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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (η οποία θα αναφέρεται
στο εξής ως "Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" ή "Εταιρεία") ιδρύθηκε το έτος 2000 ως
Ανώνυµη Εταιρεία σύµφωνα µε την Ελληνική Εταιρική Νοµοθεσία. Η Εταιρεία είναι ο
αποκλειστικός κατασκευαστής και χειριστής του δικτύου διανοµής φυσικού αερίου και
ο αποκλειστικός πάροχος φυσικού αερίου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σε πελάτες
µε κατανάλωση µικρότερη από 100 GWh, σύµφωνα µε τη Σύµβαση Μετόχων η οποία
βασίστηκε στο Νόµο 2364/95 όπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 2528/97. Η Εταιρεία
εδρεύει στην οδό Μοναστηρίου 256 & Γληνού 7, Τ.Κ. 54628, Μενεµένη,
Θεσσαλονίκη, όπου εγκαταστάθηκε από το Μάρτιο του 2011.
Η Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ελέγχεται από κοινού από τη ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. (51% του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) και από την ENI S.p.A. (49% του µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας). Η Ε.∆.Α. Α.Ε., πρώην πλειοψηφικός µέτοχος της Ε.Π.Α.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., συγχωνεύτηκε δι’ απορροφήσεως από τη ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. στις
23 ∆εκεµβρίου 2010. Η ENI HELLAS S.p.A, αρχικός µέτοχος µειοψηφίας της
Εταιρείας, που αποτελούσε 100% θυγατρική της ENI S.p.A., απορροφήθηκε από την
ENI S.p.A. στις 17 Οκτωβρίου 2012 µε έναρξη ισχύος από 1 Νοεµβρίου 2012.
Στις 4 Ιουλίου 2014 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τη µείωση
του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 35.000.000 ευρώ, µε
ακύρωση αντίστοιχου αριθµού µετοχών και µείωση του συνολικού αριθµού των
µετοχών σε 202.850.000 µετοχές, µε σκοπό την κατ’ αναλογία διανοµή του ποσού της
µείωσης στους µετόχους της Εταιρείας. Το Σεπτέµβριο του 2014 πραγµατοποιήθηκε η
διανοµή του ποσού της µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου στους µετόχους, βάσει του
ποσοστού συµµετοχής τους (51% ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. και 49% ENI S.p.A.).
Σήµερα, το µετοχικό κεφάλαιο της Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανέρχεται σε
202.850.000 ευρώ και διαιρείται σε 202.850.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής
αξίας ενός ευρώ έκαστη, ολοσχερώς καταβεβληµένο.
Η τρέχουσα µετοχική δοµή της Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ είναι η ακόλουθη:
(1) ∆.ΕΠ.Α. A.E.: 103.453.500 µετοχές, ήτοι ποσοστό 51%
(2) ENI S.p.A.: 99.396.500 µετοχές, ήτοι ποσοστό 49%.

3

Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
31 ∆εκεµβρίου 2014

Η Εταιρεία 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 Εταιρείας αφορούν πελάτες µε ετήσια κατανάλωση
µικρότερη των 100 GWh. Σύµφωνα µε τη σύµβαση πώλησης αερίου, η Εταιρεία έχει
την υποχρέωση αγοράς ελαχίστων ετήσιων ποσοτήτων φυσικού αερίου από τη ∆.ΕΠ.Α.
Α.Ε. Η Εταιρεία έχει εκπληρώσει τη συµβατική της υποχρέωση, µε εξαίρεση την αγορά
ποσοτήτων που δεν κάλυψε το ελάχιστο όριο για το 2014.
Επιπλέον, κατά το 1ο εξάµηνο του 2014 υπήρξε αναθεώρηση της Συµβατικής Τιµής
Πώλησης Αερίου, αναφορικά µε την τιµή της παραµέτρου BPq,n. που αφορά την
χρέωση ενέργειας, η οποία αντανακλά τη µείωση της τιµής Φυσικού Αερίου κατόπιν
της συµφωνηθείσας τροποποίησης της Ρωσικής Σύµβασης Προµήθειας Αερίου µεταξύ
∆.ΕΠ.Α. - Gazprom, και ισχύει αναδροµικά από την 01/07/2013.
Επίσης, η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε τον Ιούνιο την επαναδιαπραγµάτευση µε τη
∆.ΕΠ.Α. για τους όρους της Σύµβασης Πώλησης Αερίου. Η τροποποίηση αυτή τέθηκε
σε ισχύ τον Ιούλιο του 2014 επιφέροντας µείωση του κόστος αγοράς αερίου κατά
περίπου 7% µε συνεπακόλουθη µείωση των τελικών τιµών προς τους καταναλωτές.
Το δικαίωµα χρήσης του δικτύου εκχωρήθηκε στην Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από την
Ε.∆.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. το έτος 2000. Η εύλογη αξία των δικαιωµάτων χρήσης
δικτύου που µεταβίβασε η Ε.∆.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. καταβλήθηκε σε µετρητά ως
µετοχικό κεφάλαιο από τον επενδυτή ITALGAS HELLAS S.p.A. (πλέον ENI 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» στη ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε., σε αντάλλαγµα του
δικαιώµατος χρήσης που ισχύει για την εναποµένουσα περίοδο παραχώρησης. Καµία
πράξη τοις µετρητοίς δεν πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια αυτών των συναλλαγών.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 Εταιρεία δραστηριοποιείται στα ακόλουθα υποκαταστήµατα,
τα οποία µισθώνει:
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών
1. Μενεµένη – Μοναστηρίου 256 & Γληνού 7
2. Καλαµαριά – Σωκράτους 19
3. Περιοχή Ιπποκράτειου – Κωνσταντίνου Καραµανλή 57
Αποθηκευτικοί και Λοιποί χώροι
1. Καλοχώρι – Ανατολικής Θράκης 10
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Κύριοι Μέτοχοι,
Όπως συνέβη και τα προηγούµενα χρόνια, η πορεία της Εταιρείας κατά το έτος 2014
επηρεάστηκε σηµαντικά από τη σφοδρή οικονοµική ύφεση που έπληξε την Ελλάδα.
Παρόλο που οι οικονοµικοί δείκτες της χώρας εµφανίζουν σηµάδια βελτίωσης – το
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας σε τιµές αγοράς έφτασε το 0,6% το
2014 (πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία) ενώ ήταν -3,9% το 2013 και -6,6% το 2012
– οι Έλληνες πολίτες εξακολούθησαν να υφίστανται τις συνέπειες της κρίσης κατά τη
διάρκεια του προηγούµενου έτους. Τα µέτρα λιτότητας τα οποία έλαβε η κυβέρνηση για
την καταπολέµηση της κρίσης έπληξαν τους πολίτες όπως και τα προηγούµενα έτη. Οι
Έλληνες δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να ανταποκριθούν στις οικονοµικές τους
υποχρεώσεις, καθώς αντιµετωπίζουν αυξηµένους φόρους και υψηλό ποσοστό ανεργίας
που ανέρχεται στο 25,5% (27,8% το 2013).
Οι δραστηριότητες και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας για το 2014, που
παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση, πρέπει να αξιολογηθούν µέσα σε αυτό το
µακροοικονοµικό πλαίσιο.
Εκτός από τις οικονοµικές παραµέτρους, οι υψηλές θερµοκρασίες καθ’ όλη τη
διάρκεια

της

χειµερινής

περιόδου

αποτέλεσαν

αρνητικό

παράγοντα

στη

δραστηριότητα της Εταιρείας, καθώς οδήγησαν σε σηµαντική µείωση της
κατανάλωσης αερίου για θέρµανση και κατέστειλαν την ανάγκη των καταναλωτών
για µετάβαση στην οικονοµική λύση της χρήσης του φυσικού αερίου.

Υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες, και παρά το γεγονός ότι το φυσικό αέριο διατήρησε
ένα σηµαντικό επίπεδο ανταγωνιστικότητας έναντι του πετρελαίου θέρµανσης, το
κόστος αλλαγής της εγκατάστασης θέρµανσης από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο αποτελεί
επαχθή επιβάρυνση για πολλά νοικοκυριά.
Παρά το ότι η Εταιρεία δεν πέτυχε πλήρως το στόχο του προϋπολογισµού όσον αφορά
τον αριθµό αποκτηθέντων πελατών, η πελατειακή βάση αυξήθηκε κατά 10.217 πελάτες
(ήτοι 5,6%) και ανήλθε σε 193.949. Από αυτόν τον αριθµό, στις 31.12.2014, 172.169
πελάτες ήταν ενεργοί πελάτες, αντιστοιχώντας σε αύξηση 5,1% σε σύγκριση µε την
ενεργή πελατειακή βάση στις 31.12.2013.
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Κατά τη διάρκεια του 2014, κατασκευάστηκαν περισσότερα από 35 χλµ. νέου δικτύου
αγωγών και περίπου 10.000 νέα σηµεία αεριοδότησης στους διάφορους αστικούς
δήµους της Θεσσαλονίκης, µε το προοδευτικό σύνολο των κατασκευασθέντων σηµείων
αεριοδότησης να διαµορφώνεται στα 190.828 στις 31.12.2014.
Στις 31.12.2014 η Εταιρεία απασχολούσε 168 υπαλλήλους, 3 περισσότερους σε σχέση
µε την 31.12.2013. Η αύξηση αφορά κυρίως 3 νέες προσωρινές θέσεις που
προβλέπονταν για τις ανάγκες του προγράµµατος επιδότησης της ΕΕ σχετικά µε την
εγκατάσταση συστηµάτων θέρµανσης φυσικού αερίου. Το συνολικό κόστος
προσωπικού εµφανίζεται χαµηλότερο έναντι του προϋπολογισµού και είναι λίγο
υψηλότερο από το αντίστοιχο κόστος του 2013 (+6%).
Το 2014 η ελληνική κυβέρνηση ξεκίνησε τη διαδικασία απελευθέρωσης της ελληνικής
αγοράς αερίου, µε τη σύνταξη σχεδίου νόµου που είχε ως σκοπό την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε τις οδηγίες της ΕΕ για την ενέργεια. Η Εταιρεία αναµένει
τώρα την τοποθέτηση της νέας ελληνικής κυβέρνησης και τις νέες εξελίξεις σε αυτό το
σηµαντικό θέµα.
Ως αποτέλεσµα του νέου νόµου, η υφιστάµενη αποκλειστική άδεια της ΕΠΑ θα
ανακληθεί και οι πελάτες θα καταστούν σταδιακά επιλέγοντες, δηλαδή θα µπορούν να
επιλέξουν προµηθευτή αερίου. Επίσης, η Εταιρεία θα πρέπει να προετοιµάσει τη
διαδικασία διαχωρισµού των δραστηριοτήτων της µεταξύ διανοµής και προµήθειας
(πώλησης).
Εν κατακλείδι, λαµβάνοντας υπόψη ότι το 2014 η Εταιρεία αντιµετώπισε ιδιαίτερα
υψηλές θερµοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειµώνα και µειωµένα επίπεδα διαθέσιµου
εισοδήµατος από την πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο έχει την τιµή και τη χαρά να ανακοινώσει στους Μετόχους της Εταιρείας ότι
το 2014 η Εταιρεία επιβεβαίωσε την πολύ θετική χρηµατοοικονοµική πορεία της
παρουσιάζοντας κέρδη µετά από φόρους ύψους άνω των 17,7 εκατ. ευρώ.
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
•

Τα έσοδα από την πώληση φυσικού αερίου το 2014 ανέρχονται σε 114.137
χιλιάδες ευρώ, σηµειώνοντας µείωση 9,8% σε σύγκριση µε το έτος 2013
(126.586 χιλιάδες ευρώ). Η εν λόγω µείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο
στο µειωµένο κόστος αερίου εξαιτίας των µειώσεων των τιµών των
ενεργειακών προϊόντων (πετρελαιοειδή), της εφαρµογής της έκπτωσης
της συµφωνίας ∆.ΕΠ.Α.-GAZPROM και της τροποποίησης της Σύµβασης
Πώλησης µε την ∆.ΕΠ.Α..

•

Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
και συνολικών αποσβέσεων διαµορφώνονται στα 37.271 χιλιάδες ευρώ,
έναντι 41.936 χιλιάδων ευρώ το 2013, καταγράφοντας µείωση 4.665
χιλιάδων ευρώ, ήτοι 11,1%.

•

Τα λειτουργικά κέρδη διαµορφώνονται στα 23.315 χιλιάδες ευρώ, έναντι
28.594 χιλιάδων ευρώ το 2013, καταγράφοντας µείωση 5.279 χιλιάδων
ευρώ, ήτοι 18,5%.

•

Στη χρήση 2014, η Εταιρεία παρουσίασε κέρδη µετά από φόρους ύψους
17.554 χιλιάδων ευρώ, καταγράφοντας µείωση 19,5% σε σύγκριση µε τα
καθαρά κέρδη του 2013 (21.818 χιλιάδες ευρώ).

•

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, συµπεριλαµβανοµένων των
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση (εφεξής
‘Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα’) µειώθηκαν κατά 37.039 χιλιάδες
ευρώ σε σχέση µε το έτος 2013 και διαµορφώθηκαν σε 38.956 χιλιάδες
ευρώ στις 31.12.2014, ιδιαίτερα λόγω της µείωσης του µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 35.000 χιλιάδες ευρώ.

(σε χιλιάδες ευρώ)
Έτος 2014

Βασικά στοιχεία
Πωλήσεις φυσικού αερίου

114.137

Μεταβολή
Απόλυτες Τιµές
126.586
-12.451

Έτος 2013

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
37.271
41.936
-4.665
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
Λειτουργικά κέρδη
23.315
28.594
-5.279
Κέρδη µετά από φόρους
17.554
21.818
-4.264
Επενδύσεις
9.666
10.020
-354
Καθαρό επενδεδυµένο κεφάλαιο
198.443
199.308
-865
Ίδια κεφάλαια
227.400
265.303
-37.903
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
28.956
65.995
-37.039
Αριθµός προσωπικού στις 31.12 *
169
165
4
Φορολογικός συντελεστής
26%
26%
0
* Συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού από δανεισµό και ορισµένων υπαλλήλων που εργάζονται
και για την Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε. ως ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης
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%
-9,8%
-11,1%
-18,5%
-19,5%
-3,5%
-0,4%
-14,3%
-56,1%
2,1%
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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του 2014 σε συνδυασµό µε το οικονοµικό
περιβάλλον είναι οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τα αποτελέσµατα των
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων.
Τα ραγδαία αυξανόµενα επίπεδα ανεργίας, καθώς η ανεργία έφθασε στο 25,5%
(κατά το 3o τρίµηνο του 2014 σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή) και η
υψηλή φορολογία είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση της αγοραστικής δύναµης των
καταναλωτών. Την ίδια στιγµή το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) (σε τιµές
αγοράς) της Ελλάδας για το 2014 αναµένεται να ανέλθει σε 0,6% (πηγή: Ελληνική
Στατιστική Αρχή), ενώ το 2013 ήταν -3,9% και το 2012 -6,6%. Επίσης, ο
πληθωρισµός της Ελλάδας για το 2014 εκτιµάται να φτάσει στο -0,4% (πηγή:
Eurostat) ενώ το 2013 ήταν -0,8% και το 2012 ήταν 1,1%. Η έλλειψη ρευστότητας,
λόγω ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας, µαζί µε την διαφορετική προσέγγιση στην
χρηµατοδότηση από τον Τραπεζικό Τοµέα, οδήγησε σε αδυναµία των
καταναλωτών να ανταπεξέλθουν στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις, να
πραγµατοποιήσουν νέες επενδύσεις και να χρηµατοδοτήσουν τη µετατροπή των
εγκαταστάσεων θέρµανσης από το πετρέλαιο στο φυσικό αέριο. Τέλος,
χαρακτηριστικό του 2014 είναι η συνεχιζόµενη µειωµένη οικοδοµική
δραστηριότητα,
διαµερισµάτων.

ενώ

σηµαντικός

ήταν

και

ο

αριθµός

των

ανοίκιαστων

Οι υψηλές θερµοκρασίες κατά την διάρκεια της χειµερινής περιόδου αποτέλεσαν
αρνητικό παράγοντα στην δραστηριότητα της Εταιρείας, καθώς µείωσαν σηµαντικά
τις καταναλώσεις των πελατών και κατέστειλαν την ανάγκη των καταναλωτών για
µετάβαση στην οικονοµικότερη λύση του φυσικού αερίου.
Παρά το αρνητικό οικονοµικό και κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, η Εταιρεία
πέτυχε πολύ θετικά αποτελέσµατα χάρη στη συνετή διαχείριση που βασίστηκε στην
αποτελεσµατικότητα και την ευελιξία της οργανωτικής δοµής. Μέσω της
στοχευµένης ανάπτυξης δικτύου και των συνδέσεων των οικιακών πελατών
(κυρίως Τ2), η Εταιρεία αξιοποίησε τις ιδιαίτερες συνθήκες στην αγορά ενέργειας
που χαρακτηρίζονται από:
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•

•

Την έντονη ανταγωνιστικότητα της τιµής του φυσικού αερίου έναντι του
πετρελαίου θέρµανσης. Η τιµή του φυσικού αερίου για την κατηγορία T2
για το 2014 (σε Νm3) ήταν κατά 36,98% χαµηλότερη από το πετρέλαιο
θέρµανσης. Αντίστοιχα, για την κατηγορία Τ3 ήταν κατά 35,13%
χαµηλότερη από το πετρέλαιο θέρµανσης.
Την ανάγκη των πελατών για αυτόνοµη διαχείριση της κατανάλωσης τους
αλλάζοντας την κεντρική εγκατάσταση θέρµανσης σε αυτόνοµη, παράλληλα
µε την ευκολία χρήσης.

Οι κύριοι δείκτες που αφορούν την απόκτηση και ενεργοποίηση πελατών καθώς
και οι πωλήσεις φυσικού αερίου συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Υπογεγραµµένες συµβάσεις κατά το έτος
Υπογεγραµµένες συµβάσεις προοδευτικό
Κατασκευή σηµείων αεριοδότησης κατά το έτος
Κατασκευή σηµείων αεριοδότησης προοδευτικό
Εγκατάσταση µετρητών κατά το έτος
Εγκατάσταση µετρητών προοδευτικό
Ενεργοί πελάτες κατά το έτος
Ενεργοί πελάτες την 31/12
Εξυπηρετούµενοι κάτοικοι την 31/12
Πωλήσεις αερίου

•

Αρ.
Αρ.
Αρ.
Αρ.
Αρ.
Αρ.
Αρ.
Αρ.
Αρ.
Εκατοµ. κ.µ.

Έτος 2012
15.077
172.375
15.928
169.100
16.472
165.383
11.536
155.158
622.354
207,9

Έτος 2013
11.357
183.732
11.595
180.695
12.027
177.410
8.695
163.853
667.699
178,1

Μεταβολή 2014 - 2013
Απόλυτες
Τιµές
%
Έτος 2014
10.217
-1.140
-10,04%
193.949
10.217
5,56%
10.133
-1.462
-12,61%
190.828
10.133
5,61%
9.608
-2.419
-20,11%
187.018
9.608
5,42%
8.316
-379
-4,36%
172.169
8.316
5,08%
707.238
39.539
5,92%
180,4
2,4
1,32%

Ενεργοποίηση Πελατών

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 οι ενεργοί πελάτες της Εταιρείας ανέρχονται σε 172.169,
ποσοστό αύξησης 5,08% ως προς τον αντίστοιχο αριθµό στο τέλος του 2013. Ο
αριθµός ενεργών πελατών αυξήθηκε το 2014 κατά 8.316. Οι ενεργοί πελάτες είναι
στα ίδια επίπεδα µε το 2013, όπου ο αριθµός των ενεργών πελατών ανήλθε σε
8.695.
• Πωλήσεις Φυσικού Αερίου
Ο όγκος πωληθέντος φυσικού αερίου κατά το έτος 2014 ανέρχεται σε 180,4
εκατοµµύρια κυβικά µέτρα, αποτυπώνοντας αύξηση κατά 2,4 εκατοµµύρια κυβικά
µέτρα ή 1,32%, ως προς το έτος 2013.
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Η µικρή αύξηση των πωλήσεων είναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσµα των
επιπρόσθετων ενεργών πελάτων αυξάνοντας την κατανάλωση στην κατηγορία της
οικιακής χρήσης.
Ειδικότερα για τις κατηγορίες κατανάλωσης:
•
Τ1, Τ2 & Τ3: παρατηρείται συνολική αύξηση των πωλήσεων κατά 1,53% (2,2
εκατοµµύρια κυβικά µέτρα) σε σύγκριση µε τις πωλήσεις του 2013.
•
•
•

Συµπαραγωγή: παρατηρείται µείωση των πωλήσεων κατά 15,20% (0,008
εκατοµµύρια κυβικά µέτρα) σε σύγκριση µε τις πωλήσεις του 2013.
Ψύξη: παρατηρείται αύξηση των πωλήσεων κατά 12,22% (0,042 εκατοµµύρια
κυβικά µέτρα) σε σύγκριση µε τις πωλήσεις του 2013.
Τ5 και T5CP (Βιοµηχανική χρήση): παρατηρείτε µικρή αύξηση των πωλήσεων
κατά 0,3% (0,1 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα) σε σύγκριση µε τις πωλήσεις του
2013.
• Κόστος Αγοράς Φυσικού Αερίου και Κατηγορίες Καταναλώσεων

Κατά το 1ο εξάµηνο του 2014 υπήρξε αναθεώρηση της Συµβατικής Τιµής Πώλησης
Αερίου, αναφορικά µε την τιµή της παραµέτρου BPq,n. που αφορά την χρέωση
ενέργειας, η οποία αντανακλά τη µείωση της τιµής Φυσικού Αερίου κατόπιν της
συµφωνηθείσας τροποποίησης της Ρωσικής Σύµβασης Προµήθειας Αερίου µεταξύ
∆.ΕΠ.Α - Gazprom, και ισχύει αναδροµικά από την 01/07/2013. Το υπολογιζόµενο
ποσό αναδροµικά (από τον Ιανουάριο 2013) το οποίο κατέβαλε η ∆ΕΠΑ στην ΕΠΑ
Θεσσαλονίκης, ανέρχεται σε 3.582.806,33 ευρώ. Η έκπτωση αυτή µετακυλίθηκε
σταδιακά έως το τέλος του έτους στους οικιακούς, εµπορικούς και βιοµηχανικούς
πελάτες που έχουν συνάψει τη νέα βιοµηχανική Σύµβαση Πώλησης φυσικού αερίου,
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη τιµολογιακή πολιτική.
Σύµφωνα µε την κοστοστρεφή τιµολογιακή πολιτική που εφαρµόζεται από το 2004,
παρέχονται εκτός από την εφεξής µείωση του κόστους αγοράς αερίου και τα
αναδροµικά ποσά έκπτωσης λόγω της συµφωνίας ∆ΕΠΑ-GAZPROM αναλογικά των
σχετικών καταναλώσεων εντός του έτους 2014. Αναλυτικότερα, η κατανοµή που
κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕ, προβλέπει ότι οι εκπτώσεις δόθηκαν για κάθε µήνα ως
ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης του µήνα προς την συνολική κατανάλωση έως
και τον Νοέµβριο του 2014 (τιµές ∆εκεµβρίου 2014), αρχής γενοµένης από τον Μάρτιο
του 2014 (τιµές Απριλίου 2014). Τον τελευταίο µήνα παροχής της αναδροµικής
έκπτωσης πραγµατοποιήθηκε η εκκαθάριση των ποσών που προέκυψε από την
απόκλιση των ποσοστών επί της µηνιαίας κατανάλωσης.

10

Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
31 ∆εκεµβρίου 2014

Επιπλέον, η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε τον Ιούνιο 2014 την
επαναδιαπραγµάτευση µε τη ∆.ΕΠ.Α. όσον αφορά στη Σύµβαση Πώλησης, µε
αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους αγοράς αερίου κατά περίπου 7% και τη
συνεπακόλουθη µείωση των τελικών τιµών προς τους καταναλωτές. Η τελική
τροποποίηση της Σύµβασης Πώλησης Αερίου υπεγράφη τον Οκτώβριο 2014 και
εφαρµόστηκε αναδροµικά από την 01/03/2014. Με βάση την ανωτέρω τροποποίηση
της Σύµβασης Πώλησης µε τη ∆.ΕΠ.Α. η Εταιρεία έλαβε επίσης το ∆εκέµβριο 2014
ένα εκκαθαριστικό τιµολόγιο (για τους µήνες Μάρτιο έως Μάιο) –ύψους
1.445.731,99 ευρώ το οποίο επηρέασε τις τιµές αερίου του Ιανουαρίου 2015.
•

Έσοδα από Πωλήσεις Φυσικού Αερίου

Τα έσοδα από τις πωλήσεις φυσικού αερίου το 2014, τα οποία περιέχουν την
παραπάνω πρόβλεψη των -1,44 εκατοµµυρίων ευρώ, ανέρχονται σε 114,137
εκατοµµύρια ευρώ, µειωµένα κατά 12,451 εκατοµµύρια ευρώ σε σύγκριση µε το
2013. Η εν λόγω µείωση οφείλεται κυρίως στο µειωµένο κόστος αερίου εξαιτίας
των µειώσεων των τιµών των ενεργειακών προϊόντων, της εφαρµογής της έκπτωσης
της συµφωνίας ∆.ΕΠ.Α.-GAZPROM και της τροποποίησης της Σύµβασης Πώλησης µε
τη ∆.ΕΠ.Α.
•

Μικτό περιθώριο κέρδους

Το µικτό κέρδος (έσοδα από τις πωλήσεις φυσικού αερίου µείον το κόστος αγοράς
φυσικού αερίου) για το 2014 διαµορφώθηκε σε 44,028 εκατοµµύρια ευρώ, µειωµένο
κατά 4,370 εκατοµµύρια ευρώ ή 9,0% σε σύγκριση µε το µικτό κέρδος 48,398
εκατοµµύρια ευρώ το 2013.
•

Ανάκτηση Πίστωσης

Οι ειδικές οικονοµικές συνθήκες καθώς και οι συνθήκες που επικρατούν στην
αγορά, που χαρακτηρίζονται κατά κύριο λόγο από την αύξηση του ποσοστού
ανεργίας (όπως αναφέρεται στην εισαγωγή), η έλλειψη ρευστότητας και η
συνακόλουθη µείωση της αγοραστικής ικανότητας των νοικοκυριών, έχουν
επηρεάσει σηµαντικά τη δυνατότητα τακτικής εξόφλησης των λογαριασµών αερίου.
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Το σωρευτικό ποσό της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2014 ανέρχεται σε 1,616 εκατοµµύρια €, παρουσιάζοντας αύξηση της
τάξης του 14,24% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ποσό στις 31 ∆εκεµβρίου 2013.
Η Εταιρεία ανέλαβε όλες τις δράσεις που προβλέπονται από την Άδεια, τους ΓΟΣ και
τις εταιρικές διαδικασίες για την ανάκτηση των οφειλών αυτών. Η Εταιρεία µε
τηλεφωνική επικοινωνία προς τους Πελάτες, συνεχείς επιστολές υπενθύµισης, εντολές
διακοπής παροχής, αποστολή εξώδικων προσκλήσεων, αγωγών και διαταγών
πληρωµής, ενέτεινε τις προσπάθειές της για συγκράτηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών
κάτω από τα όρια του προϋπολογισµού.
Κατά το 2014 εκδόθηκαν 8.597 εξώδικες προσκλήσεις έναντι 9.138 του 2013,
παρουσιάζοντας µείωση κατά 5,92%. Αντίστοιχα, κατατέθηκαν 1.653 αγωγές και 5
διαταγές πληρωµής έναντι 4.203 αγωγών και 22 διαταγών πληρωµής το 2013 (µείωση
60%). Η µείωση οφείλεται στο γεγονός ότι το 2013 υπήρχε σωρευµένος όγκος
υποθέσεων προς άσκηση αγωγής από προηγούµενα έτη. Το σύνολο των αγωγών πλέον
κατατίθενται εντός διαστήµατος 15 ηµερών από την ηµεροµηνία που οι πελάτες
φτάνουν στο επίπεδο άσκησης ένδικων ενεργειών.
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Η εισπραξιµότητα των αγωγών ήταν 42% τον ∆εκέµβριο 2013 και αυξήθηκε κατά 4%,
φτάνοντας στο 46% τον ∆εκέµβριο 2014. Για παλαιότερες υποθέσεις, η εισπραξιµότητα
ξεπερνά το 65%, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι πελάτες εξοφλούν τις οφειλές όσο
πλησιάζουν οι ηµεροµηνίες συζήτησης των αγωγών.
Η εξέλιξη των διακανονισµών οφειλών σε δόσεις το 2014 σε σύγκριση µε το 2013
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
∆ιακανονισµοί Οφειλών σε ∆όσεις

2014

2013

Αριθµός ∆ιακανονισµών

8.397

10.467

Συνολικό Ποσό (εκ. €)

13,15

24,09

Η µείωση στον αριθµό των οφειλών όσο και των πελατών οφείλεται στην
αποτελεσµατικότερη διαχείριση των πελατών µε ληξιπρόθεσµες οφειλές αλλά και στη
µειωµένη κατανάλωση λόγω καιρικών συνθηκών.
Με στόχο µεν την καλύτερη-αµεσότερη εξυπηρέτηση των Πελατών που αιτούνται
διακανονισµό και την ισότιµη αντιµετώπισή τους, αλλά και τη βελτιστοποίηση των
εισπράξεων, λαµβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, προχωρήσαµε σε
αναθεώρηση της πολιτικής διακανονισµών οφειλών σε δόσεις, λαµβάνοντας υπόψη
κριτήρια όπως:
• Το ύψος των οφειλών
• Η κατηγορία τιµολόγησης
• Το ιστορικό του πελάτη (ενεργός, απενεργοποιηµένος, αγωγή κτλ.)
• Η περίοδος υποβολής της αίτησης διακανονισµού
•

Τιµολόγηση

Η τιµολόγηση των καταναλώσεων διενεργήθηκε για όλους τους Πελάτες σύµφωνα µε
τις εταιρικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια του 2014 και εκδόθηκαν 874.137
λογαριασµοί.
Τέλος, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών, στο πλαίσιο διερεύνησης νέων
διόδων πληρωµής των λογαριασµών φυσικού αερίου, υλοποιήθηκε η νέα συνεργασία
µε τον ΣΕΠΠΠ «Επαγγελµατίες Πράκτορες Παιχνιδιών Πρόγνωσης - Συνεταιρισµός
Περιορισµένης Ευθύνης», για την εξόφληση λογαριασµών αλλά και τελών σύνδεσης σε
157 σηµεία στη Θεσσαλονίκη, µε ωράριο λειτουργίας 08.00 έως 22.00 κάθε µέρα, µαζί
µε Σαββατοκύριακα και αργίες, 357 ηµέρες το χρόνο.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Απόκτηση Πελατών & ∆ιανεµηθέντες Όγκοι Φυσικού Αερίου
Η Εταιρεία αξιοποίησε τις ιδιαίτερες συνθήκες στην αγορά ενέργειας που
χαρακτηρίζονται από:
• την ανάγκη των πελατών να µπορούν να διαχειρίζονται αυτόνοµα την
κατανάλωση µε τη µετάβασή τους από µια κεντρική εγκατάσταση
θέρµανσης στην αυτόνοµη – ανεξάρτητη χρήση.

Υπογεγραµµένες συµβάσεις κατά το έτος
Υπογεγραµµένες συµβάσεις προοδευτικό
Εξυπηρετούµενοι κάτοικοι την 31/12
∆ιανοµή αερίου

Έτος 2012 Έτος 2013 Έτος 2014
Αρ.
15.077
11.357
10.217
Αρ.
172.375 183.732 193.949
Αρ.
622.354
667.699
707.238
Εκατοµ. κ.µ.
228,5
193,5
196,7

Μεταβολή 2014 - 2013
Απόλυτες
Τιµές
%
-1.140
-10,04%
10.217
5,56%
39.539
5,92%
3,2
1,63%

Το 2014 υπεγράφησαν 10.217 νέα συµβόλαια σηµειώνοντας µείωση 10,04% σε
σύγκριση µε τα νέα συµβόλαια που υπεγράφησαν το έτος 2013. Στις 31.12.2014 ο
συνολικός προοδευτικός αριθµός των υπογεγραµµένων συµβολαίων ανήλθε σε
193.949, σηµειώνοντας αύξηση 5,56% έναντι του αντίστοιχου αριθµού στις
31.12.2013. Ο αριθµός των νέων υπογεγραµµένων συµβολαίων το 2014, ήταν
µειωµένος κατά 6% σε σχέση µε τον προϋπολογισµό για το 2014. Η διαφορά αυτή
οφείλεται κυρίως στη µειωµένη αγοραστική δύναµη των νοικοκυριών καθώς και
των ασυνήθιστα υψηλών θερµοκρασιών κατά το 1 ο τρίµηνο του 2014 που δεν
ανέδειξε επαρκώς την ανάγκη για µετάβαση στην οικονοµική λύση της χρήσης
φυσικού αερίου και µετέθεσε την απόφαση των υποψηφίων πελατών για σύνδεση
σε επόµενο χρονικό διάστηµα. Ωστόσο, η προκήρυξη της δράσης
«Αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης πετρελαίου µε συστήµατα φυσικού
αερίου σε κατοικίες» από το ΥΠΕΚΑ, επηρέασαν θετικά την πορεία της
απόκτησης νέων πελατών τους τελευταίους µήνες του έτους, δηµιουργώντας το
αντίστοιχο κλίµα στην αγορά µε αποτέλεσµα την υπογραφή 3.304 νέων
συµβολαίων εντός του τελευταίου τριµήνου του 2014.
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Το 95% των συµβολαίων αφορούν χρήση φυσικού αερίου για αυτόνοµη θέρµανση
ενώ το 5% περίπου αφορά χρήση φυσικού αερίου για κεντρική θέρµανση, οικιακή
και µη καθώς και εµπορική και βιοµηχανική χρήση.
Τα νέα συµβόλαια αφορούν το υφιστάµενο δίκτυο και µικρές επεκτάσεις δικτύου έως
είκοσι πέντε µέτρα, όπως προβλέπει η Άδεια, σύµφωνα µε τις αιτήσεις των
καταναλωτών ή στην περίπτωση της προγραµµατισµένης επέκτασης του δικτύου,
σύµφωνα µε το καταγεγραµµένο ενδιαφέρον των πελατών και τις δυνατότητες
εµπορικής ανάπτυξης της εκάστοτε περιοχής.
Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας από τα τέλη σύνδεσης το 2014 ανέρχονται σε 3,27
εκατοµµύρια Ευρώ, µειωµένα κατά 10,8% σε σχέση µε τον προϋπολογισµό για το 2014.
Οι όγκοι διανεµηθέντος φυσικού αερίου κατά το έτος 2014 ανέρχονται σε 196,69
εκατοµµύρια κυβικά µέτρα, αποτυπώνοντας αύξηση 3,16 εκατοµµυρίων κυβικών
µέτρων, ποσοστό 1,63%, ως προς το έτος 2013.
Οι διανεµηθέντες όγκοι επιµερίζονται σε 180,43 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα για τις
πωλήσεις της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, σε 10,41 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα για τη
∆ΕΠΑ και σε 5,85 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα για τη ΣΙ∆ΕΝΟΡ.

Προωθητικές ενέργειες
Το έτος 2014 πραγµατοποιήθηκαν προωθητικές ενέργειες στο υφιστάµενο δίκτυο
αλλά και στις περιοχές ανάπτυξης νέου δικτύου, σύµφωνα µε το Marketing Plan και
βάσει των εκάστοτε τάσεων της αγοράς και των αποτελεσµάτων της εσωτερικής
έρευνας δίνοντας έµφαση στην οικονοµία που προσφέρει το φυσικό αέριο αλλά και
στην ευκολία της χρήσης του σε σχέση µε τα ανταγωνιστικά καύσιµα.
Από τον Φεβρουάριο 2014 ξεκίνησε η προβολή της νέας διαφηµιστικής καµπάνιας,
δίνοντας έµφαση στην οικονοµία (σε ποσοστό άνω του 40%) που προσφέρει το φυσικό
αέριο αλλά και στην ευκολία της χρήσης του σε σχέση µε τα ανταγωνιστικά καύσιµα.
Τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν ΜΜΕ (εφηµερίδες, ραδιόφωνα & ΤV τοπικής
εµβέλειας) καθώς επίσης και έντυπα δήµων, καταχωρίσεις σε κλαδικά έντυπα, εταιρικά
φυλλάδια, αφίσες και χορηγίες σε εκδηλώσεις.
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Επιπλέον, η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης πραγµατοποίησε έρευνα ικανοποίησης των
καταναλωτών κατά το έτος 2014, σύµφωνα µε την οποία τόσο το επίπεδο ικανοποίησης
από τη συνολική διαδικασία σύνδεσης όσο και από τη χρήση του φυσικού αερίου
ανήλθε σε 96%.
Σε σχέση µε το έτος 2013 το συνολικό κόστος της εµπορικής καµπάνιας παραµένει στα
ίδια επίπεδα.

Ανάπτυξη ∆ικτύου Φυσικού Αερίου
Η ανάπτυξη του δικτύου επικεντρώθηκε στη βελτίωση της κάλυψης στις περιοχές
µε χαµηλότερα ποσοστά εκµετάλλευσης του υφιστάµενου δικτύου όπως: Περαία,
Εύοσµος, ∆ιαβατά, Ευκαρπία, Μετέωρα, Ασβεστοχώρι, και Πεύκα (Ρετζίκι).
Η κάλυψη του δικτύου στους περισσότερους δήµους είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική,
µε το συνολικό ποσοστό να ανέρχεται σε 59,72%, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να
τροφοδοτηθεί άµεσα η πλειονότητα των παροχών από το ενεργό δίκτυο φυσικού
αερίου.
Παράλληλα, συνεχίστηκαν και κατά το έτος 2014 οι εργασίες για την κατασκευή
υποδοµών σε ενεργό δίκτυο σε νέους ∆ήµους (Νέα Μαγνησία του δήµου ∆έλτα και
Νέα Ραιδεστός του δήµου Θέρµης) προκειµένου να αναπτυχθεί δίκτυο το οποίο θα
ικανοποιήσει το µέγιστο αριθµό των αιτήσεων σύνδεσης που υποβάλλονται σε όλη
την έκταση των δήµων. Οι νέες αυτές υποδοµές επηρεάζουν σηµαντικά το µέσο
ποσοστό κάλυψης.
Ο αριθµός των µέτρων ανά ενεργοποιηµένο πελάτη αποτελεί έναν από τους πλέον
κρίσιµους δείκτες αξιολόγησης της εκµετάλλευσης του δικτύου φυσικού αερίου.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, για το σύνολο της περιοχής της Θεσσαλονίκης ο δείκτης
ανήλθε στα 5,47 m δικτύου ανά ενεργοποιηµένο πελάτη, παρουσιάζοντας βελτίωση
σε σχέση µε την τιµή των 5,60 m που κατεγράφη στις 31 ∆εκεµβρίου 2013, ενώ
βελτιώθηκαν και οι επιµέρους δείκτες στις περιοχές όπου αναπτύχθηκε για πρώτη
φορά το δίκτυο λόγω της περαιτέρω ανάπτυξης του δικτύου και της διείσδυσης που
επετεύχθη.
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Κατασκευαστικές ∆ραστηριότητες
Στον ακόλουθο πίνακα επισηµαίνονται οι κατασκευαστικές δραστηριότητες κατά τη
διάρκεια του έτους 2014 και των δύο προηγουµένων ετών και η σύγκριση µε τα µεγέθη
της προηγούµενης χρήσης:

Κατασκευή δικτύου 4 bar κατά το έτος
Κατασκευή δικτύου 4 bar προοδευτικό
Κατασκευή συνδέσεων κατά το έτος
Κατασκευή συνδέσεων προοδευτικό
Κατασκευή σηµείων αεριοδότησης κατά το έτος
Κατασκευή σηµείων αεριοδότησης προοδευτικό
Εγκατάσταση µετρητών κατά το έτος
Εγκατάσταση µετρητών προοδευτικό

χλµ.
χλµ.
Αρ.
Αρ.
Αρ.
Αρ.
Αρ.
Αρ.

Έτος 2012

Έτος 2013

Μεταβολή 2014 - 2013
Απόλυτες
Έτος 2014
Τιµές
%

38,4
954,3
2.923
38.329
15.928
169.100
16.472
165.383

34,8
989,1
2.343
40.672
11.595
180.695
12.027
177.410

35,4
1.024,5
2.391
43.063
10.133
190.828
9.608
187.018

0,6
35,4
48
2.391
-1.462
10.133
-2.419
9.608

1,86%
3,58%
2,05%
5,88%
-12,61%
5,61%
-20,11%
5,42%

Οι δραστηριότητες επέκτασης του δικτύου, κατασκευής παροχετευτικών αγωγών και
σηµείων αεριοδότησης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, πραγµατοποιήθηκε τηρώντας
τους όρους της Αδείας, σύµφωνα µε το πλάνο κατασκευών, ακολουθώντας το ρυθµό
απόκτησης νέων Συνδέσεων.
Ο αριθµός των κατασκευασµένων σηµείων αεριοδότησης ανήλθε σε 10.133, µε µείωση
8,7% συγκριτικά µε τον Προϋπολογισµό του 2014, ενώ αντίστοιχα η κατασκευή των
παροχετευτικών αγωγών, ανήλθε στα επίπεδα του Προϋπολογισµού.
Οι εργασίες επέκτασης του δικτύου διανοµής πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τον
Προϋπολογισµό του 2014, κατασκευάζοντας 35,4 χλµ νέου δικτύου Πολυαιθυλενίου.
Ειδικότερα, σχετικά µε την ανάπτυξη δικτύου σε νέες ∆ηµοτικές Ενότητες ∆ήµων, στη
∆ηµοτική Ενότητα Νέας Ραιδεστού του ∆ήµου Θέρµης πραγµατοποιήθηκαν επεκτάσεις
µήκους 2,6 χλµ, στη ∆ηµοτική Ενότητα Νέας Μαγνησίας του ∆ήµου ∆έλτα 1,9 χλµ, για
τη σύνδεση στο Ίδρυµα Άγιος Παντελεήµονας Θεσσαλονίκης 2,6 χλµ, στη ∆ηµοτική
Ενότητα Περαίας του ∆ήµου Θερµαϊκού 2,1 χλµ, στη ∆ηµοτική Ενότητα
Ασβεστοχωρίου του ∆ήµου Πυλαίας Χορτιάτη 0,7 χλµ, και στις Εργατικές κατοικίες
της ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας του ∆ήµου ∆έλτα πραγµατοποιήθηκαν νέες
επεκτάσεις µήκους 1,15 χλµ.
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Από τον Μάιο 2014 είναι σε ισχύ οι δύο νέες συµβάσεις εργολαβίας σε Ανατολική &
∆υτική Θεσσαλονίκη µε αναδόχους τις εταιρίες Α. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ-Σ. ΤΣΟΛΠΙ∆ΗΣ
–MULTIGAS Ο.Ε. και EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
προϋπολογισµοί τους ανέρχονται σε 6,1 & 6,6 εκατοµµύρια ευρώ αντίστοιχα.

Οι

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του έτους πραγµατοποιήθηκαν ειδικές εργασίες, όπως η
εγκατάσταση αγωγού φυσικού αερίου µε τη µέθοδο της τηλεκατευθυνόµενης
διάτρησης (directional drilling) σε βάθος περίπου 6 µέτρων για το πέρασµα των
σιδηροδροµικών γραµµών του ΟΣΕ για την αεριοδότηση του ∆∆ Νέας Μαγνησίας.
Αντίστοιχη εργασία διάτρησης πραγµατοποιήθηκε και στον κόµβο Ευκαρπίας της
περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, µήκους 70µ, στα πλαίσια των έργων κατασκευής
ανισόπεδων κόµβων. Οµοίως, εγκαταστάθηκαν σταθµοί µείωσης και µέτρησης
(G.R.M.) σε µεγάλους καταναλωτές και ειδικότερα στην τσιµεντοβιοµηχανία ΤΙΤΑΝ,
καθώς και τρεις σταθµοί στην βιοµηχανική ζώνη Θεσσαλονίκης.
Επιπλέον πραγµατοποιήθηκε η εγκατάσταση και κατασκευή του Σταθµού Μέτρησης
για το δεύτερο Πρατήριο Συµπιεσµένου Φυσικού Αερίου (CNG) στην περιοχή της
Ιωνίας στη Θεσσαλονίκη, όπου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τέθηκαν σε
ισχύ ειδικά µέτρα ασφαλείας από την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΑΕ σε συνεργασία µε τη
Γενική ∆ιεύθυνση Τροχαίας, τόσο κατά την εκσκαφή όσο και κατά τη διάρκεια της
εγγυηµένης σύνδεσης µε τον ενεργό χαλύβδινο αγωγό (Hot-Tapping).
Επίσης, τέθηκαν σε λειτουργία δύο Σταθµοί Ενδιάµεσης Μείωσης (I.R.I.) στην περιοχή
της ∆.Ε. Ευόσµου, ένας στο κέντρο του ∆ήµου για την καλύτερη εξισορρόπηση και
λειτουργία του δικτύου κι ένας άνωθεν της περιφερειακής οδού για την αεριοδότηση
του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος της Νικόπολης, λαµβάνοντας ιδιαίτερα µέτρα
ασφαλείας, σε συνεννόηση µε τις τοπικές αρχές, κατά την εγγυηµένη σύνδεση µε τον
ενεργό χαλύβδινο αγωγό (Hot-Tapping).
Σε συνεργασία µε διάφορους Τοπικούς Φορείς, πραγµατοποιήθηκε ο σχεδιασµός
και ο συντονισµός για διάφορες εργασίες αποξήλωσης και µετατόπισης τµηµάτων
δικτύου Φυσικού Αερίου Χαµηλής Πίεσης και ιδιαίτερα µε την “Εγνατία Οδό” για
την κατασκευή υποδοµών Φυσικού Αερίου πριν από την υλοποίηση των
ανισόπεδων κόµβων κατά µήκος της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης.
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Στο ίδιο πνεύµα συνεργασίας, διεξήχθησαν αλλεπάλληλες συναντήσεις µε την
Κοινοπραξία

για

την

Κατασκευή

του

Μετρό

Θεσσαλονίκης

για

τον

προγραµµατισµό των εργασιών που αφορούσαν µετακινήσεις δικτύων Φυσικού
Αερίου Μέσης και Χαµηλής Πίεσης. Στα πλαίσια των ανωτέρω δραστηριοτήτων
πραγµατοποιήθηκαν οι κάτωθι εργασίες :
1. Στάση Μίκρα, ∆ήµος Θέρµης, 170 µέτρα ∆ικτύου ΧΠ
2. Στάση Καλαµαριά, ∆ήµος Καλαµαριάς, 160 µέτρα ∆ικτύου ΧΠ
3. Στάση Βρυούλων, ∆ήµος Καλαµαριάς, 60 µέτρα ∆ικτύου ΧΠ
4. Στάση ∆ελφών, ∆ήµος Θεσσαλονίκης, 40 µέτρα ∆ικτύου ΧΠ
5. Στάση Αγίας Σοφίας, ∆ήµος Θεσσαλονίκης, 70 µέτρα ∆ικτύου ΧΠ
6. Περιοχή Αλλατίνη, ∆ήµος Πυλαίας Χορτιάτη, Χαλύβδινο ∆ίκτυο ΜΠ,
Μετατόπιση βανοστασίου

Μεταβίβαση Παγίων
Στη διάρκεια του έτους 2014 η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης µεταβίβασε στη ∆ΕΠΑ το
δίκτυο για την περίοδο Νοέµβριος 2013 – Οκτώβριος 2014 συνολικής αξίας
9.215.356,66 €. Μεταβιβάστηκαν οι παρακάτω κατηγορίες Παγίων:
•

35.269,50 µέτρα δικτύου πολυαιθυλενίου αξίας 2.543.240,00 €

•

298,22 µέτρα χαλύβδινου δικτύου αξίας 85.704,85 €

•

3 M/R σταθµούς αξίας 108.847,10 €

•

βιοµηχανικές συνδέσεις (104,35 µ.) αξίας 70.600,95 €

•

2.375 παροχετευτικοί αγωγοί (17.344,30 µ.) αξίας 2.702.412,59 €

•

7.581 σηµεία παροχής αερίου (75.345.09 µ.) αξίας 3.177.903,49 €

•

11.809 µετρητές αξίας 279.306,04 €

Τα 8.968.015,02 € αφορούν εργασίες κατασκευής, 177.486,29 € αφορούν εργασίες
έκτακτης συντήρησης (τροποποιήσεις/αντικαταστάσεις) και τα 69.855,35 € εργασίες
(scada) τηλεέλεγχος – τηλεµέτρηση.
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Βάσει των συµβάσεων τις οποίες η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης έχει υπογράψει µε τους
Αναδόχους κατασκευής έργων/παροχής υπηρεσιών, ελέγχθηκαν 12.368 επιµετρητικά
φύλλα από τα οποία 717 αφορούσαν εργασίες κατασκευής ∆ικτύου, 2506 εργασίες
κατασκευής

παροχετευτικών

αγωγών,

8.856

εργασίες

κατασκευής

σηµείων

αεριοδότησης και 289 εργασίες άµεσης επέµβασης, και εκδόθηκαν πιστοποιητικά
πληρωµών ύψους 6.481.691,56 €, ενώ το κόστος των υλικών που εγκαταστάθηκαν
στα έργα ανέρχεται στο ποσό των 1.031.231,38 ευρώ.
∆ιαχείριση Υλικών
Το Ισοζύγιο Υλικών της κεντρικής αποθήκης για το έτος 2014, ανέρχεται στο ποσό
των

€ 1,22 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 21% σε σχέση µε το αντίστοιχο του

∆εκεµβρίου 2013 (€ 1,01 εκ.), λόγω των νέων Συµβάσεων Προµήθειας Υλικών που
έγιναν σε βάθος διετίας (2014-2015).
Οι προµήθειες των υλικών για το έτος 2014 πραγµατοποιήθηκαν µε βάση τον
εγκεκριµένο προϋπολογισµό.
Η διάθεση των υλικών από την Κεντρική Αποθήκη προς τους εργολάβους και τα
συνεργεία ΕΠΑ (ποσότητες που συλλέχθηκαν τη στιγµή της αίτησης) το 2014
ανήλθε στο € 0,92 εκ. έναντι € 1,26 εκ. το 2013. Ο όγκος των συνολικών
παραγγελιών υλικών για το 2014 ανήλθε στο € 1,12 εκ., ενώ ο µέσος όρος
αποθέµατος κατά τη διάρκεια του έτους κυµάνθηκε στο € 1,17 εκ.
Κατά τη διάρκεια του 2014 εκποιήθηκαν υλικά συνολικής αξίας € 14 χιλ. και
τιµολογήθηκε το ποσό των € 1,6 χιλ.
Επίσης, διεκπεραιώθηκε το κλείσιµο όλων των µη ενεργών αποθηκευτικών χώρων των
εργολαβιών, που έληξαν κατά τη διάρκεια του έτους και τιµολογήθηκε το ποσό των €
34,5 χιλ.
Τέλος, κατά τη διάρκεια του 2014, τροποποιήθηκε η µελέτη πυρασφάλειας και
πραγµατοποιήθηκαν διορθωτικές εργασίες για τη βελτίωση της πυροπροστασίας.
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Έλεγχος Μελετών/Εγκαταστάσεων Αερίου και Ενεργοποιήσεις Νέων Συνδέσεων
Ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο αποτελεί ο συστηµατικός έλεγχος όλων των
εσωτερικών εγκαταστάσεων και η χορήγηση των αδειών χρήσης στους πελάτες,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τις εταιρικές διαδικασίες. Κατά τη διάρκεια
του έτους εκτελέστηκαν 10.985 έλεγχοι εσωτερικών εγκαταστάσεων, ελέγχθηκαν
14.058 φάκελοι µελετών και εκδόθηκαν 11.139 άδειες χρήσης.
Κύριο µέληµα της Εταιρείας αποτέλεσε η βελτιστοποίηση του δείκτη του όγκου
κατανάλωσης ανά ενεργοποιηµένη παροχή. Συνεπώς, οι πελάτες – των οποίων το
σηµείο αεριοδότησης, αρµοδιότητας Ε.Π.Α., έχει ήδη κατασκευαστεί – καλούνται
έγκαιρα και συστηµατικά να προχωρήσουν στις εργασίες υλοποίησης της
εσωτερικής εγκατάστασης και να προσκοµίσουν τα απαραίτητα έγγραφα για τον
έλεγχο και την ενεργοποίηση της παροχής. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το 97% των
κατασκευασµένων σηµείων παροχής να έχει πλέον ενεργοποιηθεί.
Κατά το έτος 2014, πραγµατοποιήθηκαν 9.608 ενεργοποιήσεις νέων συνδέσεων,
ώστε οι ενεργοποιηµένοι πελάτες της Εταιρείας ανέρχονται στις 31/12/14 σε
186.269, ποσοστό αύξησης 5,45% ως προς τον αντίστοιχο αριθµό στο τέλος του
2013.
Οι µελέτες πολεοδοµίας που θεωρήθηκαν στη Θεσσαλονίκη κατά το έτος 2014
ανέρχονται σε 215, εκ των οποίων µόνο 142, έναντι 144 το 2013, ενώ οι αντίστοιχες
βεβαιώσεις ολοκλήρωσης της εγκατάστασης που εκδόθηκαν κατόπιν διεξαγωγής
αυτοψίας ανέρχονται σε 88 παρουσιάζοντας πτώση κατά 28% ως προς το 2013. Η
µείωση αυτή είναι φυσικό επακόλουθο της µεγάλης µείωσης της οικοδοµικής
δραστηριότητας σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη.

21

Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
31 ∆εκεµβρίου 2014

∆ιαχείριση ∆ικτύου και Άµεση Επέµβαση
Οι δραστηριότητες ∆ιαχείρισης και Συντήρησης του δικτύου εστιάζουν σε θέµατα
ασφάλειας του συστήµατος διανοµής του φυσικού αερίου σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο ΦΕΚ 1712 (Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης των δικτύων
διανοµής αερίου µέσης και χαµηλής πίεσης).
Η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης εφαρµόζει έγγραφες διαδικασίες προληπτικής συντήρησης και
αντιµετώπισης εκτάκτων περιστατικών και οι επεµβάσεις διαχωρίζονται σε δύο
κατηγορίες ,στην διορθωτική συντήρηση και στην προληπτική συντήρηση.
Πιο συγκεκριµένα για το έτος 2014:
-

Ελέγχθηκαν, επιθεωρήθηκαν και συντηρήθηκαν σταθµοί διανοµής και
συγκροτήµατα µείωσης και µέτρησης βιοµηχανικών και εµπορικών
καταναλωτών, σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα του έτους 2014. (Ειδικότερα,
πραγµατοποιήθηκαν εργασίες που αφορούσαν ετήσια συντήρηση, προληπτικούς
ελέγχους διµήνου/τριµήνου, επιδιορθωτικές ενέργειες, όπως εργασίες πλήρους
συντήρησης τύπου Α1 σε 54 σταθµούς µέτρησης και ρύθµισης εκ των οποίων οι
9 αφορούσαν σταθµούς διανοµής τύπου 19/4 bar - σταθµοί IRI - και 45
αφορούσαν σταθµούς τροφοδότησης βιοµηχανικών πελατών - σταθµοί GRM,
271 λειτουργικούς ελέγχους τύπου Α3 και 1.592 οπτικούς ελέγχους).

-

Ελέγχθηκαν, επιθεωρήθηκαν και συντηρήθηκαν 2.679 θαµµένες βάνες του
δικτύου Χαµηλής Πίεσης (ετήσια συντήρηση, επιδιορθωτικές ενέργειες).

-

Ελέγχθηκαν, επιθεωρήθηκαν και συντηρήθηκαν 210 θαµµένες βάνες και
βανοστάσια του δικτύου Μέσης Πίεσης (ετήσια συντήρηση, προληπτικοί
έλεγχοι εξαµήνου, επιδιορθωτικές ενέργειες).

-

Ελέγχθηκαν, επιθεωρήθηκαν και συντηρήθηκαν 77 εγκαταστάσεις Τηλεελέγχου και Τηλεχειρισµού συστηµάτων SCADA (προληπτικοί έλεγχοι διµήνου,
επιδιορθωτικές ενέργειες). Επιπλέον είναι σε εξέλιξη η σύνταξη µελέτης για την
αναβάθµιση/αντικατάσταση των συστηµάτων SCADA.

-

Ελέγχθηκαν, επιθεωρήθηκαν και συντηρήθηκαν 5 σταθµοί καθοδικής
προστασίας του δικτύου Μέσης Πίεσης (ετήσια συντήρηση, προληπτικοί
έλεγχοι εξαµήνου, επιδιορθωτικές ενέργειες). Επιπλέον µέσω ειδικής σύµβασης
ο ∆ΕΣΦΑ διεξήγαγε µετρήσεις στο πεδίο προκειµένου να προβεί σε µελέτη του
συστήµατος και σε υπολογισµό του δείκτη κινδύνου (τα αποτελέσµατα
αναµένονται στο πρώτο τετράµηνο του 2015).
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-

Πραγµατοποιήθηκε η προγραµµατισµένη αναζήτηση διαρροών στο δίκτυο
διανοµής χαµηλής και µέσης πίεσης. Κατά τη διάρκεια του 2014 διενεργήθηκε
εποχούµενη αναζήτηση διαρροών σε δίκτυο µήκους 540 χλµ. περίπου και πεζή
αναζήτηση διαρροών σε δίκτυο µήκους 13,2 χλµ. περίπου ενώ ελέγχθηκαν
επίσης τα δίκτυα που γειτνιάζουν µε τα εργοτάξια κατασκευής του Μετρό (2
φορές το έτος).

-

Εκδόθηκαν 465 επιστολές ενηµέρωσης σχετικά µε την ύπαρξη δικτύου φυσικού
αερίου προς οργανισµούς ή εργολάβους σχετικά µε έργα τρίτων φορέων .

-

Πραγµατοποιήθηκε η δραστηριότητα περιπολίας (Patrolling) σε όλο το µήκος
του δικτύου Μέσης και Χαµηλής Πίεσης 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. Η εν λόγω δραστηριότητα διενεργείται από εξωτερικές
εταιρείες µε συνεχή συντονισµό και επίβλεψη στο πεδίο του προσωπικού της
εταιρείας.

-

∆ιαχειρίστηκαν άµεσα περιστατικά έκτακτης επέµβασης (∆υσλειτουργίες),
ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το έτος 2014 η ΕΠΑ ανταποκρίθηκε σε 999
περιστατικά, 584 εντός 8ωρου και 415 εκτός 8ωρου, σε 481 επιβεβαιώθηκε η
αναγγελία του πελάτη και σε 518 όχι ενώ σε 64 χρειάστηκε η συνδροµή
εξωτερικής συνεργαζόµενης εταιρίας για την ολοκλήρωση της επέµβασης.

-

Ελέγχθηκαν δειγµατοληπτικά µετρητές πριν την αρχική τους τοποθέτηση µέσω
εξωτερικού εργαστηρίου σύµφωνα µε τις εταιρικές οδηγίες.

-

Πραγµατοποιήθηκαν διάφορες διορθωτικές επεµβάσεις όπως επιδιόρθωση ή
αντικατάσταση µειωτών, µετρητών, ερµαρίων, µονωτικών συνδέσµων,
καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου σταθµών, βαφές περιφράξεων και άλλα.

-

Συντηρήθηκε και επιθεωρήθηκε ο εταιρικός εξοπλισµός των οχηµάτων και της
αποθήκης.

-

Πραγµατοποιήθηκαν διάφορες επεµβάσεις στο δίκτυο Μέσης και Χαµηλής
Πίεσης για την ενεργοποίηση νέων τµηµάτων αγωγών µε πιο χαρακτηριστικές
την σύνδεση µέσω διαδικασίας Hot–tapping σε δίκτυο Μέσης Πίεσης δύο νέων
σταθµών διανοµής στον Εύοσµο, τον Μάιο του 2014, και του 2ου σταθµού CNG
τον Νοέµβριο 2014.
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Επίσης το προσωπικό της εταιρείας συµµετείχε σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε πιο
χαρακτηριστικές τις παρακάτω δράσεις:
-

Εντός του µηνός Μαρτίου διοργανώθηκε παρουσίαση των τεχνικών
χαρακτηριστικών ενός σταθµού ∆ιανοµής (Τ.Λ. 17-01 περιοχή Σταυρούπολης)
σε σπουδαστές ειδικότητας «Τεχνικών Αερίων Καυσίµων» του Ευκλείδη της
3ης ΕΠΑ.Σ Θεσσαλονίκης – 4ου ΣΕΚ από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό
της εταιρείας.
Η εκπαιδευτική επίσκεψη διοργανώθηκε στις 18/03/2014, κατόπιν σχετικού
αιτήµατος προς την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της σύνδεσης του
µαθήµατος µε την αγορά εργασίας. Συνολικά παραβρέθηκαν 17 µαθητές και 2
καθηγητές.

Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών και Άµεσης Επέµβασης
Από τις 14 Απριλίου 2014 πραγµατοποιήθηκε η µετάπτωση του τηλεφωνικού κέντρου
της ΕΠΑ Θεσσαλίας στη Θεσσαλονίκη µε την µετεγκατάστασή του τηλεφωνικού
κέντρου σε νέο χώρο και µε προσθήκη υλικοτεχνικής υποδοµής και προσωπικού για
την αρτιότερη λειτουργία της Υπηρεσίας.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των υπηρεσιών, από τον Σεπτέµβριο
2014 λειτουργεί ο νέος πενταψήφιος αριθµός (11 150) για την τηλεφωνική
εξυπηρέτηση των Πελατών και ο νέος πενταψήφιος αριθµός για την Έκτακτη
Επέµβαση (10 302) για τα θέµατα σε σχέση µε τη λειτουργία του δικτύου φυσικού
αερίου.
Η λειτουργία της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης συνεχίζει µε βελτιωµένα αποτελέσµατα
σ΄ ότι αφορά τον αριθµό των εξυπηρετούµενων κλήσεων, τον χρόνο αναµονής των
πελατών και τον µέσο χρόνο εξυπηρέτησης των κλήσεων.
Το ποσοστό των εξυπηρετούµενων κλήσεων σύµφωνα µε τα στατιστικά δεδοµένα
αυξάνεται κάθε χρόνο ενώ η ποιότητα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης είναι αισθητά
βελτιωµένη. Ο µέσος χρόνος αναµονής είναι 51 δευτερόλεπτα ενώ ο µέσος χρόνος
εξυπηρέτησης των κλήσεων είναι στα 2:16 λεπτά.
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Επιπλέον, στο 1ο εξάµηνο του 2014 αναβαθµίστηκε το σύστηµα αναφορών µε
προσθήκη εξειδικευµένων εργαλείων για την καλύτερη παρακολούθηση και
βελτιστοποίηση της υπηρεσίας.
Σε ότι αφορά το τηλεφωνικό κέντρο Έκτακτης Επέµβασης, οι εισερχόµενες
τηλεφωνικές κλήσεις από Πελάτες της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ή πολίτες/Αρχές
προκειµένου να ενηµερώσουν για οποιοδήποτε ζήτηµα σχετίζεται µε τη λειτουργία του
δικτύου του φυσικού αερίου, απαντώνται εντός 30 δευτερολέπτων.

Μετρήσεις Φυσικού Αερίου
Η µέτρηση των καταναλώσεων διενεργήθηκε κανονικά για όλους τους πελάτες κατά τη
διάρκεια του έτους 2014, όπου πραγµατοποιήθηκαν 540.488 επιτόπιες καταγραφές
ενδείξεων µετρητών και 215.983 τηλεφωνικές.

Ασκήσεις Ετοιµότητας
- Η Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. διεξήγαγε και εκτέλεσε µε επιτυχία στις
28/12/2014 άσκηση ετοιµότητας. Σκοπός της άσκησης ήταν η αύξηση της
ετοιµότητας και αποτελεσµατικότητας των Υπηρεσιών σε δυσλειτουργία του
συστήµατος διανοµής φυσικού αερίου σε αγωγό χαµηλής πίεσης πολυαιθυλενίου
και ειδικότερα σε συµβάν διαρροής φυσικού αερίου.
Στην άσκηση συµµετείχαν το προσωπικό της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, η ανάδοχος
εργοληπτική εταιρία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η ΕΛ.ΑΣ. Το συµβάν
εξελίχθηκε στην περιοχή της Αδείας της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης στην οδό Γιαννιτσών
µε Κωλέττη, στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης.
Το προσωπικό της Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κινητοποιήθηκε άµεσα µετά την
κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο (Emergency call center) στο τηλέφωνο 10302,
πραγµατοποιώντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες και ελέγχους στο σύστηµα
διανοµής φυσικού αερίου. Στο συµβάν τηρήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες και
οδηγίες για την αποκατάσταση του συστήµατος διανοµής φυσικού αερίου και η
άσκηση ολοκληρώθηκε µε την αποτελεσµατική συνδροµή όλων των εµπλεκόµενων
φορέων.
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- Εντός του µηνός Απριλίου ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η άσκηση µε ονοµασία
«ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2014» στην οποία συµµετείχε προσωπικό της εταιρείας (Τεχνικοί,
Μηχανικοί, Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Έκτακτης Επέµβασης).
Η άσκηση τελούσε υπό τη διοργάνωση και εποπτεία του Πυροσβεστικού Σώµατος
και έλαβε χώρα στο 7ο ∆ηµοτικό σχολείο του ∆ήµου Ευόσµου- Κορδελιού στις 29
Απριλίου 2014. Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε «έρευνα και διάσωση
παγιδευµένων ατόµων από µερική κατάρρευση 2ου ορόφου κτιρίου σχολείου λόγω
σεισµού και κατάσβεση πυρκαγιάς στο χώρο του λεβητοστασίου όπου γίνεται
χρήση φυσικού αέριου».
Στην άσκηση συµµετείχαν επίσης δυνάµεις της Ελληνικής Αστυνοµίας, δυνάµεις
του

ΕΚΑΒ,

προσωπικό

του

∆ήµου

Κορδελιού-Ευόσµου

και

εθελοντικές

οργανώσεις.
Γενικά σκοπός των ασκήσεων είναι η αξιολόγηση της ετοιµότητας και της
αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων.
Επιθεώρηση Συντήρησης Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου που έχουν συµπληρώσει
τετραετία από την Αρχική Λειτουργία
Η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της ασφαλούς λειτουργίας των εσωτερικών
εγκαταστάσεων µε τη µέγιστη οικονοµία στην χρήση φυσικού αερίου, υλοποίησε
δειγµατοληπτικούς ελέγχους των εσωτερικών εγκαταστάσεων προκειµένου να
διαπιστωθεί η διενέργεια των εργασιών συντήρησης εκ µέρους των καταναλωτών και η
ύπαρξη του Πιστοποιητικού Επανελέγχου Στεγανότητας Σωληνώσεων που απαιτείται
για εγκαταστάσεις που έχουν συµπληρώσει 4 έτη από την αρχική λειτουργία σύµφωνα
µε τα όσα ορίζονται στον «Τεχνικό Κανονισµό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού
Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 500mbar» (ΦΕΚ 976/Β/ 28.03.2012).
Κατά την διάρκεια του 2ου τριµήνου του 2014 ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική
διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου και υπογράφηκε η σχετική σύµβαση (∆Π140215/10.07.2014).
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Στο πλαίσιο υλοποίησης των επανελέγχων και για την ορθή ενηµέρωση, απεστάλησαν
σχετικές επιστολές στους Συλλόγους Μηχανικών και Εγκαταστατών για την δράση,
απεστάλησαν 5.272 επιστολές ενηµέρωσης στους καταναλωτές, αναρτήθηκε σχετική
ανακοίνωση στην εταιρική ιστοσελίδα, απεστάλη Newsletter και δηµοσιεύθηκαν
ανακοινώσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.
Το δείγµα που επιλέχθηκε αφορούσε εγκαταστάσεις που έχουν τροφοδοτηθεί από το
2000 έως και το 2009 των κατηγοριών Τ3, Τ3Α και Τ5 επικεντρώνοντας στις
εγκαταστάσεις κεντρικών θερµάνσεων, εµπορικών χρήσεων και δηµόσιων / δηµοτικών
κτιρίων.
Κατά τη διάρκεια της Σύµβασης υλοποιήθηκαν 796 έλεγχοι και επανέλεγχοι, όπου
διαπιστώθηκε ότι οι εργασίες συντήρησης εκ µέρους των καταναλωτών και η ύπαρξη
του Πιστοποιητικού Επανελέγχου Στεγανότητας Σωληνώσεων, είχε υλοποιηθεί στο
72% στις εγκαταστάσεις όπου διενεργήθηκε η αρχική επιθεώρηση και στο 96% στις
εγκαταστάσεις όπου πραγµατοποιήθηκε επανέλεγχος. Οι εγκαταστάσεις όπου δεν ήταν
δυνατή η διαπίστωση της ύπαρξης του Πιστοποιητικού Επανελέγχου (π.χ. αλλαγή
χρήσης, αδυναµία επικοινωνίας), διαχειρίζονται από την Υπηρεσία Ελέγχου
Εσωτερικών Εγκαταστάσεων.
∆ιαχείριση Παραπόνων
Για το έτος 2014 τα υποβληθέντα παράπονα επιλύθηκαν εντός του χρόνου που
ορίζεται από εσωτερική εταιρική διαδικασία περί διαχείρισης παραπόνων (δηλαδή
21 ηµέρες). Καθυστερήσεις δεν υπήρξαν στις σχετικές γνωµοδοτήσεις µε
αποτέλεσµα

να

προωθούνται

οι

σχετικές

απαντήσεις

προς

όλους

τους

ενδιαφερόµενους εντός του προαναφερθέντος χρόνου.
Επιπλέον, µε την εφαρµογή του λειτουργικού συστήµατος CRM, υπάρχουν
σηµάνσεις οι οποίες ειδοποιούν για τον αναµενόµενο χρόνο επίλυσης των
παραπόνων µε σκοπό την προώθηση σχετικής απάντησης, στοιχείο που βοηθά στον
έλεγχο και την αποφυγή πιθανών καθυστερήσεων.
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Εξωτερικές Σχέσεις
Κατά το 2014, οι σχέσεις µε τους ∆ηµόσιους και ∆ηµοτικούς Φορείς, τόσο σε
Εθνικό (Υπουργεία, Επιτροπή Ανταγωνισµού) όσο και σε Τοπικό (∆ήµοι,
Περιφέρεια) επίπεδο, παραµένουν σε άριστο επίπεδο συνεργασίας, όπως και οι
σχέσεις µε τη ∆ΕΠΑ και µε το ∆ΕΣΦΑ.
Αντίστοιχα, οι σχέσεις µε τη Ρ.Α.Ε. χαρακτηρίζονται πάντα από πλήρη διαφάνεια
και πνεύµα συνεργασίας µε κοινό στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των
πελατών.
Η συνεργασία, µε τους εµπλεκόµενους στη διαχείριση παραπόνων Φορείς, όπως ο
Συνήγορος του Πολίτη και ο Συνήγορος του Καταναλωτή, διατηρούνται σε
άριστο επίπεδο.

Στο πλαίσιο της τακτικής ενηµέρωσης των επαγγελµατικών οµάδων που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της µελέτης, επίβλεψης, κατασκευής και
συντήρησης των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, πραγµατοποιήθηκε
σειρά συναντήσεων µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (ΠΣ∆Μ-Η, ΕΕΤΕΜ,
Σύνδεσµοι Θερµοϋδραυλικών, Συνδέσµου Αδειούχων Εγκαταστατών Συντηρητών Καυστήρων Αερίων καυσίµων, Σύλλογοι Τεχνικών Αερίων
Καυσίµων), όπου επισηµάνθηκε πόσο σηµαντική είναι η συντήρηση των
εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου για την αποδοτική, οικονοµική και
ασφαλή λειτουργία τους.
Η ασφαλής χρήση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποτελεί πρωταρχικό στόχο
της εταιρίας και για αυτόν τον λόγο διενεργείται:
•
•
•

αυστηρός έλεγχος των εσωτερικών εγκαταστάσεων πριν την ενεργοποίηση
των νέων πελατών,
ενηµέρωση των εµπλεκόµενων φορέων και του τεχνικού προσωπικού που
απασχολείται στην κατασκευή των εσωτερικών εγκαταστάσεων,
τακτική ενηµέρωση των πελατών.
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Projects / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Στην κατεύθυνση της βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών, η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης
ξεκίνησε από τον Μάιο τον σχεδιασµό µιας σειράς από νέες λειτουργικότητες που
απευθύνονται τόσο προς τους πελάτες της όσο και προς τους επαγγελµατίες του
φυσικού αερίου.
Ήδη βρίσκονται σε φάση τελικής υλοποίησης µε πρόβλεψη να ολοκληρωθούν εντός
του 1ου τριµήνου 2015 οι δράσεις που είναι:
• η αναβάθµιση της εταιρικής ιστοσελίδας, ώστε να υποστηρίζει µεταξύ άλλων
την παρακολούθηση της πορείας των νέων συνδέσεων
• η ηλεκτρονική υποβολή µελετών εσωτερικών εγκαταστάσεων
• η χρήση tablets για τα νέα σηµεία σύνδεσης και για τον έλεγχο εσωτερικών
εγκαταστάσεων
• η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων.
Με την υλοποίηση των παραπάνω εφαρµογών αναµένεται να επιτευχθεί:
• η µείωση του χρόνου εξυπηρέτησης και του χρόνου αναµονής,
• η άµεση και ασφαλής επικοινωνία,
• ασφάλεια από καταστροφή των εγγράφων
• ανάπτυξη ενός ασφαλούς και γρήγορου συστήµατος διαχείρισης εγγράφων,
• η γρήγορη διεξαγωγή τεχνικών επισκέψεων και ελέγχων εσωτερικών
εγκαταστάσεων και γενικότερα η συνολική βελτίωση της εταιρικής εικόνας.
Επιπρόσθετα, τo ∆εκέµβριο του 2014 υλοποιήθηκε η πρώτη φάση του έργου
«Ανάπτυξη νέου Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών». Πραγµατοποιήθηκαν οι
απαραίτητες υποδοµές, η µετάπτωση όλων των δεδοµένων από το παλαιό σύστηµα
(Geografo) στο νέο (ArcGIS), ενώ ενσωµατώθηκαν όλες οι απαραίτητες λειτουργίες,
υποστηρίζοντας τις ακόλουθες νέες εφαρµογές και υπηρεσίες:
• Intranet Web Εφαρµογή Χαρτογραφίας Γενικής Χρήσης, για όλους τους
εµπλεκόµενους τοµείς της εταιρείας
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•

Intranet

Web

Εφαρµογή

Χαρτογραφίας

∆ιαχείρισης

∆ικτύου,

µε

λειτουργικότητα τη δυνατότητα ελέγχου της εργασίας των αναδόχων για τις
υπηρεσίες προγραµµατισµένου ελέγχου διαρροών και περιπολίας δικτύου.
•

Internet Web Εφαρµογή Χαρτογραφίας για πρόσβαση από τη ∆ΕΠΑ,

•

Internet Εφαρµογή Πληροφόρησης - Υπό Κατασκευή ∆ικτύου προς ενηµέρωση
κάθε ενδιαφερόµενου, µέσω της εταιρικής ιστοσελίδας

•

Internet Εφαρµογή Πληροφόρησης ∆ιαθεσιµότητας ∆ικτύου προς ενηµέρωση
κάθε ενδιαφερόµενου, αναφορικά µε την ύπαρξη ∆ικτύου Φυσικού Αερίου

•

Υπηρεσία χαρτογραφίας εκτός σύνδεσης (off line) για χρήση από το Τοµέα
∆ιαχείρισης ∆ικτύου και Έκτακτης Επέµβασης και το τηλεφωνικό κέντρο, ώστε
να εξασφαλιστεί οποιαδήποτε στιγµή η πρόσβαση στη χαρτογραφία.

Η ανάπτυξη του νέου Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) αναµένεται να
επιφέρει σηµαντικά οφέλη στην εταιρεία και δυνατότητα µελλοντικής διασύνδεσης µε
συστήµατα τρίτων για την ανταλλαγή πληροφοριών (∆ήµους, ∆ΕΠΑ, Εθνικό
Κτηµατολόγιο κλπ)

Τεχνολογία
Κατά τη διάρκεια του έτους 2014, εκδόθηκαν ή αναθεωρήθηκαν 22 προδιαγραφές
υλικών που χρησιµοποιούνται από τις ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας καθώς και
τους Αναδόχους τους. Η σύνταξη των προδιαγραφών βασίστηκε στους Ελληνικούς
Κανονισµούς, στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, στα αντίστοιχα Πρότυπα, στις αντίστοιχες
προδιαγραφές

των

∆ΕΠΑ

και

∆ΕΣΦΑ,

σε

συνεργασία

µε

τους

κατασκευαστές/προµηθευτές υλικών καθώς και στην τεχνογνωσία της ΕΠΑ. Η
διαδικασία επικαιροποίησης των προδιαγραφών είναι συνεχής και ακολουθεί τις
αλλαγές στους Κανονισµούς και τα διεθνή Πρότυπα.
Τέλος, διοργανώθηκαν σεµινάρια για την επιµόρφωση του προσωπικού στην
αντιεκρηκτική προστασία (ATEX) και στην τεχνολογία συγκολλήσεων.
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Προκήρυξη της δράσης «Αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης πετρελαίου µε
συστήµατα φυσικού αερίου σε κατοικίες»
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ανακοίνωσε την
25η Σεπτεµβρίου 2014, πρόγραµµα επιδότησης για την αντικατάσταση συστηµάτων
θέρµανσης πετρελαίου µε συστήµατα φυσικού αερίου σε κατοικίες, που
προκηρύχτηκε µε την υπ’ αριθµ. Φ.14/02/19398/2927/12.11.2014 (ΦΕΚ
3071/Β/14.11.2014).
Η δράση αφορά την επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης
φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάµενων συστηµάτων
θέρµανσης πετρελαίου, µε στόχο τη µείωση των εκποµπών αερίων ρύπων µέσω της
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστηµάτων θέρµανσης των κατοικιών.
Ειδικότερα, κάθε εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς
αντικατάσταση υφισταµένου συστήµατος θέρµανσης πετρελαίου (κεντρικό ή
ατοµικό σύστηµα) επιχορηγείται µε ποσοστό 60% του συνολικού επιλέξιµου
κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, σύµφωνα µε τους όρους
τους προγράµµατος, µε ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανά κατηγορία
εγκατεστηµένης ισχύος λέβητα ως εξής:

-υφιστάµενου στην περίπτωση µη αλλαγής λέβητα

Ανώτατο Ποσό (€)
επιχορήγησης
(συµπ. ΦΠΑ)

Ανώτατο Ποσό (€)
επιχορήγησης
(συµπ. ΦΠΑ)

- νέου στην περίπτωση αλλαγής λέβητα

Χωρίς αλλαγή λέβητα

Με αλλαγή λέβητα

Εγκατεστηµένη ισχύς λέβητα (kcal/h)

1.000 για συµβατικά συστήµατα καυστήρα – λέβητα
1.150 για συστήµατα συµπύκνωσης

0-35.000 kcal/h
35.001-120.000 kcal/h

1.500

2.000

120.001-170.000 kcal/h

2.300

3.000

170.001-200.000 kcal/h

3.300

4.000

>200.000 kcal/h

4.700

5.500
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∆ικαιούχος της ∆ράσης, κατά την έννοια του Ν.3614/2007, είναι η Ειδική
Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής ∆ράσεων στους τοµείς Ενέργειας, Φυσικού
Πλούτου και Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Η συνολική
∆ηµόσια ∆απάνη της δράσης για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται
σε 2.000.000 ευρώ και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του
Άξονα Προτεραιότητας 6 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ).
Η διάρκεια της δράσης για τους ωφελούµενους είναι έως τις 30 Απριλίου 2015,
καταληκτική ηµεροµηνία για την κατάθεση αίτησης συµµετοχής στη δράση, η
οποία µπορεί να συντµηθεί για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην
περίπτωση που οι διαθέσιµοι πόροι της καλυφθούν πριν την ως άνω αναφερόµενη
ηµεροµηνία, ενώ τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της
εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της χρηµατοδότησης,
είναι έως τις 30 Ιουλίου 2015.
Η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. έχει οριστεί βάσει των άρθρων 8 & 11 και του
Παραρτήµατος Ι της ΥΑ, ως φορέας υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων και φορέας
πιστοποίησης της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου &
καταβολής της χρηµατοδότησης. Για τις ανάγκες διαχείρισης του προγράµµατος,
προβλέπεται κάλυψη των διαχειριστικών εξόδων σε ποσοστό 2% επί των
χρηµατοδοτικών πόρων της κάθε περιφέρειας (40.000 € για την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας).
Μεταξύ του ∆ηµοσίου και των ΕΠΑ (ως φορείς υποδοχής αιτήσεων, πιστοποίησης
και καταβολής της χρηµατοδότησης) θα συναφθούν συµβάσεις εκχώρησης ειδικών
δικαιωµάτων πληρώντας τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Π.∆.
60/2007, τους όρους της σχετικής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ και
τους όρους σχετικής ΚΥΑ που θα εκδοθεί για τον σκοπό αυτό.
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Το ΥΠΕΚΑ, µε την υπ. αριθ. 14/02/24208/5435/29.12.2014, κάλεσε την ΕΠΑ
Θεσσαλονίκης να υποβάλλει σχετική πρόταση (έχει αποσταλεί µε την υπ.. αριθ.
43779/14.01.2015 σχετική επιστολή) στο πλαίσιο προκήρυξης της δράσης και να
προσέλθει για υπογραφή της προβλεπόµενης Σύµβασης Εκχώρησης Ειδικών
∆ικαιωµάτων.
Προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύναψης της Σύµβασης Εκχώρησης
Ειδικών ∆ικαιωµάτων και έπειτα της εκταµίευσης της χρηµατοδότησης, απαιτείται η
έκδοση ΚΥΑ και σχετικές ενέργειες εκ µέρους του Υπουργείου, διαδικασίες που
εκκρεµούν.
Έως 31/12/2014, είχαν υποβληθεί 2.522 αιτήσεις συµµετοχής στη δράση, εκ των
οποίων οι 1.941 αιτούντες είχαν συνάψει Σύµβαση Σύνδεσης και Παροχής, ενώ
αντίστοιχα είχαν ενεργοποιηθεί 446 σηµεία παροχής.
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΘΕΣΗΣ
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την Κατάσταση Αποτελεσµάτων,
βάσει της διοικητικής προσέγγισης, της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. για τα έτη 2014
και 2013:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Κατάσταση Αποτελεσµάτων
(∆ιοικητική προσέγγιση)

2014

Μεταβολή

2013

% Μετ.

Πωλήσεις φυσικού αερίου

114.137

126.586

-12.451

-9,8%

Κόστος αγοράς φυσικού αερίου

-70.108

-78.188

8.080

-10,3%

Μικτό κέρδος

44.028

48.398

-4.370

-9,0%

Λοιπά έσοδα

4.838

5.452

-614

-11,3%

Κόστος προσωπικού

-4.789

-4.516

-273

6,0%

Σταθερά έξοδα

-5.482

-5.458

-24

0,4%

Λοιπά έξοδα
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

-1.324

-1.940

616

-31,7%

37.271

41.936

-4.665

-11,1%

Αποσβέσεις

-13.956

-13.342

-614

Λειτουργικά κέρδη

23.315

28.594

-5.279

666

703

-37

Κέρδη προ φόρων

23.981

29.298

-5.317

-18,1%

Φόρος εισοδήµατος

-6.427

-7.480

1.053

-14,1%

17.554

21.818

-4.264

-19,5%

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα

Κέρδη µετά από φόρους

4,6%
-18,5%
-5,3%

Το 2014 η Κατάσταση Αποτελεσµάτων παρουσιάζει κέρδη µετά από φόρους ύψους
17.554 χιλιάδων ευρώ. Σε σύγκριση µε τα καθαρά κέρδη του 2013, καταγράφεται
µείωση κατά 4.264 χιλιάδες ευρώ, ήτοι 19,5%.
Τα έσοδα από τις πωλήσεις φυσικού αερίου το 2014 ανέρχονται σε 114.137
χιλιάδες ευρώ, σηµειώνοντας µείωση κατά 9,8% ως προς το 2013. Η εν λόγω
µείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στο µειωµένο κόστος αερίου εξαιτίας των
µειώσεων των τιµών των ενεργειακών προϊόντων (πετρελαιοειδή), της εφαρµογής
της έκπτωσης της συµφωνίας ∆.ΕΠ.Α.-GAZPROM και της τροποποίησης της
Σύµβασης Πώλησης µε τη ∆.ΕΠ.Α.
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Το κόστος αγοράς φυσικού αερίου ανέρχεται σε 70.108 χιλιάδες ευρώ, µειωµένο
κατά 10,3% έναντι του 2013, λόγω των µειώσεων των τιµών των ενεργειακών
προϊόντων (πετρελαιοειδή), της τροποποίησης της Σύµβασης Πώλησης µε την
∆.ΕΠ.Α. και λόγω της έκπτωσης που έγινε από τη ∆.ΕΠ.Α..
Κατά το έτος 2014 το µικτό κέρδος (έσοδα από τις πωλήσεις φυσικού αερίου µείον
το κόστος αγοράς φυσικού αερίου) της Εταιρείας διαµορφώθηκε σε 44.028 χιλιάδες
ευρώ, σε σύγκριση µε το µικτό κέρδος 48.398 χιλιάδες ευρώ το 2013,
παρουσιάζοντας µείωση κατά 4.370 χιλιάδες ευρώ ή 9%.
Η αρνητική επίδραση της µείωσης του µικτού κέρδους σε σχέση µε το 2013
ενισχύεται και από τη µείωση των λοιπών εσόδων συνολικού ύψους 614 χιλιάδων
ευρώ (από 5.452 χιλιάδες ευρώ το 2013 σε 4.838 χιλιάδες ευρώ το 2014). Αυτή η
µείωση των λοιπών εσόδων οφείλεται κυρίως στη µείωση των εσόδων από τα τέλη
σύνδεσης συνολικού ύψους 375 χιλιάδων ευρώ λόγω του µικρότερου αριθµού
ενεργοποιήσεων σε σχέση µε τη συγκρίσιµη περίοδο του 2013, και στην µείωση
των πωλήσεων υλικών προς την ΕΠΑ Θεσσαλίας και προς άλλα συνδεδεµένα µέρη
συνολικού ύψους 106 χιλιάδων ευρώ.
Το κόστος προσωπικού (συµπεριλαµβανοµένου του κόστους εκτάκτων υπαλλήλων
που παρέχονται από τρίτους) ανέρχεται σε 4.789 χιλιάδες ευρώ, αυξηµένο κατά 273
χιλιάδες ευρώ ως προς το 2013. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην τυπική
µισθολογική πολιτική που συνδέεται µε την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας, στο τρέχον λειτουργικό κόστος και στην αλλαγή του ποσοστού της
µεταχρέωσης στην ΕΠΑ Θεσσαλίας, σχετικά µε το προσωπικό που εργάζεται και για τις
δύο εταιρείες, το οποίο έγινε 40% το 2014 από 50% το 2013.
Τα σταθερά έξοδα (µη συµπεριλαµβανοµένων των µεταχρεώσεων δαπανών σε
πελάτες, τρίτους, εργαζόµενους και συνδεδεµένες εταιρείες) διαµορφώνονται στα 5.482
χιλιάδες ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 24 χιλιάδες ευρώ έναντι του 2013.
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Η αύξηση κατά 24 χιλιάδες ευρώ είναι το αποτέλεσµα των ακόλουθων µεταβολών:
-

Αύξηση:

•

Συντήρηση λογισµικού ύψους 44 χιλιάδων ευρώ

•

Καταγραφή ενδείξεων µετρητών ύψους 35 χιλιάδων ευρώ, λόγω αύξησης των
πελατών και διαχείρισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών (αύξηση του αριθµού
καταγραφής ενδείξεων)

•

Νοµικές δαπάνες για την ανάκτηση πίστωσης ύψους 35 χιλιάδων ευρώ

•

Άλλες συντηρήσεις ύψους 20 χιλιάδων ευρώ.

•

Μείωση:

•

Προµήθειες τραπεζών για είσπραξη λογαριασµών φυσικού αερίου κατά 36
χιλιάδες ευρώ

•

Νοµικές υπηρεσίες σχετικές µε εξωτερικούς συµβούλους κατά 33 χιλιάδες ευρώ

•

Καθαριότητα των εγκαταστάσεων της Εταιρείας ύψους 20 χιλιάδων ευρώ

•

Έξοδα τιµολόγησης λογαριασµών κατά 8 χιλιάδες ευρώ.

Τα λοιπά έξοδα συνολικού ύψους 1.324 χιλιάδων ευρώ σηµειώνουν µείωση κατά 616
χιλιάδες ευρώ έναντι των αντίστοιχων του 2013. Η εν λόγω µείωση οφείλεται κυρίως
στη µικρή επίδραση από αναγνώριση έκτακτης δαπάνης για νοµικές αξιώσεις σε σχέση
µε το 2013.
Οι αποσβέσεις ανέρχονται σε 13.956 χιλιάδες ευρώ, αυξηµένες κατά 614 χιλιάδες ευρώ
έναντι της προηγούµενης χρήσης. Αυτή η αύξηση αφορά κυρίως στην απόσβεση των
νέων δικαιωµάτων χρήσης που µεταβίβασε η ∆.ΕΠ.Α., µετά την ολοκλήρωση των
εργασιών για τα νέα τµήµατα του δικτύου φυσικού αερίου.
Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα ανέρχονται σε 666 χιλιάδες ευρώ. Η µείωση
κατά 37 χιλιάδες ευρώ οφείλεται κυρίως στα λιγότερα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα ως αποτέλεσµα της µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου κατά 35 εκατοµµύρια
ευρώ που πραγµατοποιήθηκε το 2014.
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Ο φόρος εισοδήµατος ανέρχεται σε 6.427 χιλιάδες ευρώ και µειώθηκε κατά 1.053
χιλιάδες ευρώ σε σχέση µε το 2013. Η µείωση οφείλεται κυρίως στην µείωση του
κέρδους πριν από φόρους (από 29.298 το 2013 σε 23.981 το 2014).
Τα ανωτέρω εκτιθέµενα µεγέθη έχουν ως αποτέλεσµα:
-

Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων ύψους 37.271 χιλιάδων ευρώ
(µείωση 4.665 χιλιάδες ευρώ ή 11,1% έναντι του 2013)

-

Λειτουργικά Κέρδη 23.315 χιλιάδες ευρώ (µείωση 5.279 χιλιάδες ευρώ ή
18,5% έναντι του 2013)

-

Κέρδη µετά από Φόρους 17.554 χιλιάδες ευρώ, καταγράφοντας µείωση
4.264 χιλιάδων ευρώ σε σύγκριση µε τα κέρδη µετά από φόρους ύψους
21.818 χιλιάδων ευρώ για το έτος 2013.

37

Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
31 ∆εκεµβρίου 2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης για τα έτη
2014 και 2013 βάσει της διοικητικής προσέγγισης:

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
(∆ιοικητική προσέγγιση)

31.12.2014 31.12.2013 Μεταβολή

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

% Μετ.

3.082

3.054

28

0,9%

205.312

209.631

-4.319

-2,1%

208.394

212.685

-4.291

-2,0%

Επιχορηγήσεις παγίων

-3.888

-4.147

259

-6,2%

Αναβαλλόµενα έσοδα

-5.253

-5.629

375

-6,7%

2.379

2.497

-118

-4,7%

-11.912

-9.818

-2.094

21,3%

-799

-826

27

-3,3%

9.521

4.545

4.976

109,5%

198.443

199.308

-865

-0,4%

Ίδια κεφάλαια

227.400

265.303

-37.903

-14,3%

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

-28.956

-65.995

37.039

-56,1%

198.443

199.308

-865

-0,4%

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Πάγιο Ενεργητικό

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Πρόβλεψη παροχών τερµατισµού απασχόλησης προσωπικού
Καθαρό κεφάλαιο κίνησης
Καθαρό επενδεδυµένο κεφάλαιο

Κάλυψη κεφαλαίου

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε 3.082 χιλιάδες ευρώ και
παρουσιάζουν αύξηση 28 χιλιάδων ευρώ σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Η
καθαρή αύξηση συνίσταται:
- σε προσθήκες 9.666 χιλιάδες ευρώ που αφορούν κυρίως κατασκευαστικές
δραστηριότητες σε εξέλιξη
-

σε αποσβέσεις 562 χιλιάδες ευρώ

-

στην αξία των µεταβιβαζόµενων παγίων περιουσιακών στοιχείων στη
∆.ΕΠ.Α. ύψους 9.076 χιλιάδων ευρώ, τα οποία έως ότου ολοκληρωθούν και
τεθούν σε λειτουργία εγγράφονται ως έργα υπό εκτέλεση στα ενσώµατα
πάγια περιουσιακά στοιχεία. Όταν τεθούν σε λειτουργία µεταβιβάζονται στη
∆.ΕΠ.Α. και τιµολογούνται από τη ∆.ΕΠ.Α. ως δικαιώµατα χρήσης του
δικτύου.

38

Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
31 ∆εκεµβρίου 2014

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ύψους 205.312 χιλιάδων ευρώ αφορούν κυρίως τα
δικαιώµατα χρήσης του δικτύου της ∆.ΕΠ.Α. Η καθαρή µείωση κατά 4.319 χιλιάδες
ευρώ οφείλεται στη µεταφορά από τα ενσώµατα πάγια ύψους 9.076 χιλιάδων ευρώ,
µείον την απόσβεση της χρήσης ύψους 13.395 χιλιάδων ευρώ.
Οι επιχορηγήσεις παγίων ύψους 3.888 χιλιάδων ευρώ αφορούν τις επιχορηγήσεις που
λήφθηκαν από το ελληνικό κράτος και αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης
ζωής του δικαιώµατος χρήσης του δικτύου, δηλαδή έως το 2029. Το 2014 η Εταιρεία
δεν έλαβε νέα επιχορήγηση.
Τα αναβαλλόµενα έσοδα ύψους 5.253 χιλιάδων ευρώ αφορούν το µακροπρόθεσµο
ποσό των τελών σύνδεσης που πληρώθηκε από τους πελάτες έως το 2008 και
αποσβένεται κατά τη διάρκεια της άδειας διανοµής.
Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ύψους 2.379 χιλιάδων ευρώ αφορούν κυρίως σε
αναβαλλόµενους φόρους και τις εγγυήσεις που καταβάλλονται σε τρίτους για διάφορες
µισθώσεις.
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ύψους 11.912 χιλιάδων ευρώ αναφέρονται
στις εγγυήσεις που λαµβάνονται από πελάτες, η αξία των οποίων αυξήθηκε κατά 2.094
χιλιάδες ευρώ λόγω των νέων ενεργοποιήσεων που έγιναν µέσα στη χρήση.
Η πρόβλεψη παροχών τερµατισµού απασχόλησης προσωπικού ύψους 799 χιλιάδων
ευρώ µειώθηκε κατά 27 χιλιάδες ευρώ σε σύγκριση µε το αντίστοιχο ποσό στις
31.12.2013.
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Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης ανέρχεται σε 9.521 χιλιάδες ευρώ και αναλύεται ως
εξής:
Καθαρό κεφάλαιο κίνησης

31.12.2014

Αποθέµατα

Μεταβολή

% Μετ.

1.568

1.497

71

4,8%

31.615

31.468

147

0,5%

-23.555

-23.908

353

-1,5%

-108

-4.512

4.404

-97,6%

9.521

4.545

4.976

109,5%

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

31.12.2013

Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι
Καθαρό κεφάλαιο κίνησης

Η καθαρή αύξηση κατά 4.976 χιλιάδες ευρώ οφείλεται στις ακόλουθες µεταβολές:
Αύξηση των αποθεµάτων κατά 71 χιλιάδες ευρώ, κυρίως λόγω της αυξηµένης
αγοράς υλικών για εργασίες συντήρησης
Αύξηση των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων κατά 147 χιλιάδες ευρώ λόγω
της αύξησης των λοιπών απαιτήσεων και ειδικότερα των δεδουλευµένων εσόδων
Μείωση των εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων κατά 353 χιλιάδες ευρώ λόγω
της µείωσης των εµπορικών υποχρεώσεων προς τη ∆.ΕΠ.Α. για αγορά φυσικού
αερίου και των εµπορικών υποχρεώσεων προς κατασκευαστές
Μείωση των πληρωτέων φόρων εισοδήµατος κατά 4.404 χιλιάδες ευρώ λόγω της
µείωσης των οφειλόµενων δόσεων φόρου εισοδήµατος από την προηγούµενη
χρήση.
Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους 1.746 χιλιάδων
ευρώ, όπως αναθεωρήθηκαν µε την σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων του
έτους 2014, είναι επαρκείς για την κάλυψη όλων των ληξιπρόθεσµων ποσών άνω
των 12 µηνών τα οποία δεν καλύπτονται από εγγυήσεις.
Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 227.400 χιλιάδες ευρώ. Η µείωση κατά 37.903
χιλιάδες ευρώ έναντι του αντίστοιχου αναθεωρηµένου ποσού στις 31.12.2013
οφείλεται:
-

στα καθαρά κέρδη της χρήσης ύψους 17.554 χιλιάδων ευρώ

-

µείωση µετοχικού κεφαλαίου ύψους 35.000 χιλιάδων ευρώ

-

στη διανοµή µερισµάτων ύψους 20.581 χιλιάδων ευρώ

-

στην µεταβολή του αρνητικού αποθεµατικού που προκύπτει από την αποτίµηση
των κατεχόµενων οµολόγων και από τις µεταβολές σχετιζόµενες µε τις
αναλογιστικές ζηµίες συνολικού ύψους 124 χιλιάδων ευρώ.
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Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ανέρχονται σε 28.956 χιλιάδες ευρώ και
παρουσιάζονται µειωµένα κατά 37.039 χιλιάδες ευρώ έναντι του αντίστοιχου ποσού
στις 31.12.2013 εξαιτίας των αρνητικών ταµειακών ροών οι οποίες δηµιουργήθηκαν το
2014 κυρίως λόγω της µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου που πραγµατοποιήθηκε το
2014. Αυτές οι ταµειακές ροές αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα και αποτελούν το
άθροισµα των θετικών ταµειακών ροών που προέρχονται από λειτουργικές
δραστηριότητες, των αρνητικών ταµειακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες, των
αρνητικών ταµειακών ροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες λόγω των
καταβληθέντων µερισµάτων και της µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου.
Κατάσταση Ταµειακών Ροών
(∆ιοικητική προσέγγιση)

31.12.2014 31.12.2013 Μεταβολή % Μετ.

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

27.491

35.968

-8.477

-23,6%

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

-8.949

-9.341

393

-4,2%

Μερίσµατα πληρωθέντα

-20.581

-23.341

2.760

-11,8%

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου

-35.000

0

-35.000

-37.039

3.286

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης

65.995

62.709

3.286

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στη λήξη της χρήσης

28.956

65.995

-37.039

-37.039

3.286

Free cash flow

Μείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

n.a.

-40.325 -1227,3%
5,2%
-56,1%

-40.325 -1227,3%

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 περιλαµβάνουν το
ποσό των 4,05 εκατοµµυρίων ευρώ που αφορούν οµόλογα τα οποία λήγουν τον Ιούλιο
του 2015. Χάρη στην αποτελεσµατική διαχείριση διαθεσίµων, η Εταιρεία έχει αποφύγει
µέχρι σήµερα την εκποίηση οµολόγων πριν από την ηµεροµηνία λήξης τους και
σκοπεύει να συνεχίσει την ίδια τακτική και στο µέλλον.
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ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ
1. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

'' 2014 ''
0,23

'' 2013 ''
0,30

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5,00

5,43

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1,08

1,21

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2,63

3,34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ / ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

0,62

0,70

Οικονοµικής ∆ιαρθρώσεως
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

'' 2014 ''

'' 2013 ''

Αποδόσεως και Αποδοτικότητας
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13,79%

15,48%

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ / Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

10,55%

11,04%

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ

18,32%

20,29%

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ / Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

55,97%

53,12%

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

8,54%

9,10%

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

7,72%

8,22%

25,36%

26,66%

'' 2014 ''
5,57
65,55

'' 2013 ''
6,16
59,29

4,84
75,43

5,39
67,77

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΑΓΙΩΝ

0,59

0,64

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

0,44

0,45

3,90
93,64

3,89
93,79

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ

3. ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΕΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΗΜΕΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΗΜΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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∆ιαχείριση κινδύνων
Παράγοντες διαχείρισης χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους 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 προβλεψιµότητα 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
τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση
συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και
ο πιστωτικός κίνδυνος.
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της κατάστασης
οικονοµικής θέσης περιλαµβάνουν διαθέσιµα, εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις,
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση καθώς και τις εµπορικές και
λοιπές βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.
Η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µε στόχο την
αντιστάθµιση ανάληψης κινδύνων. Η Εταιρεία δεν συµµετέχει σε χρηµατοοικονοµικά
εργαλεία που θα µπορούσαν να την εκθέσουν σε διακυµάνσεις συναλλαγµατικών
ισοτιµιών ξένων νοµισµάτων και επιτοκίων.

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.
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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 αυτό 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
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 Εταιρείας 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. Η Εταιρεία
σχηµατίζει επαρκείς προβλέψεις για όλους τους πιστωτικούς κινδύνους.
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. Στη χρήση 2012 η Εταιρεία,
προκειµένου να διασφαλίσει τα ταµειακά της διαθέσιµα, µετέτρεψε ένα µεγάλο µέρος
αυτών σε οµόλογα τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
διαθέσιµα προς πώληση.

44

Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
31 ∆εκεµβρίου 2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ
Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. στις 31
∆εκεµβρίου 2014 εµφανίζει καθαρό κέρδος ύψους 17.554.128,84 ευρώ.
Προτείνεται η διανοµή του καθαρού κέρδους της χρήσης ποσού 17.554.128,84
ευρώ πλέον του ποσού συνολικού ύψους 123.796,99 χιλιάδων ευρώ από κέρδη της
προηγούµενης χρήσης λόγω της µείωσης του αρνητικού αποθεµατικού

που

προκύπτει από την αποτίµηση των κατεχόµενων οµολόγων και από τις µεταβολές
σχετιζόµενες µε τις αναλογιστικές/ ζηµίες, ως εξής:

Τακτικό αποθεµατικό
Μερίσµατα προς διανοµή
Σύνολο

877.706,44
16.800.219,39
17.677.925,83

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 προβλέπεται η απόκτηση 9.950 νέων πελατών και
η πώληση περίπου 215,0 εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων φυσικού αερίου.

Προβλέπεται ότι η επόµενη διαχειριστική χρήση θα κλείσει µε θετικό αποτέλεσµα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆εν υπήρξαν γεγονότα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης
∆εκεµβρίου 2014, που να επηρεάζουν σηµαντικά την κατανόηση των Οικονοµικών
Καταστάσεων και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα
κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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Θεσσαλονίκη, 20 Φεβρουαρίου 2015
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΪΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.∆.Τ.: ΑΚ 278396

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς
την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που αποτελείται από σαράντα πέντε (45)
σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα µε
ηµεροµηνία 20/02/2015.
Θεσσαλονίκη, 20 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 25921
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 107
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