ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ.
ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΓΙΑ ΣΑ
ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2010

Κχξηνη Μέηνρνη,
χκθσλα κε ην Νφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ, ζαο παξνπζηάδνπκε ηελ Έθζεζε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 9 ε Δηαηξηθή
Υξήζε απφ 01.01.2010 έσο 31.12.2010, καδί κε ηνλ Ιζνινγηζκφ ηεο 31.12.2010, ην
Λνγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο, ηνλ Πίλαθα Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ, ην
Λνγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ Δθκεηαιιεχζεσο θαζψο θαη ην Πξνζάξηεκα ηνπ
Ιζνινγηζκνχ.
Η ΔΠΑ Αηηηθήο Α.Δ. έθιεηζε ηελ έλαηε εηαηξηθή ρξήζε έρνληαο πεηχρεη ηα εμήο:
To 2010 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 3 πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ζε θαηαλαισηέο ιηαληθήο
(B2C), πνπ αθνξνχζαλ πξνζθνξέο έθπησζεο ζηα ηέιε ζχλδεζεο κε ην δίθηπν
θπζηθνχ αεξίνπ.
Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνρεπκέλε πξνσζεηηθή ελέξγεηα ζε νηθηαθνχο
θαηαλαισηέο, πνπ αθνξνχζε ηε ρξεκαηνδφηεζε, απεπζείαο απφ ηελ ΔΠΑ Αηηηθήο,
ηνπ θφζηνπο κεηαηξνπήο ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζε κεγάια
θηίξηα. Απφ ηνλ Απξίιην θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 ζπκβνιαηνπνηήζεθαλ 510
κεγάια θηίξηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πεξίπνπ 8.500 λέα λνηθνθπξηά, ελψ ην ίδην
δηάζηεκα εγθξίζεθαλ 195 αηηήζεηο ρξήζεο ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Οη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη ην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο ππνζηεξίρηεθαλ κε
επηθνηλσλία ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, ηχπν,
δηαδίθηπν) θαζψο θαη κε ελέξγεηεο direct marketing (εληππνδηαλνκή θαη
telemarketing).
Σέινο ηνλ Ινχιην πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζηνρεπκέλε πξνσζεηηθή ελέξγεηα ζε
εηδηθνχο επαγγεικαηίεο πςειήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο, πνπ αθνξνχζε ηελ
πξνζθνξά δσξεάλ ηειψλ ζχλδεζεο.
To 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε αλαδηνξγάλσζε ηεο νκάδαο Πσιήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα
βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζηφρεπζεο ζηξαηεγηθψλ θαηεγνξηψλ πειαηψλ.
Μεηαμχ άιισλ δεκηνπξγήζεθαλ 2 λέεο νκάδεο Πσιήζεσλ κε ζηφρν ηα κεγάια
νηθηαθά θηήξηα θαη ηνπο εηδηθνχο, κηθξνχο, θαη κεζαίνπο εκπνξηθνχο θαη
βηνκεραληθνχο πειάηεο. Η 2ε νκάδα εληάρζεθε ζην ηκήκα ησλ Β2Β πειαηψλ κε
ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη εμεηδίθεπζεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2010, ε Δηαηξεία δηεχξπλε ην Γίθηπν
Πσιήζεσλ απνθηψληαο πιένλ 41 εμνπζηνδνηεκέλνπο εκπνξηθνχο ζπλεξγάηεο κε 55
θαηαζηήκαηα εμππεξέηεζεο. Τπέγξαςε 6.199 λέα ζπκβφιαηα ιηαληθψλ Πειαηψλ, ηα
νπνία αληηζηνηρνχλ ζε εθηηκψκελε εηήζηα θαηαλάισζε 18,57 εθαηνκκπξίσλ m3. Η
νκάδα πσιήζεσλ εθάξκνζε ηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή κε απνηέιεζκα λα επηηεπρζνχλ
1.586 ζπκβφιαηα θεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ θαη 440 ζπκβφιαηα επαγγεικαηηθψλ
θαηαλαισηψλ (εηδηθνί, κηθξνί θαη κεζαίνη εκπνξηθνί θαη βηνκεραληθνί πειάηεο).
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Τπεγξάθεζαλ επίζεο ζπκβφιαηα κε 8 λένπο Μεγάινπο Βηνκεραληθνχο θαη Δκπνξηθνχο
Πειάηεο (B2B) ζπλνιηθήο εηήζηαο θαηαλάισζεο 2.36 εθαηνκκπξίσλ m3. Δπηπιένλ ζε
5 πθηζηάκελνπο Μεγάινπο Βηνκεραληθνχο θαη Δκπνξηθνχο Πειάηεο πξνζηέζεθε λένο
εμνπιηζκφο παξαγσγήο ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο εηήζηαο θαηαλάισζεο 1,11
εθαηνκκπξίσλ m3.
Σν 2010 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 6.005 θαη 23 ελεξγνπνηήζεηο λέσλ B2C θαη B2B
πειαηψλ, αληίζηνηρα. Δπίζεο, νινθιεξψζεθαλ δχν έξγα θαηαζθεπήο εζσηεξηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ κεγάισλ θαηαλαισηψλ (ιχζε κε ην «θιεηδί ζην
ρέξη»), ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ «Πακκαθάξηζηνο» θαη ζην Τπνπξγείν
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε.
Με ζηφρν ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηε βειηίσζε ηεο
ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ καο, ελζσκαηψζεθαλ ζηε Γηεχζπλζε Σερληθήο
Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ ηα ηκήκαηα Καηακέηξεζεο θαη Μειέηεο Νέσλ Παξνρψλ
Ληαληθήο. Παξάιιεια,
νινθιεξψζεθαλ 7.982 έιεγρνη θαθέισλ κειεηψλ θαη
θαηαζθεπψλ λέσλ νηθνδνκψλ. Σν ελ ιφγσ έξγν ειέγρνπ πινπνηήζεθε ζε πνζνζηφ
60% εζσηεξηθά, έλαληη 12% ην 2009.
Δθδφζεθαλ 415.057 ινγαξηαζκνί θαηαλαισηψλ κε αμία ηηκνινγήζεσλ (άλεπ Φ.Π.Α.)
€139,2εθ.
Σν 2010 ε Δηαηξεία ζπλέρηζε ηα κεγάια θαηαζθεπαζηηθά έξγα αλάπηπμήο ηεο, κε ηηο
3 κεγάιεο εξγνιαβίεο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 97 εθαη. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ε
κία (03.005) έιεμε εληφο ηνπ 2010 ελψ νη άιιεο δχν (03.006 θαη 03.007)
επεθηάζεθαλ γηα έλα έηνο αθφκε. Παξάιιεια δηελεξγήζεθε δηαγσληζκφο γηα δπν
κηθξφηεξεο εξγνιαβίεο (€970ρηι. ε θάζε κία), νη νπνίεο αλαηέζεθαλ ην Ννέκβξην ηνπ
2010 ζηνπο αληίζηνηρνπο κεηνδφηεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Σν 2010 θαηαζθεπάζηεθαλ ζπλνιηθά 3.305 λέεο παξνρέο, 46,7 ρηιηφκεηξα λένπ
δηθηχνπ Υακειήο Πίεζεο θαη 3,0 ρηιηφκεηξα λένπ δηθηχνπ Μέζεο Πίεζεο.
Η Δηαηξεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο κεηαβίβαζε ζηελ ΔΓΑ Πάγηα ζπλνιηθνχ
χςνπο €6,1εθ. Δπξψ. πλνιηθά ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη Δπελδχζεηο Παγίσλ
χςνπο €261,9εθ. Δπξψ ζηελ ΔΓΑ. Δπηπξφζζεηα ε εηαηξεία ππέβαιε ζηελ αξκφδηα
επηηξνπή ηεο ΓΔΠΑ άιια €9,9εθ. πάγηα πξνο κεηαθνξά ηα νπνία φκσο αλακέλεηαη
λα κεηαθεξζνχλ ζηηο αξρέο ηνπ 2011.
Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ παξαπάλσ θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ αιιά θαη γηα ην
ζρεδηαζκφ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην
Σκήκα Μειεηψλ αλαζεσξήζεηο ηνπ βαζηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα 10 Λεηηνπξγηθνχο Σνκείο
(ζπλνιηθνχ κήθνπο δηθηχνπ 467 ρικ) θαη λέα κειέηε βαζηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα έλαλ
ΛΣ (κήθνπο δηθηχνπ 13 ρικ.). Δπηπιένλ θνζηνινγήζεθαλ θαη απαληήζεθαλ 684
αηηήκαηα ππνςεθίσλ πειαηψλ γηα επεθηάζεηο δηθηχνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο 93,5 ρικ.
Απφ απηέο, νη 67 πεξηπηψζεηο (ζπλνιηθνχ κήθνπο δηθηχνπ 6,7 ρικ) πξνρψξεζαλ ζε
πιεξσκή θαη πινπνίεζε κειέηεο βαζηθνχ ζρεδηαζκνχ.
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Παξάιιεια ζπλερίζζεθε απφ ην Σκήκα Αλάιπζεο Γηθηχνπ ε κειέηε αλαβάζκηζεο
ηνπ Κέληξνπ κε ηελ νινθιήξσζε 7 επηπιένλ δσλψλ ηεο Κεληξηθήο πεξηνρήο ελψ
παξάιιεια νινθιεξψζεθε ε αλάιπζε δηθηχνπ γηα 2 αθφκε Λεηηνπξγηθνχο Σνκείο 4
bar.
Απφ ην Σκήκα Μειεηψλ εθπνλήζεθαλ 49 ηερληθέο αμηνινγήζεηο ζχλδεζεο θαη 22
κειέηεο εθαξκνγήο γηα κεγάινπο (Β2Β) πειάηεο.
Δπίζεο δηελεξγήζεθαλ 2.694 απηνςίεο/πξνεμεηάζεηο θαη εθπνλεζήθαλ 2.609 κειέηεο
γηα λέεο παξνρέο νηθηαθψλ θαη κηθξψλ εκπνξηθψλ πειαηψλ, θαζψο θαη 174 κειέηεο
γηα κεηαηνπίζεηο ή επαπμήζεηο ππαξρνπζψλ παξνρψλ (129 θαη 45 πεξηπηψζεηο
αληίζηνηρα). Δπηπξφζζεηα, εγθξίζεθαλ 226 παξνρέο εληφο ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο
ησλ θηεξίσλ ησλ πειαηψλ.
Σν 2010 πινπνηήζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε Γηεχζπλζε Λεηηνπξγίαο,
ζπγθεθξηκέλα ζηε Υακειή Πίεζε (Υ.Π.), ζηε Μέζε Πίεζε (Μ.Π.), ζην ηκήκα Κέληξνπ
Διέγρνπ θαη ζηελ Άκεζε Δπέκβαζε, κε ζηφρν ηε θαιιίηεξε αμηνπνίεζε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. ηo πιαίζηo
ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο Υ.Π. θαηαξγήζεθαλ ηα πεξηθεξεηαθά γξαθεία θαη ε
ππνδνκή ηνπο κεηαθέξζεθε ζην θηίξην ηεο Αγ. Άλλεο.
Πξφζζεηα , πξαγκαηνπνηήζεθε αλαδηνξγάλσζε ζηε δνκή ηεο εηαηξείαο κε ζηφρν ηελ
αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο ζηηο εηαηξηθέο ιεηηνπξγίεο θαη
δηαδηθαζίεο. Μεηαμχ ησλ ελ ιφγσ αιιαγψλ, αλαδηακνξθψζεθε ε ζχλζεζε ηεο
Γ/λζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ πνιηηηθψλ θαη
δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηεο
πξνζπάζεηαο κείσζεο ησλ εηαηξηθψλ εμφδσλ, επηηεχρζεθε αλαπξνζαξκνγή ησλ
κηζζσκάησλ ησλ δχν θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΔΠΑ Αηηηθήο κε ζπλνιηθή
εμνηθνλφκεζε γηα ην 2010 πνζφ πεξίπνπ €33ρηι. θαη εθηηκψκελν φθεινο ζε βάζνο
3εηίαο πνζφ πεξίπνπ €388ρηι.
Απφ ηελ Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο πινπνηήζεθαλ νη παξαθάησ ζεκαληηθέο εξγαζίεο
γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο:
• Αλαδηνξγάλσζε θαη Δλνπνίεζε ησλ δχν Γηεπζχλζεσλ πιεξνθνξηθήο (IT,
Business Applications)
• Αλάπηπμε εθαξκνγήο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηήζεσλ πειαηψλ απφ
ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ζπλεξγάηεο.
• Τινπνίεζε ΓΙΑ Debit (Αθνξά ηελ ζπλεξγαζία κε ζρεδφλ φιεο ηηο
ηξάπεδεο γηα ηελ είζπξαμε ινγαξηαζκψλ πειαηψλ)
• Σειεπηθνηλσληαθή δηαζχλδεζε κε Vodafone
• Τινπνίεζε έξγνπ παξαθνινχζεζεο ησλ ππνζηαζκψλ
Πξφζζεηα απφ ηελ Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ πξνθεξχρζεθαλ ζπλνιηθά 25 δηαγσληζκνί
ζε ζχγθξηζε κε 15 δηαγσληζκνχο ην 2009. Αλαιπηηθά νη δηαγσληζκνί απηνί
αθνξνχζαλ:
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20 δηαγσληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ θαη έξγσλ
5 δηαγσληζκνί πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη ινηπψλ αγαζψλ

πλνιηθά ην 2010 ππνγξάθεθαλ 116 λέεο ζπκβάζεηο (δελ πεξηιακβάλνληαη
ηξνπνπνηήζεηο ζπκβάζεσλ θαη ζπκβάζεηο πψιεζεο αεξίνπ) νη νπνίεο αθνξνχζαλ:



111 ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ θαη έξγσλ
5 ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη ινηπψλ αγαζψλ

Σν απφζεκα Γεθεκβξίνπ 2010 άγγημε ηα 2,5 εθ. € (ρακειφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ
απφ ην Business Plan) παξνπζηάδνληαο εληππσζηαθή κείσζε θαηά 1,9 εθ. € ζε ζρέζε
κε ην αληίζηνηρν Γεθεκβξίνπ 2009.
Η θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ απνζέκαηνο απμήζεθε ζην 0,96 ζε ζρέζε κε 0,90 ην
2009. Η άκεζε δηαζεζηκφηεηα πιηθψλ απφ ηελ Κεληξηθή Απνζήθε πξνο ηα ζπλεξγεία
ΔΠΑ θαη ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο εξγνιάβνπο ην 2010 παξέκεηλε ζηαζεξά πνιχ πςειή
ζην 99,5% φπσο θαη ην 2009.
Η ζπλνιηθή πξφβιεςε απνκείσζεο πιηθψλ ηνλ Γεθέκβξην 2010 αλήιζε ζην πνζφ
ησλ €503ρηι. ζε ζρέζε κε €501ρηι. ην Γεθέκβξην ηνπ 2009. Η πξφβιεςε
πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θαηεγνξίεο:
Καηεγνξία
Τιηθά πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη
Τιηθά κε πνηνηηθά πξνβιήκαηα
Τιηθά πνπ δελ δίδνληαη ζηνπο εξγνιάβνπο
Πιενλάδσλ απφζεκα

Αμία ζε Δπξώ
19.284 €
132.909 €
104.555 €
246.352 €

Σν 2010 αμηνπνηήζεθε θαιχηεξα ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο ηεο Αγ.Άλλεο κε ηελ
ηνπνζέηεζε λέσλ κεηαιιηθψλ ξαθηψλ, θαη δηακνξθψζεθε θαηάιιεια ν ρψξνο ηνπ
Τπνζηαζκνχ Κνκπνχζηα κε ζηφρν ηελ παξαιαβή πιηθψλ ιφγσ ιήμεο ζπλεξγαζίαο
κε εξγνιάβν πεξηφδνπ.
Σν 2010 νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηε ΓΔΠΑ γηα ηνπο φξνπο
ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο αεξίνπ πνπ αθνξνχλ ηηο πνζφηεηεο ειάρηζηνπ εηήζηνπ
ηηκνινγίνπ. Απνηέιεζκα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ήηαλ κεηαμχ άιισλ θαη ε κείσζε
ησλ νξίσλ ησλ ειάρηζησλ πνζνηήησλ γηα ηα έηε 2010 έσο 2019.
Η αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ αληαγσληζηηθψλ θαπζίκσλ επεξέαζε ζεηηθά ηηο εηήζηεο
πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο νη νπνίεο αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ €133,7εθ. θαη ήηαλ
απμεκέλεο θαηά 23% ζε ζρέζε κε ην 2009 ,φπνπ ν ηδίξνο θπζηθνχ αεξίνπ αλήιζε
ζην πνζφ ησλ €108,5εθ. Απηφ ζπλέβε παξά ηελ κείσζε ηεο πσιεζείζαο πνζφηεηαο
απφ 3088 MWh ην 2009 ζε 3038 MWh ην 2010, δειαδή κείσζε θαηά 1,6%.
Σα ζπλνιηθά έζνδα ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαη ζε €162,3εθ. θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ
ηελ ρξέσζε ηζρχνο γηα ην πνζφ ησλ €5,4εθ ,ηα ηέιε δηέιεπζεο γηα ην πνζφ ησλ
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€583 ρηι. , ινηπέο ππεξεζίεο γηα ην πνζφ ησλ €704ρηι θαη αλαγλσξηζζέλ έζνδν βάζεη
ηνπ ΓΔΔΥΠ 12 χςνπο €21,9εθ.
Σν κεηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €12,8εθ θαη ζε πνζνζηφ ίζν
κε ην 7,9% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ .
Καηά ην 2010 πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξφζζεηεο επελδχζεηο χςνπο €21,9εθ ζην
πθηζηάκελν δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αηηηθή θαη ε θαζαξή αλαπφζβεζηε αμία ησλ
άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε €330,1εθ ήηνη αχμεζε
1,9 % ζε ζρέζε κε ην πνζφ ησλ €323,9εθ. ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.
Σν ρξεσζηηθφ ππφινηπν πειαηψλ ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €17,9εθ
κεησκέλν θαηά ηελ πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ χςνπο €2,3εθ. Καηά ηελ
δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο έγηλε επηπιένλ πξφβιεςε γηα επηζθάιεηεο πειαηψλ χςνπο
€1,8εθ ψζηε λα απεηθνλίδεηαη ν πηζαλφο θίλδπλνο απψιεηαο εηζπξάμεσλ απφ φιεο ηηο
θαηεγνξίεο πειαηψλ.
Οη ινηπέο απαηηήζεηο χςνπο €40,4εθ. πεξηιακβάλνπλ θπξίσο απαηηήζεηο θαηά ηνπ
ειιεληθνχ δεκνζίνπ απφ εηζπξαθηέν Φ.Π.Α. χςνπο €19,3εθ, κε ηηκνινγεζείζεο
πξνβιέςεηο θπζηθνχ αεξίνπ χςνπο €16,8εθ θαη ηα έζνδα ζπκθσλίαο κε ηελ ΓΔΠΑ
γηα ηελ ηαρχηεξε δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ χςνπο €1,8εθ θαη θφζηε
εγθαηαζηάζεσλ εηζπξαθηέα απφ πειάηεο Γεκνζίνπ χςνπο €687ρηι.
Οη ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε ήηαλ €22,9εθ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 θαη
εκθαλίδνληαη ζε ζεκαληηθή αχμεζε ζε ζρέζε κε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009 πνπ ήηαλ
€19,1εθ θπξίσο ιφγν ηεο αχμεζεο ηνπ ηηκνιφγηνπ αγνξάο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ
ηελ ΓΔΠΑ.
Σα έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηαζέζεσο ηεο εηαηξίαο απμήζεθαλ θαηά 14,3% ζε ζρέζε κε
ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θαη αλήιζαλ ζε €9,4εθ., ηα δε έμνδα Γηνηθεηηθήο
Λεηηνπξγίαο απμεζήθαλ θαηά 18,1% θαη αλήιζαλ ζην χςνο ησλ €5,1 εθ.
Σα ινηπά έζνδα ηεο εηαηξίαο πνζνχ €5,1εθ, πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηηκνινγήζεηο γηα
ηελ κε εθπιήξσζε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ινηπέο ξήηξεο πνζνχ €1,1εθ.,
έζνδα απφ ρξεκαηνδνηήζεηο εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ €1εθ, έζνδα απφ ηελ
έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο λέσλ νηθνδνκψλ πνζνχ €811ρηι,
έζνδα γηα ηελ ηαρχηεξε δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ ΓΔΠΑ χςνπο €1,8εθ.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο είρε αξλεηηθφ απνηέιεζκα θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο ρξήζεο θαη αλέξρεηαη ζε €1,2εθ. ην 2010, ελψ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο είρε
ζεηηθφ απνηέιεζκα €2,4εθ.
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ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΟΜΗ – ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ
Α) Γείθηεο ξεπζηφηεηαο
i.

Οη δείθηεο Γεληθήο θαη Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο γηα ην 2010 είλαη 1,83 & 1,76
αληίζηνηρα θαη θπκάλζεθαλ ζε ίδηα θαη πςειφηεξα επίπεδα απφ ηνπο
αληίζηνηρνπο ηνπ 2009, νη νπνίνη ήηαλ 1,83 & 1,71. Η 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 Ιδίσλ Κεθαιαίσλ γηα ην 2010 θαζψο θαη ν δείθηεο
απνδνηηθφηεηαο Απαζρνινχκελσλ Κεθαιαίσλ ήηαλ 0,6% θαη 0,5%
αληίζηνηρα. Σν 2009 νη αληίζηνηρνη δείθηεο ήηαλ -6,5% θαη -5,3%, γεγνλφο
πνπ δείρλεη ζηα δεκηνγφλα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο γηα ην 2009.
Ο δείθηεο θαζαξνχ πεξηζσξίνπ (1%) είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξνο ζε ζρέζε
κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε (-13,1%), θπξίσο ιφγσ ησλ πςειφηεξσλ
εζφδσλ απφ πσιήζεηο ιφγσ ηεο αχμεζεο ζηελ ηηκή πψιεζεο πεηξειαίνπ.
Σν θεθάιαην θίλεζεο ηεο εηαηξείαο κεηαβιήζεθε κεηψζεθε θαηά 2,35% θαη
δηακνξθψζεθε ζε €28,6εθ. ζε ζχγθξηζε κε €29,3εθ. ην 2009 ιφγσ ηεο
ηαπηφρξνλεο
κείσζεο
ησλ
βξαρππξφζεζκσλ
ππνρξεψζεσλ
θαη
θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαηά 2%.
Σν 2010 ν δείθηεο ηαρχηεηαο εηζπξάμεσο απαηηήζεσλ απμήζεθε απφ 30
εκέξεο ην 2009 ζε 31 εκέξεο, σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηθαλφηεηαο
πιεξσκήο ησλ πειαηψλ.
Ο Γείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο ηεο εηαηξείαο παξέκεηλε ζηα ίδηα επίπεδα
απφ 16,19% ην 2009 ζε 16,99% ιφγσ ηεο κε πεξαηηέξσ επηβάξπλζεο ηεο
εηαηξείαο κε λέα δάλεηα.

Αθνινπζεί αλάιπζε ηνπ Ιζνινγηζκνχ, ηνπ ινγαξηαζκνχ Δθκεηαιιεχζεσο, ησλ
Απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ 1/1-31/12/2010 θαη ηεο Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ ηεο
Δ.Π.Α. Αηηηθήο Α.Δ., πνπ είλαη αληηθείκελν έγθξηζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ
Μεηφρσλ.
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Ι. ΑΝΑΛΤΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31.12.2010
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
A.ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
1. Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ι. Βειηηψζεηο κηζζσκέλσλ θηηξίσλ

1.647.848

Μείνλ: Απνζβέζεηο

948.120

Αλαπόζβεζηε αμία

699.728

ΙΙ. Μεραλήκαηα & Μερ/θνο εμνπιηζκφο

1.009.207
779.676

Μείνλ: Απνζβέζεηο
Αλαπόζβεζηε αμία

229.532

ΙΙΙ. Μεηαθνξηθά κέζα

604.981

Μείνλ: Απνζβέζεηο

589.562

Αλαπόζβεζηε αμία

15.419

ΙV. Έπηπια & ινηπφο εμνπιηζκφο

3.652.459

Μείνλ: Απνζβέζεηο

3.170.879

Αλαπόζβεζηε αμία

481.580

V. Λνηπά έξγα ππφ εθηέιεζε

32.366

ύλνιν παγίσλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ

1.458.625

Οη απνζβέζεηο ησλ παξαπάλσ παγίσλ ζηνηρείσλ ππνινγίδνληαη κε ηνπο ζπληειεζηέο
ηνπ Π.Γ. 299/03 θαη επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο.
2. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ι. Γηθαηψκαηα ρξήζεο δηθηχνπ

421.197.642

Μείνλ: Απνζβέζεηο

91.829.797

Αλαπόζβεζηε αμία

329.367.844

ΙΙ. Λνγηζκηθφ

7.054.854

Μείνλ: Απνζβέζεηο

6.343.592

Αλαπόζβεζηε αμία

711.262

ύλνιν άπισλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ
3. Αλαβαιιόκελε θνξνινγία

330.079.106
4.326.619

4. Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ

280.327
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Β. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
1.Απνζέκαηα
Τιηθά ζπληήξεζεο θαη
δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ

αληαιιαθηηθά

2. Πειάηεο
Μείνλ: Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ
απαηηήζεσλ
Τπόινηπν Πειαηώλ:

2.452.730

20.221.032
(2.344.007)
17.877.025

3. Λνηπνί ρξεώζηεο
Ι. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα - κε
ηηκνινγεκέλε θαηαλάισζε
ΙΙ. ΦΠΑ εηζπξαθηένο

16.806.698
19.242.376

ΙΙΙ. Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο

77.577

ΙV. Κφζηε δηθηχνπ εηζπξαθηέα απφ ην
Γεκφζην
V. Έζνδα αληαπνδνηηθψλ έξγσλ

687.413

VI. Πξνθαηαβνιέο πξνζσπηθνχ θαη
δάλεηα
VII. Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ

439.651

VIII. Λνηπά

125.619

VIV. Απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ
κεξψλ
Υ. Μεηαρξνλνινγεκέλεο θαη
θαζπζηεξεκέλεο επηηαγέο
ΥΙ. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα βάζεη
ζπκθσλίαο κε ηελ ΓΔΠΑ γηα ηελ
ηαρχηεξε δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ
αεξίνπ
ύλνιν ινηπώλ ρξεσζηώλ

138.807

132.231

285.416

625.007
1.800.000

40.360.795

4. Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα

0

5. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Ι. Σακείν

26.670

ΙΙ. Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο

2.510.154

ύλνιν ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη
ηζνδύλακσλ

2.536.824
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ΠΑΘΗΣΙΚΟ
Α. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
346.988.878

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

(2.463.372)

3. πζζσξεπκέλεο δεκηέο

(49.673.906)

Ι. Τπφινηπν θεξδψλ ρξήζεσο εηο λένλ :

1.639.009

ΙΙ. Τπφινηπν δεκηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ :

(51.312.914)

Β.ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
1. Οκνινγηαθό Γάλεην

49.888.360

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

1.496.274

1.910.602
114.237
95.315
(216.774)
(407.107)

4. Δγγπήζεηο πειαηώλ

315.310
17.413.216

5.Αλαβαιόκελν έζνδν

791.636

Τπφινηπν 01.01.10
Σέιε ζχλδεζεο εηζπξαθηέα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ
Αλαγλσξηζζέλ έζνδν απφ ηέιε ζχλδεζεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
Αλαβαιιφκελν έζνδν απφ ρξεκαηνδφηεζε
εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
Λνηπά αλαβαιιφκελα έζνδα

851.954
123.568
(299.985)
107.523
8.576

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
1. Σξάπεδεο ινγαξηαζκόο βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ

1.774.636

2. Πξνκεζεπηέο

7.860.200
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3. Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα

0

4. Λνηπέο ππνρξεώζεηο

24.980.816

Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα
Τπνρξεψζεηο απφ Φφξνπο, ηέιε θαη
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο
Λνηπέο ππνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε

288.181
1.081.707
674.918
22.936.011

ΙΙ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ
1. Πσιήζεηο
Πσιήζεηο θπζηθνύ αεξίνπ

139.146.801

Ι. Βηνκεραληθνί & Μεγάινη Δκπνξηθνί Πειάηεο
ΙΙ. Ληαληθνί Πειάηεο
Σέιε δηέιεπζεο ΓΔΠΑ
Αλαγλσξηζζελ εζνδν βαζε ΔΓΓΥΠΑ 12
Πσιήζεηο ινηπψλ ππεξεζηψλ
ύλνιν πσιήζεσλ

59.860.112
79.286.689

2. Κόζηνο πσιεζέλησλ

582.743
21.870.076
704.148
162.303.769
(149.535.542)

Μηθηό πεξηζώξην θέξδνπο

12.768.227

3. Λνηπά έζνδα / έμνδα

5.144.915

Πξαγκαηνπνηεζέληα έζνδα απφ παξάγσγα πξντφληα πξνο πψιεζε
'Δζνδα απφ ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο
λέσλ νηθνδνκψλ
Σηκνινγήζεηο γηα ηε κε εθπιήξσζε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη
ινηπέο ξήηξεο
Υξεκαηνδφηεζε θαηαζθεπήο εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
Σέιε ζχλδεζεο Β2Β πειαηψλ
Σέιε ζχλδεζεο ΓΔΠΑ (Φπηάιιεηα)
Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα βάζεη ζπκθσλίαο κε ηελ ΓΔΠΑ γηα
ηελ ηαρχηεξε δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ
Λνηπά

(296.076)
810.821
1.108.341
1.028.874
282.151
17.833
1.800.000
392.971

4. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο

(9.365.621)

5. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

(5.089.278)

Λεηηνπξγηθό θέξδνο

3.458.244
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6. Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

527.896

Ι. Σφθνη θαηαζέζεσλ :

212.433

ΙΙ. Σφθνη απφ πειάηεο :

309.615

ΙΙΙ. Αλαβαιιφκελν Υξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν

5.848

7. Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

(1.124.192)

Ι. Σφθνη & έμνδα νκνινγηαθνχ δαλείνπ :

(996.296)

ΙΙ. Λνηπνί ηφθνη θαη έμνδα :

(123.951)

III. Απφζβεζε εμφδσλ απφ ηφθνπο

(50.785)

IV. Κεθαιαηνπνηεζέληεο ηφθνη

46.839

Κέξδε πξν θόξσλ

2.861.948

Φόξνο εηζνδήκαηνο

(1.222.939)

Κέξδνο ρξήζεσο

1.639.009

ΣΟΥΟΙ 2011
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Η ΔΠΑ Αηηηθήο θηινδνμεί κέζα ζηε ρξήζε ηνπ 2011 λα πξνζειθχζεη λέα λνηθνθπξηά
πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε ζπλνιηθέο πσιήζεηο 311 εθ θπβηθψλ κέηξσλ, ηα νπνία
αληηζηνηρνχλ ζε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 18,3% ζε ζρέζε κε ην 2010 (263 εθ θπβ.
κέηξα) .
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.

Kχξηνη Μέηνρνη,
Μεηά απφ ηα παξαπάλσ παξαθαινχκε φπσο:
1. Δγθξίλεηε ηνλ Ιζνινγηζκφ θαη ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο γηα ην 2010
2. Απαιιάμεηε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπο Διεγθηέο καο απφ
θάζε επζχλε γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2010 ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη
ην Καηαζηαηηθφ.
3. Δγθξίλεηε ηηο ακνηβέο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
4. Γηνξίζεηε έλαλ (1) ηαθηηθφ θαη έλαλ (1) αλαπιεξσκαηηθφ νξθσηφ Διεγθηή γηα
ην έηνο 2011
Ο Πξφεδξνο

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην

Ο Αληηπξφεδξνο
Σα Μέιε
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