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ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ(ΓΔΠΑ ) Α .Δ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΤ ΓΔΠΑ
ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1.1.2010- 31.12.2010
Κχξηνη Μέηνρνη,
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο ππνβάιινπκε πξνο έγθξηζε ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
ΓΔΠΑ Α.Δ. θαη Οκίινπ ΓΔΠΑ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 1.1.2010 έσο 31.12.2010, ζχκθσλα κε ην άξζξν 136
παξ.1 & 2 ηνπ Ν.2190/20,
Ο φκηινο ηεο ΓΔΠΑ Α.Δ. ζήκεξα πεξηιακβάλεη κε δηάθνξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο, ηηο εηαηξίεο «Γηαρεηξηζηήο
Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ Α.Δ.» (Γ.Δ..Φ.Α Α.Δ.), ηηο Δηαηξίεο Παξνρήο Αεξίνπ (Δ.Π.Α) πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ηελ εηαηξία Τ.Α.Φ.Α. ΠΟΔΗΓΧΝ Α.Δ. θαη ηελ
λενηδξπζείζα εηαηξία ( 05.01.2011) NATURAL GAS INTERCONNECTOR GREECE BULGARIA AD (ICGB
AD).
Ζ ΓΔΠΑ Α.Δ. ζηε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο νπνίαο κεηέρεη θαηά 65% ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη 35% ε
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. αζθεί ηελ εκπνξία ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην
ηνπ ζθνπνχ ηεο.
Ο Όκηινο ΓΔΠΑ Α.Δ. δηακνξθψλεηαη σο θάησζη :
I. ΌΜΙΛΟ ΓΔΠΑ Α.Δ
1. Γνκή Οκίινπ
Μηηπική Δηαιπία
ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΔΡΗΟΤ Α.Δ. (ΓΔΠΑ Α.Δ.) (πκκεηέρνπλ κε 65% Διιεληθφ Γεκφζην θαη κε
35% ηα ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. )
Θπγαηξηθέο Δηαηξίεο ηεο ΓΔΠΑ Α.Δ
α. ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ (ΓΔΦΑ )Α.Δ. (Μέηνρνο 100%
ΓΔΠΑ Α.Δ.).
β. ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΗΟΤ (ΔΠΑ )ΑΣΣΗΚΖ Α.Δ. (Μέηνρνο 51% ΓΔΠΑ Α.Δ. θαη 49%
ATTIKI DENMARK)
γ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΗΟΤ (ΔΠΑ ) ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ (Μέηνρνο 51% ΓΔΠΑ Α.Δ. θαη
49% ENI HELLAS SPA )
δ .ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΗΟΤ ΘΔΑΛΗΑ (ΔΠΑ ) ΘΔΑΛΗΑ Α.Δ.(Μέηνρνο 51% ΓΔΠΑ Α.Δ
θαη 49% ENI HELLAS SPA )
ε. ΤΠΟΘΑΛΑΗΟ ΑΓΧΓΟ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ – ΗΣΑΛΗΑ –ΠΟΔΗΓΧΝ Α.Δ ( 50%
ΓΔΠΑ Α.Δ. ΚΑΗ 50% EDISON INTERNATIONAL HOLDING N.V).
πκκεηνρέο ζε εηαηξίεο
1. NATURAL GAS INTERCONNECTOR GREECE BULGARIA A.D (ICGB A.D) (Μέηνρνο
50% IGI POSEIDON S.A θαη 50% BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD).
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2. SOUTH STREΑM-ΔΛΛΑ ΑΓΧΓΟ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Α.Δ θαη κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν ηε
ζχληκεζε SOUTH STREΑM –ΔΛΛΑ Α.Δ.( 50% ε εηαηξία ΓΔΦΑ Α.Δ θαη 50% ε εηαηξία
OAO GAZPROM ).
2. Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Οκίινπ ΓΔΠΑ
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο ΓΔΠΑ ζηηο 29 Ηνπλίνπ 2007 ελέθξηλε ηελ χληαμε ησλ Δηήζησλ
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ΓΔΠΑ ΑΔ & ηνπ Οκίινπ κε βάζε ηα πηνζεηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαηά ηα άξζξα 134 θαη επφκελα ηνπ Κ.Ν. 2190/20.
Οθνλνκηθά ηνηρεία Οκίινπ
ΟΜΗΛΟ ΓΔΠΑ Α.Δ
31/12/2010

31/12/2009

1.216.957.163,46

976.842.799,34

Μηθηφ θέξδνο

214.315.450,73

151.937.018,52

Λεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα

147.951.058,77

110.911.784,92

Κέξδε πξν θφξσλ

152.316.364,74

104.041.012,10

90.794.188,94

60.695.221,45

1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ (πνζά ζε €)
Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο)

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο

2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ
χλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνχ

31/12/2010

31/12/2009

2.006.659.765,33

1.951.185.033,83

40.667.537,85

36.044.615,69

302.496.511,29

246.513.873,82

-

637.487,66

394.120.429,25

318.216.820,29

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

2.743.944.243,72

2.552.597.831,29

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ

1.331.832.992,68

1.252.072.575,58

χλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ

982.786.358,58

968.275.118,03

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ

429.324.892,46

332.250.137,68

2.743.944.243,72

2.552.597.831,29

Απνζέκαηα
Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
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3. Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ Οκίινπ ΓΔΠΑ
Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ
Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, νη θπξηφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν θίλδπλνο
αγνξάο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο
θαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. Οη πνιηηηθέο δηαρεηξίζεσο ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη θίλδπλνη απηνί ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή
ζέζε θαη απφδνζε ηνπ Οκίινπ.
Tα θχξηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία ηνπ Οκίινπ είλαη ηα κεηξεηά, νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, νη εκπνξηθέο θαη
ινηπέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαη ηα δάλεηα ηξαπεδψλ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ εμεηάδεη θαη αλαζεσξεί ζε
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο ζρεηηθέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ:
Κίλδπλνο αγνξάο
 Κίνδςνορ επιηοκίος:. Καηά ηελ 31/12/2010 πνζνζηφ 92% ησλ ζπλνιηθψλ καθξνπξφζεζκσλ θαη
βξαρππξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ αθνξνχζαλ δάλεηα ζηαζεξνχ επηηνθίνπ θαη θαηά
ζπλέπεηα ν Όκηινο δελ εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ ησλ
δαλεηαθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Ζ Γηνίθεζε παξαθνινπζεί, ζε ζπλερή βάζε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ
επηηνθίσλ θαη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ Οκίινπ θαη αμηνινγεί θαηά πεξίπησζε ηε δηάξθεηα ησλ
δαλείσλ θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ζηαζεξνχ θαη αλαπξνζαξκνδφκελνπ επηηνθίνπ. Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ
2010 εάλ ηα επηηφθηα ησλ δαλείσλ ζε ΔΤΡΧ ήηαλ θαηά 1% απμεκέλα – κεησκέλα , ησλ ινηπψλ
κεηαβιεηψλ ηεξνπκέλσλ ζηαζεξψλ, ηα πξν θφξσλ θέξδε ηνπ Οκίινπ ζα ήηαλ απμεκέλα - κεησκέλα
θαηά ΔΤΡΧ 254.172.
 ςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ: Ο Όκηινο αληηκεησπίδεη ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν απφ ηελ κεηαβνιή ηεο
ηζνηηκίαο ηνπ δνιαξίνπ φζνλ αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ νη νπνίεο
πξαγκαηνπνηνχληαη βάζε ζπκβάζεσλ κε πξνκεζεπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ είλαη εθπεθξαζκέλεο
θπξίσο ζε δνιάξηα Ζ.Π.Α.. Σελ 31/12/2010, εάλ ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ επξψ έλαληη ηνπ
δνιαξίνπ Ζ.Π.Α. είρε εληζρπζεί θαηά 10% θαη νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξέκελαλ ζηαζεξέο, ηα πξν
θφξσλ απνηειέζκαηα ηεο κεηξηθήο θαη ηνπ Οκίινπ ζα είραλ απμεζεί θαηά ΔΤΡΧ 12.828 ρηιηάδεο θαη
αληίζηνηρα ηα κεηά θφξσλ απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο ζα εκθαλίδνληαλ
απμεκέλα θαηά ην πνζφ ησλ ΔΤΡΧ 9.749 ρηιηάδσλ, φπσο ζα πξνέθππηαλ απφ ηελ απνηίκεζε ησλ
αγνξψλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο πξνκεζεπηέο πνπ είλαη εθπεθξαζκέλεο θπξίσο ζε δνιάξηα Ζ.Π.Α.
Δπηπιένλ, εάλ ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ επξψ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ Ζ.Π.Α. είρε κεησζεί θαηά 10%
θαη νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξέκελαλ ζηαζεξέο, ηα πξν θφξσλ απνηειέζκαηα ηεο κεηξηθήο θαη ηνπ
Οκίινπ ζα εκθαλίδνληαλ κεησκέλα θαηά ΔΤΡΧ 12.828 ρηιηάδεο θαη αληίζηνηρα ηα κεηά θφξσλ
απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο ζα εκθαλίδνληαλ κεησκέλα θαηά ην πνζφ ησλ
ΔΤΡΧ 9.749 ρηιηάδσλ, φπσο ζα πξνέθππηαλ απφ ηελ απνηίκεζε ησλ αγνξψλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ
πξνο πξνκεζεπηέο πνπ είλαη εθπεθξαζκέλεο θπξίσο ζε δνιάξηα Ζ.Π.Α.
 Κίνδςνορ ηιμήρ: Ο Όκηινο αληηκεησπίδεη θίλδπλν απφ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ αληαγσληζηηθψλ
πξντφλησλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαζψο ην θφζηνο ηνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ζηελ ηηκή ηνπ
πεηξειαίνπ θαη νη ηηκέο πψιεζήο ηνπ είλαη ξπζκηζκέλεο ζε ζρέζε κε αληαγσληζηηθά θαχζηκα. Οη
Γηνηθήζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ δηαθνξνπνηνχλ ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ
αλσηέξνπ θηλδχλνπ είηε ζπλάπηνληαο ζπκβάζεηο αληηζηάζκηζεο ησλ απμνκεηψζεσλ ηεο ηηκήο ηνπ
πεηξειαίνπ (commodity swap), είηε δηακνξθψλνληαο ηελ ηηκνινγηαθή ηνπο πνιηηηθή κε βάζε ηελ ηηκή
πξνκήζεηαο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.
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Πιζηωηικόρ κίνδςνορ
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη απφ ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα, ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία
θαη ηηο θαηαζέζεηο ζηηο ηξάπεδεο, θαζψο επίζεο θαη πηζησηηθέο εθζέζεηο ζηνπο πειάηεο ρνλδξηθήο θαη
ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ Οκίινπ.
Ζ κεηξηθή έρεη ζαθή πηζησηηθή πνιηηηθή ε νπνία εθαξκφδεηαη κε ζπλέπεηα. πγθεθξηκέλα φινη νη πειάηεο
έρνπλ πίζησζε 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο, εθηφο απφ ηνπο πειάηεο πνπ
είλαη Ν.Π.Γ.Γ. φπνπ ε πίζησζε έρεη νξηζηεί απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ ζηηο 40 εκέξεο. ε πεξίπησζε
ππέξβαζεο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ εμφθιεζεο ινγίδνληαη ηφθνη ζηνπο πειάηεο.
Ο Όκηινο έρεη ζπγθέληξσζε ησλ πσιήζεσλ θαζψο ην 34,00 % πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ ηνπ πσιήζεσλ
πξαγκαηνπνηείηαη πξνο ηελ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ.
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί δηαξθψο ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ ηεο, ην
κέγεζνο θαη ηα φξηα ησλ παξερφκελσλ πηζηψζεσλ. ην ηέινο ηεο ρξήζεσο ε Γηνίθεζε ζεψξεζε φηη δελ
ππάξρεη θαλέλαο ζεκαληηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ λα κελ θαιχπηεηαη απφ θάπνηα εμαζθάιηζε ή απφ
επαξθή πξφβιεςε επηζθαινχο απαηηήζεσο. Ο κεγαιχηεξνο πηζησηηθφο θίλδπλνο ζε πεξίπησζε πνπ ηα
αληηζπκβαιιφκελα κέξε δελ αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε θάζε θαηεγνξία
αλαγλσξηζκέλνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, είλαη ε ηξέρνπζα αμία ησλ ελ ιφγσ
απαηηήζεσλ φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ κεησκέλα κε ηελ αμία ησλ εγγπήζεσλ θαη ελερχξσλ.
Κίνδςνορ πεςζηόηηηαρ
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, κέζσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ ηακεηαθψλ
δηαζεζίκσλ θαη πηζησηηθψλ νξίσλ. Οη ππάξρνπζεο δηαζέζηκεο αρξεζηκνπνίεηεο εγθεθξηκέλεο ηξαπεδηθέο
πηζηψζεηο πξνο ηνλ Όκηιν, είλαη επαξθείο ψζηε λα αληηκεησπηζηεί νπνηαδήπνηε πηζαλή έιιεηςε ηακεηαθψλ
δηαζεζίκσλ.
ηνλ επφκελν πίλαθα παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ απφ
παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία, ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο εκεξνκελίεο δηεπζέηεζεο απηψλ.

Καηά ηελ 31/12/2010
Γάλεηα
Παξάγσγα
ρξεκαηννηθνλνκηθά
εξγαιεία
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο
ππνρξεψζεηο

Καηά ηελ 31/12/2009
Γάλεηα
Παξάγσγα
ρξεκαηννηθνλνκηθά
εξγαιεία
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο
ππνρξεψζεηο
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Μέρξη 1 έηνο
34.673.276,45

Από 1 έσο
θαη 2 έηε
32.704.347,80

Από 2 έσο θαη
5 έηε
123.556.107,21

Πάλσ από 5
έηε
147.230.528,46

-

-

-

-

351.139.998,02

-

-

-

Μέρξη 1 έηνο
31.807.017,83

Από 1 έσο
θαη 2 έηε
32.297.683,91

Από 2 έσο θαη
5 έηε
119.330.206,96

Πάλσ από 5
έηε
151.220.709,56

1.540.556,55

-

-

-

234.855.398,09

-

-

-

Αριθμοδείκηες
ΟΜΙΛΟ ΓΔΠΑ
ΥΡΗΗ 2010
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ (ΠΟΑ Δ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ)
Α. ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΡΘΡΩΔΩ
ΥΡΗΗ 2010

1

2

3

4

5

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΔΩ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝEΡΓΗΣΙΚΟ

.=

.=

.=

.=

.=

737.284
2.743.944
1.331.833
1.412.111
1.331.833
2.006.660
737.284
429.325
307.959
737.284

ΥΡΗΗ 2009

.=

26,87%

.=

.=

94,32%

.=

.=

66,37%

.=

.=

171,73%

.=

.=

41,77%

.=

.=

12,16%

.=

.=

11,44%

.=

601.413
2.552.598
1.252.073
1.300.525
1.252.073
1.951.185
601.413
332.250
269.163
601.413

.=

23,56%

.=

96,27%

.=

64,17%

.=

181,01%

.=

44,76%

.=

11,35%

.=

8,31%

Β. ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΓΟΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ
6

7

6

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩ
ΠΩΛΗΔΙ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΩ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

.=

.=

147.951
1.216.957
152.316
1.331.833

110.912
976.843
104.041
1.252.073

8

9

10

ΜΙΚΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
ΠΩΛΗΔΙ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΜΙΚΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
ΚΟΣΟ ΠΩΛΗΔΩΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΠΩΛΗΔΙ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

.=

.=

.=

214.315
1.216.957
214.315
1.002.642
1.216.957
1.331.833

.=

17,61%

.=

.=

21,38%

.=

91,37%

.=

.=

155,53%

.=

151.937
976.843
151.937
824.906
976.843
1.252.073

.=

15,55%

.=

18,42%

.=

78,02%

.=

225,45%

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
11

12

7

ΝΔΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ
ΠΔΡΙΘΩΡΙΟ ΑΤΣΟΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΔΩ
ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΌ ΠΔΛΑΣΔ
ΠΩΛΗΔΙ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔ ΠΙΣΩΗ

.=

.=

102.217
65.722
90.677
1.216.957

Υ

360

26,82

ΗΜΔΡΔ

.=

143.827
63.796
51.572
976.843

Υ

360

19,01

ΗΜΔΡΔ

II . ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

1. Γεληθά
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο εμειέγε απφ ηελ Δθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ζηηο
16.12.2009, κε πεληαεηή ζεηεία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ.1 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΓΔΠΑ θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε επηθεληξψζεθαλ ζηνπο αθφινπζνπο θχξηνπο άμνλεο :
Γηαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ πνζνηήησλ θπζηθνχ αεξίνπ γηα θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ
επηηπγράλνληαο αληαγσληζηηθνχο φξνπο πξνκήζεηαο αεξίνπ, κε πεξαηηέξσ δηαθνξνπνίεζε ησλ
πεγψλ πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ.
Γηαηήξεζε εγεηηθήο ζέζεο ζηελ αγνξά δηαζθαιίδνληαο ζπλζήθεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο .
Αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηεο εηαηξίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηφζν ζηνλ ηνκέα αλάπηπμεο ππνδνκψλ, φζν
θαη ζηνλ ηνκέα εκπνξίαο αεξίνπ.
Βειηηζηνπνίεζε ησλ κηθηψλ πεξηζσξίσλ ιεηηνπξγίαο κε ηελ αλάπηπμε θαηαιιήισλ εξγαιείσλ γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ κε κείσζε ηνπ θφζηνπο .
Αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθήο θαη θηιηθήο πξνο ην
πεξηβάιινλ ελεξγεηαθήο αγνξάο.
πκβνιή ζηε δηακφξθσζε ηνπ λένπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο απειεπζεξσκέλεο
θαη αληαγσληζηηθήο αγνξάο .
Σα απνηειέζκαηα εθ ησλ σο άλσ δξάζεσλ ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα :
ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ κείγκαηνο αεξίνπ πνπ πξνκεζεχηεθε ε ΓΔΠΑ κέζα ζηε ρξήζε, αμηνπνηψληαο
επθαηξίεο αγνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Παξάιιεια, μεθίλεζαλ
δηαπξαγκαηεχζεηο γηα βειηίσζε ησλ φξσλ πξνκήζεηαο αεξίνπ θαη κέζσ καθξνρξφλησλ ζπκβάζεσλ.
ηε δηαηήξεζε κεξηδίνπ κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Διιάδα κε
ζπλνιηθέο πσιήζεηο ΓΔΠΑ χςνπο 3,2 δηο m3 έλαληη ζπλνιηθήο εγρψξηαο θαηαλάισζεο 3,7 δηο m3.
Μέζα ζηε ρξήζε ππεγξάθεζαλ νθηψ (8) ζπκβάζεηο κε εκπνξηθνχο θαη βηνκεραληθνχο θαηαλαισηέο
θαη κία (1) κε αλεμάξηεην ειεθηνπαξαγσγφ.
ηνλ ηνκέα ηεο δηαλνκήο ζπλερίζηεθε ην θαηαζθεπαζηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ κε
επελδχζεηο € 8,6 εθαη., ελψ ε Δηαηξία Γηαλνκήο Αεξίνπ (ΔΓΑ) Α.Δ απνξξνθήζεθε απφ ηε ΓΔΠΑ. Καηά
ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ππήξμε ν απαηηνχκελνο ζπληνληζκφο ελεξγεηψλ γηα ην έξγν δεκηνπξγίαο ηξηψλ
λέσλ Δηαηξηψλ Παξνρήο Αεξίνπ .
ηνλ ηνκέα ησλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ αλαπηχρζεθαλ πξσηνβνπιίεο πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ν
ξφινο ηεο Δηαηξίαο ζηε δεκηνπξγία ΄‟Ννηίνπ Γηαδξφκνπ ΄΄ γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο πεξηνρήο κε αέξην
απφ αλαηνιάο κέζσ Διιάδαο. ην πιαίζην απηφ ηδξχζεθε ε εηαηξία Natural Gas Interconnector
Greece Bulgaria AD (ICGB AD) απφ ηε IGI POSEIDON S.A θαη απφ ηελ εηαηξία Bulgarian Energy
Holding EAD. ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο λέαο εηαηξίαο ζπκκεηέρνπλ ε IGI Poseidon S.A κε 50% θαη
ε εηαηξία Bulgarian Energy Holding EAD κε 50%. Ζ εηαηξία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ
θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο
Βνπιγαξίαο (αγσγφο IGB) πνπ ζα απνηειεζεη κέξνο ηνπ αγσγνχ ITGI. Παξάιιεια αλαπηχρζεθαλ
πξσηνβνπιίεο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηεο
εμαηξνχκελεο πνζφηεηαο 1,6 δηζεθαη. θπβηθψλ κέηξσλ αλά έηνο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο ΓΔΠΑ πνπ ζα
κεηαθέξεηαη κέζα απφ ηνλ Αγσγφ «ΠΟΔΗΓΧΝ».
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Δπίζεο ζπλερίζηεθαλ νη δηαβνπιεχζεηο κε ρψξεο παξαγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ησλ
αλαγθαίσλ πνζνηήησλ γηα ηελ πιήξσζε ηφζν ηνπ Τπνζαιάζζηνπ Γηαζπλδεηήξηνπ Αγσγνχ Διιάδαο –
Ηηαιίαο φζν θαη ηνπ Διιελν-Βνπιγαξηθνχ Γηαζπλδεηήξηνπ Αγσγνχ, ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα
ρξνλνδηαγξάκκαηα θαηαζθεπήο & ιεηηνπξγίαο ησλ δχν έξγσλ.
Καηαξηίζηεθε πεληαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ πεξίνδν 2011-2015, κε
εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. ην πιαίζην απηφ μεθίλεζε θαη πινπνίεζε επηκέξνπο
Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ πξαηεξίσλ πνπ ζα δηαζέηνπλ θπζηθφ αέξην γηα
θίλεζε νρεκάησλ.
Ζ ΓΔΠΑ, απφ θνηλνχ κε δχν μέλεο εμεηδηθεπκέλεο ζηνλ ρψξν εηαηξείεο, ζπκκεηείρε ζηελ δηαδηθαζία
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζε δηεζλή πξνθήξπμε ηεο ΓΔΖ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεπή θαη
ιεηηνπξγία ηεο πιήξνπο ππνδνκήο θαη κέρξη ηελ ηειηθή ηξνθνδνζία ησλ ζηαζκψλ ηεο ΓΔΖ ζηελ
Κξήηε.
Απφ πιεπξάο νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, ε ρξήζε έθιεηζε θεξδνθφξα, ηφζν γηα ηελ Δηαηξία , φζν
θαη γηα ηνλ Οκηιν.
Θα πξέπεη ηέινο λα ζεκεησζεί φηη κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 158/15.12.2010 Απφθαζε ηεο Γηυπνπξγηθήο Δπηηξνπήο
Αλαδηαξζξψζεσλ θαη Απνθξαηηθνπνηήζεσλ μεθίλεζε εθ λένπ ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ Γεκνζίνπ ζηε ΓΔΠΑ. To Γεκφζην - κέηνρνο πιεηνςεθίαο ηεο ΓΔΠΑ - έρεη πξνζιάβεη ζρεηηθά
Υξεκαηννηθνλνκηθφ χκβνπιν (ηξάπεδεο UBS, Rothschild θαη Alpha), Ννκηθνχο πκβνχινπο (Γηθεγνξηθή
Δηαηξία Κνπηαιίδε) θαη λνκηθφ γξαθείν (Clifford Chance). Ο θχξηνο Μέηνρνο, ζε ζπλεξγαζία κε ην
Υξεκαηννηθνλνκηθφ χκβνπιν, ζα αλαιχζεη ηελ φιε δνκή ηνπ εγρεηξήκαηνο (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πνπ ζα
παξαρσξεζεί, εάλ ην πνζνζηφ απηφ ζα αθνξά κφλν ζηε ΓΔΠΑ ή θαη ζην ΓΔΦΑ, εάλ ζα δηαηεξεζεί ε
κεηνρηθή ζρέζε κεηαμχ ΓΔΠΑ – ΓΔΦΑ θιπ) θαη ζα εμεηάζεη ηελ επίιπζε εθθξεκψλ δεηεκάησλ, φπσο ην
αλαθεξφκελν ζην Ν.2593/98 δηθαίσκα ηεο ΓΔΖ γηα ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΓΔΠΑ. Ζ φιε
δηαδηθαζία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 2011.
Ο απνινγηζκφο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο έρεη σο αθνινχζσο:
2. Πξνκήζεηα Αεξίνπ
πλνιηθά αγνξάζζεθαλ θαη παξειήθζεζαλ πεξίπνπ 3.200 εκ. Νm3 απφ ηηο καθξνρξφληεο ζπκβάζεηο ηεο
ΓΔΠΑ θαη απφ ηελ επθαηξηαθή αγνξά (spot), Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ.
Αλαιπηηθά :
Απφ ηε Gazprom Export (Ρσζία): Ζ ΓΔΠΑ παξέιαβε ζπλνιηθά απφ ηε Gazprom Export πεξίπνπ 2.000 εθ.
Nm3 θπζηθνχ αεξίνπ, έλαληη Δηήζηαο πκβαηηθήο Πνζφηεηαο (ΔΠ) πεξίπνπ 2.800 εθ. Nm3.
Απφ ηε BOTAŞ (Σνπξθία): Ζ ΓΔΠΑ παξέιαβε πεξίπνπ 600 εκ. Nm3 αεξίνπ έλαληη ΔΠ 700 εκ Nm3.
Απφ Sonatrach (Αιγεξία) θαη απφ επθαηξηαθή αγνξά (spot). : Ζ ΓΔΠΑ αγφξαζε ζπλνιηθά 16 θνξηία
Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ, ήηνη πάλσ απφ 650 εκαη. Νm3 ηζνδχλακνπ αεξίνπ, εθ ησλ νπνίσλ 12
θνξηία απφ ηελ αιγεξηλή εηαηξεία sonatrach ζηα πιαίζηα ηεο καθξνρξφληαο ζχκβαζεο θαη 4 θνξηία απφ ηελ
επθαηξηαθή αγνξά (spot).
3. Γηαρείξηζε Υαξηνθπιαθίνπ, Κηλδύλνπ & Δκπνξηθώλ πλαιιαγώλ
Όζνλ αθνξά ηε Γηαρείξηζε ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηεο ΓΔΠΑ, θαιχθζεθαλ πιήξσο νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο
κε ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε θαη ησλ ηξηψλ καθξνρξφλησλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο, θαζψο θαη κε θνξηία απφ
ηελ επθαηξηαθή αγνξά Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ.
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4. Δκπνξία Αεξίνπ
Σν 2010 απνδείρζεθε κηα ηδηαίηεξε ρξνληά γηα ηελ αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Διιάδα, νθεηιφκελε θπξίσο
ζηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ηνπ θπζηθφ αέξην θαζψο θαη ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηεο ΓΔΠΑ αλήιζε ζε 3,18 δηο θπβηθά κέηξα (δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην αέξην
εμηζνξξφπεζεο), ελψ ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ρψξα έθηαζε ζηα 3,65 δηο θπβηθά κέηξα.
Σα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηνπ έηνπο ήηαλ:
Ζ έλαξμε εηζαγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ απφ άιινπο, εθηφο ηεο ΓΔΠΑ, πξνκεζεπηέο νη νπνίεο αλήιζαλ ζε
0,43 εθαη. Νm3
Ζ κεηαβνιή ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ ηεο ΓΔΠΑ θαηά 6% ζε ζρέζε κε ην 2009.
Ζ ππνγξαθή νθηψ (8) λέσλ ζπκβάζεσλ πψιεζεο αεξίνπ ζε βηνκεραληθνχο θαη εκπνξηθνχο θαηαλαισηέο
Ζ ζχλαςε κηαο λέαο ζχκβαζεο πψιεζεο θπζηθνχ αεξίνπ κεηαμχ ηεο ΓΔΠΑ θαη ειεθηξνπαξαγσγνχ.

Πωλήζειρ αεπίος
Καηά ην 2010 νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηεο ΓΔΠΑ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμηζνξξφπεζεο αλήιζαλ ζε
3.319 εθαη. Nm3, ελψ ην ζχλνιν ηεο θαηαλάισζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ρψξα έθηαζε ηα 3,65 δηο. Nm3
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνζφηεηαο αεξίνπ εμηζνξξφπεζεο, ε νπνία δηαηέζεθε απφ ηε ΓΔΠΑ.
Ζ κεηαβνιή ησλ πσιήζεσλ ηνπ 2010 ζε ζχγθξηζε κε ην 2009, αλά θχξην ηνκέα δηακνξθψζεθε σο εμήο:
ειεθηξνπαξαγσγή -11,6%, βηνκεραλία +11%, ΔΠΑ -1%, ζπκπαξαγσγή +2%, εηδηθνί εκπνξηθνί θαηαλαισηέο
-5%.
Δηδηθφηεξα σο πξνο ηηο Δηαηξείεο Παξνρήο Αεξίνπ, ζεκεηψζεθε κεηαβνιή ησλ απνιήςεσλ σο εμήο: ΔΠΑ
Αηηηθήο -3%, ΔΠΑ Θεζζαινλίθεο +2%, ελψ ε ΔΠΑ Θεζζαιίαο παξέκεηλε ζηα ίδηα επίπεδα.
Νέερ ζςμβάζειρ πώληζηρ αεπίος – Γιασείπιζη ζςμβάζεων
Δληφο ηνπ 2010, πξνζαξκφζηεθαλ ζηελ ηζρχνπζα εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο ΓΔΠΑ νη ζπκβάζεηο πψιεζεο
θπζηθνχ αεξίνπ ζην ζχλνιν ησλ επηιεγφλησλ βηνκεραληθψλ Πειαηψλ.

Σιμέρ πώληζηρ
Οη κνλαδηαίεο κέζεο εηήζηεο ηηκέο πψιεζεο ηνπ αεξίνπ ήηαλ πςειφηεξεο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο,
γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ πεηξειαηνεηδψλ, βάζεη ησλ νπνίσλ
δηακνξθψλνληαη θαη νη ηηκέο θπζηθνχ αεξίνπ.

Λοιπά Θέμαηα Δμποπίαρ Αεπίος
Σξνπνπνίεζε εκπνξηθήο πνιηηηθήο πξνο επηιέγνληεο πειάηεο βηνκεραληθνχ ηνκέα (Απφθαζε Γ..
1095/24.02.10.
ηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ ηεο Αλζνχζαο σο πξαηήξην ιηαληθήο δηακνξθψζεθε θαη
εγθξίζεθε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή κε ηελ ππ. αξ. 1104/1 απφθαζε ηνπ Γ..

10

5. Γηαλνκή Αεξίνπ
Νέερ ΔΠΑ
Σνλ Ηαλνπάξην 2010 θαη κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε πξνεηνηκαζία ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηηο λέεο ΔΠΑ ζηηο
πεξηνρέο ηεο ηεξεάο Διιάδαο, ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ε
ΓΔΠΑ πξνρψξεζε ζηελ επηινγή έκπεηξσλ ζπκβνχισλ γηα ηελ ππνζηήξημε ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.
Σνλ Ηνχλην 2010, ε ΓΔΠΑ ζε ζπλεξγαζία κε ην ην ΤΠΔΚΑ θαη δηεζλέο λνκηθφ γξαθείν, μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία
πξν-θνηλνπνίεζεο ηεο αίηεζεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ επηρνξήγεζε
ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ησλ ΔΠΑ απφ ην ΔΠΑ. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία ηεο πξν-θνηλνπνίεζεο νινθιεξψζεθε
εληφο ηνπ 2010.
ηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 2011 ππνβιήζεθε απφ ηηο Διιεληθέο Αξρέο επίζεκν αίηεκα θξαηηθήο ελίζρπζεο πξνο ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
Σν επηέκβξην 2010 νινθιεξψζεθαλ νη απνηηκήζεηο, αλαθνξηθά κε ηελ αμία ησλ εηζθνξψλ ηεο ΓΔΠΑ ζην
κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ ηξηψλ λέσλ ΔΠΑ.
Παπακολούθηζη ςθιζηάμενων ΔΠΑ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο απνξξφθεζε ηεο Δηαηξίαο Γηαλνκήο Αεξίνπ (ΔΓΑ) Α.Δ απφ ηε ΓΔΠΑ (ΦΔΚ 14611/
27.12.2010) ε θπξηφηεηα ησλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ ηηο ηξεηο πθηζηάκελεο
ΔΠΑ, κεηαβηβάδνληαη ζηε ΓΔΠΑ.
πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ησλ ΔΠΑ γηα ην έηνο 2010, ζπλνςίδνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα:

Έηνο 2010

ΔΠΑ
Αηηηθήο

ΔΠΑ
ΔΠΑ
Θεζζαινλίθεο Θεζζαιίαο

Πσιήζεηο (Nm)

264.235

196.686

111.471

Αξηζκόο Πειαηώλ

72.223

127.296

40.194

Καηαζθεπαζζέλ Γίθηπν (εληόο ηνπ 2010)
(Km)

49

59

52

Οινθιεξψζεθε ε επεμεξγαζία ησλ πξνηάζεσλ ηξνπνπνίεζεο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο, κε ζηφρν ηελ
βειηίσζε θαη απινχζηεπζε ηεο δηείζδπζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηα λνηθνθπξηά.
6. Γηεζλείο Γξαζηεξηόηεηεο
Γπαζηηπιόηηηερ ζςνδεόμενερ με ηον Δλληνοϊηαλικό Τποθαλάζζιο Γιαζςνδεηήπιο Αγωγό «ΠΟΔΙΓΩΝ»
Καηά ην έηνο 2010 ζπλερίζηεθαλ νη επαθέο κε εηαηξείεο εκπνξίαο αεξίνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηφζν ζηελ
Ηηαιηθή φζν θαη ζηηο αγνξέο ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα
ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηεο εμαηξνχκελεο πνζφηεηαο 1,6 δηζεθαη. θπβηθψλ κέηξσλ αλά έηνο θπζηθνχ
αεξίνπ ηεο ΓΔΠΑ πνπ ζα κεηαθέξεηαη κέζα απφ ηνλ Αγσγφ «ΠΟΔΗΓΧΝ».
ηα ηέιε Ηνπιίνπ 2010 εθδφζεθε ε απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ
«ΠΟΔΗΓΧΝ» κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 100.000.000 €, απφ ηνπο πφξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο
αλαζπγθξφηεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο (EEPR).
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Αλαθνξηθά κε ηηο ππφ εμέιημε κειέηεο θαη δηαγσληζκνχο ηνπ έξγνπ ζεκεηψζεθε ε αθφινπζε πξφνδνο:
Σνλ Απξίιην ηνπ 2010 νινθιεξψζεθε ν δηεζλήο δηαγσληζκφο θαη ππνγξάθεθε κεηαμχ ηεο ΤΑΦΑ
ΠΟΔΗΓΧΝ θαη ηεο θνηλνπξαμίαο INTECSEA-IV Oil & GAS ε ζχκβαζε κε αληηθείκελν ηελ εθπφλεζε
ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο ηνπ Τπνζαιάζζηνπ Γηαζπλδεηήξηνπ Αγσγνχ «ΠΟΔΗΓΧΝ».
Σνλ Ηνχιην ηνπ 2010:

 ππνγξάθεθε ε ζχκβαζε κεηαμχ ηεο ΤΑΦΑ ΠΟΔΗΓΧΝ θαη ηεο Det Norske Veritas Ltd γηα ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ησλ Σερληθψλ Μειεηψλ (Design Appraisal and
Verification Services for the Certification of the IGI Poseidon Project – DNV).

 ππνγξάθεθε Μλεκφλην πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο ΤΑΦΑ ΠΟΔΗΓΧΝ θαη ηνπ ΓΔΦΑ κε αληηθείκελν

ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ηφζν ηνπ ρεξζαίνπ (ΓΔΦΑ) φζν θαη ηνπ ππνζαιάζζηνπ ηκήκαηνο
(ΤΑΦΑ ΠΟΔΗΓΧΝ) ηνπ έξγνπ IGI (Interconnector Greece - Italy). ε ζπλέρεηα ηεο ππνγξαθήο,
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ δχν έξγσλ ελψ επίζεο ζπζηάζεθε νκάδα δηεπαθήο γηα ηνλ θαιχηεξν
ζπληνληζκφ ησλ έξγσλ.

Σν επηέκβξην ηνπ 2010 εθδφζεθε απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ε Πξνθαηαξθηηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε θαη Αμηνιφγεζε γηα ην
Διιεληθφ Σκήκα ηνπ έξγνπ «ΠΟΔΗΓΧΝ».
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 εθδφζεθε ε απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθε
παξάηαζε ζηελ πξνζεζκία νινθιήξσζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ
«ΠΟΔΗΓΧΝ» πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα ΣΔΝ – Γηεπξσπατθά Γίθηπα, απφ ηηο 30 Ηνπλίνπ
2010 ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011.
Σνπο κήλεο επηέκβξην, Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην ηνπ 2010 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο κεηαμχ
εθπξνζψπσλ ηεο «ΤΑΦΑ ΠΟΔΗΓΧΝ» θαη εθπξνζψπσλ επί ηερληθψλ ζεκάησλ ηεο Κνηλνπξαμίαο
πνπ εθκεηαιιεχεηαη ην Κνίηαζκα Shah Deniz II, ζηα πιαίζηα ηεο αιιεινελεκέξσζεο γηα ηελ εμέιημε
ησλ ηερληθψλ θαη εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ ηνπ Διιελν-Ηηαιηθνχ Γηαζπλδεηήξηνπ
αγσγνχ θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ θνηηάζκαηνο Shah Deniz II.
Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2010 νινθιεξψζεθε ε Αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηεζλνχο Γηαγσληζκνχ
γηα ηε Λεπηνκεξή Τπνζαιάζζηα Έξεπλα & Υαξηνγξάθεζε (Detailed Marine Survey – DMS) ηνπ
αγσγνχ «ΠΟΔΗΓΧΝ». Σν Γ.. ηεο ΤΑΦΑ ΠΟΔΗΓΧΝ θαηαθχξσζε ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο ζηελ
Δηαηξεία Fugro Geoconsulting Ltd. Ζ ζρεηηθή ζχκβαζε ππνγξάθεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2010.
Δπίζεο θαηά ην κήλα Ννέκβξην θαη ζε ζπλέρεηα ηεο έθδνζεο ηεο Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο
Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Π.Δ.Κ.Α., ππνγξάθεθε
κεηαμχ ηεο ΤΑΦΑ ΠΟΔΗΓΧΝ θαη ηεο ΑΠΡΟΦΟ Α.Δ. ε ζχκβαζε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Μειέηεο
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ επί ηνπ Διιεληθνχ Σκήκαηνο ηνπ έξγνπ «ΠΟΔΗΓΧΝ».
Σέινο, βξίζθεηαη ζε εμέιημε ν δηεζλήο Γηαγσληζκφο γηα ηελ Πξνκήζεηα ησλ Υαιχβδηλσλ σιήλσλ ηνπ
Αγσγνχ «ΠΟΔΗΓΧΝ». Έρεη ήδε νινθιεξσζεί ε πξψηε θάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ (Πξνεπηινγή) θαη
εληφο ηνπ ηξέρνληνο κελφο αλακέλεηαη λα ππνβιεζνχλ νη ζρεηηθέο ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο
πξνζθνξέο.
Γπαζηηπιόηηηερ ζςνδεόμενερ με ηον Δλληνο-Βοςλγαπικό Γιαζςνδεηήπιο Αγωγό
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο ζπλερίζηεθαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Ηηαιηθή EDISON θαη ηε
Βνπιγαξηθή Bulgarian Energy Holding (BEH) πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζνχλ ε πκθσλία Μεηφρσλ
(Shareholders Agreement – SHA) θαη ην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο (Project Development Agreement – PDA) ηεο
εηαηξείαο παγίσλ ηνπ έξγνπ. ηηο 5 Ηαλνπαξίνπ 2011 ηδξχζεθε ε Δηαηξεία Natural Gas Interconnector Greece
Bulgaria EAD (“ICGB” AD) ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ηζνκεξψο ε ΤΑΦΑ ΠΟΔΗΓΧΝ θαη ε Bulgarian Energy
Holding – BEH, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ κειέηε, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ Γηαζχλδεζεο
Διιάδαο – Βνπιγαξίαο.
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Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2010 εθδφζεθε ε απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ
έξγνπ ηνπ Γηαζπλδεηήξηνπ αγσγνχ Διιάδαο – Βνπιγαξίαο (Κνκνηελή – Stara Zagora) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
45.000.000 €, απφ ηνπο πφξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο
(EEPR).
Καηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο θαη κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε απφ ηελ ΤΑΦΑ ΠΟΔΗΓΧΝ, νινθιεξψζεθε ε
Μειέηε γηα ηελ Αλάιπζε ησλ αγνξψλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ειεθηξηζκνχ ησλ ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθψλ
Βαιθαλίσλ (Market Assessment Study of Selected South Eastern European Countries). Ζ ελ ιφγσ κειέηε
εθπνλήζεθε απφ ηηο εηαηξείεο Kantor θαη Exergia.
ηα ηέιε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο αλαηέζεθε ζηελ εηαηξεία Kantor ε χκβαζε γηα ηελ χληαμε Δπηρεηξεκαηηθνχ
Μνληέινπ (Business Model) Δκπνξηθήο Δηαηξείαο πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηηο αγνξέο ηεο ΝνηηνΑλαηνιηθήο Δπξψπεο, κεηαθέξνληαο αέξην δηα κέζνπ ηνπ Γηαζπλδεηήξηνπ Αγσγνχ Διιάδαο – Βνπιγαξίαο
(IGB) .
Βξίζθεηαη ζε εμέιημε ν Γηεζλήο Γηαγσληζκφο κε αληηθείκελν ηελ αλάζεζε ηεο εθπφλεζεο ηεο Μειέηεο
Δθαξκνγήο (FEED) ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ησλ απαηηνχκελσλ Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ
(Environmental Impact Assesment Studies – EIAS) ηφζν επί ηνπ ειιεληθνχ φζν θαη επί ηνπ βνπιγαξηθνχ
ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ.
Πποοπηικέρ και Ππόγπαμμα Γπάζηρ ηος Δλληνο-Ιηαλικού Τποθαλάζζιος Γιαζςνδεηήπιος Αγωγού
«ΠΟΔΙΓΩΝ» και ηος έπγος «Δλληνο-Βοςλγαπικόρ Γιαζςνδεηήπιορ Αγωγόρ» για ηο έηορ 2011
Καηά ην έηνο 2011 ζα εμαθνινπζήζνπλ λα θαηαβάιινληαη νη βέιηηζηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη
πξνψζεζε ηφζν ηνπ έξγνπ ηνπ Διιελν-Ηηαιηθνχ Τπνζαιάζζηνπ Γηαζπλδεηήξηνπ Αγσγνχ «ΠΟΔΗΓΧΝ» φζν
θαη ηνπ Διιελν-Βνπιγαξηθνχ Γηαζπλδεηήξηνπ Αγσγνχ κε θχξην ζηφρν:
Σελ πξνψζεζε ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα θαη ηελ έγθαηξε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ πνπ
αθνξνχλ ζηηο ζπκβάζεηο FEED θαη DMS, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ «ΠΟΔΗΓΧΝ».
Σελ νινθιήξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Πξνκήζεηα ησλ Υαιχβδηλσλ σιήλσλ ηνπ Αγσγνχ
«ΠΟΔΗΓΧΝ».
Σελ πξνψζεζε ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αλάζεζε θαη ηελ έγθαηξε νινθιήξσζε ησλ
εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπκβάζεηο FEED θαη EIAS, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ ηνπ ΔιιελνΒνπιγαξηθνχ Γηαζπλδεηήξηνπ Αγσγνχ.
Σελ ιήςε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πεξηβαιινληηθψλ θαη κε αδεηψλ ζε Ηηαιία θαη Διιάδα γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ Διιελν-Ηηαιηθνχ Γηαζπλδεηήξηνπ Αγσγνχ θαζψο θαη ζε Βνπιγαξία θαη Διιάδα γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ Διιελν-Βνπιγαξηθνχ Γηαζπλδεηήξηνπ Αγσγνχ.
Σελ νινθιήξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ ηεο Αλνηθηήο Γηαδηθαζίαο Γέζκεπζεο Γπλακηθφηεηαο Μεηαθνξάο
πνπ αθνξά ζηνλ αγσγφ «ΠΟΔΗΓΧΝ».
Σελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε ζθνπηκφηεηα θαηάζεζεο
αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε Δμαίξεζεο απφ ην Γηθαίσκα Πξφζβαζεο Σξίησλ (Third Party Access Exemption)
ζηνλ Διιελν-Βνπιγαξηθφ Γηαζπλδεηήξην Αγσγφ.
Σελ εμαζθάιηζε θαη ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ κέζσ ησλ Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ
πγρξεκαηνδφηεζεο TEN θαη EEPR.
Σελ ζπλερή αλάπηπμε ηεο νξγάλσζεο ησλ Έξγσλ θαη ησλ Πξνγξακκάησλ Τινπνίεζεο απηψλ, κε
απψηεξν ζθνπφ ηελ αλαγθαία ππνζηήξημε γηα ηε ιήςε ησλ Σειηθψλ Απνθάζεσλ Τινπνίεζεο ησλ
Δπελδχζεσλ.
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Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2011 ζα ζπλερηζηνχλ νη δηαβνπιεχζεηο κε ρψξεο
παξαγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ γηα ηελ πιήξσζε ηφζν ηνπ
Τπνζαιάζζηνπ Γηαζπλδεηήξηνπ Αγσγνχ Διιάδαο – Ηηαιίαο φζν θαη ηνπ Διιελν-Βνπιγαξηθνχ
Γηαζπλδεηήξηνπ Αγσγνχ, ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαηαζθεπήο & ιεηηνπξγίαο ησλ δχν
έξγσλ.
7. ηξαηεγηθή & Δηαηξηθή Αλάπηπμε
Δπισειπηζιακό σέδιο ΓΔΠΑ / Παπακολούθηζη ηάζεων & εξελίξεων ζηον ηομέα ηηρ ενέπγειαρ και ηος θ.α.
Οινθιεξψζεθε ην Μάξηην ηνπ 2011, κε ηε ζπλεηζθνξά εμεηδηθεπκέλνπ ζπκβνχινπ, ε θαηάξηηζε ηνπ 5εηνχο
Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ηεο εηαηξείαο (2011-2015), ην νπνίν πηνζεηήζεθε απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΠΑ. ε εμέιημε
είλαη ε θάζε ηεο πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζεο ησλ δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ ηνπ ζρεδίνπ. Πξνβιέπνληαη
ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο, αμηνιφγεζεο θαη αλαγθαίσλ αλαπξνζαξκνγψλ ζην πιαίζην
εθαξκνγήο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ.
Παξαθνινπζνχληαη θαη αλαιχνληαη νη ηάζεηο θαη νη εμειίμεηο ζηηο δηεζλείο ελεξγεηαθέο αγνξέο κε έκθαζε ζηηο
αγνξέο ηνπ θ.α. θαη ηνπ LNG, θαζψο θαη νη εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή αγνξά ελέξγεηαο θαη ηδηαίηεξα νη εμειίμεηο
ζην πιαίζην επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην πεξηβάιινλ (ζηφρνο 20/20/20)
Πποώθηζη μελεηών/ειδικών έπγων εηαιπικήρ ανάπηςξηρ
Έξγν Αεξηνθίλεζεο
Ζ ΓΔΠΑ, κεηά ηελ αγνξά ηεο αεξηνθίλεζεο ζηνλ θιάδν ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ζηελ Αζήλα, αλέπηπμε
ζπγθεθξηκέλν ζρέδην γηα ηε δηείζδπζε ηεο εηαηξείαο ζε λέα ηκήκαηα ηεο αγνξάο θαπζίκσλ ζηελ
«απηνθίλεζε». Δθπνλήζεθε 10εηέο Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην γηα ην άλνηγκα θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ ηνκέσλ ηεο
αγνξάο ηεο αεξηνθίλεζεο ζηελ Διιάδα, ην νπνίν πηνζεηήζεθε απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΠΑ. Ο ζηφρνο ηεο ηξέρνπζαο
5εηίαο είλαη ε θάιπςε ελφο ηκήκαηνο ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο θαπζίκσλ γηα ηελ «απηνθίλεζε», ε δηείζδπζε
ζην ρψξν ησλ ηαμί ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, ε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ πξαηεξίσλ ζε άιια αζηηθά θέληξα θαη
ζε κεγάια νδηθά δίθηπα ηεο ρψξαο. ε πξψηε θάζε πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε ελφο βαζηθνχ δηθηχνπ
πξαηεξίσλ ζηελ Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Λάξηζα, Βφιν
Μεηαηποπή ηος ςπό εξάνηληζη κοιηάζμαηορ θ.α. «Νόηιορ Καβάλα» ζε αποθηκεςηικό σώπο θ.α. /LNG Terminal
Β. Δλλάδαρ
ηε ζχγρξνλε βηνκεραλία ηνπ θ.α. ν ξφινο ησλ ππφγεησλ απνζεθψλ είλαη πνιιαπιφο θαη ζεκαληηθφο. Ζ
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γίλεηαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ (ζηξαηεγηθφ απφζεκα), είηε γηα εκπνξηθέο
ρξήζεηο (αληηκεηψπηζε δηαθπκάλζεσλ δήηεζεο, επειημία ηξνθνδνζίαο κέζσ καθξνρξφλησλ ζπκβάζεσλ,
εθκεηάιιεπζε επθαηξηψλ ιφγσ ζπγθπξηαθήο δηαθνξνπνίεζεο ηηκψλ). Λακβάλνληαο ππ‟ φςε φηη ην ζρεδφλ
εμαληιεκέλν θνίηαζκα ηεο Νφηηαο Καβάιαο είλαη αμηνπνηήζηκν γηα ηελ αλάπηπμε ππφγεηαο απνζήθεο θαη ελ
φςεη ησλ θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ πνπ ζα ιεθζνχλ ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ε ΓΔΠΑ αμηνινγεί
φια ηα δεδνκέλα απφ εκπνξηθή, νηθνλνκηθή θαη αλαπηπμηαθή δηάζηαζε θαη δηεξεπλά ηηο δπλαηφηεηεο
ζπκκεηνρήο ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζην πιαίζην ησλ πθηζηάκελσλ (κε βάζε ηε λνκνζεζία) δπλαηψλ
επηινγψλ. Ζ πξννπηηθή πινπνίεζεο ησλ κεγάισλ έξγσλ δηαζχλδεζεο (ITGI, IGB) ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ε
ΓΔΠΑ, νη καθξνρξφληεο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο κε ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη, αιιά θαη ν ξφινο ηεο εηαηξείαο ζηελ
ειιεληθή αγνξά, είλαη νη βαζηθνί ιφγνη πνπ ζπλεγνξνχλ ζηε ζπκκεηνρή ηεο ΓΔΠΑ ζην έξγν ηεο αλάπηπμεο
θαη δηαρείξηζεο ηεο ππφγεηαο απνζήθεο σο έλα εκπνξηθφ έξγν ππνδνκήο
Ζ ΓΔΠΑ δηεξεπλά επίζεο ηε ζθνπηκφηεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ αλάπηπμεο LNG Terminal Β. Διιάδαο. Σν
έξγν εμεηάδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εμειίμεηο ζηελ πινπνίεζε ησλ κεγάισλ έξγσλ δηαζχλδεζεο ζηα νπνία
ζπκκεηέρεη ε εηαηξεία (ITGI, IGB)
Σποθοδοζία με θ.α. ηων ζηαθμών παπαγωγήρ ηλεκηπιζμού ηηρ ΓΔΗ ζηην Κπήηη
Ζ ΓΔΠΑ, απφ θνηλνχ κε δχν μέλεο εμεηδηθεπκέλεο ζηνλ ρψξν εηαηξείεο, ζπκκεηείρε ζηελ δηαδηθαζία
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζε δηεζλή πξνθήξπμε ηεο ΓΔΖ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία
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ηεο πιήξνπο ππνδνκήο θαη κέρξη ηελ ηειηθή ηξνθνδνζία ησλ ζηαζκψλ ηεο ΓΔΖ ζηα Υαληά, ζηνλ
Αζεξηλφιαθθν θαη πξννπηηθά ζηελ Κνξαθηά. Γηα ην έξγν έρεη πξνηαζεί απφ πιεπξάο ΓΔΠΑ θαη
ζπλεξγαδφκελσλ εηαηξεηψλ κηα επέιηθηε ηερληθά ιχζε, ε νπνία πξνζθέξεη επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ
αλάπηπμεο θαη ηξνθνδνζίαο κε θ.α. θαη άιισλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζηελ Κξήηε ή κνλάδσλ ηεο ΓΔΖ, θαζψο θαη
άιισλ ρξεζηψλ ζε άιια ειιεληθά λεζηά
ςζηήμαηα αποκενηπωμένηρ σπήζηρ θ.α. (CNG/LNG)
ην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηνπ θ.α., ε ΓΔΠΑ δηεξεπλά θαη αμηνινγεί ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο
πξννπηηθέο δηείζδπζεο ηνπ θ.α. ζε ζηνρεπκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, κέζσ ζπζηεκάησλ απνθεληξσκέλεο
ρξήζεο ηνπ θ.α.
8. Σερληθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Έπγα
Καηαζθεπή Γηθηχνπ Γηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ Μέζεο Πίεζεο γηα Βηνκεραληθνχο Καηαλαισηέο
ζηελ Δπξχηεξε Πεξηνρή Υαιθίδαο, πκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Τπνζαιάζζηνπ Σκήκαηνο».
Καηαζθεπή Γηθηχνπ Γηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ Μέζεο (19bar) θαη Υακειήο (4 bar) Πίεζεο γηα
βηνκεραληθνχο Καηαλαισηέο ζην Βαζηιηθφ, Ν. Αξηάθε θαη Φαρλά Δπβνίαο.
Γιασειπιζηική Δπάπκεια για ηην εκηέλεζη ζςγσπημαηοδοηούμενων έπγων από ΔΠΑ.
Ζ εηαηξεία έρεη ιάβεη «Βεβαίσζε Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο» απφ ηελ 14ε επηεκβξίνπ 2010.
Τπαγωγή έπγων ΓΔΠΑ ζηο ππόγπαμμα ΔΠΑ
Ζ Δηαηξεία ππέβαιε πξνο έγθξηζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΤΠ.Π.Α & Α γηα έιεγρν πξνζρέδην Σερληθνχ
Γειηίνπ γηα ην έξγν «Δπέθηαζε Γηθηχνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ, Μέζεο θαη Υακειήο Πίεζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή
ηεο Υαιθίδαο» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 18,1 Μ.€.
Ζ έθδνζε ηεο ζρεηηθή ΚΤΑ, ε νπνία ζα επηηξέςεη ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο
αλακέλεηαη. Ζ απφθαζε απηή ελεξγνπνηεί ηε δηαδηθαζία ηεο ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο γηα ππαγσγή ηνπ έξγνπ
ζην πξφγξακκα ΔΠΑ.
Γιασείπιζη ςμβάζεων ΚΠ IΙΙ
Γηα ηηο ζπκβάζεηο ηνπ ΚΠ III εθδίδνληαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Πηζηνπνηεηηθά Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο.
Δπίζεο βξίζθνληαη ζε εμέιημε:
α) ε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ (50% ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο
θαη
β) ε δηαδηθαζία γηα Οξηζηηθέο Παξαιαβέο ησλ αλσηέξσ πκβάζεσλ
Γιασείπιζη ηων ακόλοςθων ςμβάζεων
α) SLA 0003 γηα ηελ παξνρή Τπεξεζηψλ Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Γηθηχσλ Γηαλνκήο Φ.Α.
β) SLA 0033 γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ηε Λεηηνπξγία & πληήξεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο
Φ.Α.
γ) SLA 0035 γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηψλ Γηαρείξηζεο Έξγσλ & -Σερληθνχ πκβνχινπ θαη
δ) 1725/09 γηα ηελ Σερληθή Τπνζηήξημε πζηήκαηνο Γηαλνκήο Φ.Α. θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ.
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Αεπιοκίνηζη
Γηαρείξηζε SLA 0002 γηα ηελ παξνρή Τπεξεζηψλ Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ησλ ΑΛΦΑ Α.Ληνζίσλ &
Αλζνχζαο.
Δπίζεο θαηά ην 2010 ε ΓΔΠΑ, πξνέβε ζηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ ζην ηαζκφ Αλεθνδηαζκνχ
Λεσθνξείσλ ηεο Αλζνχζαο, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί πιένλ ζαλ δεκνζίαο ρξήζεο γηα ηελ ηξνθνδφηεζε κε
θπζηθφ αέξην θαη νρεκάησλ Ηδησηηθήο Υξήζεο (ΗΥ).

9. Οηθνλνκηθά Θέκαηα
Οικονομικά ηοισεία ΓΔΠΑ Α.Δ .
Ζ Δηαηξία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2007.
Ζ Δηαηξία δηαλέκεη γηα ην έηνο 2010 κέξηζκα χςνπο € 1,72 αλά κεηνρή (ζπλνιηθνχ πνζνχ € 19.365.395,72)
ζηνπο Μεηφρνπο ηεο.
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Πίλαθαο Οθνλνκηθψλ ηνηρείσλ ΓΔΠΑ Α.Δ
Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ
31/12/2010
1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο)

31/12/2009

1.183.633.084,88

1.003.640.165,91

100.497.731,79

64.689.343,70

Λεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα

80.578.180,56

54.312.274,14

Κέξδε πξν θφξσλ

93.737.524,46

61.003.350,47

θέξδε κεηά απφ θφξνπο

58.576.417,14

33.157.138,44

Μηθηφ θέξδνο

2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ
χλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνχ

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2010

31/12/2009

1.730.168.282,67

973.372.757,75

13.979.288,39

8.727.991,86

280.972.124,04

305.148.929,55

0,00

0,00

261.800.518,73

201.139.764,11

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

2.286.920.213,83

1.488.389.443,27

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ

1.247.510.412,84

1.135.492.937,67

χλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ

656.552.262,76

28.279.054,77

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ

382.857.538,23

324.617.450,83

2.286.920.213,83

1.488.389.443,27

Απνζέκαηα
Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
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ΓΔΠΑ Α.Δ.
ΥΡΗΗ 2010
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ (ΠΟΑ Δ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ)
Α. ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΡΘΡΩΔΩ
ΥΡΗΗ 2010

1

2

3

4

5

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΔΩ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝEΡΓΗΣΙΚΟ

.=

.=

.=

.=

.=

556.752
2.286.920
1.247.510
1.039.410
1.247.510
1.730.168
556.752
382.858
173.894
556.752

ΥΡΗΗ 2009

.=

24,35%

.=

.=

120,02%

.=

.=

72,10%

.=

.=

145,42%

.=

.=

31,23%

.=

.=

6,81%

.=

.=

7,51%

.=

.=

8,49%

.=

515.017
1.488.389
1.135.493
352.897
1.135.493
973.373
515.017
324.617
190.400
515.017

.=

34,60%

.=

321,76%

.=

116,66%

.=

158,65%

.=

36,97%

.=

5,41%

.=

5,37%

.=

6,45%

Β. ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΓΟΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ
6

7

8
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ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩ
ΠΩΛΗΔΙ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΩ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
ΜΙΚΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
ΠΩΛΗΔΙ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

.=

.=

.=

80.578
1.183.633
93.738
1.247.510
100.498
1.183.633

54.312
1.003.640
61.003
1.135.493
64.689
1.003.640

9

10

ΜΙΚΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
ΚΟΣΟ ΠΩΛΗΔΩΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΠΩΛΗΔΙ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

.=

.=

100.498
1.083.135
1.183.633
1.247.510

64.689

.=

9,28%

.=

94,88%

.=

.=

45,60%

.=

938.951
1.003.640
1.135.493

.=

6,89%

.=

88,39%

.=

124,13%

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
11

12

19

ΝΔΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ
ΠΔΡΙΘΩΡΙΟ ΑΤΣΟΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΔΩ
ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΌ ΠΔΛΑΣΔ
ΠΩΛΗΔΙ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔ ΠΙΣΩΗ

.=

.=

8.637
18.942
69.093
1.183.633

Υ

360

21,01

ΗΜΔΡΔ

.=

3.843
3.096
27.614
1.003.640

Υ

360

9,90

ΗΜΔΡΔ

Υπημαηοδόηηζη Έπγων ΚΠ ΙΙΙ
To ζχλνιν ησλ εγθεθξηκέλσλ Σερληθψλ Γειηίσλ Έξγνπ (ΣΓΔ) αλήξζε ζε 19, κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ €
68.2 εθαη. Σν ζπλνιηθφ πξαγκαηνπνηεζέλ θφζηνο ησλ έξγσλ απφ ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο έσο ην πέξαο
ηνπ (31.12.2010) αλήξζε ζε €62 εθαη.
Οη ζπλνιηθά δεισζείζεο δαπάλεο ζην Ο.Π.. (Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα) ζε φξνπο δεκφζηαο
δαπάλεο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ΚΠ ΗΗΗ αλέξρνληαη ζε €24,83 εθ. Απφ ηελ έλαξμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε
εηζπξαρζείζα Γεκφζηα Γαπάλε ζπλνιηθά αλέξρεηαη ζην πνζφ €23,55 εθαη. θαηά ζπλέπεηα ην ζπλνιηθφ πνζφ
πξνο είζπξαμε αλέξρεηαη ζε €1,28 εθαη.
Δπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο ππεβιήζεζαλ 2 αηηήκαηα Υξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) θαη ηεο πιινγηθήο Απφθαζεο ΑΔ 061/3 ηνπ έηνπο 2009 θαη
ηεο πιινγηθήο Απφθαζεο ΑΔ 061/3 ηνπ έηνπο 2010 γηα πνζά χςνπο € 4,31 εθαη. Μέρξη ηελ 31/12/2010
εηζπξάρζεθε πνζφ € 3,03 εθαη. ελψ ην ππφινηπν πνζφ € 1,28 εθαη. αλακέλεηαη λα εηζπξαρζεί θαηά ην έηνο
2011.
Αζθαλιζηικά Ππογπάμμαηα
Οη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο ηεο ΓΔΠΑ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν αναθοπάρ αθοπούν:
Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ηεο Δηαηξείαο (ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο), ηα απνζέκαηα αεξίνπ θαη ηα πιηθά, ηα
θηίξηα γξαθείσλ θαη ην πεξηερφκελν ηνπο, ηα νρήκαηα, ηε δηαθνπή εξγαζηψλ, έλαληη φισλ ησλ θηλδχλσλ
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ.
Σελ Αζηηθή Δπζχλε ηφζν απφ ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φζν θαη απφ ηε
ρξήζε θαη ιεηηνπξγία γξαθείσλ.
Σελ επζχλε ησλ δηεπζπληψλ θαη ζηειερψλ ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχπηνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο.
Οξηζκέλεο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ θαη ζπλεξγαηψλ γηα πξνζσπηθά αηπρήκαηα θαη ινηπνχο
θηλδχλνπο.
10. Αλζξώπηλν Γπλακηθό
Πποζωπικό
Οη πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ ζηε ΓΔΠΑ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ΑΔΠ ζην πιαίζην ηνπ Ν. 2190/94, φπσο
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2010 παξαηηήζεθαλ απφ ηελ Δηαηξία ιφγσ ζπκπιήξσζεο ησλ λνκίκσλ
πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο 3 άηνκα. Δπηπιένλ 1 άηνκν κεηεθέξζεθε ζηε ζπγαηξηθή καο Δηαηξία
ΓΔΦΑ. Έηζη, ην πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΠΑ ηελ 31.12.2010 αξηζκνχζε 65 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 5 δηθεγφξνη κε
χκβαζε έκκηζζεο εληνιήο.
Καη θαηά ην έηνο 2010 ζπλερίζηεθε ε ζπλεξγαζία ηεο ΓΔΠΑ κε εηαηξίεο πνπ παξείραλ ππεξεζίεο δηνηθεηηθήο,
νηθνλνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ππνζηήξημεο.
Οπγανωηικά θέμαηα - Θέμαηα Ανάπηςξηρ Ανθπώπινος Γςναμικού
ηελ Δηαηξία ηζρχεη Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Δξγαζίαο, ν νπνίνο εγθξίζεθε ην Μάξηην ηνπ 2002.
Οη φξνη ακνηβήο θαη εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ην έηνο 2010 αθνινπζνχζαλ ηελ Δπηρεηξεζηαθή
πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο ηνπ έηνπο 2009, πξνζαξκνζκέλνη ζηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο Ν.
3833/15.3.2010 θαη 3845/6.5.2010 πνπ αθνξνχζαλ ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ηεο
Υψξαο.
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Δληφο ηνπ 2010, κε ζηφρν ηελ πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθφηεξσλ κεζφδσλ αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ
πξνζαξκνγή ησλ αλζξψπσλ ηεο Δηαηξίαο ζηε λέα νξγαλσηηθή δνκή, αλαζεσξήζεθε ε δηαδηθαζία
εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ ηεο. ην πιαίζην ηεο λέαο δηαδηθαζίαο θαηαξηίζηεθε αλαιπηηθφ πιάλν
εθπαίδεπζεο γηα ην πξνζσπηθφ, ην νπνίν θαη ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ ην 2011.
Ππόγπαμμα αζθάλιζηρ Πποζωπικού /ςνηαξιοδοηικό
ηελ Δηαηξία θαη θαηά ην έηνο 2010 εμαθνινχζεζαλ λα ιεηηνπξγνχλ δχν νκαδηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα
γηα ην πξνζσπηθφ.
Σν πξψην θαιχπηεη Αζθάιεηα Εσήο, Αζθάιεηα Μφληκεο Οιηθήο θαη Μεξηθήο Αληθαλφηεηαο, απφ αζζέλεηα ή
αηχρεκα, Δπξείαο Ηαηξνθαξκαθεπηηθήο Κάιπςεο θαη Απψιεηα Δηζνδήκαηνο απφ Αζζέλεηα ή Αηχρεκα.
Σν δεχηεξν είλαη ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα κέζσ αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο, πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 1996,
βαζηζκέλν ζηηο απνδφζεηο εηζθνξψλ, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ε ηφζν ε Δηαηξία φζν θαη νη εξγαδφκελνη.
Τγιεινή και Αζθάλεια
Οη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία ππεξεζίεο ηαηξνχ εξγαζίαο θαη ηερληθνχ αζθάιεηαο
εμαθνινχζεζαλ θαη θαηά ην έηνο 2010 λα παξέρνληαη απφ εηαηξία εμσηεξηθψλ ππεξεζηψλ πξνζηαζίαο θαη
πξφιεςεο (ΔΞΤΠΠ).
11. Δζσηεξηθόο Διεγρνο
ηελ Δηαηξία ιεηηνπξγεί ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2010 πξαγκαηνπνηήζεθαλ
Έιεγρνη, Γηνηθεηηθνί θαη Οηθνλνκηθνί.
Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο είλαη
εθηεζεηκέλε ε Δηαηξία – ζε ζπλεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλε εηαηξία ζπκβνχισλ - έρεη εγθξηζεί ην πιάλν ειέγρσλ
γηα ηα έηε 2011 έσο 2016.
ην έηνο 2011 πεξηιακβάλνληαη έιεγρνη ζηνλ ηνκέα ηεο Δκπνξηθήο θαη Σηκνινγηαθήο Πνιηηηθήο, ησλ
Πσιήζεσλ Αεξίνπ, ηεο Γηαρείξηζεο Υαξηνθπιαθίνπ & Κηλδχλνπ, ελψ παξάιιεια ζα εμεηαζηνχλ νη
δηαδηθαζίεο ζηνλ ηνκέα ησλ Ρπζκηζηηθψλ Θεκάησλ.
Δπίζεο ζα ππνβιεζνχλ πξνηάζεηο γηα ηε Λεηηνπξγία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζε επίπεδν Οκίινπ θαη ζα
αμηνινγεζεί ην πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο.
12. Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε –Δθδειώζεηο
ην πιαίζην πξνβνιήο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ δξάζεσλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, θαηά ην έηνο 2010 ε
ΓΔΠΑ ελίζρπζε σο ρνξεγφο πνιηηηζηηθέο & αζιεηηθέο εθδειψζεηο, θαζψο θαη ζε θνηλσθειή ηδξχκαηα.
Δπίζεο, ε ΓΔΠΑ ελίζρπζε νηθνλνκηθά ηε δηνξγάλσζε ελεξγεηαθψλ – νηθνλνκηθψλ ζπλεδξίσλ. Αλάινγεο
ελέξγεηεο αλακέλεηαη λα αθνινπζεζνχλ θαη θαηά ην έηνο 2011, ζην πιαίζην πεξηνξηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ.
13. πκκεηνρή ζε Δηαηξηθέο Δλώζεηο
Ζ ΓΔΠΑ είλαη κέινο ζε Διιεληθέο θαη Γηεζλείο Δηαηξηθέο Δλψζεηο θαη επηκειεηήξηα κεηαμχ απηψλ ζηε Eurogas
EFET, ζηε IGU, ζηνλ GIIGNL, ζηνλ ΟΜΔ, ζην ΔΒ, θαη ζην ΔΒΔΑ.
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IIΙ. ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΔΠΑ) ΑΣΣΙΚΗ Α.Δ.
Ζ 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 Ηνχιην 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. Ζ 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. Ζ 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).
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.
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Σν 2010 θαηαζθεπάζηεθαλ ζπλνιηθά 3.305 λέεο παξνρέο, 46,7 ρηιηφκεηξα λένπ δηθηχνπ Υακειήο Πίεζεο θαη
3,0 ρηιηφκεηξα λένπ δηθηχνπ Μέζεο Πίεζεο.
Ζ 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.
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 ΓΗΑ 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.
Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ απνζέκαηνο απμήζεθε ζην 0,96 ζε ζρέζε κε 0,90 ην 2009. Ζ 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.
Ζ ζπλνιηθή πξφβιεςε απνκείσζεο πιηθψλ ηνλ Γεθέκβξην 2010 αλήιζε ζην πνζφ ησλ € 503ρηι. ζε ζρέζε κε
€ 501ρηι. ην Γεθέκβξην ηνπ 2009. Ζ πξφβιεςε πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θαηεγνξίεο:
Καηεγνξία

Αμία ζε Δπξώ

Τιηθά πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη
Τιηθά κε πνηνηηθά πξνβιήκαηα
Τιηθά πνπ δελ δίδνληαη ζηνπο εξγνιάβνπο
Πιενλάδσλ απφζεκα

19.284 €
132.909 €
104.555 €
246.352 €

Σν 2010 αμηνπνηήζεθε θαιχηεξα ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο ηεο Αγ Αλλεο 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.
Ζ 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 € 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.
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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.
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. Ζ
κεηαβνιή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο ιφγσ
ηνπ ζπγθξηηηθά κεησκέλνπ θαηαζθεπαζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο γεληθφηεξεο κείσζεο ησλ
εηαηξηθψλ δαπαλψλ.

Β) Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ 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 Ηζνινγηζκνχ, ηνπ ινγαξηαζκνχ Δθκεηαιιεχζεσο, ησλ Απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ 1/131/12/2010 θαη ηεο Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ ηεο Δ.Π.Α. Αηηηθήο Α.Δ., πνπ είλαη αληηθείκελν έγθξηζεο ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ.
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I. ΑΝΑΛΤΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31.12.2010
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
A.ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
1. Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Η. Βειηηψζεηο κηζζσκέλσλ θηηξίσλ

1.647.848

Μείνλ: Απνζβέζεηο

948.120

Αλαπόζβεζηε αμία

699.728

ΗΗ. Μεραλήκαηα & Μερ/θνο εμνπιηζκφο
Μείνλ: Απνζβέζεηο

1.009.207
779.676

Αλαπόζβεζηε αμία

229.532

ΗΗΗ. Μεηαθνξηθά κέζα

604.981

Μείνλ: Απνζβέζεηο

589.562

Αλαπόζβεζηε αμία

15.419

ΗV. Έπηπια & ινηπφο εμνπιηζκφο

3.652.459

Μείνλ: Απνζβέζεηο

3.170.879

Αλαπόζβεζηε αμία
V. Λνηπά έξγα ππφ εθηέιεζε
ύλνιν παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

481.580
32.366
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
Η. Γηθαηψκαηα ρξήζεο δηθηχνπ

421.197.642

Μείνλ: Απνζβέζεηο

91.829.797

Αλαπόζβεζηε αμία

329.367.844

ΗΗ. Λνγηζκηθφ

7.054.854

Μείνλ: Απνζβέζεηο

6.343.592

Αλαπόζβεζηε αμία
ύλνιν άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
3. Αλαβαιιόκελε θνξνινγία
4. Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
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711.262
330.079.106
4.326.619
280.327

Β. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
1.Απνζέκαηα
Τιηθά ζπληήξεζεο
θπζηθνχ αεξίνπ

θαη

αληαιιαθηηθά

δηθηχνπ

2. Πειάηεο
Μείνλ: Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ
Τπόινηπν Πειαηώλ:

2.452.730

20.221.032
(2.344.007)
17.877.025

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

16.806.698
19.242.376

ΗΗΗ. Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο

77.577

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

687.413
132.231

VI. Πξνθαηαβνιέο πξνζσπηθνχ θαη δάλεηα
VII. Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ

439.651
285.416

VIII. Λνηπά

125.619

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

138.807
625.007

4. Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα

1.800.000

40.360.795

0

5. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Η. Σακείν

26.670

ΗΗ. Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο

2.510.154

ύλνιν ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδύλακσλ

2.536.824

ΠΑΘΗΣΙΚΟ
Α. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
1. Μεηνρηθό θεθάιαην

346.988.878

Η. EΓΑ ΑΣΣΗΚΖ ΑΔ (6.029.449 κηρ. x €29,35 ) : €176.964.328
ΗΗ. ATTIKI DENMARK (5.793.000 κηρ. x €29,35) : €170.024.550
2. Κόζηνο έθδνζεο κεηνρώλ
3. πζζσξεπκέλεο δεκηέο
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(2.463.372)
(49.673.906)

Η. Τπφινηπν θεξδψλ ρξήζεσο εηο λένλ :

1.639.009

ΗΗ. 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 ππεξε ηψλ
III. Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο
IV. Αλαινγηζηηθέο δεκηέο
V. Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ
3. Λνηπέο πξνβιέςεηο
4. Δγγπήζεηο πειαηώλ

1.910.602
14.237
95.315
( 16 774)
(407.107)
315.310
17.413.216

5.Αλαβαιόκελν έζνδν
Τπφινηπν 01.01.10
Σέιε ζχλδεζεο εηζπξ θηέα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
Αλαγλσξηζζέλ έζνδν απφ η ιε ζ λδεζεο αηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ
Αλαβαιιφκελν έζνδν απφ ρξεκαηνδφη ζε ε ση ξηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ
Λνηπά αλα αιιφκελα έζνδα

1.496.274

791.636
851.9 4
123.568
(299.985)
107.523
8.576

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
1. Σξάπεδεο ινγαξηαζκόο βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ

1.774.636

2. Πξνκεζεπηέο

7.860.200

3. Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα

0

4. Λνηπέο ππνρξεώζεηο
Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα
Τπν ξεψζεηο απφ Φφξνπο, ηέιε θαη αζθαιηζηηθνχο ξ αληζκνχο
Λνηπέο ππνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδε έλα έξε
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24.980.816
288.181
1.081.707
674.918
22.936. 11

ΙΙ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ
1. Πσιήζεηο
Πσιήζεηο θπζηθνύ αεξίνπ

139.146.801

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

59.860.112
79.286.689

582.743
21.870.076
704.148
162.303.769

2. Κόζηνο πσιεζέλησλ

(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

(296.076)
810.821
1.108.341

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

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

6. Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

527.896

Η. Σφθνη θαηαζέζεσλ :

212.433

ΗΗ. Σφθνη απφ πειάηεο :

309.615

ΗΗΗ. Αλαβαιιφκελν Υξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν

5.848

7. Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Η. Σφθνη & έμνδα νκνινγηαθνχ δαλείνπ :
ΗΗ. Λνηπνί ηφθνη θαη έμνδα :
III. Απφζβεζε εμφδσλ απφ ηφθνπο
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(1.124.192)
(996.296)
(123.951)
(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
Ζ 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.
ΙV. ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΔΠΑ) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ.
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ. (ε νπνία ζα αλαθέξεηαη πιένλ σο “ΔΠΑ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ” ή “Δηαηξεία”) ηδξχζεθε ην έηνο 2000 σο Αλψλπκε Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή
Δηαηξηθή Ννκνζεζία. Ζ Δηαηξεία είλαη ν απνθιεηζηηθφο θαηαζθεπαζηήο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη παξνρήο
θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε Μεηφρσλ πνπ βαζίζηεθε ζην
Νφκν 2364/95 φπσο αλακνξθψζεθε κε ηνλ Νφκν 2528/97.
Ζ Δηαηξεία εδξεχεη ζηελ Διιάδα, ζηελ νδφ 26εο Οθησβξίνπ 90, Σ.Κ. 54627, Θεζζαινλίθε.
Ζ Δηαηξεία ειέγρεηαη απφ θνηλνχ απφ ηε Γ.ΔΠ.Α. Α.Δ. (51% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο) θαη απφ
ηελ ENI HELLAS S.p.A. (49% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο). Ζ Δ.Γ.Α. Α.Δ., πξψελ πιεηνςεθηθφο
κέηνρνο ηεο Δ.Π.Α. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ., ζπγρσλεχηεθε δη‟ απνξξνθήζεσο απφ ηε Γ.ΔΠ.Α. Α.Δ. ζηηο 23
Γεθεκβξίνπ 2010, ελψ ε ENI HELLAS S.p.A αλήθεη θαηά 100% ζηελ ENI S.p.A..
Ζ Δηαηξεία έρεη ήδε εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο θαηαζθεπήο δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ πξνβιέπεη ε
Άδεηα. ηηο πεξηνρέο αδείαο θαη κέρξη ην 2029, νη δξαζηεξηφηεηεο πψιεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Δηαηξείαο
αθνξνχλ πειάηεο κε εηήζηα θαηαλάισζε κηθξφηεξε ησλ 100 GWh. Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε
λα αγνξάδεη κία ειάρηζηε πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε Γ.ΔΠ.Α. Α.Δ. ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε παξνρήο
αεξίνπ.
Σν δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ εθρσξήζεθε ζηελ Δ.Π.Α. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ απφ ηελ Δ.Γ.Α. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Α.Δ. (ηψξα Δ.Γ.Α. Α.Δ.) ην έηνο 2000. Ζ εχινγε αμία ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο δηθηχνπ πνπ κεηαβίβαζε ε
Δ.Γ.Α. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ., θαηαβιήζεθε κε κεηξεηά σο κεηνρηθφ θεθάιαην απφ ηνλ επελδπηή ITALGAS
HELLAS S.p.A. (ηψξα ENI HELLAS S.p.A.). Ζ Δ.Π.Α. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ θαηέρεη ηελ άδεηα απνθιεηζηηθήο
ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ γηα 30 έηε απφ ηελ ίδξπζή ηεο. Σν ζχλνιν ηνπ λενθαηαζθεπαζζέληνο δηθηχνπ
κεηαβηβάδεηαη σο «ελζψκαην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν» ζηε Γ.ΔΠ.Α. Α.Δ., ζε αληάιιαγκα ηνπ δηθαηψκαηνο
ρξήζεο πνπ ηζρχεη γηα ηελ ελαπνκέλνπζα πεξίνδν παξαρψξεζεο θαη ζεσξείηαη ιεηηνπξγηθή κίζζσζε. Κακία
ζπλαιιαγή κεηξεηψλ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ.
Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα αθφινπζα ππνθαηαζηήκαηα, ηα νπνία κηζζψλεη:
Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ
1. Καιακαξηά – σθξάηνπο 19
2. Νεάπνιε – Καξακαλιή 34
3. Υαξηιάνπ – Παπαλαζηαζίνπ 90

30

Απνζεθεπηηθνί θαη Λνηπνί ρψξνη
4. Νεάπνιε – Αγ. Γεσξγίνπ 7
5. θαγεία – 26εο Οθησβξίνπ 42
6. 9ν ρηι Θεζζαινλίθεο – Νενρσξνχδαο
Ζ ζνβαξή νηθνλνκηθή θξίζε, θαηά ηελ νπνία ε ρψξα παξνπζηάδεη ζπξξίθλσζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ
Πξντφληνο πνπ ππεξβαίλεη ην 4% θαη δείθηε πιεζσξηζκνχ 5,5%, είρε αληίθηππν θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο Δ.Π.Α.
Θεζζαινλίθεο Α.Δ. θαηά ην έηνο 2010. Δηδηθφηεξα, παξά ην γεγνλφο φηη ε Δηαηξεία θαηαζθεχαζε λέν δίθηπν
πίεζεο 4 bar κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 53 ρικ., απμεκέλν θαηά 34,5% έλαληη ηνπ έηνπο 2009, νη λέεο
ζπκβάζεηο ππέζηεζαλ, ζε απφιπηα κεγέζε, κείσζε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο κεγαιχηεξε ηνπ 4%.
Δπίζεο ηφζν ε ξπζκηδφκελε αγνξά (T1-T2-T3) φζν θαη ε βηνκεραληθή (T5) παξνπζίαζαλ ζνβαξή κείσζε ησλ
εηδηθψλ θαηαλαιψζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ εμαηηίαο ηεο δπζκελέζηεξεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία
πεξηήιζαλ νη θαηαλαισηέο θαη ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο. Αιιά θαη ε είζπξαμε
ησλ νθεηιψλ θαηέζηε πνιχ πην δπζρεξήο θαη πεξίπινθε ιφγσ ηεο δπζκελέζηεξεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο
ηφζν ησλ λνηθνθπξηψλ φζν θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε απνηέιεζκα λα ζεκεησζεί αχμεζε ησλ αλεμφθιεησλ
νθεηιψλ θαηά 28,5% έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, παξά ην γεγνλφο φηη, ην ζπλνιηθφ πνζφ (435 ρηιηάδεο
επξψ) παξακέλεη αθφκε ζε ρακειά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηα έζνδα απφ πψιεζε αεξίνπ (0,4%), ράξε ζηελ
πην ζχλζεηε θαη έληνλε δξαζηεξηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη αλάθηεζεο ησλ πηζηψζεσλ πνπ αθνινπζεί ε
Δηαηξεία.
Ζ απφθαζε ηεο Δ.Π.Α. Θεζζαινλίθεο Α.Δ. λα δηαηεξήζεη ζηαζεξφ ην πεξηζψξηφ ηεο ζε ζρέζε κε ην
πξνεγνχκελν έηνο – ψζηε λα κελ επηβαξχλεη ηνπο θαηαλαισηέο πνπ βξίζθνληαη ζε κία ηφζν θξίζηκε
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, παξφηη είρε ζπλαίζζεζε φηη ν πςειφο δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζα επέθεξε ζεκαληηθή
αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα αγνξέο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ – ζπλέβαιε ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
θέξδνπο θαηά 9,7% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.
Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Δηαηξεία απμήζεθε θαηά 4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο σο πξνο
ην έηνο 2009, σο επαθφινπζν ηεο έθηαθηεο θνξνινγηθήο εηζθνξάο πνπ θιήζεθαλ λα θαηαβάινπλ νη
θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο, πνζφ ην νπνίν αλέξρεηαη ζηα 2,5 εθαηνκκχξηα επξψ πεξίπνπ, γεγνλφο πνπ
ζπλέβαιε ζηε κείσζε ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο θαηά 8,7%.
Θα πξέπεη σζηφζν λα επηζεκαλζεί κε ηθαλνπνίεζε φηη, ράξε ζηελ αθνζίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηελ
πξνζεθηηθή πξνζπάζεηα ηνπ management ζην ζχλνιφ ηνπ θαη παξά ηε ζνβαξή νηθνλνκηθή χθεζε,
ζπλερίζηεθε ε αλάπηπμε θαη ε άλνδνο ηεο Δηαηξείαο, φζνλ αθνξά ηελ πξννδεπηηθή εμέιημε ησλ κεγεζψλ, θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβνιαίσλ (+8,3%), ησλ πσιήζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ
(+5%), ηνπ λένπ δηθηχνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε (+6,5%), ησλ ελεξγψλ πειαηψλ (+7,5%) θαη ησλ εζφδσλ απφ
πσιήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ (+3,7%).
Όια ηα αλσηέξσ, καδί κε ηε βειηίσζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξακέηξσλ απνδνηηθφηεηαο,
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πιήξσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ε Δ.Π.Α.
Θεζζαινλίθεο Α.Δ. λα δηαηεξείηαη ζηελ θνξπθή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο θαη
ζε ζέζε λα ζπλερίζεη ζην δξφκν ηεο αλάπηπμεο, έρνληαο δηαζθαιίζεη ζηνπο Μεηφρνπο ηεο, θαη γηα ην έηνο
2010, πςειά θέξδε πξν θφξσλ πνζνχ 25 εθαηνκκπξίσλ επξψ.
Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα κλεκνλεπζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ 2010 επεηεχρζε κηα ζπκθσλία
επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ξεηξψλ (“Take or Pay”) πνπ ήηαλ ζε εθθξεκφηεηα, αλαθνξηθά κε ηελ
ειάρηζηε πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ε Δηαηξεία παξέιαβε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηεο ην δηάζηεκα 2006 –
2009. Δίλαη βέβαην φηη ε ζπκθσλία απηή ζα επεξεάζεη ζεηηθά ηηο κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δ.Π.Α.
Θεζζαινλίθεο Α.Δ..
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ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ
Σν θαζαξφ θέξδνο χςνπο 16.541 ρηιηάδσλ επξψ νθείιεηαη ζηε ζεηηθή πνξεία ηεο πψιεζεο θπζηθνχ αεξίνπ.


Σα θέξδε πξν ηφθσλ θαη θφξσλ δηακνξθψλνληαη ζην πνζφ ησλ 20.527 ρηιηάδσλ επξψ, έλαληη ησλ 22.723
ρηιηάδσλ επξψ ηνπ έηνπο 2009, παξνπζηάδνληαο κείσζε 2.196 ρηιηάδσλ επξψ.



Ο φγθνο πσιεζέληνο αεξίνπ αλέξρεηηα ζε 196,7 εθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα, απμεκέλνο θαηά 9,4
εθαηνκκχξηα θ.κ. ζε ζριεζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο.



Σν free net cash flow αλήιζε ζηηο 1,257 ρηιηάδεο επξψ.

(ζε σιλιάδερ εςπώ)
Αποηελέζμαηα έηοςρ
Έζοδα από πώληζη θςζικού αεπίος
Μεικηό αποηέλεζμα ππο σπημαηοοικονομικών εζόδων
Καθαπό αποηέλεζμα
Επενδύζειρ
Καθαπό επενδεδςμένο κεθάλαιο
Καθαπή θέζη
Καθαπά σπημαηοοικονομικά διαθέζιμα
Πποζωπικό ζηιρ 31.12
Ονομαζηικόρ θοπολογικόρ ζςνηελεζηήρ (*)

Έηορ 2009
102.760
22.723
18.111
11.395
209.956
327.600
117.644
156
25%

Έηορ 2010

Γιαθοποποιήζειρ
Απόλςηερ Σιμέρ
%
106.580
3.820
3,7%
20.527
-2.196
-9,7%
16.541
-1.570
-8,7%
11.665
270
2,4%
208.034
-1.922
-0,9%
326.935
-665
-0,2%
118.901
1.257
1,1%
147
-9
-5,8%
24%
-0
-4,0%

(*) Με ηελ εγγξαθή ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ 2010 ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ έηνπο 2009,
ζχκθσλα κε ηα έθηαθηα θνξνινγηθά κέηξα πνπ ςεθίζηεθαλ απφ ηε Βνπιή ην Μάην ηνπ 2010, ν πξαγκαηηθφο
θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ην έηνο 2010 αλέξρεηαη ζην 34%.
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Γηαλνκή θπζηθνύ αεξίνπ
Ζ ρξήζε 2010, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ κελψλ ηνπ έηνπο, ραξαθηεξίζηεθε απφ
επηβξάδπλζε ζηνλ αξηζκφ απφθηεζεο λέσλ ζπκβνιαίσλ, γεγνλφο ην νπνίν είρε αληίθηππν ζηνλ
πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηαζθεπήο θαη ελεξγνπνίεζεο ησλ πειαηψλ.
Γηαρείξηζε Γηθηχνπ θαη Έθηαθηε Δπέκβαζε
Όζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο Γηαρείξηζεο θαη πληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ, εθηφο απφ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο
εηήζηεο επεκβάζεηο, δξνκνινγήζεθε επίζεο κία ζεηξά πξσηνβνπιηψλ πνπ εζηηάδνπλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο
ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην ΦΔΚ 1712 (Γηαρείξηζε
θαη πληήξεζε ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο αεξίνπ κέζεο θαη ρακειήο πίεζεο).
Μεηαμχ ησλ σο άλσ πξσηνβνπιηψλ, επηζεκαίλνληαη εηδηθφηεξα νη εμήο:
-

Ζ πξνγξακκαηηζκέλε αλαδήηεζε δηαξξνψλ ζην δίθηπν δηαλνκήο ρακειήο θαη κέζεο πίεζεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 δηελεξγήζεθε επνρνχκελε αλαδήηεζε δηαξξνψλ ζε δίθηπν κήθνπο 459
ρικ. πεξίπνπ θαη αλαδήηεζε δηαξξνψλ πεδή ζε δίθηπν κήθνπο 6,5 ρικ. πεξίπνπ. Καηά ηε δηάξθεηα
ηνπ 2νπ εμακήλνπ ειέρζεζαλ 2 θνξέο (θαηά ηνπο κήλεο Αχγνπζην θαη Γεθέκβξην) ηα δίθηπα πνπ
γεηηληάδνπλ κε ηα εξγνηάμηα θαηαζθεπήο ηνπ Μεηξφ.
-

Ζ δξαζηεξηφηεηα πεξηπνιίαο (Patrolling) κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ εθζθαθψλ θαη εξγαζηψλ ηξίησλ ζε
ρψξνπο πιεζίνλ ηνπ δηθηχνπ, πνπ είλαη δπλαηφ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ νξζή
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ.
Έρνπλ δξνκνινγεζεί ζπδεηήζεηο εκβάζπλζεο κε ηε Γ.ΔΠ.Α. Α.Δ. θαη ηελ Δ.Π.Α. Αηηηθήο Α.Δ.
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εζληθνχ θαλνληζκνχ φζνλ αθνξά
ηηο ππνρξεψζεηο πεξηπνιίαο ζην δίθηπν.
Δλ αλακνλή ελδερφκελεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαλνληζκνχ, ε Δ.Π.Α. Θεζζαινλίθεο αλέζεζε γηα ην 1 ν
εμάκελν ηνπ 2010 ηε δηελέξγεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε εμσηεξηθή Δηαηξεία, ελψ απφ ην 2ν εμάκελν
θαη κεηά δηελεξγεί εμ ηδίσλ ηνλ απαξαίηεην έιεγρν ζε ηξηκεληαία βάζε ζχκθσλα κε ηνλ δηεζλή
Κψδηθα ASME B31.8-99.

-

Πξνο ην ζθνπφ ηεο βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ έθηαθηεο επέκβαζεο,
ζπλεθιήζε ζε ηερληθή ζπδήηεζε ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Θεζζαινλίθεο γηα ηελ αληαιιαγή
εκπεηξηψλ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θνηλψλ αζθήζεσλ νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα επφκελα
έηε.

-

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ κελφο Μαΐνπ νξγαλψζεθε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ζέκα: «Γηαρείξηζε
Κξίζεσλ Φπζηθνχ Αεξίνπ» απνηεινχκελν απφ ζεηξά επηκέξνπο ζεκηλαξίσλ απεπζπλφκελσλ θπξίσο
ζην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο Δ.Π.Α. Θεζζαινλίθεο Α.Δ θαη ηεο Δ.Π.Α. Θεζζαιίαο Α.Δ. αιιά θαη ζε
εθπξνζψπνπο θνξέσλ φπσο: Πνιηηηθή Πξνζηαζία, Ππξνζβεζηηθφ ψκα, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε,
Αζηπλνκία, ΔΚΑΒ, Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ (Γ.ΔΠ.Α.) θαη Γηαρεηξηζηήο Δζληθνχ πζηήκαηνο
Φπζηθνχ Αεξίνπ (Γ.Δ..Φ.Α.).

-

Δληφο ηνπ κελφο Ηνπλίνπ ηερληθνί ηεο Δ.Π.Α. Θεζζαιίαο Α.Δ. έιαβαλ εθπαίδεπζε απφ ηερληθφ
πξνζσπηθφ ηεο Δ.Π.Α. Θεζζαινλίθεο Α.Δ. πνπ είρε σο αληηθείκελν ηνπο ξπζκηζηέο Πίεζεο..

Καηαζκεςαζηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ
Οη δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο παξνρεηεπηηθψλ αγσγψλ θαη ζεκείσλ αεξηνδφηεζεο ζηηο πεξηνρέο ηεο
αλαηνιηθήο, θεληξηθήο θαη δπηηθήο Θεζζαινλίθεο αθνινχζεζαλ ηνπο ξπζκνχο απφθηεζεο ζπκβνιαίσλ ηεο
Δκπνξηθήο Γηεχζπλζεο θαη παξνπζίαζαλ χθεζε ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2010. Ζ χθεζε απηή
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ήηαλ εληνλφηεξε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ελψ ε αχμεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην δεχηεξν
εμάκελν ζπγθξάηεζε ηηο αξλεηηθέο απνθιίζεηο θαηά ην έηνο.
Οη δξαζηεξηφηεηεο επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ εθηειέζηεθαλ θαλνληθά θαη ζχκθσλα κε ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 2010 ελψ γηα πξψηε θνξά ηέζεθε ζε ηζρχ κε απφιπηε επηηπρία ν δηαρσξηζκφο ηνπ
δηθηχνπ ζε πξνγξακκαηηζκέλν θαη ζε επεθηάζεηο δηθηχνπ αλάινγα κε ηε δήηεζε ησλ πειαηψλ. Απηφ
ζπληέιεζε ζηελ νκαιφηεξε ιεηηνπξγία θαη ζηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ δηθηχνπ ελψ βειηίσζε θαη ην ζπληνληζκφ
ησλ εξγαζηψλ.
ηνλ αθφινπζν πίλαθα επηζεκαίλνληαη νη θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2010:
Γιαθοποποιήζειρ
Απόλςηερ
Έηορ 2008 Έηορ 2009 Έηορ 2010
Σιμέρ
%
Καηαζκεςή δικηύος 4 bar καηά ηο έηορ
Καηαζκεσή δικηύοσ 4 bar προοδεσηικό
Καηαζκεςή ζςνδέζευν καηά ηο έηορ
Καηαζκεσή ζσνδέζεων προοδεσηικό
Καηαζκεςή ημείυν Αεπιοδόηηζηρ καηά ηο έηορ
Καηαζκεσή Σημείων Αεριοδόηηζης προοδεσηικό
Δγκαηάζηαζη μεηπηηών καηά ηο έηορ
Εγκαηάζηαζη μεηρηηών προοδεσηικό
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σλμ.
τλμ.
Απ.
Αρ.
Απ.
Αρ.
Απ.
Αρ.

36,0
780,4
4.755
27.471
26.578
108.795
25.937
105.251

39,5
820,0
2.322
29.793
12.805
121.600
15.258
120.509

53,2
873,2
2.064
31.857
11.394
132.994
10.051
130.560

13,7
53,2
-258
2.064
-1.411
11.394
-5.207
10.051

34,55%
6,49%
-11,11%
6,93%
-11,02%
9,37%
-34,13%
8,34%

ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
ηελ αθφινπζε αλαθνξά ζπλνςίδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα ηεο Δκπνξηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2010:
Οη θχξηνη δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ απφθηεζε θαη ελεξγνπνίεζε πειαηψλ ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα:

Τπογεγπαμμένερ ζςμβάζειρ καηά ηο έηορ
Υπογεγραμμένες ζσμβάζεις προοδεσηικό
Καηαζκεςή ζημείυν αεπιοδόηηζηρ καηά ηο έηορ
Καηαζκεσή ζημείων αεριοδόηηζης προοδεσηικό
Εγκαηάζηαζη μεηπηηών καηά ηο έηορ
Εγκαηάζηαζη μεηρηηών προοδεσηικό
Δνεπγοί πελάηερ ηην 31/12
Δξςπηπεηούμενοι κάηοικοι ηην 31/12
Πυλήζειρ αεπίος καηά ηο έηορ

Απ.
Απ.
Απ.
Απ.
Απ.
Απ.
Απ.
Απ.
Δκαηομ. κ.μ.

Έηορ 2008 Έηορ 2009 Έηορ 2010
27.543
11.117
10.660
116.850
127.967
138.627
26.578
12.805
11.394
108.795
121.600
132.994
25.937
15.258
10.051
105.251
120.509
130.560
104.059
118.363
127.296
421.439
479.369
509.184
168,8
187,3
196,7

Γιαθοποποιήζειρ
Απόλςηερ
Σιμέρ
%
-457
-4,11%
10.660
8,33%
-1.411
-11,02%
11.394
9,37%
-5.207
-34,13%
10.051
8,34%
8.933
7,55%
29.815
6,22%
9,4
5,00%

Ζ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ
αξηζκνχ ησλ απνθηεζέλησλ θαη ησλ ελεξγψλ πειαηψλ ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηελ 31.12.2009, παξά
ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ ζηελ αγνξά.
Ανάλσζη Δεδομένων Αγοράς:
Oη εηδηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά έρνπλ αληίθηππν θαη ζηνλ θιάδν ηνπ θπζηθνχ
αεξίνπ κε απνηέιεζκα λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πξνζδνθψκελε αλάπηπμε ηεο Δηαηξείαο:
Δηδηθφηεξα:
Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηδηαίηεξα ε χθεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Ζ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά ιφγσ ηεο κεησκέλεο δαλεηνδφηεζεο ησλ πειαηψλ απφ ηηο
Σξάπεδεο.
Ζ κεγάιε κείσζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 18 % ζε ζρέζε κε ην 2009
(40% ζε ζρέζε κε ην 2008) θαη ε πηψζε ζηηο πσιήζεηο λέσλ θαηνηθηψλ. Δθηηκάηαη φηη ν αξηζκφο ησλ
αδηάζεησλ δηακεξηζκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο ππεξβαίλεη ηηο 25.000.
Ζ ρακειή θαηαλάισζε ζηε βηνκεραληθή θαηεγνξία Σ5 σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγήο.
Ζ ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε κεησκέλε αγνξαζηηθή ηθαλφηεηα ζε ζπλδπαζκφ
κε ην θιίκα αβεβαηφηεηαο θαη αζηάζεηαο πνπ έρεη επηθξαηήζεη.
Απόκηηζη Πελαηών:
Σν 2010 ππεγξάθεζαλ 10.660 λέα ζπκβφιαηα, κε απνηέιεζκα ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπο ηελ 31.12.2010 λα
αλέξρεηαη ζε 138.627, πνζνζηφ αχμεζεο 8,3% ζε ζρέζε κε ηα ζπκβφιαηα ηελ 31.12.2009.
Σν 93,8% πεξίπνπ ησλ πθηζηάκελσλ ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ζπκβνιαίσλ αθνξνχλ ρξήζε θπζηθνχ
αεξίνπ γηα απηφλνκε ζέξκαλζε, ελψ ην 6,2% πεξίπνπ αθνξά ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ γηα θεληξηθή ζέξκαλζε,
νηθηαθή θαη κε, θαζψο θαη εκπνξηθή θαη βηνκεραληθή ρξήζε.
Σα λέα ζπκβφιαηα αθνξνχλ ην πθηζηάκελν δίθηπν ή κηθξέο επεθηάζεηο δηθηχνπ έσο είθνζη πέληε κέηξα, φπσο
πξνβιέπεη ε Άδεηα, ζχκθσλα κε ηηο αηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ή ηηο πεξηνρέο πξνγξακκαηηζκέλεο επέθηαζεο
ηνπ δηθηχνπ.
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Ενεργοποίηζη Πελαηών:
Κχξην κέιεκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, απνηέιεζε ε βειηηζηνπνίεζε ηνπ δείθηε ηνπ φγθνπ θαηαλάισζεο
αλά ελεξγνπνηεκέλε παξνρή.
πλεπψο, νη πειάηεο – ησλ νπνίσλ ην ζεκείν αεξηνδφηεζεο, αξκνδηφηεηαο Δ.Π.Α., έρεη ήδε θαηαζθεπαζηεί –
θαινχληαη έγθαηξα θαη ζπζηεκαηηθά λα πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηνλ έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο
εγθαηάζηαζεο έηζη ψζηε λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο παξνρήο.

Γφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή, ε νπνία κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ κε ελεξγνπνηεκέλσλ
κεηξεηψλ, επηθέξεη αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη βειηηψλεη ηελ εμππεξέηεζε ησλ
πειαηψλ.
Με γλψκνλα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζπλερίζηεθε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2010 ν
ζπζηεκαηηθφο επί ηφπνπ έιεγρνο φισλ ησλ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα λα δηαπηζησζεί ε ηήξεζε ηνπ
Σερληθνχ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Φπζηθνχ Αεξίνπ κε πίεζε ιεηηνπξγίαο έσο θαη 1 bar. ην
πιαίζην απηφ παξειήθζεζαλ επίζεο νη ζρεηηθέο κειέηεο θαη ηερληθέο εθζέζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη
φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη ζηε ζπλέρεηα εθδφζεθαλ νη άδεηεο ρξήζεο θπζηθνχ αεξίνπ ησλ πειαηψλ,
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο.
Ζ απνηειεζκαηηθή θαζεκεξηλή ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Π.Α. κε ηνπο εγθαηαζηάηεο θπζηθνχ
αεξίνπ, ε επειημία ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη ε έθδνζε ζρεηηθψλ δηεπθξηληζηηθψλ ηερληθψλ νδεγηψλ
έρνπλ κεηψζεη ζεκαληηθά ην πνζνζηφ ησλ απνξξηπηφκελσλ εγθαηαζηάζεσλ αιιά θαη ην ρξφλν αλακνλήο ησλ
πειαηψλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο.
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ην 97% ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ ζεκείσλ παξνρήο είρε ήδε ελεξγνπνηεζεί θαη νη
ελεξγνί πειάηεο αλήιζαλ ζε 127.296, πνζνζηφ αχμεζεο 7,6% σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ελεξγψλ πειαηψλ ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2009.
Έλεγτος μελεηών πολεοδομίας νέων κηιρίων:
Οη κειέηεο πνιενδνκίαο πνπ εγθξίζεθαλ ζηε Θεζζαινλίθε θαηά ην έηνο 2010 αλέξρνληαη ζε 569,
παξνπζηάδνληαο πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 18,0% ζε ζρέζε κε ην 2009, ελψ νη αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο
νινθιήξσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ εθδφζεθαλ θαηφπηλ δηεμαγσγήο απηνςίαο αλέξρνληαη ζε 413.
Ζ κείσζε απηή είλαη θπζηθφ επαθφινπζν ηεο κεγάιεο κείσζεο ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζρέζε κε
ηα πξνεγνχκελα έηε.
Πωλήζεις Φσζικού Αερίοσ:
Ο φγθνο ηνπ πσιεζέληνο θπζηθνχ αεξίνπ θαηά ην έηνο 2010 αλέξρεηαη ζε 196,7 εθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα,
απνηππψλνληαο αχμεζε 9,4 εθαηνκκπξίσλ θ.κ., πνζνζηφ 5,0 %, σο πξνο ην έηνο 2009. Παξαηεξνχληαη
επίζεο κεηαβνιέο ησλ φγθσλ αλά θαηεγνξία θαηαλάισζεο, νη νπνίεο νθείινληαη ζηε δηαθνξεηηθή
πνζφζησζε ζηηο θαηεγνξίεο ησλ θαηαλαισηψλ, ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ρξήζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα
απηφλνκε ζέξκαλζε (Σ2) θαη ζηε κεησκέλε εηδηθή θαηαλάισζε πνπ ζεκεηψλεηαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο, ιφγσ
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα, ηεο ρξήζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ κε θεηδψ σο
απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο αιιά θαη ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ θπξίσο θαηά
ηελ πεξίνδν ρξήζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο.
Παξά ηε κείσζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο πνπ νδήγεζε ζε αληίζηνηρε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θπζηθνχ
αεξίνπ, νη φγθνη πσιήζεσλ ζην βηνκεραληθφ ηνκέα απμήζεθαλ θαηά 3,4 εθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα (+9,5%),
σο πξνο ην έηνο 2009, ράξε ζηε κεηαβίβαζε ελφο βηνκεραληθνχ πειάηε απφ ηε Γ.ΔΠ.Α. ζηελ Δ.Π.Α..
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ΥΟΛΙΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ
Ζ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ρξήζεο 2010 θιείλεη κε θαζαξφ θέξδνο 16.541 ρηιηάδσλ επξψ.
Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη θαξπφο ησλ ζεκαληηθψλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηέβαιαλ φινη νη ηνκείο ηεο
Δηαηξείαο. Ζ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ κε ζθνπφ ηελ αλάθηεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην εζσηεξηθφ
ηεο Δηαηξείαο θαη ε ζπλερήο πξνζνρή ζηνλ έιεγρν/πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ επηβεβαηψλεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηινγψλ ηνπ management.
Ζ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο Δ.Π.Α. Θεζζαινλίθεο Α.Δ. θαηά ην έηνο 2010 παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ
αθφινπζν πίλαθα:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
01.01-31.12.2010

01.01-31.12.2009

Διαθοροποιήζεις
Απόλςηερ
%
Σιμέρ

Δπαναδιαηςπωμένα
Πυλήζειρ
Κόζηορ Πωληθένηων
Μικηό Κέρδος
Λοιπά έζοδα
Έξοδα διoίκηζηρ
Έξοδα διάθεζηρ
Λειηοσργικό Κέρδος
Χπημαηοοικονομικά έζοδα
Χπημαηοοικονομικά έξοδα
Κέρδη προ θόρων
Φόπορ Ειζοδήμαηορ
Καθαρό κέρδος

122.635.022,89
(96.018.090,01)
26.616.932,88

121.935.830,91
(92.588.663,02)
29.347.167,89

699.192
(3.429.427)
(2.730.235)

0,6%
3,7%
-9,3%

1.141.773,85

870.053,82

271.720

31,2%

(3.042.118,89)
(4.189.491,35)
20.527.096,49

(3.440.431,51)
(4.053.980,45)
22.722.809,75

398.313
(135.511)
(2.195.713)

-11,6%
3,3%
-9,7%

4.581.634,78
(26.492,11)
25.082.239,16

3.369.067,36
(21.942,28)
26.069.934,83

1.212.567
(4.550)
(987.696)

36,0%
20,7%
-3,8%

(8.541.091,72)

(7.958.631,67)

(582.460)

7,3%

16.541.147,44

18.111.303,16

(1.570.156)

-8,7%

Ζ νηθνλνκηθή ρξήζε 2010 θιείλεη κε θαζαξφ θέξδνο 16.541 ρηιηάδσλ επξψ, ην νπνίν παξνπζηάδεη κείσζε
1.570 ρηιηάδσλ επξψ (πνζνζηφ -8,7%) σο πξνο ην έηνο 2009.Ζ πηψζε ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο
θαζνξίδεηαη απφ ηε κείσζε ηνπ κεηθηνχ απνηειέζκαηνο πξν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εζφδσλ θαηά 2.196 ρηιηάδεο
επξψ, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο απφ πσιήζεηο αεξίνπ.
ηε κείσζε ηνπ κεηθηνχ απνηειέζκαηνο ζπλέβαιιε νπζηαζηηθά ε κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαηά ηνπο
πξψηνπο κήλεο ηνπ 2010 ζε ζρέζε κε απηφ πνπ θαηεγξάθε ην πξνεγνχκελν έηνο εμαηηίαο ηεο εμέιημεο ηνπ
θφζηνπο αγνξάο αεξίνπ θαη ηεο δηαθνξεηηθήο ζχλζεζεο ησλ πσιήζεσλ αλά θαηεγνξία ρξήζεο, γεγνλφηα πνπ
ελ κέξεη αληηζηαζκίδνληαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ησλ βηνκεραληθψλ πειαηψλ.
Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο αλέξρεηαη ζην 24% ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ
θνηλσληθή αλάπηπμε. Ζ πνιηηηθή απηή ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ δίθαην κε ην λφκν 3296/2004 "Φνξνινγία
εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, θνξνινγηθνί έιεγρνη θαη άιιεο δηαηάμεηο" (άξζξν 55). Ο
πξαγκαηηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο αλέξρεηαη ζην 34%, απμεκέλνο θαηά 4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε
κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, θπξίσο ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ησλ έθηαθησλ θνξνινγηθψλ κέηξσλ πνπ ςήθηζε ε
Βνπιή ησλ Διιήλσλ ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ δηάζσζεο ηεο Διιάδνο πνπ ζπκθσλήζεθε κε ηα κέιε ηεο
Δπξσδψλεο θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Σν ζρέδην απαηηεί έθηαθηε εηζθνξά εθ κέξνπο ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ παξνπζίαζαλ απμεκέλε θεξδνθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2009. Ζ επηπιένλ
επηβάξπλζε ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο 2010 αλέξρεηαη ζε 2.485 ρηιηάδεο επξψ.
Σα αλσηέξσ γεγνλφηα πξνθάιεζαλ κείσζε ησλ θαζαξψλ απνηειεζκάησλ θαηά 1.570 ρηιηάδεο επξψ, ηα νπνία
δηακνξθψζεθαλ απφ ηηο 18.111 ρηιηάδεο επξψ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζηηο 16.541 ρηιηάδεο επξψ ην έηνο
2010, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο χςνπο 8.541 ρηιηάδσλ επξψ.
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Ζ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, θαηά ην έηνο 2010, παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:

ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ
31.12.2010
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Μη κςκλοθοπούν ενεπγηηικό
Δνζώμαηα Πάγια Πεπιοςζιακά ηοισεία
Άςλα Πεπιοςζιακά ηοισεία
Αναβαλλόμενη θοπολογική απαίηηζη
Μακποππόθεζμερ απαιηήζειρ
Κςκλοθοπούν ενεπγηηικό
Αποθέμαηα
Δμποπικέρ και λοιπέρ απαιηήζειρ
Σαμειακά Γιαθέζιμα και Ιζοδύναμα

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

31.12.2009
Δπαναδιαηςπωμένα

6.571.198,34
207.638.188,75
1.631.303,56
250.598,50
216.091.289,15

7.040.480,43
206.405.662,80
1.637.486,21
251.999,50
215.335.628,94

1.806.285,80
28.389.010,12
118.901.101,33
149.096.397,25

2.685.478,84
24.687.166,80
117.644.138,68
145.016.784,32

365.187.686,40

360.352.413,26

307.850.000,00
3.371.125,39
15.714.090,07
326.935.215,46

307.850.000,00
2.544.068,02
17.205.738,00
327.599.806,02

414.237,00

320.517,00

59.912,00
6.754.430,82
4.924.477,68
12.153.057,50

0,00
7.129.676,98
5.183.658,12
12.633.852,10

22.910.171,00
3.189.242,44
26.099.413,44

16.612.682,08
3.506.073,06
20.118.755,14

38.252.470,94
365.187.686,40

32.752.607,24
360.352.413,26

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
Μεηοσικό Κεθάλαιο
Αποθεμαηικά
Κέπδη ειρ Νέο
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μακποππόθεζμερ Τποσπεώζειρ
Ππόβλετη παποσών ηεπμαηιζμού απαζσόληζηρ πποζυπικού
Λοιπέρ μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ
Αναβαλλόμενα Έζοδα
Δπισοπηγήζειρ παγίυν
Βπασςππόθεζμερ Τποσπεώζειρ
Δμποπικέρ και λοιπέρ ςποσπεώζειρ
Φόποι ειζοδήμαηορ πληπυηέοι

ύνολο Τποσπεώζεων
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

Οη θαζαξέο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 6.571 ρηιηάδσλ επξψ έλαληη ησλ 7.040
ρηιηάδσλ επξψ ηνπ έηνπο 2009. Ζ κείσζε θαηά 469 ρηιηάδεο επξψ νθείιεηαη ζε κεησκέλεο επελδχζεηο χςνπο
311 ρηιηάδσλ επξψ, πιελ ησλ ζρεηηθψλ απνζβέζεσλ χςνπο 158 ρηιηάδσλ επξψ.
Οη ελ ιφγσ επελδχζεηο αθνξνχλ θπξίσο έπηπια θαη κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ θαη νρήκαηα. Ζ κεηθηή αμία
κεηψλεηαη θαηά 311 ρηιηάδεο επξψ θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 158 ρηιηάδσλ
επξψ, δηακνξθψλνληαη ζην πνζφ ησλ 2.302 ρηιηάδσλ επξψ θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 26% πεξίπνπ ησλ
κεηθηψλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, χςνπο 8.873 ρηιηάδσλ επξψ.
Οη θαζαξέο επελδχζεηο ησλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ αλέξρνληαη ζε 207.638 ρηιηάδεο επξψ έλαληη ησλ
206.406 ρηιηάδσλ επξψ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Ζ αχμεζε θαηά 1.233 ρηιηάδεο επξψ νθείιεηαη ζε
επελδχζεηο χςνπο 11.976 ρηιηάδσλ επξψ, πέξαλ ησλ αληίζηνηρσλ απνζβέζεσλ χςνπο 10.743 ρηιηάδσλ
επξψ. Οη ελ ιφγσ επελδχζεηο αθνξνχλ θπξίσο ην δηθαίσκα ρξήζεο ησλ δηθηχσλ ηδηνθηεζίαο ηξίησλ. Ζ κεηθηή
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αμία απμάλεηαη θαηά 11.976 ρηιηάδεο επξψ θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 10.743
ρηιηάδσλ επξψ, δηακνξθψλνληαη ζην πνζφ ησλ 75.768 ρηιηάδσλ επξψ θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 27% πεξίπνπ
ησλ κεηθηψλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, πνζνχ 283.406 ρηιηάδσλ επξψ.
Σν θαζαξφ θεθάιαην ρξήζεο δηακνξθψλεηαη απφ ην πνζφ ησλ -3.170 ρηιηάδσλ επξψ ηνπ έηνπο 2009 ζην
πνζφ ησλ -5.761 ρηιηάδσλ επξψ ηνπ έηνπο 2010, φπσο επηζεκαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
(ζε σιλιάδερ εςπώ)
Καθαπό κεθάλαιο σπήζηρ
Αποθέμαηα
Εμποπικέρ Απαιηήζειρ
Αναβαλλόμενη θοπολογική απαίηηζη
Εμποπικέρ Υποσπεώζειρ
Φοπολογικέρ Υποσπεώζειρ
Λοιπέρ απαιηήζειρ και ςποσπεώζειρ
ΣΥΝΟΛΟ

Γιαθοποποιήζειρ
31.12.2009 31.12.2010 Απόλςηερ Σιμέρ
%
2.685
1.806
(879) -33%
15.318
19.333
4.015
26%
1.638
1.631
(7) -0,4%
(17.326)
(21.923)
(4.597)
27%
(7.453)
(3.189)
4.264
-57%
1.968
(3.419)
(5.387) -274%
(3.170)
(5.761)
(2.591)
82%

Ζ αχμεζε ηνπ θαζαξνχ θεθαιαίνπ ρξήζεο νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγσ:
ηε κείσζε ησλ απνζεκάησλ θαηά 879 ρηιηάδεο επξψ.
ηελ αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ θαηά 4.015 ρηιηάδεο επξψ.
ηε κείσζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο θαηά 7 ρηιηάδεο επξψ.
ηελ αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο θαηά 4.597 ρηιηάδεο
επξψ.
ηε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά 4.264 ρηιηάδεο επξψ.
ηε κείσζε ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά 5.387 ρηιηάδεο επξψ.
Ζ αχμεζε ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ρξήζεο θαη ηνπ θνλδπιίνπ
απνδεκηψζεσλ πξνζσπηθνχ, είραλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θαζαξνχ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ θαηά
1.922 ρηιηάδεο επξψ, πνζνζηφ κείσζεο 1%.
Σν χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 326.935 ρηιηάδσλ επξψ θαη παξνπζηάδεη κείσζε 665
ρηιηάδσλ επξψ, πνζνζηφ –0,2% πεξίπνπ, έλαληη ηνπ έηνπο 2009.
Σα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά δηαζέζηκα αλέξρνληαη ζε 118.901 ρηιηάδεο επξψ, παξνπζηάδνληαο αχμεζε
1.257 ρηιηάδσλ επξψ σο πξνο ηα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά δηαζέζηκα ηνπ έηνπο 2009 χςνπο 117.644
ρηιηάδσλ επξψ.

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε δηακνξθψλεηαη σο εμήο:

(ζε σιλιάδερ εςπώ)
Καθαπό Αποηέλεζμα Σαμειακών Ροών από Λειηοςπγικέρ Γπαζηηπιόηηηερ
Μεπίζμαηα πληπυθένηα
Καθαπό Αποηέλεζμα Σαμειακών Ροών από Δπενδςηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ
Free cash flow

25.548
(17.206)
(7.085)
1.257

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα ζηην απσή ηηρ σπήζηρ
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα ζηο ηέλορ ηηρ σπήζηρ
Αύξηζη / (Μείωζη) ηαμειακών διαθεζίμων και ιζοδύναμων

117.644
118.901
1.257
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ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ
1. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΥΛΔΤΗ
(α) Οικονομικής Γιαρθρώζεως

'' 2010 ''

'' 2009 ''

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ/ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

ΚΔ/Δ

0,41

0,41

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ / ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΙΚ/Τ

8,55

8,63

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ / ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

ΙΚ/ΠΔ

1,51

1,52

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ / ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

ΚΔ/ΒΤ

5,71

5,93

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΔΩ / ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

ΚΚ/ΚΔ

0,82

0,83

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ / ΠΩΛΗΔΙ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ & ΤΠΗΡΔΙΩΝ

13,49%

18,73%

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑTA ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ / ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

7,67%

7,96%

ΜΙΚΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ / ΠΩΛΗΔΙ

16,74%

21,77%

ΠΩΛΗΔΙ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ / ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

37,51%

31,86%

2. ΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ
(β) Αποδόζεως και Αποδοηικόηηηας

ΓΔΙΚΣΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΠΔΝΓΤΜΔΝΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΠΣΦ / Δ

ROI

5,62%

6,22%

ΓΔΙΚΣΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΜΣΦ / ΙΚ

ROE

5,06%

5,97%

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΚΣΟΤ ΠΔΡΙΘΩΡΙΟΤ ΚΔΡΓΟΤ (ΠΩ-ΚΠ) / ΠΩ σε %

ΜΠΚ

21,704%

25,721%

ΓΔΙΚΣΗ ΚΑΘΑΡΟΤ ΠΔΡΙΘΩΡΙΟΤ ΚΔΡΓΟΤ ΚΜΣΦ / ΠΩ σε %

ΚΠΚ

13,488%

18,726%

Κσκλοθοριακή Σατύηηηα Αποθεμάηων = ΠΓ / ΜΤΑΘ
Γιάπκεια παπαμονήρ των αποθεμάτων= 365 μέπερ / ΚΣΑΘ

ΚΣΑΘ
μέρες

'' 2010 ''
5,33
68,45

'' 2009 ''
6,43
56,77

Κσκλοθοριακή Σατύηηηα Απαιηήζεων = ΠΩ / ΜΤΑΠ
Γιάπκεια ημεπών είσππαξηρ των απαιτήσεων= 365 μέπερ / ΚΣΑΠ

ΚΣΑΠ
μέρες

7,75
47,10

6,48
56,34

Κσκλοθοριακή Σατύηηηα Παγίων = ΠΩ / ΜΤΠΑ

ΚΣΠ

0,569

0,486

Κσκλοθοριακή Σατύηηηα σνόλοσ Δνεργηηικού = ΠΩ / ΜΤΔ

ΚΣΔ

0,336

0,285

3. ΓΔΙΚΣΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ / ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
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Γηαρείξηζε θηλδύλσλ
Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθηα, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.Σν γεληθφ
πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο εζηηάδεηαη ζηε κε πξνβιεςηκφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή
απφδνζή ηεο.
Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηελ θεληξηθή νηθνλνκηθή ππεξεζία ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία
ιεηηνπξγεί κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σν Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ γεληθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαζψο θαη εηδηθέο
νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ φπσο ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ
θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο.
α) Κίλδπλνη αγνξάο
i) Κίλδπλνο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ
Ζ Δηαηξεία ιεηηνπξγεί θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα. Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε ζπλαιιαγκαηηθφ
θίλδπλν πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε πξνκήζεηα πιηθψλ θαη θάπνησλ ππεξεζηψλ. Οη ζπλαιιαγέο απηέο δελ είλαη
νπζηαζηηθέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. Δπνκέλσο, δελ ρξεζηκνπνηείηαη θάπνην ρξεκαηννηθνλνκηθφ
εξγαιείν γηα ηελ κείσζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ. Σπρφλ επηπηψζεηο απφ δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο
ελζσκαηψλνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
ii) Κίλδπλνο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο πξντφλησλ
Ζ Δηαηξεία αγνξάδεη θαη δηαλέκεη ην θπζηθφ αέξην κφλν ζε Δπξψ αιιά έρεη κηα ζεκαληηθή έθζεζε θηλδχλνπ
ζηηο ηηκέο πξντφλησλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ δεδνκέλνπ φηη ην θφζηνο ηνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ζηηο
ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη νη ηηκέο πψιεζεο είλαη ξπζκηζκέλεο ζε ζρέζε κε ηα αληαγσληζηηθά θαχζηκα. Ζ
Δηαηξεία αληηζηαζκίδεη θαηά έλα κεγάιν κέξνο απηφλ ηνλ θίλδπλν κε ην λα κεηαβηβάδεη ηηο απμήζεηο ηηκψλ
ζηνπο πειάηεο θαη δελ ρξεζηκνπνηεί αληηζηαζκηζηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο
iii) Κίλδπλνο ηηκψλ επηηνθίσλ
Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε θίλδπλν αλαθνξηθά κε ηηο αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ ζπλδέεηαη θαηά θχξην
ιφγν κε ηηο βξαρππξφζεζκεο νθεηιέο ηεο. Οη επελδχζεηο αθνξνχλ θπξίσο ζε πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ή
θαηαζέζεηο φςεσο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ξεπζηφηεηα. Ζ Δηαηξεία δελ αληηζηαζκίδεη ηνπο θηλδχλνπο
απφ ηηο επελδχζεηο ηεο ή απφ ηα δάλεηα.
β) Πηζησηηθφο θίλδπλνο
Ο κεγαιχηεξνο πηζησηηθφο θίλδπλνο (θαζαξφο απφ ηελ αμία ησλ ελερχξσλ ή άιισλ εγγπήζεσλ) ζε
πεξίπησζε πνπ ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε δελ αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε θάζε
θαηεγνξία αλαγλσξηζκέλνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, είλαη ε ηξέρνπζα αμία ησλ ελ ιφγσ
απαηηήζεσλ, φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κείνλ ηελ αμία ησλ εγγπήζεσλ/ελερχξσλ.
ρεηηθά κε ηελ πηζησηηθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο αλαθέξνπκε φηη φινη νη πειάηεο έρνπλ πίζησζε 20 εκέξεο
απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο, εθηφο απφ ηνπο πειάηεο πνπ είλαη ΝΠΓΓ φπνπ ε
πίζησζε έρεη νξηζηεί ζηηο 40 εκέξεο.
γ) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο
Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηε δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθψλ
κεηξεηψλ θαη ηζνδπλάκσλ ζηνηρείσλ θαη ηελ επάξθεηα ρξεκαηνπηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο, ε νπνία δελ έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ Δηαηξεία κέρξη ηψξα. Ζ Γηνίθεζε παξαθνινπζεί ηελ ξεπζηφηεηα ηεο Δηαηξείαο κε
βάζε ηηο αλάγθεο ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ ηεο. Ο παξαθάησ πίλαθαο απεηθνλίδεη ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παζεηηθνχ ηα νπνία θαηαλέκνληαη αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία απνπιεξσκήο
ηνπο. Σα παξαθάησ πνζά παξνπζηάδνληαη ζηελ ινγηζηηθή αμία ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ε παξνχζα αμία ησλ
πξνεμνθιεκέλσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ δελ είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή.
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ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑΝΟΜΗ ΚΔΡΓΩΝ
Ζ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ρξήζεο έηνπο 2010 ηεο Δ.Π.Α. Θεζζαινλίθεο Α.Δ. έιεμε κε θαζαξφ
απνηέιεζκα 16.541.147,44 επξψ.
Πξνηείλεηαη ε δηαλνκή ηνπ θέξδνπο ρξήζεο πνζνχ 16.541.147,44 επξψ σο εμήο:
Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ
Μεξίζκαηα πξνο δηαλνκή
ύλνιν

827.057,37
15.714.090,07
16.541.147,44

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΠΟΡΔΙΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2011 πξνβιέπεηαη ε απφθηεζε 9.814 λέσλ θαηαλαισηψλ θαη ε πψιεζε πεξίπνπ
205 εθαηνκκπξίσλ θπβηθψλ κέηξσλ θπζηθνχ αεξίνπ.
Πξνβιέπεηαη φηη ε επφκελε ρξήζε ζα θιείζεη κε ζεηηθφ απνηέιεζκα.
ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΟ ΚΛΔΙΙΜΟ ΣΗ ΥΡΗΗ
Γελ ππήξμαλ γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010, πνπ λα
επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ θαηαλφεζε απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη ζα έπξεπε ή λα
θνηλνπνηεζνχλ ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα θνλδχιηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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V.ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΔΠΑ) ΘΔΑΛΙΑ Α.Δ
Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΗΟΤ ΘΔΑΛΗΑ Α.Δ. (ε νπνία ζα αλαθέξεηαη πιένλ σο "ΔΠΑ ΘΔΑΛΗΑ" ή
"Δηαηξία") ηδξχζεθε ην έηνο 2000 σο Αλψλπκε Δηαηξία ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Δηαηξηθή Ννκνζεζία. Ζ
Δηαηξία είλαη ν απνθιεηζηηθφο θαηαζθεπαζηήο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ
πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε Μεηφρσλ πνπ βαζίζηεθε ζην Νφκν 2364/95 φπσο
αλακνξθψζεθε κε ηνλ Νφκν 2528/97.
Ζ Δηαηξεία εδξεχεη ζηελ Διιάδα, ζηελ νδφ Φαξζάισλ 219, Σ.Κ. 41335, Λάξηζα.
Ζ Δηαηξεία ειέγρεηαη απφ θνηλνχ απφ ηελ Γ.ΔΠ.Α. Α.Δ. (51% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο) θαη απφ
ηελ ENI HELLAS S.p.A. (49% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο). Ζ Δ.Γ.Α. Α.Δ., πξψελ πιεηνςεθηθφο
κέηνρνο ηεο Δ.Π.Α. ΘΔΑΛΗΑ Α.Δ., ζπγρσλεχηεθε δη‟ απνξξνθήζεσο απφ ηε Γ.ΔΠ.Α. Α.Δ. ζηηο 23
Γεθεκβξίνπ 2010, ελψ ε ENI HELLAS S.p.A αλήθεη θαηά 100% ζηελ ENI S.p.A..
Ζ Δηαηξία έρεη ήδε εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο θαηαζθεπήο δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ πξνβιέπεη ε
Άδεηα. ηηο πεξηνρέο αδείαο θαη κέρξη ην 2029, νη δξαζηεξηφηεηεο πψιεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Δηαηξίαο
αθνξνχλ πειάηεο κε εηήζηα θαηαλάισζε κηθξφηεξε ησλ 100 GWh. Δπηπιένλ, ε Δηαηξία είλαη ππνρξεσκέλε
λα αγνξάδεη κία ειάρηζηε πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε Γ.ΔΠ.Α. Α.Δ. ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε παξνρήο
αεξίνπ.
Σν δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ εθρσξήζεθε ζηελ Δ.Π.Α. ΘΔΑΛΗΑ απφ ηελ Δ.Γ.Α. ΘΔΑΛΗΑ Α.Δ.
(ηψξα Δ.Γ.Α. Α.Δ.) ην έηνο 2000. Ζ εχινγε αμία ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο δηθηχνπ πνπ κεηαβίβαζε ε Δ.Γ.Α.
ΘΔΑΛΗΑ Α.Δ., θαηαβιήζεθε κε κεηξεηά σο κεηνρηθφ θεθάιαην απφ ηνλ επελδπηή ITALGAS HELLAS S.p.A.
(ηψξα ENI HELLAS S.p.A.). Ζ Δ.Π.Α. ΘΔΑΛΗΑ θαηέρεη ηελ άδεηα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ γηα 30
έηε απφ ηελ ίδξπζή ηεο. Σν ζχλνιν ηνπ λενθαηαζθεπαζζέληνο δηθηχνπ κεηαβηβάδεηαη σο «ελζψκαην
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν» ζηε Γ.Δ.Π.Α. Α.Δ., ζε αληάιιαγκα ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο πνπ ηζρχεη γηα ηελ
ελαπνκέλνπζα πεξίνδν παξαρψξεζεο θαη ζεσξείηαη ιεηηνπξγηθή κίζζσζε. Κακία ζπλαιιαγή κεηξεηψλ δελ
πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ.
Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα αθφινπζα ππνθαηαζηήκαηα, ηα νπνία κηζζψλεη:
Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ
1. Λάξηζα – Φαξζάισλ 219
2. Βφινο – 28εο Οθησβξίνπ 4
3. Καξδίηζα – Σαιηαδνχξνπ 18
4. Σξίθαια – Κνινθνηξψλε 10
Απνζεθεπηηθνί θαη Λνηπνί ρψξνη
1. Βφινο – Λαραλά 48
2. Λάξηζα – Φαξζάισλ 219
3. Βφινο – 28εο Οθησβξίνπ 14
4. Λάξηζα – 6ν ρικ επαξρηαθήο νδνχ Λάξηζαο-Φαιάλεο
Ζ ζνβαξή νηθνλνκηθή θξίζε, θαηά ηελ νπνία ε ρψξα παξνπζηάδεη ζπξξίθλσζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ
Πξντφληνο πνπ ππεξβαίλεη ην 4% θαη δείθηε πιεζσξηζκνχ 5,5%, είρε αληίθηππν θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο ΔΠΑ
Θεζζαιίαο θαηά ην έηνο 2010. Δηδηθφηεξα, παξά ην γεγνλφο φηη ε Δηαηξεία θαηαζθεχαζε λέν δίθηπν πίεζεο 4
bar κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 52 ρικ., απμεκέλν θαηά 7,1% έλαληη ηνπ έηνπο 2009, νη λέεο ζπκβάζεηο
ζεκείσζαλ, ζε απφιπηα κεγέζε, αχμεζε κφλν θαηά 4,7% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Δπίζεο ηφζν ε
ξπζκηδφκελε αγνξά (T1-T2-T3) φζν θαη ε βηνκεραληθή (T5) παξνπζίαζαλ ζνβαξή κείσζε ησλ εηδηθψλ
θαηαλαιψζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ εμαηηίαο ηεο δπζκελέζηεξεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία πεξηήιζαλ
νη θαηαλαισηέο θαη ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, γεγνλφο πνπ επέθεξε ζηαζηκφηεηα
ζηνπο φγθνπο πσιεζέληνο θπζηθνχ αεξίνπ θαηά ην έηνο 2010 ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Αιιά θαη
ε είζπξαμε ησλ νθεηιψλ θαηέζηε πνιχ πην δπζρεξήο θαη πεξίπινθε, ιφγσ ηεο δπζκελέζηεξεο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο ηφζν ησλ λνηθνθπξηψλ φζν θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε απνηέιεζκα λα ζεκεησζεί αχμεζε ησλ
αλεμφθιεησλ νθεηιψλ θαηά 41% έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, παξά ην γεγνλφο φηη, ην ζπλνιηθφ πνζφ
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(136 ρηιηάδεο επξψ), παξακέλεη αθφκε ζε ρακειά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηα έζνδα απφ πψιεζε αεξίνπ
(0,24%). Υάξε ζηελ πην ζχλζεηε θαη έληνλε δξαζηεξηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη αλάθηεζεο ησλ πηζηψζεσλ
πνπ αθνινπζεί ε Δηαηξεία, ην χςνο ησλ ζπλνιηθψλ απαηηήζεψλ ηεο θαηέγξαςε κείσζε θαηά 6,24% σο πξνο
ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.
Ζ απφθαζε ηεο ΔΠΑ Θεζζαιίαο λα δηαηεξήζεη ζηαζεξφ ην πεξηζψξηφ ηεο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο
– ψζηε λα κελ επηβαξχλεη ηνπο θαηαλαισηέο πνπ βξίζθνληαη ζε κία ηφζν θξίζηκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε,
παξφηη είρε ζπλαίζζεζε φηη ν πςειφο δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζα επέθεξε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα
αγνξέο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ – ζπλέβαιε ζηε κηθξή κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο ζε ζρέζε κε ηελ
πξνεγνχκελε ρξήζε.
Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Δηαηξεία απμήζεθε θαηά 3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο σο πξνο
ην έηνο 2009, σο επαθφινπζν ηεο έθηαθηεο θνξνινγηθήο εηζθνξάο πνπ θιήζεθαλ λα θαηαβάινπλ νη
θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο, πνζφ ην νπνίν αλέξρεηαη ζηηο 963 ρηιηάδεο επξψ πεξίπνπ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε
ζε κείσζε ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο θαηά 5,5%.
Θα πξέπεη σζηφζν λα επηζεκαλζεί κε ηθαλνπνίεζε φηη, ράξε ζηελ αθνζίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηελ
πξνζεθηηθή πξνζπάζεηα ηνπ management ζην ζχλνιφ ηνπ θαη παξά ηε ζνβαξή νηθνλνκηθή χθεζε,
ζπλερίζηεθε ε αλάπηπμε θαη ε άλνδνο ηεο Δηαηξείαο, φζνλ αθνξά ηελ πξννδεπηηθή εμέιημε ησλ κεγεζψλ, θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβνιαίσλ (+11,7%), ηεο θαηαζθεπήο ζεκείσλ
αεξηνδφηεζεο (+12,2%), ηνπ λένπ δηθηχνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε (+7,1%), ησλ ελεξγψλ πειαηψλ (+10,9%) θαη
ησλ εζφδσλ απφ πσιήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ (+3,7%).
Όια ηα αλσηέξσ, καδί κε ηε βειηίσζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξακέηξσλ απνδνηηθφηεηαο,
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πιήξσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ε ΔΠΑ Θεζζαιίαο λα
δηαηεξείηαη ζηελ θνξπθή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Κεληξηθήο - Βφξεηαο Διιάδαο θαη ζε ζέζε λα
ζπλερίζεη ζην δξφκν ηεο αλάπηπμεο, έρνληαο δηαζθαιίζεη ζηνπο Μεηφρνπο ηεο, θαη γηα ην έηνο 2010, πςειά
θέξδε πξν θφξσλ πνζνχ 11 εθαηνκκπξίσλ επξψ πεξίπνπ.
Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα κλεκνλεπζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ 2010 επεηεχρζε κηα ζπκθσλία
επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ξεηξψλ (“Take or Pay”) πνπ ήηαλ ζε εθθξεκφηεηα, αλαθνξηθά κε ηελ
ειάρηζηε πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ε Δηαηξεία παξέιαβε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηεο ηα έηε 2008 – 2009.
Δίλαη βέβαην φηη ε ζπκθσλία απηή ζα επεξεάζεη ζεηηθά ηηο κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΠΑ Θεζζαιίαο.
ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ
Σν θαζαξφ θέξδνο χςνπο 7.250 ρηιηάδσλ επξψ νθείιεηαη ζηε ζεηηθή πνξεία ηεο πψιεζεο θπζηθνχ
αεξίνπ.
Σα έζνδα απφ πψιεζε θπζηθνχ αεξίνπ, ηα νπνία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλήιζαλ ζηηο 54.652
ρηιηάδεο επξψ, παξνπζηάδνπλ αχμεζε 3,7% σο πξνο ην 2009.
Σα θέξδε πξν ηφθσλ θαη θφξσλ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 10.312 ρηιηάδσλ επξψ, έλαληη ησλ 10.386
ρηιηάδσλ επξψ ηνπ έηνπο 2009, παξνπζηάδνληαο κείσζε 74 ρηιηάδσλ επξψ.
Ο φγθνο πσιεζέληνο θπζηθνχ αεξίνπ αλέξρεηαη ζε 111,5 εθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα, απμεκέλνο θαηά
0,5 εθαηνκκχξηα θ.κ. ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο.
Σν free net cash flow δηακνξθψζεθε ζηηο 134 ρηιηάδεο επξψ.
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(ζε σιλιάδερ εςπώ)

Γιαθοποποιήζειρ
Έηορ 2009 Έηορ 2010 Απόλςηερ Σιμέρ
%
Έζοδα από πώληζη θςζικού αεπίος
52.710
54.652
1.942
3,7%
Μεικηό αποηέλεζμα ππο σπημαηοοικονομικών εζόδων
10.386
10.312
-74
-0,7%
Καθαπό αποηέλεζμα
7.673
7.250
-422
-5,5%
Επενδύζειρ
6.455
6.015
-440
-6,8%
Καθαπό επενδεδςμένο κεθάλαιο
66.260
66.088
-172
-0,3%
Καθαπή θέζη
86.929
86.891
-39
0,0%
Καθαπά σπημαηοοικονομικά διαθέζιμα
20.669
20.803
134
0,6%
Πποζωπικό ζηιρ 31.12
84
83
-1
-1,2%
Ονομαζηικόρ Φοπολογικόρ ζςνηελεζηήρ (*)
25%
24%
-0
-4,0%

Αποηελέζμαηα έηοςρ

(*) Με ηην εγγπαθή ζηον ιζολογιζμό 2010 ηηρ έκηακηηρ ειζθοπάρ για ηα ειζοδήμαηα ηος έηοςρ
2009, ζύμθυνα με ηα έκηακηα θοπολογικά μέηπα πος τηθίζηηκαν από ηη Βοςλή ηο Μάιο ηος
2010, ο ππαγμαηικόρ θοπολογικόρ ζςνηελεζηήρ για ηο έηορ 2010 ανέπσεηαι ζηο 33%.

ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Γηαλνκή θπζηθνύ αεξίνπ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 νη δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο θαη ελεξγνπνίεζεο ησλ πειαηψλ αθνινπζνχλ
γεληθά ηνλ πξνβιεπφκελν ξπζκφ απφθηεζεο λέσλ ζπκβνιαίσλ ηεο Δκπνξηθήο Γηεχζπλζεο.
Γηαρείξηζε Γηθηχνπ θαη Έθηαθηε Δπέκβαζε
Όζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο Γηαρείξηζεο θαη πληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ, εθηφο απφ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο
εηήζηεο επεκβάζεηο, ζπλερίζηεθε κία ζεηξά πξσηνβνπιηψλ – πνπ είραλ ήδε δξνκνινγεζεί θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο – νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θπζηθνχ
αεξίνπ θαη ζπλάδνπλ κε φζα πξνβιέπνληαη ζην ΦΔΚ 1712 (Γηαρείξηζε θαη πληήξεζε ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο
αεξίνπ κέζεο θαη ρακειήο πίεζεο).
Μεηαμχ ησλ σο άλσ πξσηνβνπιηψλ, επηζεκαίλνληαη εηδηθφηεξα νη εμήο:
Ζ πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ησλ ζηαζκψλ δηαλνκήο, ησλ βαλψλ θαη ησλ ζπγθξνηεκάησλ κείσζεο θαη
κέηξεζεο, ε νπνία δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ην εηήζην πξφγξακκα ηνπ έηνπο 2010.
Ζ πξνγξακκαηηζκέλε αλαδήηεζε δηαξξνψλ ζην δίθηπν δηαλνκήο ρακειήο θαη κέζεο πίεζεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 δηελεξγήζεθε επνρνχκελε αλαδήηεζε δηαξξνψλ ζε δίθηπν κήθνπο 390,6 ρικ.
πεξίπνπ θαη αλαδήηεζε δηαξξνψλ πεδή ζε δίθηπν κήθνπο 2,3 ρικ. πεξίπνπ. πλεπψο, θαηά ηε δηεηία 2009 –
2010 θαιχθζεθε ην ζχλνιν ηνπ ελεξγνχ δηθηχνπ ηεο Δ.Π.Α. Θεζζαιίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λέσλ
αεξηνδνηνχκελσλ Γήκσλ Σξηθάισλ θαη Καξδίηζαο, φπνπ ην δίθηπν επηζεσξήζεθε ζχκθσλα κε ην
πξφγξακκα πνπ είρε θαηαξηηζηεί.
Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηεηία 2009 – 2010 επηζεσξήζεθαλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 721 ρικ. δηθηχνπ.
Ζ δξαζηεξηφηεηα πεξηπνιίαο (Patrolling) κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ εθζθαθψλ θαη εξγαζηψλ ηξίησλ ζε ρψξνπο
πιεζίνλ ηνπ δηθηχνπ, πνπ είλαη δπλαηφ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ.
Καηά ην έηνο 2010, ε δξαζηεξηφηεηα πεξηπνιίαο (Patrolling) αλαηέζεθε ζε εμσηεξηθή εηαηξία, επεθηείλνληαο –
απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 – ηε ζχκβαζε ηνπ αλαδφρνπ πνπ εθηεινχζε ηελ ίδηα
δξαζηεξηφηεηα θαηά ην έηνο 2009.
Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 απνθαζίζηεθε ε δξαζηεξηφηεηα λα αζθείηαη κε ηξηκεληαία ζπρλφηεηα ιακβάλνληαο
ππ‟ φςηλ ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνχο θαη ηε δηεζλή εκπεηξία (θψδηθαο ASME).
Σε δηελέξγεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο αλέιαβε ην πξνζσπηθφ ηεο ΔΠΑ ππφ ηελ επζχλε ηνπ Σνκέα
Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ θαη Έθηαθηεο Δπέκβαζεο. Γηελεξγήζεθαλ 2 θχθινη πεξηπνιηψλ θαηά ην ηξίκελν Ηνπιίνπ

45

– επηεκβξίνπ θαη Οθησβξίνπ – Γεθεκβξίνπ αληίζηνηρα. Καηά ηνλ 1ν θχθιν ε επνπηεία αθνξνχζε 93,727 ρικ.
δηθηχνπ κέζεο πίεζεο θαη 643,367 ρικ. δηθηχνπ ρακειήο πίεζεο. Καηά ην 2ν θχθιν ε επνπηεία αθνξνχζε
ηζάξηζκα ρικ. δηθηχνπ κέζεο πίεζεο θαη 648,49 ρικ. ρακειήο πίεζεο.
Καηά ην 1ν εμάκελν ηνπ 2010, ην πξνζσπηθφ ηνπ Σνκέα Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ θαη Έθηαθηεο Δπέκβαζεο
ζπκκεηείρε ζηα αθφινπζα Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο: «Γηαρείξηζε Κξίζεσλ Φπζηθνχ Αεξίνπ (Φπζηθέο
Καηαζηξνθέο: Οξγάλσζε, Απνθάζεηο θαη πκπεξηθνξά)» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην Μάην ηνπ 2010, ζην
ζεκηλάξην «Υξήζε Μ.Α.P. (ρξήζε αλαπλεπζηηθήο ζπζθεπήο)» θαζψο θαη ζε ελδνεηαηξηθφ ζεκηλάξην γηα ηε
ζπληήξεζε βαλψλ κέζεο πίεζεο θαη κεησηψλ πίεζεο κε πηιφην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010.
Καηά ην 2ν εμάκελν ηνπ 2010, πξνζσπηθφ ηνπ Σνκέα Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ θαη Έθηαθηεο Δπέκβαζεο
παξαθνινχζεζε ελδνεηαηξηθά πξνγξάκκαηα ζπληήξεζεο ζηαζκψλ θαη έθηαθηεο επέκβαζεο θαηά ηνπο κήλεο
επηέκβξην θαη Γεθέκβξην ηνπ 2010.
Καηαζθεπαζηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο
Οη δξαζηεξηφηεηεο επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ, θαηαζθεπήο παξνρεηεπηηθψλ αγσγψλ θαη ζεκείσλ αεξηνδφηεζεο
ζηηο πεξηνρέο ηεο Λάξηζαο θαη ηνπ Βφινπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αθνινπζψληαο ηνπο πξνβιεπφκελνπο ξπζκνχο
απφθηεζεο ζπκβνιαίσλ ηεο Δκπνξηθήο Γηεχζπλζεο. ηελ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο ζπλερίζηεθε ε επέθηαζε ηνπ
δηθηχνπ πξνο ηελ πεξηνρή ηεο Σεξςηζέαο θαζψο θαη πξνο ηηο λέεο εξγαηηθέο θαηνηθίεο ηεο Γηάλλνπιεο.
Όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Καξδίηζαο θαη ησλ
Σξηθάισλ νινθιεξψζεθαλ νη επεθηάζεηο γηα ηα δεκφζηα θηίξηα θαζψο θαη νη λεζίδεο επέθηαζεο ελψ
παξάιιεια πξαγκαηνπνηήζεθαλ επεθηάζεηο δηθηχνπ, θαηαζθεπή παξνρεηεπηηθψλ αγσγψλ θαη ζεκείσλ
αεξηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο ξπζκνχο απφθηεζεο ζπκβνιαίσλ ηεο Δκπνξηθήο
Γηεχζπλζεο.

ηνλ αθφινπζν πίλαθα επηζεκαίλνληαη νη θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2010:

Καηαζκεςή δικηύος 4 bar καηά ηο έηορ
Καηαζκεσή δικηύοσ 4 bar προοδεσηικό
Καηαζκεςή ζςνδέζευν καηά ηο έηορ
Καηαζκεσή ζσνδέζεων προοδεσηικό
Καηαζκεςή ημείυν Αεπιοδόηηζηρ καηά ηο έηορ
Καηαζκεσή Σημείων Αεριοδόηηζης προοδεσηικό
Δγκαηάζηαζη μεηπηηών καηά ηο έηορ
Εγκαηάζηαζη μεηρηηών προοδεσηικό

σλμ.
σλμ.
Αρ.
Απ.
Αρ.
Απ.
Αρ.
Αρ.

Έηορ 2008

Έηορ 2009

Έηορ 2010

51,8
555,6
3.249
15.896
9.155
34.029
8.645
32.125

48,8
604,4
1.399
17.295
4.684
38.713
5.109
37.234

52,3
656,7
1.589
18.884
4.705
43.418
4.549
41.783

Γιαθοποποιήζειρ
Απόλςηερ
Σιμέρ
%
3,5
52,3
190
1.589
21
4.705
-560
4.549

7,1%
8,7%
13,6%
9,2%
0,4%
12,2%
-11,0%
12,2%

ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
ηελ αθφινπζε αλαθνξά ζπλνςίδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα ησλ Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2010:
Οη θχξηνη δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ απφθηεζε θαη ελεξγνπνίεζε πειαηψλ ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα:

Τπογεγπαμμένερ ζςμβάζειρ καηά ηο έηορ
Υπογεγραμμένες ζσμβάζεις προοδεσηικό
Καηαζκεςή ζημείυν αεπιοδόηηζηρ καηά ηο έηορ
Καηαζκεσή ζημείων αεριοδόηηζης προοδεσηικό
Δγκαηάζηαζη μεηπηηών καηά ηο έηορ
Εγκαηάζηαζη μεηρηηών προοδεσηικό
Δνεπγοί πελάηερ ηην 31/12
Δξςπηπεηούμενοι κάηοικοι ηην 31/12
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Πυλήζειρ αεπίος καηά ηο έηορ

Απ.
Απ.
Απ.
Απ.
Απ.
Απ.
Απ.
Απ.
Δκαηομ. κ.μ.

Έηορ 2008
9.831
35.601
9.155
34.029
8.645
32.125
31.606
116.509
103,8

Έηορ 2009 Έηορ 2010
4.487
4.697
40.088
44.785
4.684
4.705
38.713
43.418
5.109
4.549
37.234
41.783
36.243
40.194
128.821
138.727
111,0
111,5

Γιαθοποποιήζειρ
Απόλςηερ
Σιμέρ
%
210
4,7%
4.697
11,7%
21
0,4%
4.705
12,2%
-560
-11,0%
4.549
12,2%
3.951
10,9%
9.906
7,7%
0,5
0,4%

Ζ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ
αξηζκνχ ησλ απνθηεζέλησλ θαη ησλ ελεξγψλ πειαηψλ ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηελ 31.12.2009, παξά
ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ ζηελ αγνξά.
Ανάλσζη Δεδομένων Αγοράς
Οη εηδηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά έρνπλ αληίθηππν θαη ζηνλ θιάδν ηνπ θπζηθνχ
αεξίνπ κε απνηέιεζκα λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πξνζδνθψκελε αλάπηπμε ηεο Δηαηξείαο:
Δηδηθφηεξα:
o Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηδηαίηεξα ε χθεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
o Ζ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά ιφγσ ηεο κεησκέλεο δαλεηνδφηεζεο ησλ πειαηψλ απφ ηηο
Σξάπεδεο.
o Ζ κεγάιε κείσζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 15 % ζε ζρέζε κε ην 2009
(πεξίπνπ 40% ζε ζρέζε κε ην 2008) θαη ε πηψζε ζηηο πσιήζεηο λέσλ θαηνηθηψλ. Δθηηκάηαη φηη ν
αξηζκφο ησλ αδηάζεησλ δηακεξηζκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο ππεξβαίλεη ηηο 8.000.
o Ζ ρακειή θαηαλάισζε ζηε βηνκεραληθή θαηεγνξία Σ5 σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγήο.
o Ζ ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε κεησκέλε αγνξαζηηθή ηθαλφηεηά ηνπο ζε
ζπλδπαζκφ κε ην θιίκα αβεβαηφηεηαο θαη αζηάζεηαο πνπ έρεη επηθξαηήζεη.
Απόκηηζη Πελαηών
Σν 2010 ππεγξάθεζαλ 4.697 λέα ζπκβφιαηα, κε απνηέιεζκα ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπο ηελ 31.12.2010 λα
αλέξρεηαη ζε 44.785, πνζνζηφ αχμεζεο 11,7%, ζε ζρέζε κε ηα ζπκβφιαηα ηελ 31.12.2009.
Σν 85,8% πεξίπνπ ησλ πθηζηάκελσλ ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ζπκβνιαίσλ αθνξνχλ ρξήζε θπζηθνχ
αεξίνπ γηα απηφλνκε ζέξκαλζε, ελψ ην 14,2% πεξίπνπ αθνξά ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ γηα θεληξηθή ζέξκαλζε,
νηθηαθή θαη κε, θαζψο θαη εκπνξηθή θαη βηνκεραληθή ρξήζε.
Σα λέα ζπκβφιαηα αθνξνχλ ην πθηζηάκελν δίθηπν ή κηθξέο επεθηάζεηο δηθηχνπ έσο είθνζη πέληε κέηξα, φπσο
πξνβιέπεη ε Άδεηα, ζχκθσλα κε ηηο αηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ή ηηο πεξηνρέο πξνγξακκαηηζκέλεο επέθηαζεο
ηνπ δηθηχνπ.
Ενεργοποίηζη Πελαηών
Κχξην κέιεκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 απνηέιεζε ε βειηηζηνπνίεζε ηνπ δείθηε ηνπ φγθνπ θαηαλάισζεο
αλά ελεξγνπνηεκέλε παξνρή.
πλεπψο, νη πειάηεο, – ησλ νπνίσλ ην ζεκείν αεξηνδφηεζεο, αξκνδηφηεηαο Δ.Π.Α., έρεη ήδε θαηαζθεπαζηεί –
θαινχληαη έγθαηξα θαη ζπζηεκαηηθά λα πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηνλ έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο
εγθαηάζηαζεο έηζη ψζηε λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο παξνρήο.
Γφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή, ε νπνία κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ κε ελεξγνπνηεκέλσλ
κεηξεηψλ, επηθέξεη αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη βειηηψλεη ηελ εμππεξέηεζε ησλ
πειαηψλ.
Με γλψκνλα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζπλερίζηεθε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2010 ν
ζπζηεκαηηθφο επί ηφπνπ έιεγρνο φισλ ησλ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα λα δηαπηζησζεί ε ηήξεζε ηνπ
Σερληθνχ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Φπζηθνχ Αεξίνπ κε πίεζε ιεηηνπξγίαο έσο θαη 1 bar. ην
πιαίζην απηφ παξειήθζεζαλ επίζεο νη ζρεηηθέο κειέηεο θαη ηερληθέο εθζέζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη
φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη ζηε ζπλέρεηα εθδφζεθαλ νη άδεηεο ρξήζεο θπζηθνχ αεξίνπ ησλ πειαηψλ,
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο.
Ζ απνηειεζκαηηθή θαζεκεξηλή ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Π.Α. κε ηνπο εγθαηαζηάηεο θπζηθνχ
αεξίνπ, ε επειημία ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη ε έθδνζε ζρεηηθψλ δηεπθξηληζηηθψλ ηερληθψλ νδεγηψλ
έρνπλ κεηψζεη ζεκαληηθά ην πνζνζηφ ησλ απνξξηπηφκελσλ εγθαηαζηάζεσλ αιιά θαη ην ρξφλν αλακνλήο ησλ
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πειαηψλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο.
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ην 93% ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ ζεκείσλ παξνρήο είρε ήδε ελεξγνπνηεζεί θαη νη
ελεξγνί πειάηεο αλήιζαλ ζε 40.194, πνζνζηφ αχμεζεο 10,9 % σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ελεξγψλ πειαηψλ
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009.
Έλεγτος μελεηών πολεοδομίας νέων κηιρίων
Οη κειέηεο πνιενδνκίαο πνπ εγθξίζεθαλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαιίαο θαηά ην έηνο 2010 αλέξρνληαη ζε
673, παξνπζηάδνληαο πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 9,5% ζε ζρέζε κε ην 2009, ελψ νη αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο
νινθιήξσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ εθδφζεθαλ θαηφπηλ δηεμαγσγήο απηνςίαο αλέξρνληαη ζε 370.
Ζ κείσζε απηή είλαη θπζηθφ επαθφινπζν ηεο κεγάιεο κείσζεο ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζρέζε κε
ηα πξνεγνχκελα έηε.
Πωλήζεις Φσζικού Αερίοσ
Ο φγθνο ηνπ πσιεζέληνο θπζηθνχ αεξίνπ θαηά ην έηνο 2010 αλέξρεηαη ζε 111,5 εθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα,
απνηππψλνληαο αχμεζε 0,5 εθαηνκκπξίσλ θ.κ., πνζνζηφ 0,4 %, σο πξνο ην έηνο 2009. Παξαηεξνχληαη
επίζεο κεηαβνιέο ησλ φγθσλ αλά θαηεγνξία θαηαλάισζεο, νη νπνίεο νθείινληαη ζηε δηαθνξεηηθή
πνζφζησζε ζηηο θαηεγνξίεο ησλ θαηαλαισηψλ, ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ρξήζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα
απηφλνκε ζέξκαλζε (Σ2) θαη ζηε κεησκέλε εηδηθή θαηαλάισζε πνπ ζεκεηψλεηαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο, ιφγσ
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα, ηεο ρξήζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ κε θεηδψ σο
απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο αιιά θαη ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ θπξίσο θαηά
ηελ πεξίνδν ρξήζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο.
Παξά ηε κείσζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο πνπ νδήγεζε ζε αληίζηνηρε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θπζηθνχ
αεξίνπ, νη φγθνη πσιήζεσλ ζην βηνκεραληθφ ηνκέα θπκαίλνληαη ζηα επίπεδα ηνπ 2009 κε κηθξή αχμεζε ηεο
ηάμεο ηνπ 0,3%.

ΥΟΛΙΟ ΔΠΙ ΣΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ
Ζ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ρξήζεο 2010 θιείλεη κε θαζαξφ θέξδνο 7.250 ρηιηάδσλ επξψ.
Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη θαξπφο ησλ ζεκαληηθψλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηέβαιαλ φινη νη ηνκείο ηεο εηαηξίαο.
Ζ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ κε ζθνπφ ηελ αλάθηεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ηεο
εηαηξίαο θαη ε ζπλερήο πξνζνρή ζηνλ έιεγρν/πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ επηβεβαηψλεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηινγψλ ηνπ management.
Ζ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο Δ.Π.Α. Θεζζαιίαο Α.Δ. θαηά ην έηνο 2010 παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ αθφινπζν
πίλαθα:
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ
Γιαθοποποιήζειρ
01.01-31.12.10

01.01-31.12.09
Απόλςηερ ηιμέρ
Δπαναδιαηςπωμένα

%

Πυλήζειρ
Κόζηορ Πυληθένηυν
Μικηό Κέπδορ

63.834.712
(50.753.340)
13.081.372

62.583.368
(49.294.008)
13.289.360

1.251.345
(1.459.332)
(207.988)

2,0%
3,0%
-1,6%

Λοιπά έζοδα
Έξοδα διοίκηζηρ
Έξοδα διάθεζηρ
Λειηοςπγικό Κέπδορ

926.334
(1.681.890)
(2.013.586)
10.312.231

981.445
(1.748.234)
(2.136.436)
10.386.136

(55.111)
66.344
122.850
(73.905)

-5,6%
-3,8%
-5,8%
-0,7%

Υπημαηοοικονομικά έζοδα
Υπημαηοοικονομικά έξοδα
Κέπδη ππο θόπων

608.063
(50.382)
10.869.911

551.428
(44.936)
10.892.628

56.634
(5.446)
(22.717)

10,3%
12,1%
-0,2%

Φόπορ Διζοδήμαηορ

(3.619.592)

(3.220.058)

(399.534)

12,4%

7.250.319

7.672.570

(422.251)

-5,5%

Καθαπό Κέπδορ

Ζ νηθνλνκηθή ρξήζε 2010 θιείλεη κε θαζαξφ θέξδνο 7.250 ρηιηάδσλ επξψ, ην νπνίν παξνπζηάδεη κείσζε 422
ρηιηάδσλ επξψ (πνζνζηφ -5,5%) σο πξνο ην έηνο 2009.
Ζ πηψζε ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηε κείσζε ηνπ κεηθηνχ απνηειέζκαηνο πξν
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εζφδσλ θαηά 74 ρηιηάδεο επξψ, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ
θέξδνπο απφ πσιήζεηο αεξίνπ.
ηε κείσζε ηνπ κεηθηνχ απνηειέζκαηνο ζπλέβαιιε νπζηαζηηθά ε κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζε ζρέζε
κε απηφ πνπ θαηεγξάθε ην πξνεγνχκελν έηνο εμαηηίαο ηεο εμέιημεο ηνπ θφζηνπο αγνξάο αεξίνπ θαη ηεο
δηαθνξεηηθήο ζχλζεζεο ησλ πσιήζεσλ αλά θαηεγνξία ρξήζεο, γεγνλφηα πνπ ελ κέξεη αληηζηαζκίδνληαη απφ
ηελ αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ησλ βηνκεραληθψλ πειαηψλ.
Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο αλέξρεηαη ζην 24% ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ
θνηλσληθή αλάπηπμε. Ζ πνιηηηθή απηή ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ δίθαην κε ην λφκν 3296/2004 "Φνξνινγία
εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, θνξνινγηθνί έιεγρνη θαη άιιεο δηαηάμεηο" (άξζξν 55). Ο
πξαγκαηηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο αλέξρεηαη ζην 33%, απμεκέλνο θαηά 3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε
κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, θπξίσο ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ησλ έθηαθησλ θνξνινγηθψλ κέηξσλ πνπ ςήθηζε ε
Βνπιή ησλ Διιήλσλ ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ δηάζσζεο ηεο Διιάδνο πνπ ζπκθσλήζεθε κε ηα κέιε ηεο
Δπξσδψλεο θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Σν ζρέδην απαηηεί έθηαθηε εηζθνξά εθ κέξνπο ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ παξνπζίαζαλ απμεκέλε θεξδνθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2009. Ζ επηπιένλ
επηβάξπλζε ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο 2010 αλέξρεηαη ζε 963 ρηιηάδεο επξψ.
Σα αλσηέξσ γεγνλφηα πξνθάιεζαλ κείσζε ησλ θαζαξψλ απνηειεζκάησλ θαηά 422 ρηιηάδεο επξψ, ηα νπνία
δηακνξθψζεθαλ απφ ηηο 7.673 ρηιηάδεο επξψ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζηηο 7.250 ρηιηάδεο επξψ ηνπ 2010,
κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, χςνπο 3.620 ρηιηάδσλ επξψ.
Ζ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, θαηά ην έηνο 2010, παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ
31.12.2010
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Μη κςκλοθοπούν ενεπγηηικό
Δνζώμαηα Πάγια Πεπιοςζιακά ηοισεία
Άϋλα Πεπιοςζιακά ηοισεία
Αναβαλλόμενη θοπολογική απαίηηζη
Μακποππόθεζμερ απαιηήζειρ
Κςκλοθοπούν ενεπγηηικό
Αποθέμαηα
Δμποπικέρ και λοιπέρ απαιηήζειρ
Σαμειακά Γιαθέζιμα και Ιζοδύναμα

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
Μεηοσικό Κεθάλαιο
Αποθεμαηικά
Κέπδη ειρ Νέο
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μακποππόθεζμερ Τποσπεώζειρ
Ππόβλετη παποσών ηεπμαηιζμού απαζσόληζηρ πποζυπικού
Αναβαλλόμενα Έζοδα
Δπισοπηγήζειρ παγίυν
Βπασςππόθεζμερ Τποσπεώζειρ
Δμποπικέρ και λοιπέρ ςποσπεώζειρ
Φόποι ειζοδήμαηορ πληπυηέοι

ύνολο Τποσπεώζεων
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

31.12.2009
Δπαναδιαηςπωμένα

3.891.413,29
78.659.981,01
661.627,93
66.278,81
83.279.301,04

4.908.245,81
75.696.721,68
676.155,08
55.665,23
81.336.787,80

1.426.755,04
11.401.739,98
20.802.573,01
33.631.068,03

1.835.636,62
11.514.344,63
20.668.964,15
34.018.945,40

116.910.369,07

115.355.733,20

78.459.200,00
1.543.756,77
6.887.803,00
86.890.759,77

78.459.200,00
1.181.240,83
7.288.940,56
86.929.381,39

220.967,00
2.739.324,18
11.571.916,98
14.532.208,16

163.187,00
2.891.508,86
12.180.965,31
15.235.661,17

14.081.255,03
1.406.146,11
15.487.401,14

11.862.857,69
1.327.831,95
13.190.689,64

30.019.609,30
116.910.369,07

28.426.350,81
115.355.733,20

Οη θαζαξέο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 3.891 ρηιηάδσλ επξψ έλαληη ησλ 4.908
ρηιηάδσλ επξψ ηνπ έηνπο 2009. Ζ κείσζε θαηά 1.017 ρηιηάδεο επξψ νθείιεηαη ζε κεησκέλεο επελδχζεηο χςνπο
946 ρηιηάδσλ επξψ, πέξαλ ησλ αληίζηνηρσλ απνζβέζεσλ χςνπο 71 ρηιηάδσλ επξψ.
Οη ελ ιφγσ επελδχζεηο αθνξνχλ θπξίσο έπηπια θαη κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ θαη νρήκαηα. Ζ κεηθηή αμία
κεηψλεηαη θαηά 946 ρηιηάδεο επξψ θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 71 ρηιηάδσλ
επξψ, δηακνξθψλνληαη ζην πνζφ ησλ 1.432 ρηιηάδσλ επξψ θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 27% πεξίπνπ ησλ
κεηθηψλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ χςνπο 5.323 ρηιηάδσλ επξψ.
Οη θαζαξέο επελδχζεηο ησλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ αλέξρνληαη ζε 78.660 ρηιηάδεο επξψ έλαληη ησλ
75.697 ρηιηάδσλ επξψ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.Ζ αχμεζε θαηά 2.963 ρηιηάδεο επξψ νθείιεηαη ζε επελδχζεηο
χςνπο 6.961 ρηιηάδσλ επξψ, πέξαλ ησλ αληίζηνηρσλ απνζβέζεσλ χςνπο 3.998 ρηιηάδσλ επξψ.
Οη ελ ιφγσ επελδχζεηο, αθνξνχλ θπξίσο ην δηθαίσκα ρξήζεο ησλ δηθηχσλ ηδηνθηεζίαο ηξίησλ. Ζ κεηθηή αμία
απμάλεηαη θαηά 6.961 ρηιηάδεο επξψ θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 3.998 ρηιηάδσλ
επξψ, δηακνξθψλνληαη ζην πνζφ ησλ 24.564 ρηιηάδσλ επξψ θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 24% πεξίπνπ ησλ
κεηθηψλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, πνζνχ 103.224 ρηιηάδσλ επξψ.
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Σν θαζαξφ θεθάιαην ρξήζεο δηακνξθψλεηαη απφ ην πνζφ ησλ -14.181 ρηιηάδσλ επξψ ηνπ έηνπο 2009 ζην
πνζφ ησλ -16.242 ρηιηάδσλ επξψ ηνπ έηνπο 2010, φπσο επηζεκαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
(ζε σιλιάδερ εςπώ)
Καθαπό κεθάλαιο σπήζηρ
Αποθέμαηα
Εμποπικέρ Απαιηήζειρ
Αναβαλλόμενη θοπολογική απαίηηζη
Εμποπικέρ Υποσπεώζειρ
Φοπολογικέρ Υποσπεώζειρ
Λοιπέρ απαιηήζειρ και ςποσπεώζειρ
ΣΥΝΟΛΟ

Γιαθοποποιήζειρ
31.12.2009 31.12.2010 Απόλςηερ Σιμέρ
%
1.836
1.427
(409)
-22,3%
8.093
8.814
721
8,9%
676
662
(15)
-2,1%
(10.562)
(12.487)
(1.925)
18,2%
(1.328)
(1.406)
(78)
5,9%
(12.896)
(13.251)
(355)
2,8%
(14.181)
(16.242)
(2.061)
14,5%

Ζ αχμεζε ηνπ θαζαξνχ θεθαιαίνπ ρξήζεο νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγσ:
ηε κείσζε ησλ απνζεκάησλ θαηά 409 ρηιηάδεο επξψ.
ηελ αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ θαηά 721 ρηιηάδεο επξψ.
ηε κείσζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο θαηά 15 ρηιηάδεο επξψ.
ηελ αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο θαηά 1.925 ρηιηάδεο
επξψ.
ηελ αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά 78 ρηιηάδεο επξψ.
ηελ αχμεζε ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά 355 ρηιηάδεο επξψ.
Ζ αχμεζε ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ρξήζεο θαη ηνπ θνλδπιίνπ
απνδεκηψζεσλ πξνζσπηθνχ, είραλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θαζαξνχ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ θαηά
172 ρηιηάδεο επξψ, πνζνζηφ κείσζεο 0,3%.
Σν χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 86.891 ρηιηάδσλ επξψ θαη παξνπζηάδεη κείσζε 39
ρηιηάδσλ επξψ, πνζνζηφ –0,04% πεξίπνπ, έλαληη ηνπ έηνπο 2009.
Σα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά δηαζέζηκα αλέξρνληαη ζε 20.803 ρηιηάδεο επξψ, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 134
ρηιηάδσλ επξψ σο πξνο ηα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά δηαζέζηκα ηνπ έηνπο 2009 χςνπο 20.669 ρηιηάδσλ
επξψ.
Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
(ζε ρηιηάδεο επξψ)
Καζαξφ Απνηέιεζκα Σακεηαθψλ Ρνψλ απφ Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
Καζαξφ Απνηέιεζκα Σακεηαθψλ Ρνψλ απφ Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο
Free cash flow

12.914
(7.289)
(5.491)
134

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο
Αύμεζε / (Μείσζε) ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδύλακσλ

20.669
20.803
134
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ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ
1. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΥΛΔΤΗ
(α) Οικονομικήρ Γιαπθπώζεωρ

'' 2010 ''

'' 2009 ''

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ/ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

ΚΔ/Δ

0,29

0,31

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ / ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΙΚ/Τ

2,89

2,84

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ / ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

ΙΚ/ΠΔ

1,04

1,07

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ / ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

ΚΔ/ΒΤ

2,17

2,36

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΔΩ / ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

ΚΚ/ΚΔ

0,54

0,58

'' 2010 ''

'' 2009 ''

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ / ΠΩΛΗΔΙ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ & ΤΠΗΡΔΙΩΝ

11,36%

14,45%

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ/ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

12,51%

12,53%

ΜΙΚΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ/ΠΩΛΗΔΙ

16,15%

19,56%

ΠΩΛΗΔΙ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ / ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

73,47%

61,08%

2. ΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ

(β) Αποδόζεωρ και Αποδοηικόηηηαρ

ΓΔΙΚΣΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΠΔΝΓΤΜΔΝΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΠΣΦ / Δ

ROI

8,82%

8,84%

ΓΔΙΚΣΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΜΣΦ / ΙΚ

ROE

8,34%

8,83%

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΚΣΟΤ ΠΔΡΙΘΩΡΙΟΤ ΚΔΡΓΟΤ (ΠΩ-ΚΠ) / ΠΩ ζε %

ΜΠΚ

22,49%

22,07%

ΓΔΙΚΣΗ ΚΑΘΑΡΟΤ ΠΔΡΙΘΩΡΙΟΤ ΚΔΡΓΟΤ ΚΜΣΦ / ΠΩ ζε %

ΚΠΚ

11,36%

14,45%

'' 2010 ''

'' 2009 ''

3. ΓΔΙΚΣΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα Αποθεμάηων = ΚΠ / ΜΤΑΘ
Γιάπκεια παπαμονήρ ηυν αποθεμάηυν= 365 μέπερ/ ΚΣΑΘ

ΚΣΑΘ
μέπερ

4,27
85,53

4,27
85,50

Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα Απαιηήζεων = ΠΩ / ΜΤΑΠ
Γιάπκεια ημεπών είζππαξηρ ηυν απαιηήζευν= 365 μέπερ/ ΚΣΑΠ

ΚΣΑΠ
μέπερ

7,60
48,05

6,59
55,36

Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα Παγίων = ΠΩ / ΜΤΠΑ

ΚΣΠ

0,776

0,653

Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα ςνόλος Δνεπγηηικού = ΠΩ / ΜΤΔ

ΚΣΔ

0,545

0,459
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Γηαρείξηζε θηλδύλσλ
Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθηα, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Σν γεληθφ
πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο εζηηάδεηαη ζηε κε πξνβιεςηκφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή
απφδνζή ηεο.
Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηελ θεληξηθή νηθνλνκηθή ππεξεζία ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία
ιεηηνπξγεί κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σν Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ γεληθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαζψο θαη εηδηθέο
νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ φπσο ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ
θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο.
α) Κίλδπλνη αγνξάο
i) Κίλδπλνο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ
Ζ Δηαηξεία ιεηηνπξγεί θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα. Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε ζπλαιιαγκαηηθφ
θίλδπλν πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε πξνκήζεηα πιηθψλ θαη θάπνησλ ππεξεζηψλ. Οη ζπλαιιαγέο απηέο δελ είλαη
νπζηαζηηθέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. Δπνκέλσο, δελ ρξεζηκνπνηείηαη θάπνην ρξεκαηννηθνλνκηθφ
εξγαιείν γηα ηελ κείσζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ. Σπρφλ επηπηψζεηο απφ δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο
ελζσκαηψλνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
ii) Κίλδπλνο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο πξντφλησλ
Ζ Δηαηξεία αγνξάδεη θαη δηαλέκεη ην θπζηθφ αέξην κφλν ζε Δπξψ αιιά έρεη κηα ζεκαληηθή έθζεζε θηλδχλνπ
ζηηο ηηκέο πξντφλησλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ δεδνκέλνπ φηη ην θφζηνο ηνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ζηηο
ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη νη ηηκέο πψιεζεο είλαη ξπζκηζκέλεο ζε ζρέζε κε ηα αληαγσληζηηθά θαχζηκα. Ζ
Δηαηξεία αληηζηαζκίδεη θαηά έλα κεγάιν κέξνο απηφλ ηνλ θίλδπλν κε ην λα κεηαβηβάδεη ηηο απμήζεηο ηηκψλ
ζηνπο πειάηεο θαη δελ ρξεζηκνπνηεί αληηζηαζκηζηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο
iii) Κίλδπλνο ηηκψλ επηηνθίσλ
Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε θίλδπλν αλαθνξηθά κε ηηο αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ ζπλδέεηαη θαηά θχξην
ιφγν κε ηηο βξαρππξφζεζκεο νθεηιέο ηεο. Οη επελδχζεηο αθνξνχλ θπξίσο ζε πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ή
θαηαζέζεηο φςεσο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ξεπζηφηεηα. Ζ Δηαηξεία δελ αληηζηαζκίδεη ηνπο θηλδχλνπο
απφ ηηο επελδχζεηο ηεο ή απφ ηα δάλεηα.
β) Πηζησηηθφο θίλδπλνο
Ο κεγαιχηεξνο πηζησηηθφο θίλδπλνο (θαζαξφο απφ ηελ αμία ησλ ελερχξσλ ή άιισλ εγγπήζεσλ) ζε
πεξίπησζε πνπ ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε δελ αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε θάζε
θαηεγνξία αλαγλσξηζκέλνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, είλαη ε ηξέρνπζα αμία ησλ ελ ιφγσ
απαηηήζεσλ, φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κείνλ ηελ αμία ησλ εγγπήζεσλ/ελερχξσλ.
ρεηηθά κε ηελ πηζησηηθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο αλαθέξνπκε φηη φινη νη πειάηεο έρνπλ πίζησζε 20 εκέξεο
απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο, εθηφο απφ ηνπο πειάηεο πνπ είλαη ΝΠΓΓ φπνπ ε
πίζησζε έρεη νξηζηεί ζηηο 40 εκέξεο.
γ) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο
Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηε δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθψλ
κεηξεηψλ θαη ηζνδπλάκσλ ζηνηρείσλ θαη ηελ επάξθεηα ρξεκαηνπηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο, ε νπνία δελ έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ Δηαηξεία κέρξη ηψξα. Ζ Γηνίθεζε παξαθνινπζεί ηελ ξεπζηφηεηα ηεο Δηαηξείαο κε
βάζε ηηο αλάγθεο ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ ηεο. Ο παξαθάησ πίλαθαο απεηθνλίδεη ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παζεηηθνχ ηα νπνία θαηαλέκνληαη αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία απνπιεξσκήο
ηνπο. Σα παξαθάησ πνζά παξνπζηάδνληαη ζηελ ινγηζηηθή αμία ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ε παξνχζα αμία ησλ
πξνεμνθιεκέλσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ δελ είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή.
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ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑΝΟΜΗ ΚΔΡΓΩΝ
Ζ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ρξήζεο έηνπο 2010 ηεο Δ.Π.Α. Θεζζαιίαο Α.Δ. έιεμε κε θαζαξφ απνηέιεζκα
7.250.318,70 επξψ.
Πξνηείλεηαη ε δηαλνκή ηνπ θέξδνπο ρξήζεο πνζνχ 7.250.318,70 επξψ σο εμήο:
Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ
Μεξίζκαηα πξνο δηαλνκή
ύλνιν

362.515,94
6.887.802,76
7.250.318,70

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΠΟΡΔΙΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2011 πξνβιέπεηαη ε απφθηεζε 3.860 λέσλ θαηαλαισηψλ θαη ε πψιεζε πεξίπνπ
118 εθαηνκκπξίσλ θπβηθψλ κέηξσλ θπζηθνχ αεξίνπ.
Πξνβιέπεηαη φηη ε επφκελε ρξήζε ζα θιείζεη κε ζεηηθφ θαζαξφ απνηέιεζκα.
ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΟ ΚΛΔΙΙΜΟ ΣΗ ΥΡΗΗ
Γελ ππήξμαλ γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010, πνπ λα
επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ θαηαλφεζε απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη ζα έπξεπε ή λα
θνηλνπνηεζνχλ ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα θνλδχιηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

VI. ΤΠΟΘΑΛΑΙΟ ΑΓΩΓΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ – ΙΣΑΛΙΑ ΠΟΔΙΓΩΝ Α.Δ.( Τ.Α.Φ.Α
ΠΟΔΙΓΩΝ).
Γξαζηεξηόηεηεο 2010
Καηά ην 2010 ε Δηαηξεία ζπλέρηζε κε επηηπρία ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο IGI
Πνζεηδψλ θαη ηα θχξηα απνηειέζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ αλαθέξνληαη παξαθάησ.
Σερληθέο δξαζηεξηόηεηεο
Ζ Δηαηξεία ζπλέρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ νξζή νινθιήξσζε ηεο κεραληθήο θάζεο ηνπ έξγνπ θαη έρεη
μεθηλήζεη ε ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ αγσγνχ γηα ην έξγν. Δηδηθφηεξα:
 Σνλ Απξίιην ηνπ 2010, ε ζχκβαζε γηα ηελ ιεπηνκεξή εθαξκνγή ηεο ηερληθήο θάζεο ηνπ έξγνπ
αλαηέζεθε ζηελ JV INTEC SEA - IV Oil & Gas. Σν εχξνο ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη
ηε ζπλνιηθή κεραλνινγηθή ππνζηήξημε θαη ζρεδίαζε ηνπ έξγνπ, ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θχξησλ
παθέησλ ITT θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ιεπηνκεξνχο έξεπλαο ησλ ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ
πξφνδνο ηεο κειέηεο ζρεδηαζκνχ είλαη θαιή θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζηηο αξρέο ηνπ 2012.
 Σνλ Απξίιην ηνπ 2010, ε εηαηξεία έδσζε πξνζθνξά ζηελ ΔΔ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ αγσγνχ ηνπ
έξγνπ. Μεηά ηελ παξαιαβή ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, IGI Πνζεηδψλ νινθιήξσζε ηε θάζε
πξνεπηινγήο θαη εμέδσζε ην παθέην ΗΣΣ γηα ηα απαηηνχκελα πξνζφληα (Γεθέκβξηνο 2010). Οη
δεζκεπηηθέο πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ αγσγνχ αλακέλεηαη λα ιεθζνχλ εληφο ηνπ πξψηνπ
ηξηκήλνπ ηνπ 2011.
 Σνλ Ηνχιην ηνπ 2010, αλαηέζεθε ζηελ Det Norske Veritas Ltd ε ζχκβαζε γηα ην ρεδηαζκφ ηελ
Αμηνιφγεζε θαη ηε Πηζηνπνίεζε ησλ κεραλνινγηθψλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπ έξγνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο
πξνρσξνχλ παξάιιεια κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο κειέηεο ζρεδηαζκνχ.
 Σνλ Ηνχιην ηνπ 2010 ππνγξάθεθε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο IGI Πνζεηδψλ θαη ηεο ΓΔΦΑ
πξνθεηκέλνπ λα ζπληνλίζεη ζσζηά ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθαξκνζκέλεο κεραληθήο
ηεο off-shore θαη ηνπ ειιεληθνχ ηκήκαηνο ζηελ μεξά ηνπ έξγνπ ITGI. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζπλεξγαζίαο
έρνπλ πξνρσξήζεη κε ηνλ νξηζκφ ελφο κεηξψνπ δηαζχλδεζεο θαη ηηο ζπλαληήζεηο δηαζχλδεζεο κε ηε
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ΓΔΦΑ νη νπνίεο δηεμάγνληαη ζε ηαθηηθή βάζε.
 Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010, ε ζχκβαζε γηα ηελ Τπνζαιιάζηα αλαιπηηθή έξεπλα ραξηνγξάθεζεο
αλαηέζεθε ζηελ Fugro Geo Consulting Ltd . Οη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη απηέο πνπ ζα
θαζνξίζνπλ ηελ ηειηθή off-shore πνξεία ηνπ έξγνπ πνπ ζα μεθηλήζεη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011, θαη
αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ηνπ 2011.
Γξαζηεξηόηεηεο έθδνζεο αδεηώλ:
Ζ εηαηξεία ζπλέρηζε λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο
άδεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. Οη επηηξεπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο μεθίλεζαλ ην 2006
(Ηηαιία) θαη 2007 (Διιάδα) θαη ηα αθφινπζα επηηεχγκαηα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2010.
 Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2010, ην ηηαιηθφ αξκφδην ππνπξγείν (MATTM) εμέδσζε ην δηάηαγκα ηεο Έγθξηζεο
ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ.
 Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο νινθιήξσζε ηε δηαδηθαζία
αδεηνδφηεζεο κε ηελ έθδνζε ζεηηθήο απφθαζεο („Determina‟) ηελ νπνία ζα αθνινπζήζεη ζηα κέζα
ηνπ 2011 Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα εμνπζηνδφηεζε λα θαηαζθεπάζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη ηνλ αγσγφ
Πνζεηδψλα θαη ε παξαρψξεζε ρξήζεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο.
 Σνλ επηέκβξην ηνπ 2010, ην ειιεληθφ αξκφδην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο (MEECC) εμέδσζε ην ζεηηθφ δηάηαγκα ηεο Πξνθαηαξθηηθήο Δθηίκεζεο Πεξηβαιινληηθψλ
Δπηπηψζεσλ (PEIA). Δληφο ηνπ Διιεληθνχ πιαηζίνπ, ε έγθξηζε ηνπ PEIA αληηπξνζσπεχεη ην
κεγαιχηεξν βήκα ζηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαη ηελ ηειηθή έγθξηζε ηνπ MEECC αλακέλεηαη θαηά
ην 2011.
Άιιεο Γξαζηεξηόηεηεο:
 Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010, ε ειιεληθή Ρπζκηζηηθή Αξρή ελέθξηλε ηελ πξφηαζε πκθσληψλ
Καλνληζκνχ Open Season, ε νπνία είρε ήδε εγθξηζεί ην 2009 απφ ηελ ηηαιηθή ξπζκηζηηθή αξρή
AEEG ππφ ARG δηάηαγκα / 166/09 ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Σα έγγξαθα Open Season πνπ απαηηνχληαη
γηα λα πξνρσξήζεη ε δεζκεπηηθή θάζε έρνπλ νινθιεξσζεί θαη ε ηειηθή δεζκεπηηθή θάζε αξρίδεη
κεηά ηελ επίζεκε έγθξηζε απφ ην Διιεληθφ Τπνπξγείν.
 Σνλ Ηνχιην ηνπ 2010, κεηά ηελ αίηεζε ηεο Δηαηξείαο γηα € 100 εθαη. ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλεηζθνξάο
ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Δλεξγεηαθνχ ρεδίνπ γηα ηελ αλάθακςε, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή
ελέθξηλε ηε επηδφηεζε γηα ην έξγν IGI Πνζεηδψλ κε ηελ απφθαζε Γ΄ (2010) 4882 ηεο 28/7/2010.
 Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2010, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ηελ εηήζηα παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ πνπ
δεηήζεθε απφ ηελ Δηαηξεία γηα ηελ πεξίνδν επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη
απφ ηα ΣΔΝ ρξεκαηνδνηηθήο ζπλεζθνξάο G124.
ΚΤΡΙΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΠΟΤ ΔΠΗΛΘΑΝ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ (31.12.2010).
Μεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ, ζηηο 5 Ηαλνπαξίνπ, 2011, ηδξπζήθε ε IGI Πνζεηδψλ θαη ε Βoulgaria
Energy Holding (BEH), ίδξπζαλ ζηελ φθηα (Βνπιγαξία), ηελ Δηαηξεία"ICGB".Ζ ICGB, ε νπνία αλήθεη ζε ίζα
κεξίδηα ζηελ BEH θαη ζηελI GI Πνζεηδψλ, ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλάπηπμε, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ
έξγνπ IGB, ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα ζπλδέεη ηελ Κνκνηελή (Διιάδα) κε ηελ ηάξα Εαγφξα
(Βνπιγαξία).
Σν έξγν IGB ζα παξέρεη ζηε Βνπιγαξία πξφζβαζε ζε λέεο πεγέο πξνκήζεηαο απφ ηελ Διιάδα, ελψ ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη εγθξίλεη επηρνξήγεζε € 45 εθαηνκκπξίσλ ζην πξφγξακκα δξάζεο αλάθακςεο
ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο.
ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, ε Δηαηξεία ζα ζπλερίζεη λα θαηαβάιιεη ηηο θαιχηεξεο πξνζπάζεηέο γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ έξγνπ ηνπ αγσγνχ Πνζεηδψλα θαη ηνπ έξγνπ IGB, κε θχξην ζθνπφ ηεο ηελ:
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Πξνψζεζε κεραληθήο ιεπηνκέξεηαο θαη αμηνιφγεζεο, ζρεδηαζκφ θαη Πηζηνπνίεζεο,
Αλάζεζε ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αγσγψλ ηνπ έξγνπ IGI Πνζεηδψλ,
Απφθηεζε ησλ πην ζρεηηθψλ αδεηψλ ηφζν ζηελ Ηηαιία φζν θαη ζηελ Διιάδα,
Οιφθιεξσζε ηεο αλαιπηηθήο ππνζαιιάζηαο ραξηνγξάθεζεο.
Οιφθιεξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Open Season,
Αλάπηπμε ηνπ έξγνπ IGB.

Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ
Ζ εηαηξεία εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, νη θπξηφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν
θίλδπλνο αγνξάο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ, ν
πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. Οη πνιηηηθέο δηαρεηξίζεσο ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ ηεο
Δηαηξείαο έρνπλ σο ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη θίλδπλνη
απηνί ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη απφδνζε ηεο εηαηξείαο.
Όπσο πξναλαθέξζεθε ηα θχξηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία ηεο εηαηξείαο είλαη ηα κεηξεηά, νη ηξαπεδηθέο
θαηαζέζεηο, νη εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εμεηάδεη θαη
αλαζεσξεί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο ζρεηηθέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ:
Κίλδπλνο αγνξάο
 Κίνδσνος επιηοκίοσ: Γελ πθίζηαηαη θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ησλ επηηνθίσλ θαζψο ε εηαηξεία δελ έρεη
δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο.
 Σσναλλαγμαηικός κίνδσνος: Ζ εηαηξεία αληηκεησπίδεη πεξηνξηζκέλν ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαζψο ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο είλαη ζε επξψ.
Πηζησηηθόο θίλδπλνο
H έθζεζε ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία (κέζα) ηα νπνία ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαιχνληαη σο εμήο:
31/12/2010
Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο

31/12/2009

10.149.136,55

1.152.100,92

Γελ ππάξρεη θακία εκπνξηθή απαίηεζε, θαζψο ε εηαηξεία βξίζθεηαη ζε θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδν.
Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, κέζσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ ηακεηαθψλ
δηαζεζίκσλ.
ηνλ επφκελν πίλαθα παξαζέηεηαη αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ
απφ παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία, ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο εκεξνκελίεο δηεπζέηεζεο απηψλ.
Σελ 31/12/2010

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

Μέρξη 1 έηνο

Απφ 1
έσο 2 έηε

Απφ 2 έσο 5
έηε

Πάλσ απφ
5 έηε

811.511

0

0

0

Μέρξη 1 έηνο

Απφ 1 έσο
2 έηε

Απφ 2 έσο 5
έηε

Σελ 31/12/2009
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
1.280.425
0
0
Ζ εηαηξεία δελ έρεη ππνθαηαζηήκαηα, ελψ δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε
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Πάλσ απφ
5 έηε
0
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VII. ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ.

1. Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
Γηα ηε ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαηά ηελ ηέηαξηε εηαηξηθή ρξήζε, εθαξκφζηεθαλ πηζηά ηα
Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ( Γ.Π.Υ.Α.), θαζψο θαη ε ηζρχνπζα Φνξνινγηθή Ννκνζεζία.
Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο ηέηαξηεο εηαηξηθήο ρξήζεο (01-01-10 έσο 31-12-10) αλέξρνληαη ζε 716.439 ρηι .Δπξψ
έλαληη 689.125 ρηι. Δπξψ ηεο ηξίηεο εηαηξηθήο ρξήζεο .
Σα θέξδε ηεο ππφςε ρξήζεο πξν θφξσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α (IFRS) αλήιζαλ ζε 52.733 ρηιηάδεο Δπξψ.
Σα ζπλνιηθά έζνδα ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ ηέηαξηε εηαηξηθή ρξήζε αλήιζαλ ζε 225.394,41 ρηι. Δπξψ
αλαιπφκελα σο εμήο:
Σν θχξην έζνδν απφ ηε ρξήζε ηνπ Δ..Φ.Α. (ηέινο δηέιεπζεο) αλήιζε ζε 151.388,43 ρηι. Δπξψ. Σν
έζνδν γηα εμηζνξξφπεζε θνξηίνπ αλήιζε ζε 54.918,86 ρηι. Δπξψ ην νπνίν αληηζηαζκίδεηαη κε
αληίζηνηρν θφζηνο ζηα νξγαληθά έμνδα ηεο εηαηξίαο. Σν έζνδν απφ παξαγσγή θαη πψιεζε
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην ΓΔΜΖΔ αλήιζε ζε 2.859,08 ρηι. Δπξψ. Σα έζνδα απφ ηηο κε
ξπζκηδφκελεο ππεξεζίεο θαη ηα νπνία ελδεηθηηθά είλαη ππεξεζίεο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
δηθηχσλ δηαλνκήο κέζεο θαη ρακειήο πίεζεο, ππεξεζίεο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ζηαζκψλ
αλεθνδηαζκνχ νρεκάησλ θιπ. αλήιζαλ ζε 5.668,35 ρηι. Δπξψ. Σα ινηπά έζνδα φπσο έζνδα απφ
αλάθηεζε εμφδσλ δεκνζηεχζεσλ, απφ πηζησηηθνχο ηφθνπο ηνπνζέηεζεο δηαζεζίκσλ θιπ. αλήιζαλ
ζε 2.719,86 ρηι. Δπξψ. Σα αλφξγαλα έζνδα ηεο εηαηξίαο αλήιζαλ ζε 7.839,82 ρηι. Δπξψ.
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο κεηαβιήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ηεο
πξνεγνχκελεο ρξήζεο σο εμήο:
Οη λέεο επελδχζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλήιζαλ ζε 59.695 ρηι. Δπξψ έλαληη 49.202 ρηι.
Δπξψ ηνπ 2009. Σα απνζέκαηα απμήζεθαλ θαηά 1.000 ρηι. Δπξψ, νη απαηηήζεηο (ηηκνιφγεζε ζε
ΓΔΠΑ, ΓΔΜΖΔ, ΓΔΖ, ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΝ, ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ) κεηψζεθαλ θαηά 73.255 ρηι. Δπξψ, ηα
δηαζέζηκα απμήζεθαλ θαηά 27.558 ρηι. Δπξψ θαη νη ππνρξεψζεηο (δάλεηα, δηθαηψκαηα εξγαδνκέλσλ
βάζε αλαινγηζηηθήο κειέηεο, θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, πξνκεζεπηέο, θφξνο εηζνδήκαηνο θιπ)
κεηψζεθαλ θαηά 52.670 ρηι. Δπξψ.
2. Γηαρείξηζε θηλδύλσλ
2.1.

Κίλδπλνο επηηνθίσλ
Ο θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ησλ επηηνθίσλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ καθξνπξφζεζκεο θαη
βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. Ζ Γηνίθεζε παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε ηηο
δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ θαη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο.

2.2.

πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξεία αληηκεησπίδεη πεξηνξηζκέλν ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαζψο ην ζχλνιν ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο είλαη ζε επξψ. Ο
ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαγλψξηζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ είλαη
εθπεθξαζκέλεο ζε δνιάξηα Ζ.Π.Α.

2.3.
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Πηζησηηθφο θίλδπλνο

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ρξεκαηηθά
δηαζέζηκα, πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο).
Ζ Δηαηξεία ειέγρεη δηαξθψο ηηο απαηηήζεηο ηεο θαζψο ν κεγαιχηεξνο πειάηεο ηεο είλαη ε κεηξηθή
ηεο εηαηξία Γ.ΔΠ.Α. Α.Δ.
2.4.

Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, κέζσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ
ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη πηζησηηθψλ νξίσλ.
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3. Αξηζκνδείθηεο 2010
ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΡΘΡΩΔΩ

2010
(ζε ρηι. ΔΤΡΧ)
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

1

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

=

138.748
1.385.738

=

0,1

O αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ αλαινγία ησλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ.
ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

2

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

=

669.299
716.439

=

0,93

O αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα (βησζηκφηεηα) ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδνο

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

3

ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

=

716.439
1.240.096

=

0,58

O αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ην βαζκφ απηνρξεκαηνδνηήζεσο ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδνο
απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο. Αλ ν αξηζκνδείθηεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηε κνλάδα ε νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηεο εηαηξείαο
ζεσξείηαη θαιή.
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

4

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

=

138.748
108.543

=

1,28

O αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ γεληθή ξεπζηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Καιφο δείθηεο >1
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ (-) ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ

5

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

=

114.959
108.543

=

1,06

O αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ άκεζε ξεπζηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.. Καιφο δείθηεο > ή = 1
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΡΟΔ

6

ΒΡΑΥ/ΜΑ ΓΑΝΔΗΑ (+) ΥΡΖΜ/ΚΟ ΚΟΣΟ

=

76.850
44.940

=

1,71

O αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ην πνζνζηφ ηεο εμππεξέηεζεο ησλ δαλείσλ κε ίδηνπο πφξνπο. Οη αξηζκνδείθηεο 1-6
ζεσξνχληαη θαινί φηαλ είλαη >1
ΓΑΝΔΗΜΟ

7

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

=

311.816
716.439

O αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ ζρέζε ησλ δαλείσλ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Ο
αξηζκνδείθηεο είλαη θαιφο φηαλ είλαη ≤ 1
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=

0,44

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΔΧ

=

30.205

8 ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
138.748
O αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ζε πνζνζηφ ην ηκήκα ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ην νπνίν
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πιεφλαζκα ησλ δηαξθψλ θεθαιαίσλ (ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ
ππνρξεψζεσλ). (Ίζνο κε 1 ηφηε ην ζχλνιν ηνπ παζεηηθνχ απνηειείηαη απφ δηαξθή θεθάιαηα, ίζνο κε 0 ην
θεθάιαην θίλεζεο είλαη αλχπαξθην θαη κηθξφηεξνο ηνπ 0 ηκήκα ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ρξεκαηνδνηείηαη απφ
βξαρππξφζεζκα δαλεηαθά θεθάιαηα).

=

0,22

ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΓΟΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ

9

ΠΧΛΖΔΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

=

84.518
214.958

=

39,32%

O αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ απφδνζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδνο.
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΧ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ

10 ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

=

52.733
716.439

=

7,36%

O αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΩ ΜΔΣΑ ΦΟΡΩΝ

11 ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ

=

34.791
716.439

=

4,86%

ROE

2,51%

ROA

O αξηζκνδείθηεο απηόο απεηθνλίδεη ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΩ ΜΔΣΑ ΦΟΡΩΝ

12 ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

=

34.791
1.385.738

=

O αξηζκνδείθηεο απηόο απεηθνλίδεη ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ

ΜΗΚΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

13 ΠΧΛΖΔΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

=

82.726
214.958

=

38,48%

O αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ην πνζνζηηαίν κέγεζνο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο επί ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ.
ΜΗΚΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

14 ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΔΧΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

=

82.726
132.232

=

62,56%

O αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ην πνζνζηηαίν κέγεζνο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο επί ηνπ θφζηνπο πσιήζεσλ.
ΠΧΛΖΔΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

15 ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

=

214.958
716.439

=

30,00%

O αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ αλαθχθισζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.
ΝΔΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ

16 ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΑΤΣΟΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΧ
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=

59.695
65.463

=

91,19%

O αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ην βαζκφ θαιχςεσο ησλ λέσλ επελδχζεσλ απφ ηνπο εηήζηνπο πφξνπο ηεο
εθκεηαιιεχζεσο ηεο.
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ

17 ΑΓΟΡΔ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔ ΠΗΣΧΖ

=

56.939
153.453

Υ

133,58

ΖΜΔΡΔ

92,42

ΖΜΔΡ

O αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ζε εκέξεο ην κέζν φξν πξνζεζκίαο εμνθιήζεσο ησλ νθεηιψλ ηεο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ
ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΌ ΠΔΛΑΣΔ

18 ΠΧΛΖΔΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔ ΠΗΣΧΖ

=

55.182

214.958

Oη αξηζκνδείθηεο απηνί απεηθνλίδνπλ ζε εκέξεο ην κέζν φξν πξνζεζκίαο εηζπξάμεσο ή δηαθαλνληζκνχ ησλ
απαηηήζεσλ ηεο επηρείξεζεο απφ ηνπο πειάηεο ηεο θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ.
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4. Υξεκαηνδόηεζε Έξγσλ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2010 κεηαμχ ησλ άιισλ ζπλερίζηεθε ε θαηαρψξεζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο
Γηεχζπλζεο, δαπαλψλ έξγσλ ΔΠΑ χςνπο € 30 εθ. πνπ αληηζηνηρνχλ ζε Γεκφζηα Γαπάλε χςνπο € 10 εθ.
Σν έηνο 2010 ν ΓΔΦΑ ρξεκαηνδνηήζεθε (κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ) κε ην πνζφ ησλ € 12,3
εθ. πνπ αθνξά ην ΚΠ ΗΗΗ.
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ δειψζεσλ νινθιήξσζεο έξγσλ ηνπ ΚΠ ΗΗΗ θαη ηα εγθεθξηκέλα αηηήκαηα
ρξεκαηνδφηεζεο, ην πνζφ πνπ ππνιείπεηαη γηα λα νινθιεξσζεί ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΚΠ ΗΗΗ απφ ην ΠΓΔ πξνο ηνλ
ΓΔΦΑ αλέξρεηαη ζε € 1,5 εθ. θαη εθηηκάηαη φηη ζα εθηακηεπζεί εληφο ηνπ 2011.
5. Δξγα
Τινπνίεζε έξγσλ Δπελδπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΓΔΦΑ (Αλαθνξά 2010)
Ζ Αλαθνξά γίλεηαη κε βάζε ηξεηο θάζεηο :
1. Έξγα πνπ νινθιεξψζεθαλ (θαηαζθεπαζηηθά ή ιεηηνπξγηθά) εληφο ηνπ 2010.
2. Έξγα πνπ βξίζθνληαλ ζε θάζε πινπνίεζεο (θαηαζθεπαζηηθά) εληφο ηνπ 2010.
3. Έξγα πνπ βξίζθνληαλ ζε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία ή ζε θάζε κειεηψλ σξίκαλζεο.
1.
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Έξγα πνπ νινθιεξώζεθαλ (θαηαζθεπαζηηθά ή ιεηηνπξγηθά) εληόο ηνπ 2010



Δγκαηάζηαζη Μεηπηηικού ηαθμού ζηα ελληνοηοςπκικά ζύνοπα. Σν Μάξηην ηνπ 2010 εθδφζεθε ην
Πηζηνπνηεηηθφ Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.



Δπέκηαζη ηος ςζηήμαηορ Μεηαθοπάρ Φςζικού Αεπίος ζηη Βοιωηία (ππορ AdG).
Δληφο ηνπ 1νπ ηξηκήλνπ 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Πξνζσξηλή Παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη ησλ
ππνινίπσλ ζπκβάζεσλ.



Δπέκηαζη ηος ςζηήμαηορ Μεηαθοπάρ Φςζικού Αεπίος ππορ Γςηική Θεζζαλία.
Δληφο ηνπ 1νπ ηξηκήλνπ 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνζσξηλή Παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη ησλ
ππνινίπσλ ζπκβάζεσλ.



Αναβάθμιζη ηος Μεηπηηικού ηαθμού ηπςμονοσωπίος. Σν έξγν άξρηζε λα πινπνηείηαη ην 2006. Ζ
Μεραληθή Οινθιήξσζε έγηλε ζηηο 30.07.2009. Δληφο ηνπ 2010 πινπνηήζεθαλ εξγαζίεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηε ιίζηα εθθξεκνηήησλ ηνπ έξγνπ. Ζ νινθιήξσζε ηνπ Φαθέινπ Σεθκεξίσζεο ηνπ
Έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010.



Αναβάθμιζη ηος Μεηπηηικού ηαθμού Αγ. Σπιάδορ. Σν Έξγν νινθιεξψζεθε ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ
2010. Ζ νινθιήξσζε ηνπ Φαθέινπ Σεθκεξίσζεο ηνπ Έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2ν ηξίκελν ηνπ
2010.



Αναβάθμιζη Ρςθμιζηικού ηαθμού Άνω Λιοζίων. Σν έξγν απηφ θαηαζθεπάζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο
ίδηαο χκβαζεο κε ην πξνεγνχκελν (Αλαβάζκηζε ηνπ Μεηξεηηθνχ ηαζκνχ Αγίαο Σξηάδαο) θαη ζην
ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα.



Δπέκηαζη ηος ςζηήμαηορ Μεηαθοπάρ Φςζικού Αεπίος ππορ Θίζβη Βοιωηίαρ. Ζ Καηαζθεπή ηνπ
Έξγνπ άξρηζε ηελ 01.09.2009 θαη ζην ηέινο ηνπ 1νπ ηξηκήλνπ ην έξγν έθηαζε ζην ζηάδην ηεο
Μεραληθήο Οινθιήξσζεο. Απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ 2010 έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, ηξνθνδνηψληαο ην
ηαζκφ Ζιεθηξνπαξαγσγήο ηεο ELPEDISON. Δθθξεκεί ε Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ.



Δγκαηάζηαζη Β’ Μεηπηηικού ηαθμού για ηην ηποθοδόηηζη ηηρ «ΗΡΩΝ ΘΔΡΜΟΗΛΔΚΣΡΙΚΗ Α.Δ».Οη
εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ ηαζκνχ νινθιεξψζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010.



Δγκαηάζηαζη ηαθμού M/R για ηην ηποθοδόηηζη ηος Γικηύος Γιανομήρ Κομοηηνήρ. Σν έξγν
νινθιεξψζεθε θαηαζθεπαζηηθά ζηηο 15.05.2009 θαη εληφο ηνπ 1νπ ηξηκήλνπ 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε
ε «ελ ζεξκψ» ζχλδεζε ηνπ ηαζκνχ κε ηνλ Αγσγφ Μεηαθνξάο. Απφ 28.05.2010 έρεη ηε δπλαηφηεηα
λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία.



Δγκαηάζηαζη ηαθμού M/R για ηην ηποθοδόηηζη ηος Γικηύος Γιανομήρ Λαμίαρ. Σν έξγν
νινθιεξψζεθε θαηαζθεπαζηηθά ζηηο 10.04.2009 θαη εηέζε ζε ιεηηνπξγία ηνλ Απξίιην 2010,
αληηθαζηζηψληαο ηνλ πξνζσξηλφ ηαζκφ πνπ ηξνθνδνηνχζε Βηνκεραλίεο ηεο πεξηνρήο.

2.

Έξγα πνπ βξίζθνληαλ ζε θάζε πινπνίεζεο (θαηαζθεπαζηηθά) εληόο ηνπ 2010.



ηαθμόρ ςμπίεζηρ ζηη Νέα Μεζημβπία Θεζζαλονίκηρ. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Κνηλνπξαμία
πνπ αλέιαβε ηελ Δξγνιαβία ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή Γηαθξαηηθή πκθσλία, θαηέιεμαλ ζηελ
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ην Γεθέκβξην ηνπ 2008. Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πκβαηηθήο δηάξθεηαο
είλαη ε 02.02.2009. Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ θηηξίσλ άξρηζαλ ην Φεβξνπάξην 2010. Οη κνλάδεο
κεηαθέξζεθαλ ζηε Νέα Μεζήκβξηα ζηηο 22.04.2010 θαη ζηηο 25.05.2010 ηνπνζεηήζεθαλ επάλσ ζηηο
βάζεηο ηνπο.ηηο 08.04.2010 εθδφζεθε αλαζεψξεζε ηεο Άδεηαο Δγθαηάζηαζεο. ηηο 06.08.2010
εθδφζεθε αλαζεψξεζε ηεο Οηθνδνκηθήο Άδεηαο, ε νπνία πεξηειάκβαλε θαη ηα ππφινηπα θηίξηα ηνπ
ηαζκνχ.Ζ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ πξνβιέπεηαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο ηνπ 1νπ εμακήλνπ ηνπ 2011.



Δπέκηαζη ηος ςζηήμαηορ Μεηαθοπάρ Φςζικού Αεπίος ππορ Αλιβέπι. Ζ αξρηθή ράξαμε απφ ηακάηα
πξνο Αιηβέξη κε βάζε ηελ νπνία είραλ μεθηλήζεη νη δηαγσληζκνί γηα ην έξγν θαηά ην 2006,
ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δπλαηή ε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. Οη
αληίζηνηρνη δηαγσληζκνί αθπξψζεθαλ. Οη δηαγσληζκνί επαλαιήθζεζαλ εληφο ηνπ 2008.
Δληφο ηνπ επηεκβξίνπ 2009 νινθιεξψζεθε ν Γηαγσληζκφο 46/07 γηα ηελ Καηαζθεπή ηνπ ρεξζαίνπ
ηκήκαηνο θαη ελ ζπλερεία θαηαηέζεθε ν ζρεηηθφο θάθεινο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην γηα ηνλ
πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ν νπνίνο νινθιεξψζεθε ηνλ Ηαλνπάξην 2010.
ηηο 04.05.2010 ππεγξάθε ε χκβαζε θαηαζθεπήο κε ηελ Αλάδνρν Δηαηξεία (GHIZZONI) θαη ε
έλαξμε ηεο Δξγνιαβίαο ήηαλ ζηηο 20.05.2010. Έθηνηε ζπλερίδεηαη ε θαηαζθεπή ζε φιν ην κήθνο κε
εμαίξεζε 12 ρικ. πεξίπνπ ζηελ πεξηνρή Κάιακνπ θαη 6 ρικ. πεξίπνπ ζηελ πεξηνρή Αιηβεξίνπ, φπνπ
έγηλε αλαζηνιή εξγαζηψλ (Suspension) ζηηο 14.10.2010. Ζ αλαζηνιή ήξζε ζηηο 12.01.2011 θαη ζηηο
14.01.2011 αληίζηνηρα.
Οη πξνζθνξέο γηα ηελ Καηαζθεπή ηνπ ππνζαιάζζηνπ ηκήκαηνο παξειήθζεζαλ ηνλ επηέκβξην ηνπ
2009. Ζ Σερληθή Αμηνιφγεζε νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ 1νπ ηξηκήλνπ 2010 ελψ ζηα κέζα Απξηιίνπ
2010 ην Γ ηνπ ΓΔΦΑ απέξξηςε ηηο ελζηάζεηο, πνπ είραλ ππνβιεζεί απφ ηνπο 2 ζπκκεηέρνληεο. Ο
ζρεηηθφο θάθεινο ππνβιήζεθε ζηηο 24.06.2010 ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, ε απφθαζε ηνπ νπνίνπ ήηαλ
απνξξηπηηθή. Σν Διεγθηηθφ πλέδξην απέξξηςε επίζεο Αίηεζε αλάθιεζεο, πνπ ππέβαιε ν ΓΔΦΑ
ζηηο 15.07.2010.
Σν Γ.. ηνπ ΓΔΦΑ κε ηελ Απφθαζε ηνπ 121/3/21.10.2010 απνθάζηζε ηελ αθχξσζε ηνπ
Γηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλαπξνθήξπμε ηνπ. Δπίζεο αθπξψζεθε ν Γηαγσληζκφο γηα Τπεξεζίεο
Δπίβιεςεο Καηαζθεπήο ηνπ ππνζαιάζζηνπ ηκήκαηνο. Ζ Απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ γηα ηνλ
νξηζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο δηαδξνκήο ηνπ Έξγνπ γηα ην Ν. Δπβνίαο εθδφζεθε ζηηο 18.12.2009,
γηα ην Ν. Βνησηίαο ζηηο 06.05.2010 θαη γηα ην Ν. Αηηηθήο ζηηο 16.04.2010. Οη Δγθξίζεηο Δπέκβαζεο
ζηηο δαζηθέο εθηάζεηο εθδφζεθαλ ηνλ Μάην 2010.
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Δγκαηάζηαζη ηαθμού M/R για ηην ηποθοδόηηζη ηος Γικηύος Γιανομήρ ζηην πεπιοσή Καλαμάκι –
Αγ. Θεόδωποι Ν. Κοπινθίαρ.Σν έξγν πεξηιακβάλεηαη ζην 3ν Group ησλ Μ & M/R. Ζ χκβαζε γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπο ειέγρζεθε απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ζηα κέζα Απξηιίνπ 2010 θαη ππεγξάθε ηελ
03.05.2010. Δληφο ηνπ έηνπο 2010 πξνρψξεζαλ ν αλαιπηηθφο ζρεδηαζκφο θαη νη αδεηνδνηήζεηο ηνπ
Έξγνπ.

65



Δγκαηάζηαζη Μόνιμος ηαθμού M/R 60/19 bar για ηην ηποθοδόηηζη ηος Γικηύος Γιανομήρ ηηρ
εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ηων Σπικάλων.Σν έξγν πεξηιακβάλεηαη ζην 3ν Group M/R. Ζ χκβαζε γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ ειέγρζεθε απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ζηα κέζα Απξηιίνπ 2010 θαη ππεγξάθε ηελ
03.05.2010. Ο αλαιπηηθφο ζρεδηαζκφο είλαη ζε εμέιημε θαη ε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο
ηνπ ηαζκνχ πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 17.11.2011.



Δγκαηάζηαζη Μόνιμος ηαθμού M/R 60/19 bar για ηην ηποθοδόηηζη ηος Γικηύος Γιανομήρ ηηρ
εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ηηρ Καπδίηζαρ. Σν έξγν πεξηιακβάλεηαη ζην 3ν Group M/R. Ζ χκβαζε
ειέγρζεθε απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ζηα κέζα Απξηιίνπ 2010 θαη ππεγξάθε ηελ 03.05.2010. Ο
αλαιπηηθφο ζρεδηαζκφο είλαη ζε εμέιημε θαη ε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ
πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 17.11.2011.



Δγκαηάζηαζη Μεηπηηικού ηαθμού ζηον ηαθμό ηηρ Γ.Δ.Η. ζηο Αλιβέπι.Σν έξγν πεξηιακβάλεηαη ζην
3ν Group M/R. Ζ εθπφλεζε ηνπ Βαζηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ηαζκνχ νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ 2008. Ζ
χκβαζε γηα ηελ Αλάζεζε ηνπ Έξγνπ ειέγρζεθε απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ζηα κέζα Απξηιίνπ
2010 θαη ππεγξάθε ηελ 03.05.2010. ηηο 01.10.2009 εθδφζεθε ε Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ
θαη ζηηο 11.02.2010 εθδφζεθε ε πξάμε εγθαηάζηαζεο. Σν Έξγν ηψξα βξίζθεηαη ζηε θάζε ηνπ
Αλαιπηηθνχ ρεδηαζκνχ, ελψ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ έθδνζε ησλ πνιενδνκηθψλ αδεηψλ, ιφγσ
εθθξεκνδηθίαο ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε, ζηελ νπνία ζα εγθαηαζηαζεί ν ηαζκφο θαη ε νπνία
παξαρσξήζεθε απφ ηε ΓΔΖ Α.Δ.



ύνδεζη ηαθμού M/R για ηην ηποθοδόηηζη ηος Γικηύος Γιανομήρ Θήβαρ. Σν έξγν νινθιεξψζεθε
θαηαζθεπαζηηθά ζηηο 15.05.2009.Γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ηαζκνχ κε ην Γίθηπν Γηαλνκήο ηεο Θήβαο
πξνβιέπεηαη ε Καηαζθεπή θαη Δγθαηάζηαζε Βαλνζηαζίνπ Τςειήο Πίεζεο ζηε Θήβα θαη χλδεζε
κε ηνλ θπξίσο Αγσγφ "ελ ζεξκψ" (hot tapping).Ζ χκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν ππεγξάθε ζηηο
28.06.2010 θαη νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο άξρηζαλ ζηηο 26.12.2010.

3.
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Έξγα πνπ βξίζθνληαλ ζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ή ζε θάζε κειεηώλ σξίκαλζεο.



Δγκαηάζηαζη ηος επί ελληνικού εδάθοςρ ςζηήμαηορ Μεηαθοπάρ ηος ελληνοϊηαλικού Αγωγού.Σν
έξγν πεξηέρεηαη ζηνλ Καηάινγν Πξνγξακκαηηζκέλσλ Δπεθηάζεσλ θαη Δληζρχζεσλ ηνπ Δ..Φ.Α. πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ππ‟ αξ. Γ1/Γ/1588 (ΦΔΚ/Β/60/24.01.2007). Γηα ην έξγν
απηφ έρεη εγθξηζεί ε θνπηκφηεηα Δθηέιεζεο ησλ Πξνθαηαξθηηθψλ Μειεηψλ ηνπ Βαζηθνχ ρεδηαζκνχ.
Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2007 είλαη ζε εμέιημε ε εθπφλεζε Πξνκειέηεο θαη Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ
Δπηπηψζεσλ θαζψο θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ Μειεηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο φδεπζεο ηνπ Αγσγνχ. Ζ
ζεηηθή Πξνθαηαξθηηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε θαη Αμηνιφγεζε απφ ην Τπνπξγείν Π.Δ.Κ.Α.
εθδφζεθε ζηηο 13.12.2010 θαη ε έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ αλακέλεηαη θαηά ην ηέινο ηνπ
2012.Δληφο ηνπ επηεκβξίνπ 2010 ππεγξάθε ε χκβαζε γηα ηε Μειέηε ηνπ Βαζηθνχ ρεδηαζκνχ κε
ηελ Μειεηεηηθή Δηαηξεία (Κ/Ξ PENSPEN Ltd-C&M Engineering S.A.), ε νπνία βξίζθεηαη ζε εμέιημε.



Γεύηεπη θάζη Αναβάθμιζηρ ηαθμού ΤΦΑ Ρεβςθούζαρ. Ζ 2ε Φάζε Αλαβάζκηζεο ηαζκνχ ΤΦΑ
Ρεβπζνχζαο πεξηιακβάλεη κία επηπιένλ δεμακελή ρσξεηηθφηεηαο 95.000 m3 θαη ηελ αχμεζε ηεο
δπλακηθφηεηαο αεξηνπνίεζεο ΤΦΑ απφ 1.000 ζε 1.400 m3 LNG/h. Έρεη νινθιεξσζεί ε πξψηε θάζε
(pre-basic design) ζρεδηαζκνχ ηεο 3εο δεμακελήο ρσξεηηθφηεηαο 95.000 m3. ηηο 03.11.2010
ππεγξάθε ε χκβαζε γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Σερληθνχ Φαθέινπ
Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ «Μειέηε – Καηαζθεπή – Πξνκήζεηα Τιηθψλ» γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 3εο
δεμακελήο ζηε λήζν Ρεβπζνχζα. ηηο 16.11.2010 παξαδφζεθε ζηνλ ΓΔΦΑ, ε Μειέηε Αζθαιείαο
θαη ζηηο 06.12.2010 εγθξίζεθε απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ε Παξνρή Τπεξεζηψλ γηα ηηο
Γεσηερληθέο Μειέηεο-Έξεπλεο.
Δπίζεο ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ επίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ. Πξνθήξπμε ηεο
χκβαζεο κε αληηθείκελν ηνλ Λεπηνκεξή ρεδηαζκφ, ηελ Πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ηελ Καηαζθεπή ηεο
3εο Γεμακελήο ζηε λήζν Ρεβπζνχζα. Λφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ζηε Ρεβπζνχζα,
πξνβιέπεηαη θαη ε επέθηαζε ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα λα κπνξνχλ λα δέρνληαη πινία
180.000 m3 Τ.Φ.Α.



Δπέκηαζη ηος ςζηήμαηορ Μεηαθοπάρ Φςζικού Αεπίος ππορ Μεγαλόπολη. Δληφο ηνπ 2010 μεθίλεζε
ε εθπφλεζε ηνπ Βαζηθνχ ζρεδηαζκνχ (Φάζε Β‟) θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010.
Πξαγκαηνπνηήζεθε αεξνθσηνγξάθηζε φινπ ηνπ θιάδνπ θαη παξειήθζεζαλ ςεθηαθέο έγρξσκεο
αεξνθσηνγξαθίεο. Γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ηεο νξηδνληίνπ δηαηξήζεσο θάησ απφ ηε δηψξπγα ηεο
Κνξίλζνπ, εθπνλήζεθε γεσθπζηθή θαη γεσηερληθή έξεπλα πεδίνπ, ε νπνία είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα
γηα ηε δηάηξεζε. Μεηά απφ Αλνηρηφ Γηαγσληζκφ αλαηέζεθε ην Ννέκβξην ε Οξηζηηθή Σνπνγξαθηθή
Μειέηε ράξαμεο ηνπ Αγσγνχ Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη ε ζχληαμε Κηεκαηνινγηθψλ Γηαγξακκάησλ θαη
Πηλάθσλ. Πξνθεξχρηεθαλ Αλνηρηνί Γηαγσληζκνί γηα ηελ αλάδεημε Δξγνιάβνπ Καηαζθεπήο θαη γηα
ηελ Πξνκήζεηα ζσιήλσλ θαη ιήθζεθαλ πξνζθνξέο εληφο Ννεκβξίνπ. Αλνίρηεθαλ νη Φάθεινη Α‟ θαη
ησλ δχν Γηαγσληζκψλ θαη έγηλαλ νη ζρεηηθέο εηζεγήζεηο. Σνλ Γεθέκβξην πξνθεξχρηεθε Αλνηρηφο
Γηαγσληζκφο γηα ηηο Τπεξεζίεο Δπηζεψξεζεο θαη εληφο ηνπ 1νπ δηκήλνπ ηνπ 2011 αλακέλεηαη ε
δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο γηα ηηο Τπεξεζίεο Δπίβιεςεο. Ζ έθδνζε Θεηηθήο Πξνθαηαξθηηθήο
Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο απφ ην ΤΠΔΚΑ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχιην 2010. Ζ
Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ππνβιήζεθε ζην Τ.Π.Δ.Κ.Α. ζηηο 14.07.2010. ην ηέινο
Γεθεκβξίνπ γλσκνδφηεζαλ ζεηηθά πξνο ην Τ.Π.Δ.Κ.Α. νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο θαη αλακέλεηαη ε
Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ. ηηο 18.11.2010 ήξζε πξφζθιεζε απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή αξρή, γηα
έληαμε ηνπ Έξγνπ ζην ΔΠΑ.



Δγκαηάζηαζη Μεηπηηικού ηαθμού ζηο ηαθμό ηηρ Γ.Δ.Η. ζηη Μεγαλόπολη.Σν Έξγν είλαη εληαγκέλν
ζηελ 3ε Οκάδα Μεηξεηηθψλ / Ρπζκηζηηθψλ ζηαζκψλ (κε ηε δπλαηφηεηα μερσξηζηήο ζχκβαζεο) κε
αλακελφκελε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνλ Απξίιην ηνπ 2011.



Δγκαηάζηαζη Μεηπηηικού ηαθμού ζηη Θίζβη Βοιωηίαρ για ηην ηποθοδόηηζη ηος ηαθμού
Ηλεκηποπαπαγωγήρ ηηρ «ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΒΗ Α.Δ.».Σν έξγν πεξηιακβάλεηαη ζην 4ν
Group Μ & Μ/R. Ζ δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ησλ ηεπρψλ θαη ε δεκνπξάηεζε ηνπ Έξγνπ βξίζθεηαη
ζε εμέιημε θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο 1νπ εμακήλνπ 2011.
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Δπέκηαζη ηος ςζηήμαηορ Μεηαθοπάρ Φςζικού Αεπίος ππορ Υαλςβοςπγική και Δγκαηάζηαζη
Μεηπηηικού ηαθμού για ηην ηποθοδόηηζη ηος «ΘΔΡΜΟΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ
ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΚΗ». Με ηελ ππ‟ αξ. 48/05 – 31.07.2008 Απφθαζε ηνπ Γ.. εγθξίζεθε ε θνπηκφηεηα
ηνπ Κιάδνπ Τςειήο Πίεζεο πξνο Υαιπβνπξγηθή ζηελ πεξηνρή ηεο Διεπζίλαο. Πξνθεηκέλνπ λα
πξνρσξήζεη ν ΓΔΦΑ ζε αλάιεςε Ννκηθψλ Γεζκεχζεσλ, απαηηείηαη ε ππνγξαθή ζρεηηθήο
ζπκθσλίαο κε ηελ Δηαηξεία πνπ ζα ηξνθνδνηεζεί. Έρεη ππάξμεη ζπκθσλία κε ην ΓΔΑ γηα ηελ φδεπζε
ηνπ αγσγνχ κέζα ζηελ έθηαζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ αεξνδξνκίνπ Διεπζίλαο θαη έρεη νξηζηηθνπνηεζεί ε
ράξαμε ζε θιίκαθα 1:50.000 θαη 1:5.000. Δπίζεο, εληφο ηνπ 2010 αλαζεσξήζεθε ε Πξνθαηαξθηηθή
Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη ππεβιήζε ζην ΤΠΔΚΑ, θαζψο επίζεο έγηλε ρσξνζέηεζε
Μεηξεηηθνχ ηαζκνχ ζηε Υαιπβνπξγηθή.Σν Έξγν βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε «Αλακνλήο» εμαηηίαο ηεο
κε ππνγξαθήο κέρξη ζήκεξα Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ ή πκθσλίαο χλδεζεο κε επζχλε ηεο άιιεο
πιεπξάο.



Δγκαηάζηαζη Μεηπηηικού ηαθμού ζηοςρ Αγίοςρ Θεοδώποςρ Κοπινθίαρ – MOTOR OIL B‟ γηα ηελ
ηξνθνδφηεζε ηνπ ηαζκνχ Ζιεθηξνπαξαγσγήο CORINTHOS POWER. Ο Βαζηθφο ρεδηαζκφο ηνπ
Έξγνπ, ν νπνίνο εθπνλήζεθε απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ ΓΔΦΑ, νινθιεξψζεθε ην Μάξηην ηνπ 2010. Ο
ηαζκφο έρεη εληαρζεί ζηελ 4ε Οκάδα Μεηξεηηθψλ/Ρπζκηζηηθψλ ηαζκψλ.

