ δηακφξθσζε ην θφζηνο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ ζε € 123.411.579
θαη θαηά ζπλέπεηα ην κηθηφ θέξδνο ηεο εηαηξίαο γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2009 λα είλαη
αξλεηηθφ θαηά € 8.8 εθ. ζε αληίζεζε κε ην 2008 πνπ ήηαλ ζεηηθφ €11.6 εθ.
Θαηά ην 2009 πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξφζζεηεο επελδχζεηο χςνπο € 31.516.536 ζην
πθηζηάκελν δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αηηηθή θαη ε θαζαξή αλαπφζβεζηε αμία ησλ
άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο καδί κε ην δίθηπν ππφ θαηαζθεπή,
αλέξρεηαη πιένλ ζε € 369.621.098 , ήηνη αχμεζε 4% ζε ζρέζε κε €355.262.609
ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.
ηα απνζέκαηα έρεη γίλεη πξφβιεςε γηα απαμίσζε πιηθψλ ζπλνιηθήο αμίαο €500
ρηιηάδσλ (2008: €597 ρηιηάδεο), πνζφ ην νπνίν αθνξά απαμησζέληα πιηθά ηα νπνία
βξίζθνληαη ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηεο εηαηξείαο.
Σν ρξεσζηηθφ ππφινηπν πειαηψλ ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζε € 13.716.153
ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 7% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Αληίζεηα νη
ινηπέο απαηηήζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ απαηηήζεηο θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ
χςνπο €20.331.042, θαζψο θαη κε ηηκνινγεζείζεο πξνβιέςεηο θπζηθνχ αεξίνπ
ζεκείσζαλ πηψζε 12%. Ζ κείσζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ρακειφηεξε πξφβιεςε
πσιήζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ ζε ζχγθξηζε κε ην 2008.
Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή πηψζε απφ €23.985.108 ζε €
13.697.192 ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ ηηκνινγίνπ αγνξάο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ
ΓΔΠΑ γηα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009.
Σα έμνδα Ιεηηνπξγίαο Γηαζέζεσο ηεο εηαηξίαο κεηψζεθαλ θαηά 15% ζε ζρέζε κε
ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, αλήιζαλ ζε € 8.197.290 ,ηα δε έμνδα Γηνηθεηηθήο
Ιεηηνπξγίαο κεηψζεθαλ θαηά 24% θαη αλήιζαλ ζην χςνο ησλ € 4.309.882 .
Σα ινηπά έζνδα / έμνδα ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο πξαγκαηνπνηεζέληα
έζνδα απφ παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα ζπλνιηθνχ πνζνχ €3.111.300,
θαζψο θαη έζνδα απφ ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο λέσλ
νηθνδνκψλ. Πξφζζεηα πεξηιακβάλνληαη θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα απφ ηελ
κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ησλ παξαγψγσλ ζπλνιηθήο αμίαο €-1.455.771
Ο ηξέρνλ θαη αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο έρεη ζεηηθφ απνηέιεζκα θαη
αλέξρεηαη ζε €2.394.603 ην 2009, ελψ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο είρε αξλεηηθφ
απνηέιεζκα €-5.074.920.
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ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΟΜΗ – ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ
Α) Γείθηεο ξεπζηφηεηαο
i.

Οη δείθηεο Γεληθήο θαη Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο γηα ην 2009 είλαη 2,30 & 2,14
αληίζηνηρα θαη θπκάλζεθαλ ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ ηνπο αληίζηνηρνπο
ηνπ 2008, νη νπνίνη ήηαλ 2,09 & 1,93. Ζ κεηαβνιή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ
κείσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο ιφγσ ηνπ
ζπγθξηηηθά κεησκέλνπ θαηαζθεπαζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο γεληθφηεξεο
κείσζεο ησλ εηαηξηθψλ δαπαλψλ.

Β) Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο
i.

ii.
iii.
iv.
v.

Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ γηα ην 2009 θαζψο θαη ν δείθηεο
απνδνηηθφηεηαο Απαζρνινχκελσλ Θεθαιαίσλ ήηαλ -5,2% θαη -4,3%
αληίζηνηρα. Σν 2008 νη αληίζηνηρνη δείθηεο ήηαλ 4,4% θαη 3,7%, γεγνλφο
πνπ δείρλεη ζηα δεκηνγφλα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο γηα ην 2009.
Ο δείθηεο θαζαξνχ πεξηζσξίνπ (-13%) είλαη ζεκαληηθά κεησκέλνο ζε ζρέζε
κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε (10%), θπξίσο ιφγσ ησλ ρακειφηεξσλ εζφδσλ
απφ πσιήζεηο ιφγσ ηεο κείσζεο ζηελ ηηκή πψιεζεο.
Σν θεθάιαην θίλεζεο ηεο εηαηξείαο δελ κεηαβιήζεθε ζεκαληηθά θαη
δηακνξθψζεθε ζε €36.442.976 ζε ζχγθξηζε κε €36.409.185 ην 2008.
Σν 2009 ν δείθηεο ηαρχηεηαο εηζπξάμεσο απαηηήζεσλ απμήζεθε απφ 28
εκέξεο ην 2008 ζε 36 εκέξεο, σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ησλ ρξεσζηηθψλ
ππνινίπσλ.
Ο Γείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο ηεο εηαηξείαο απμήζεθε απφ 11% ην 2008
ζε 14% ιφγσ ηεο έθδνζεο νκνινγηαθνχ δαλείνπ € 8.000.000 θαη ηεο
αλάιεςεο αιιειφρξενπ € 3.000.000 εληφο ηεο ρξήζεο ηνπ 2009.

Αθνινπζεί αλάιπζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ, ηνπ ινγαξηαζκνχ Δθκεηαιιεχζεσο, ησλ
Απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ 1/1-31/12/2009 θαη ηεο Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ ηεο
Δ.Π.Α. Αηηηθήο Α.Δ., πνπ είλαη αληηθείκελν έγθξηζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ
Κεηφρσλ.
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Ι. ΑΝΑΛΤΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31.12.2009
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
A.ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
1. Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Η. Βειηηψζεηο κηζζσκέλσλ θηηξίσλ

1.782.266

Κείνλ: Απνζβέζεηο

867.162

Αλαπόζβεζηε αμία

915.103

ΗΗ. Κεραλήκαηα & Κερ/θνο εμνπιηζκφο

989.159
696.024

Κείνλ: Απνζβέζεηο
Αλαπόζβεζηε αμία

293.135

ΗΗΗ. Κεηαθνξηθά κέζα

687.231

Κείνλ: Απνζβέζεηο

663.204

Αλαπόζβεζηε αμία

24.027

ΗV. Έπηπια & ινηπφο εμνπιηζκφο

3.628.224

Κείνλ: Απνζβέζεηο

2.835.141

Αλαπόζβεζηε αμία

793.084

V. Ινηπά έξγα ππφ εθηέιεζε

820.933

ύλνιν παγίσλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ

2.846.282

Οη απνζβέζεηο ησλ παξαπάλσ παγίσλ ζηνηρείσλ ππνινγίδνληαη κε ηνπο ζπληειεζηέο
ηνπ Π.Γ. 299/03 θαη επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο.
2. Γίθηπν ππό θαηαζθεπή

10.111.842

3. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Η. Γηθαηψκαηα ρξήζεο δηθηχνπ

432.839.612

Κείνλ: Απνζβέζεηο

74.576.850

Αλαπόζβεζηε αμία

358.262.761

ΗΗ. Ινγηζκηθφ

6.783.886

Κείνλ: Απνζβέζεηο

5.537.392

Αλαπόζβεζηε αμία

1.246.494

ύλνιν άπισλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ
4. Αλαβαιιόκελε θνξνινγία

359.509.256
5.549.558
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5. Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ

326.382

Β. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
1.Απνζέκαηα
Τιηθά ζπληήξεζεο θαη
δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ

αληαιιαθηηθά

2. Πειάηεο
Κείνλ: Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ
απαηηήζεσλ
Τπόινηπν Πειαηώλ:

4.357.149

14.303.994
(587.841)
13.716.153

3. Λνηπνί ρξεώζηεο
Η. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα - κε
ηηκνινγεκέλε θαηαλάισζε
ΗΗ. ΦΠΑ εηζπξαθηένο

16.860.927
20.331.042

ΗΗΗ. Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο

195.281

ΗV. Θφζηε δηθηχνπ εηζπξαθηέα απφ ην
Γεκφζην
V. Έζνδα αληαπνδνηηθψλ έξγσλ

1.973
1.284.367

VI. Πξνθαηαβνιέο πξνζσπηθνχ θαη
δάλεηα
VII. Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ

523.931

VIII. Ινηπά

163.867

VIV. Απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ
κεξψλ (ΓΔΠΑ)
ύλνιν ινηπώλ ρξεσζηώλ

206.087

293.240

39.860.715

4. Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα

1.249.976

5. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Η. Σακείν

25.262

ΗΗ. Θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο

5.334.293

ύλνιν ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη
ηζνδύλακσλ

5.359.555
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ΠΑΘΗΣΙΚΟ
Α. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
346.988.878

1. Μεηνρηθό θεθάιαην
Η. EΓΑ ΑΣΣΗΘΖ ΑΔ (6.029.449 κηρ. x €29,35 ) : €176.964.328
ΗΗ. ATTIKI DENMARK (5.793.000 κηρ. x €29,35) : €170.024.550
2. Κόζηνο έθδνζεο κεηνρώλ

(2.463.372)

3. πζζσξεπκέλεο δεκηέο

(44.170.409)

Η. Τπφινηπν θεξδψλ ρξήζεσο εηο λένλ :

(15.686.272)

ΗΗ. Τπφινηπν δεκηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ :

(28.484.137)

Β.ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
1. Οκνινγηαθό Γάλεην

49.837.576

2. Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ
από ηελ ππεξεζία.
I. Θαζαξή ππνρξέσζε, αξρή ηνπ έηνπο
II. Θφζηνο ππεξεζηψλ
III. Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο
IV. Αλαινγηζηηθέο δεκηέο
V. Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ
3. Λνηπέο πξνβιέςεηο
4. Δγγπήζεηο πειαηώλ

1.793.402
112.671
103.015
234.239
(332.725)

1.910.602

208.738
15.904.748

5.Αλαβαιόκελν έζνδν

46.569.536

Τπφινηπν 01.01.09
Δίζπξαμε επηρνξεγήζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ρξήζεο
Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο ρξήζεο
Σέιε ζχλδεζεο εηζπξαθηέα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ρξήζεο
Αλαγλσξηζζέλ έζνδν απφ ηέιε ζχλδεζεο γηα ην
2009

24.012.311
24.250.737
(1.735.092)
411.443
(369.863)

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
1. Σξάπεδεο ινγαξηαζκόο βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ

3.002.543

2. Πξνκεζεπηέο

8.380.139

3. Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα

3.020.699
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4. Λνηπέο ππνρξεώζεηο

13.697.192

Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα
Τπνρξεψζεηο απφ Φφξνπο, ηέιε θαη
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο
Ινηπέο ππνρξεψζεηο

12.118.592
1.601.000
602.053

ΙΙ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ
1. Πσιήζεηο
Πσιήζεηο θπζηθνύ αεξίνπ

113.460.721

Η. Βηνκεραληθνί & Κεγάινη Δκπνξηθνί Πειάηεο
ΗΗ. Ιηαληθνί Πειάηεο
Σέιε δηέιεπζεο ΓΔΠΑ

47.078.733
66.381.988

Πσιήζεηο ινηπψλ ππεξεζηψλ
ύλνιν πσιήζεσλ

610.504
465.936
114.537.161

2. Κόζηνο πσιεζέλησλ

(123.411.579)

Μηθηό πεξηζώξην θέξδνπο

(8.874.418)

3. Λνηπά έζνδα / έμνδα

4.143.700

Έζνδα απφ παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πξνο
πψιεζε:
3.111.300
Κε πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα απφ παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πξντφληα πξνο πψιεζε:
-1.455.771
Έζνδα απφ ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο
λέσλ νηθνδνκψλ :
1.109.417
Σηκνινγήζεηο πειαηψλ γηα ηε κε εθπιήξσζε ζπκβαηηθψλ
ππνρξεψζεσλ :
490.353
Ινηπά έζνδα :
518.539
Σέιε ζχλδεζεο Β2Β πειαηψλ :
369.863
4. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο

(8.197.290)

5. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

(4.309.882)

Λεηηνπξγηθό θέξδνο

(17.237.891)

6. Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

505.900

Η. Σφθνη θαηαζέζεσλ :

249.659

ΗΗ. Σφθνη απφ πειάηεο :

256.241

7. Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

(1.348.884)
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Η. Σφθνη & έμνδα νκνινγηαθνχ δαλείνπ :

(1.076.041)

ΗΗ. Ινηπνί ηφθνη θαη έμνδα :

(290.950)

III. Απφζβεζε εμφδσλ απφ ηφθνπο

(51.211)

Κέξδε πξν θόξσλ

(18.080.875)

Φόξνο εηζνδήκαηνο

2.394.603

Κέξδνο ρξήζεσο

(15.686.272)

ΣΟΥΟΙ 2010
Ζ ΔΠΑ Αηηηθήο θηινδνμεί κέζα ζηε ρξνληά απηή λα πξνζειθχζεη 30.000 λέα
λνηθνθπξηά πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε ζπλνιηθέο πσιήζεηο 330.000.000 θπβηθψλ κέηξσλ,
ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 21% ζε ζρέζε κε ην 2009.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ε ΔΠΑ Αηηηθήο πξνγξακκαηίδεη έληνλε πξνσζεηηθή
δξαζηεξηφηεηα κε πιήζνο πξνζθνξψλ θαη θηλήηξσλ ψζηε αθφκε πεξηζζφηεξνη
θαηαλαισηέο λα «αγθαιηάζνπλ» ην θπζηθφ αέξην θαη λα ην επηιέμνπλ γηα ζέξκαλζε,
καγείξεκα, θιηκαηηζκφ θαη παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ.
Σν θπζηθφ αέξην είλαη ην πην θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ νξπθηφ θαχζηκν, είλαη
αζχγθξηηα νηθνλνκηθφ θαη εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ, ελψ επηηξέπεη ηελ ρξήζε
ηερλνινγηψλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ ζπκβάιινπλ ζεηηθά θαη ζηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο.
Ήδε κε ην θπζηθφ αέξην έρνπλ ζπλδεζεί πεξηζζφηεξα απφ 200.000 λνηθνθπξηά θαη
400 εκπνξηθνί θαη βηνκεραληθνί θαηαλαισηέο ζηελ Αηηηθή.
Kχξηνη Κέηνρνη,
Κεηά απφ ηα παξαπάλσ παξαθαινχκε φπσο:
1. Δγθξίλεηε ηνλ Ηζνινγηζκφ θαη ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο γηα ην 2009
2. Απαιιάμεηε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπο Διεγθηέο καο απφ
θάζε επζχλε γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2009 ζχκθσλα κε ην Λφκν θαη
ην Θαηαζηαηηθφ.
3. Δγθξίλεηε ηηο ακνηβέο ησλ Κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
4. Γηνξίζεηε έλαλ (1) ηαθηηθφ θαη έλαλ (1) αλαπιεξσκαηηθφ νξθσηφ Διεγθηή γηα
ην έηνο 2010
Ο Πξφεδξνο

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην

Ο Αληηπξφεδξνο
Σα Κέιε
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