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Κύριοι Μέτοχοι, 
 

Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό, σας παρουσιάζουµε την Έκθεση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµένα της Εταιρίας κατά την 7η Εταιρική 
Χρήση από 01.01.2008 έως 31.12.2008, µαζί µε τον Ισολογισµό της 31.12.2008, το 
Λογαριασµό Αποτελεσµάτων Χρήσεως, τον Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων, το 
Λογαριασµό Αποτελεσµάτων Εκµεταλλεύσεως καθώς και το Προσάρτηµα του 
Ισολογισµού. 
 
EΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ 2008 
 

Η ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. έκλεισε την έβδοµη εταιρική χρήση έχοντας πετύχει τα 
παρακάτω: 

      
Ι. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008,  η Εταιρεία υπέγραψε 12.925 νέα συµβόλαια 
λιανικής, τα οποία αντιστοιχούν σε εκτιµώµεµνη ετήσια κατανάλωση 30 
εκατοµµυρίων κυβικών ετήσιας κατανάλωσης, µε 4.278 εξ αυτών υπό τη νέα 
εµπορική πολιτική στο προς κατασκευή νέο δίκτυο. 

 
Επιπλέον κατά τη χρήση 2008 ολοκληρώθηκε η έναρξη κατανάλωσης φυσικού 
αερίου από 10.611 καταναλωτές, ενώ υπερδιπλασιασµός σε σχέση µε το 2007 
παρατηρήθηκε στον όγκο των µετά την πώληση παρεχόµενων υπηρεσιών οι οποίες 
ανήλθαν στις 6.550. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2008 πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικά βήµατα αναδιάρθρωσης 
των καναλιών πρόσκτησης νέων συµβάσεων µε κυριότερα σηµεία αναφοράς την 
σηµαντική αύξηση του ρόλου του δικτύου εµπορικών συνεργατών, αλλά και την 
έκτακτη λήξη της πενταετούς συνεργασίας µε τον εξουσιοδοτηµένο εµπορικό 
συνεργάτη ΕΚΟ. 
 
Παράλληλα µε γνώµονα την πελατοκεντρική προσέγγιση της εταιρίας µας και τη 
συστηµατική προσπάθεια για την περαιτέρω βελτίωση των παρεχόµενων από την 
εταιρία υπηρεσιών αποφασίστηκε και είναι υπό εξέλιξη η διαµόρφωση ενιαίου 
Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών υπό τη ∆ιεύθυνση Πωλήσεων. 
 
Υπέγραψε επίσης συµβόλαια µε 84 νέους µεσαίους και µεγάλους βιοµηχανικούς και 
εµπορικούς πελάτες συνολικής ετήσιας συµβατικής κατανάλωσης 16,4 
εκατοµµυρίων κυβικών. Η Εταιρεία έχει συµβολαιοποιήσει συνολικά 164,4 
εκατοµµύρια κυβικά ετήσιας συµβατικής κατανάλωσης στον τοµέα των 
βιοµηχανικών και µεγάλων εµπορικών πελατών. 
 
 Το 2008 πραγµατοποιήθηκαν συνολικές πωλήσεις 233… εκατοµµυρίων κυβικών, 
κατά 10% περισσότερα από την προηγούµενη χρόνια.  
 
II. Το 2008 η Εταιρεία συνέχισε τα µεγάλα κατασκευαστικά έργα ανάπτυξής της, 
συνολικού προϋπολογισµού 97 εκατοµ. Ευρώ και συγχρόνως διαχειρίστηκε µε 
επιτυχία 4 µικρές Κατασκευαστικές Συµβάσεις συνολικού προϋπολογισµού 3,7 εκατ. 
Ευρώ. 
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Τον Νοέµβρη 2008, ξεκίνησε επίσης µια νέα Σύµβαση συνολικού προϋπολογισµού 
3,2 εκατ. Ευρώ για έργα ενίσχυσης και επέκτασης δικτύου και κατασκευής 
παροχετευτικών αγωγών. 
 
Το 2008 η εταιρεία κατασκεύασε συνολικά 8.588 Νέες παροχές,497 χιλιόµετρα Νέο 
∆ίκτυο Χαµηλής Πίεσης και 6,0 χιλιόµετρα Νέο ∆ίκτυο Μέσης Πίεσης. 
 
Η Εταιρεία κατά την διάρκεια του έτους µεταβίβασε στην Ε∆Α Πάγια συνολικού 
ύψους 76,5 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων τα 47,5 εκατ. ευρώ αφορούν στα Νέα 
Κατασκευαστικά Έργα. 
 
Για την υποστήριξη του παραπάνω Κατασκευαστικού Έργου αλλά και του έργου του 
επόµενου έτους, µελετήθηκαν από το Τµήµα Μελετών Ν. Ε., 1.200 χιλιόµετρα Νέου 
∆ικτύου, µε την διενέργεια απογραφών ζήτησης σε 26 Λειτουργικούς Τοµείς, την 
ολοκλήρωση/αναθεώρηση µελετών σε 19 ΛΤ και τις απαραίτητες µελέτες 
αναβάθµισης του ∆ικτύου του Κέντρου αλλά και αντικατάστασης του παλαιού 
Χυτοσιδηρού ∆ικτύου. Επίσης εκπονήθηκαν 72 µελέτες εφαρµογής και 76 τεχνικές 
αξιολογήσεις σύνδεσης για µεγάλους (Β2Β) πελάτες ενώ διενεργήθηκαν 230 
αυτοψίες/προεξετάσεις για µετατοπίσεις/επαυξήσεις πελατών Β2C. 
 
Επιπλέον έγινε από το Τµήµα Ανάλυσης ∆ικτύου, η µοντελοποίηση του δικτύου 
Μέσης Πίεσης για την περαιτέρω εξέταση της µακροπρόθεσµης ευστάθειάς του, 
ενόψει της ένταξης νέων περιοχών στο Σύστηµα σε συνδυασµό µε την συνεχώς 
αυξανόµενη ζήτηση αερίου. 
 
Τέλος, τον Αύγουστο 2008 στο ∆ιεθνές συνέδριο της ESRI στο San Diego, 
απονεµήθηκε στην Εταιρεία το βραβείο «Special Achievement in GIS» για την 
υλοποίηση της εφαρµογής GIS. 
 
III. Αντιµετωπίστηκαν 3.377 έκτακτα περιστατικά σε όλο το Λεκανοπέδιο µε µέσο 
χρόνο ανταπόκρισης 35 λεπτά της ώρας, ενώ 288 από τα περιστατικά αυτά 
αφορούσαν σε διαφυγές αερίου. 

Ολοκληρώθηκε κατά 85% η διαδικασία καθαρισµού και επιθεώρησης 15 χλµ. 
αγωγού Μ.Π. του Βόρειου τµήµατος (δακτύλιος ∆ΕΦΑ) µε εξειδικευµένο εργολάβο 
εξωτερικού.   

Αντιµετωπίστηκαν όλα τα κρίσιµα σφάλµατα του Νότιου τµήµατος αγωγού Μ.Π. 
(δακτύλιος ∆ΕΦΑ) µήκους 18 χλµ. 

Στα πλαίσια της Λειτουργίας και Συντήρησης δικτύων έγιναν και επί πλέον εργασίες 
όπως : 

- Επιβλέψεις έργων τρίτων σε 5.655 σηµεία στην Αττική. 

- Ενεργοποιήσεις νέων δικτύων 494 χλµ. περίπου 

- Ενεργοποιήσεις  182 παροχετευτικών αγωγών 

- Εγκαταστάσεις 1.078 νέων µετρητών 

- Εξυπηρετήσεις αιτηµάτων πελατών (µετατόπιση, αντικατάσταση κλπ. 
µετρητών) σε 1272 περιπτώσεις. 

- Ενεργοποιήσεις 45 νέων σταθµών MR και MRS. 
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- Αντικατάσταση χυτοσιδήρου δικτύου 23mbar  5.86 km 

Στα πλαίσια της παροχής πληροφοριών (δικτύου) Αρχείου σε εσωτερικούς ή 
εξωτερικούς πελάτες της Ε.Π.Α. δόθηκαν γραπτές πληροφορίες σε 4.548 
περιπτώσεις. 

Στα πλαίσια της µεταβίβασης παγίων µεταβιβάστηκαν τα πάγια της Τεχνικής 
διεύθυνσης για τα έτη 2006-2008. 

 
IV. Το 2008 πραγµατοποιήθηκαν τρεις προωθητικές ενέργειες στο υφιστάµενο 
δίκτυο µε πλήρη επικοινωνιακή στήριξη (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα µέσα, 
εντυποδιανοµή). Παράλληλα όλο το χρόνο εφαρµόστηκε η εµπορική πολιτική του 
"ψαροκόκαλου" µε προωθητική ενέργεια στο υπό επέκταση δίκτυο υποστηριζόµενη 
από διαφηµιστική καµπάνια. Στο "ψαροκόκαλο" πραγµατοποιήθηκαν επίσης 
δραστηριότητες Direct Marketing µε στοχευµένες τηλεφωνικές κλήσεις και 
δηµιουργία ραντεβού για σύναψη σύµβασης µε ιδιοκτήτες κατοικιών στο υπό 
επέκταση δίκτυο. Τον Οκτώβριο λανσαρίστηκε η νέα διαφηµιστική καµπάνια της 
εταιρίας µε έµφαση στο οικονοµικό πλεονέκτηµα του φυσικού αερίου σε σχέση µε το 
πετρέλαιο θέρµανσης. 
 
Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος δηµοσίων σχέσεων 2008, η έµµεση 
δηµοσιότητα για την εταιρεία συγκέντρωσε 290 θετικές αναφορές/εµφανίσεις σε όλες 
τις κατηγορίες των ΜΜΕ, ενώ παράλληλα υλοποιήθηκε επανασχεδιασµός του 
εταιρικού πλάνου διαχείρισης κρίσεων, διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων, 
συµµετοχή σε κλαδικές εκθέσεις και σύσταση διατµηµατικής οµάδας εσωτερικής 
επικοινωνίας.  
 
Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του έτους, ξεκίνησε η λειτουργία δύο πιλοτικών 
έργων τηλεµέτρησης της εταιρίας, σε 240 B2C πελάτες τεσσάρων διαφορετικών 
περιοχών, έτσι ώστε να διαπιστωθούν στη πράξη τα οφέλη και τα προβλήµατα των 
συστηµάτων τηλεµέτρησης, αλλά και για να γίνει δυνατή η δηµιουργία προφίλ 
κατανάλωσης των πελατών. 
 
Επίσης έγινε προµήθεια συστήµατος βέλτιστης δροµολόγησης των επισκέψεων 
καταµέτρησης, έτσι ώστε να αυτοµατοποιηθεί και επιταχυνθεί κατά το µέγιστο 
δυνατόν η διαδικασία κατανοµής των εντολών καταµέτρησης και η εκτέλεση αυτών.  
 
Έχει ξεκινήσει η διαδικασία επικόλλησης barcodes στους εγκατεστηµένους µετρητές 
αερίου. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η αναγνώριση της ταυτότητας των 
µετρητών. 
 
Μεταφέρθηκε η διαδικασία καταµέτρησης των B2B πελατών, από την ∆/νση 
Λειτουργίας στην ∆/νση Τιµολόγησης και Καταµέτρησης. 
 
∆ιενεργείται διαδικασία ελέγχου των πελατών στους οποίους έχει τοποθετηθεί 
µετρητής, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει την εσωτερική τους εγκατάσταση και 
συνεπώς δεν είναι ενεργοί προκειµένου να διερευνηθούν οι λόγοι της µη 
ενεργοποίησης. 
 
Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια του έτους δηµιουργήθηκε και στελεχώθηκε ∆ιεύθυνση 
Εσωτερικού Τεχνικού Ελέγχου, η οποία διενήργησε ελέγχους φακέλων και αυτοψίες 
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σε εγκεκριµένες εσωτερικές εγκαταστάσεις καθώς και συστηµικό έλεγχο 
ενεργοποιήσεων εσωτερικών εγκαταστάσεων για τον εντοπισµό εκκρεµοτήτων, ενώ 
θεσπίστηκε διαδικασία µηνιαίου ελέγχου εκκρεµοτήτων. 
 
Το 2008 η ∆/νση Ελέγχου µελετών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων των Νέων 
Οικοδοµών (ΕΕΝΟ) προχώρησε στην ανασχεδίαση της τιµολογιακής της πολιτικής 
και στην αναπροσαρµογή των συντελεστών χρέωσης. Επιπρόσθετα τροποποίησε 
και βελτίωσε τις διαδικασίες υλοποίησης των εργασιών της µε σκοπό την βελτίωση 
των παρεχόµενων υπηρεσιών και την διαφάνεια στην διαχείριση των ειδικών 
περιπτώσεων.  
 
Η εταιρία από το 2007 έχει καταρτίσει στρατηγική αντιστάθµισης και διαχείρισης του 
κινδύνου της εταιρίας έναντι των µεταβολών των τιµών του πετρελαίου. Στο πλαίσιο 
της δραστηριότητας αυτής, κατά το 2008 συνάφθηκαν συµβόλαια αντιστάθµισης 
κινδύνου έναντι των µεταβολών των τιµών του πετρελαίου, µε αποτέλεσµα την 
προστασία της κερδοφορίας της εταιρίας παρά τις δύσκολες συνθήκες που 
επικρατούν στην αγορά και τη συνεχιζόµενη χρηµατοπιστωτική κρίση.  
 
V.   Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εφαρµογή του νέου συστήµατος αξιολόγησης 
απόδοσης προσωπικού.  
 
Το νέο αυτό σύστηµα σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την ∆νση Ανθρώπινου 
∆υναµικού µε την συνεργασία συµβούλων της εταιρείας PRC group. Αφορά όλους 
τους εργαζοµένους και πριν την εφαρµογή του εκπαιδεύτηκαν στην χρησιµοποίηση 
του όλοι οι εργαζόµενοι στην εταιρεία. Εκπαίδευση για την οποία αναλώθηκαν  504 
εργατοώρες 
  
VI. Κατά τη διάρκεια του 2008 προκηρύχθηκαν συνολικά 32 διαγωνισµοί σε 
σύγκριση µε 50 διαγωνισµούς το 2007. Αναλυτικά οι διαγωνισµοί αυτοί αφορούσαν: 
 

• 24 διαγωνισµοί παροχής υπηρεσιών και έργων 

• 8 διαγωνισµοί προµήθειας υλικών και λοιπών αγαθών 
 
Συνολικά το 2008 υπογράφηκαν 130 νέες συµβάσεις (δεν περιλαµβάνονται 
συµβάσεις πώλησης αερίου) οι οποίες αφορούσαν: 

• 101 συµβάσεις υπηρεσιών και έργων 

• 29 συµβάσεις προµήθειας και λοιπών αγαθών 
 
Περαιτέρω, το 2008 ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση όλων των συµβάσεων και 
βρίσκονται στη διάθεση των χρηστών στα Public Folders της εταιρείας µας. 
  
Το 2008 οι αναλώσεις υλικών αυξήθηκαν στα € 8,3 εκ. από µόλις €4,3 εκ. το 2007, 
ενώ το µέσο απόθεµα έτους 2008 µειώθηκε σε σχέση µε αυτό του 2007 (από € 5,5 
σε €5,3 εκ.) µε αποτέλεσµα η κυκλοφοριακή ταχύτητα του αποθέµατος το 2008 να 
διπλασιαστεί σχεδόν (σε 1,63 από 0,83 του 2007), φτάνοντας στο υψηλότερο 
επίπεδο από το 2005. 
 
Το Τµήµα Εφοδιαστικής Αλυσίδας διαχειρίστηκε µε επιτυχία τον εφοδιασµό υλικών 
15 διαφορετικών εργολαβιών κατά τη διάρκεια του 2008, από τις οποίες 3 
εργολαβίες περιόδου. Από το σύνολο των παραγγελιών των εργολάβων και της 
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∆νσης Λειτουργίας (που άγγιξε τα € 11,8 εκ. έναντι µόλις € 5,7εκ. το 2007), το 95% 
ικανοποιήθηκε από ήδη υπάρχον απόθεµα ή υπάρχουσες συµβάσεις µε 
προµηθευτές. 
 
Η άµεση διαθεσιµότητα υλικών στην Κεντρική Αποθήκη προς συνεργεία της ΕΠΑ και 
εργολάβους για όλο το 2008 ήταν 98%.  
 
Το 2008 συνεχίστηκε η προσπάθεια απαλλαγής του αποθέµατος από ποιοτικά 
υποβαθµισµένα υλικά. Συγκεκριµένα, υποβαθµισµένα υλικά συνολικής αξίας € 
320.000 εκποιήθηκαν, εισπράττοντας περίπου € 40.000. 
 
Το τµήµα Επιχειρησιακών Εφαρµογών διεκπεραίωσε περισσότερες από 80 αλλαγές 
/ προσθήκες στις επιχειρησιακές διαδικασίες που είναι αποτυπωµένες στο σύστηµα, 
εξυπηρετώντας απαιτήσεις από όλες τις διευθύνσεις της εταιρίας. 

Επιπλέον, το τµήµα εκπαιδεύτηκε στις εξουσιοδοτήσεις και ξεκίνησε τη διαδικασία 
σταδιακής αναδιοργάνωσής τους, για όλα τα τµήµατα της εταιρίας µε τη συµµετοχή 
όλων των εµπλεκοµένων προϊσταµένων. 

Στον τοµέα των εκτυπωτικών το τµήµα εκπαιδεύτηκε στις νέες τεχνολογίες Adobe 
Forms και ξεκίνησε την αναβάθµιση της εικόνας συγκεκριµένων φορµών (Εµπορική 
∆/ση, ∆/ση Πωλήσεων). 

Η δηµιουργία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου αποτελεί άλλη µια δια-τµηµατική 
διαδικασία, που εντάχθηκε στο σύστηµα, αντικαθιστώντας το χειροκίνητο 
πρωτόκολλο στις γραµµατείες όλων των ∆/σεων µε στόχο να ενοποιήσει τη 
διαχείριση των εταιρικών εγγράφων µε ένα κεντρικό τρόπο. 

 
Ακόµα, το τµήµα Επιχ/κών Εφαρµογών ανέπτυξε εσωτερικά εφαρµογή 
υπολογισµού κόστους ανάλωσης υλικών για λογαριασµό του τµήµατος 
Επιχορηγήσεων. Η εφαρµογή παρήγαγε αποτελέσµατα αναλύοντας στοιχεία 
υλικών, τιµολογίων & εντολών εργασίας για τα έτη 2003-2007. 

 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ∆ΟΜΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 
Η χρηµατοοικονοµική δοµή της εταιρείας για την Οικονοµική Χρήση του 2008 
παρουσιάζει διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, κυρίως λόγω της 
βελτίωσης της κερδοφορίας και της ρευστότητας αλλά και της αύξησης της 
δανειακής επιβάρυνσης της Εταιρίας. Πιο συγκεκριµένα: 
 
Α) ∆είκτες ρευστότητας  
 

i. Οι δείκτες Γενικής και Άµεσης Ρευστότητας για το 2008 είναι 2,09 & 1,93 
αντίστοιχα και κυµάνθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από τους αντίστοιχους 
του 2007, οι οποίοι ήταν  1,45 & 1,34. Η µεταβολή οφείλεται κυρίως στην 
αποπληρωµή της σύµβασης αλληλόχρεου λογαριασµού δανείου καθώς και 
την έγκαιρη τακτοποίηση των πληρωµών προς τους εργολάβους στο τέλος 
της χρήσης. 
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Β) ∆είκτες αποδοτικότητας 
 

i. Ο δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων για το 2008 καθώς και ο δείκτης 
αποδοτικότητας Απασχολούµενων Κεφαλαίων ήταν 4,4% και 3,7% 
αντίστοιχα. Το 2007 οι αντίστοιχοι δείκτες ήταν -1,9% και -1,8%,  γεγονός 
που δείχνει την επίδραση της αυξηµένης κερδοφορίας της χρήσης του 2008 
στην απόδοση του κεφαλαίου. 

 
ii. Ο δείκτης µικτού περιθωρίου κέρδους είναι θετικός (8,6%) αλλά σηµαντικά 

αυξηµένος σε σύγκριση µε το 2007 που ήταν 6,4%. Ο δείκτης καθαρού 
περιθωρίου (8,6%) είναι σηµαντικά αυξηµένος σε σχέση µε την προηγούµενη 
χρήση (-6%), κυρίως λόγω των υψηλότερων εσόδων από πωλήσεις και της 
αυξηµένης κερδοφορίας της χρήσης.  

 
 

iii. Το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας διαµορφώθηκε σε €36.409.185. Το 2007 
το κεφάλαιο κίνησης είχε διαµορφωθεί στα €18.258.510. Η αύξηση οφείλεται 
στην αύξηση του ΦΠΑ και την έγκαιρη τακτοποίηση των πληρωµών προς 
τους εργολάβους στο τέλος της χρήσης. 

 
iv. Το 2008 ο δείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων µειώθηκε από 50 

ηµέρες το 2007 σε 41 ηµέρες, ως αποτέλεσµα των πιο εντατικών 
εισπράξεων κατά τη διάρκεια του 2008, ενώ ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να 
δοθεί στην αύξηση των ανείσπρακτων οφειλών για πάνω από 90 ηµέρες, 
κυρίως στους Πελάτες δηµοσίου και Λιανικής. 

 
v. Ο ∆είκτης δανειακής επιβάρυνσης της εταιρείας αυξήθηκε από 6% το 2007 

σε 13% λόγω της έκδοσης οµολογιακού δανείου € 42.000.000. 
 

Ακολουθεί ανάλυση του Ισολογισµού, του λογαριασµού Εκµεταλλεύσεως, των 
Αποτελεσµάτων περιόδου 1/1-31/12/2008 και της ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων  της 
Ε.Π.Α. Αττικής Α.Ε., που είναι αντικείµενο έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων. 
 

 
Ι. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.2008 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
A.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
     
1. Πάγια περιουσιακά στοιχεία  
  
Ι. Βελτιώσεις µισθωµένων κτιρίων 1.857.067 

Μείον: Αποσβέσεις 687.112 

Αναπόσβεστη αξία 1.169.955 

ΙΙ. Μηχανήµατα & Μηχ/κος εξοπλισµός 990.239 
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Μείον: Αποσβέσεις 596.342 

Αναπόσβεστη αξία   393.897 

ΙΙΙ. Μεταφορικά µέσα 784.587 

Μείον: Αποσβέσεις 702.621 

Αναπόσβεστη αξία   45.966 

ΙV. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 3.056.983 

Μείον: Αποσβέσεις 2.470.506 

Αναπόσβεστη αξία  1.036.477 

V. Λοιπά έργα υπο εκτέλεση 482.083 

Σύνολο παγίων περιουσιακών 
στοιχείων 

3.128.377 

 
Οι αποσβέσεις των παραπάνω παγίων στοιχείων υπολογίζονται µε τους συντελεστές 
του Π.∆. 299/03 και επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα χρήσεως. 
 
2. ∆ίκτυο υπό κατασκευή  19.631.505 

 
3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

Ι. ∆ικαιώµατα χρήσης δικτύου 392.181.814 

Μείον: Αποσβέσεις 58.247.788 

Αναπόσβεστη αξία 333.934.026 

 
ΙΙ. Λογισµικό 6.209.563 

Μείον: Αποσβέσεις 4.512.485 

Αναπόσβεστη αξία 1.697.078 

Σύνολο άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 

335.631.104 

4. Αναβαλλόµενη φορολογία 3.154.955 

5. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 352.533 

 
Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
1.Αποθέµατα                                                                                                           
         
Υλικά συντήρησης και ανταλλακτικά 
δικτύου φυσικού αερίου  

5.383.566 

 
Τα αποθέµατα έχουν µειωθεί κατά €597 χιλιάδες το 2008 (2007: €993 χιλιάδες), 
ποσό το οποίο αφορά υλικά που δεν παρουσιάζουν αναλώσεις καθώς και υλικά προς 
καταστροφή. 
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2. Πελάτες  13.279.299  

Μείον:  Προβλέψεις επισφαλών 
απαιτήσεων 

    (468.139)  

Υπόλοιπο Πελατών:  12.811.161 

  3. Λοιποί χρεώστες  

Ι. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα - µη 
τιµολογηµένη κατανάλωση 

25.750.344 

ΙΙ. ΦΠΑ εισπρακτέος 16.219.365 

ΙΙΙ. Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 152.108 

ΙV. Κόστη δικτύου εισπρακτέα από το 
∆ηµόσιο  

112.431 

V. Έσοδα ανταποδοτικών έργων  1.505.193 

VI. Προκαταβολές προσωπικού και 
δάνεια 

528.185 

VII. Έξοδα επόµενων χρήσεων 253.809 

VIII. Λοιπά 149.052 

VIV. Απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων 
µερών (∆ΕΠΑ) 

116.200 

Σύνολο λοιπών χρεωστών   44.687.846 

 
4. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα                    3.055.254 
 
 
5. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Ι. Ταµείο 43.358 

ΙΙ. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 3.754.383 

Σύνολο ταµειακών διαθεσίµων και 
ισοδύναµων   

3.797.741 

 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 
Α.  Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
 

1. Μετοχικό κεφάλαιο 346.988.878    
 

Ι. E∆Α ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ  (6.029.449 µτχ. x €29,35 ) : €176.964.328              
ΙΙ. ATTIKI DENMARK (5.793.000 µτχ. x €29,35) : €170.024.550 

 

2. Κόστος έκδοσης µετοχών (2.463.372) 

3. Συσσωρευµένες ζηµιές (28.501.767) 

Ι. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον :                   13.816.243  
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ΙΙ. Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων :      (42.318.011)   

Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 

 

1. Οµολογιακό ∆άνειο 41.786.365 

2. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία. 1.793.402 

I.   Καθαρή υποχρέωση, αρχή του έτους 1.697.936 1.822.424 

II.  Κόστος υπηρεσιών 106.465 99.668 

III. Χρηµατοοικονοµικό κόστος 67.966 56.732 

IV. Αναλογιστικές ζηµιές 51.948 (163.214) 

V.  Παροχές που πληρώθηκαν (130.913) (117.673) 

 
3. Λοιπές προβλέψεις 

 
 
 
 
 
 
 
 

164.476 
4. Εγγυήσεις πελατών 14.509.736 

5.Αναβαλόµενο έσοδο 24.012.311 

 

Υπόλοιπο 01.01.08 14.809.314 12.002.959 

Είσπραξη επιχορηγήσεων κατά την διάρκεια της 
χρήσης  

10.030.725 2.987.861 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων κατά την διάρκεια της 
χρήσης 

(833.074) (529.986) 

Τέλη σύνδεσης εισπρακτέα κατά την διάρκεια της 
χρήσης  

294.910 549.183 

Αναγνωρισθέν έσοδο από τέλη σύνδεσης για το 
2007 

(289.564) (200.704) 
 

 

 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

  
1. Τράπεζες λογαριασµός βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 0 

2. Προµηθευτές 7.802.848 

3. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 1.538.426 

4. Λοιπές υποχρεώσεις 23.985.109 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 21.782.056 
Υποχρεώσεις από Φόρους, τέλη και 
ασφαλιστικούς οργανισµούς 

  1.601.000 

Λοιπές υποχρεώσεις      602.053 
   

 

 
ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
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1. Πωλήσεις   

  Πωλήσεις φυσικού αερίου  132.954.559 

Ι. Βιοµηχανικοί & Μεγάλοι Εµπορικοί Πελάτες    56.922.711 
ΙΙ. Λιανικοί Πελάτες  76.031.848 
Τέλη διέλευσης ∆ΕΠΑ        

 

 
 

592.595 

  Πωλήσεις υπηρεσιών                                               441.753 

Σύνολο πωλήσεων  133.988.907 

2. Κόστος πωληθέντων (122.426.330)

 

Μικτό περιθώριο κέρδους 11.562.578 

3. Λοιπά έσοδα 23.192.940 

Έσοδα από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα προς 
πώληση:                                                                 19.447.883 

 

Μη πραγµατοποιηθέντα έσοδα από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
προϊόντα προς πώληση:                                             1.516.828 

 

Έσοδα από την έκδοση πιστοποιητικών για τις εγκαταστάσεις 
νέων οικοδοµών :                                                      1.214.617 

 

Τιµολογήσεις πελατών για τη µη εκπλήρωση συµβατικών 
υποχρεώσεων :                                                            417.016 

 

Λοιπά έσοδα   :                                                            307.033  

Τέλη σύνδεσης Β2Β πελατών :                                       289.563  

  

4. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  (9.638.211) 

5. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (5.651.202) 

  
Λειτουργικό κέρδος 19.466.104 

     
6. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 831.099 

Ι.  Τόκοι καταθέσεων :                                                459.452  

ΙΙ. Τόκοι από πελάτες :                                                371.647  

7. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (1.388.414) 

Ι. Τόκοι & έξοδα οµολογιακού δανείου :                     (1.003.565)  

ΙΙ. Λοιποί τόκοι και έξοδα :                                         (347.479)  

III. Απόσβεση εξόδων από τόκους                                 (37.370)  

 

Κέρδη προ φόρων 18.908.794 

  Φόρος εισοδήµατος (5.074.920) 

  Κέρδος χρήσεως 13.833.874 
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ΣΤΟΧΟΙ 2009 
 
Το Επιχειρησιακό Πλάνο της Εταιρείας για τα έτη 2009-2013 θα εγκριθεί σε επόµενη 
συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΠΑ Αττικής.  
 
Kύριοι Μέτοχοι, 
 
Μετά από τα παραπάνω παρακαλούµε όπως: 
 

1. Εγκρίνετε τον Ισολογισµό και τα Αποτελέσµατα Χρήσης για το 2008 
2. Απαλλάξετε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους Ελεγκτές µας από 

κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσης 2008 σύµφωνα µε το Νόµο και 
το Καταστατικό. 

3. Εγκρίνετε τις αµοιβές των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
4. ∆ιορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωµατικό ορκωτό Ελεγκτή για 

το έτος 2009 
 
 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος        
 
               
Ο Αντιπρόεδρος 
 
 

Τα Μέλη 

 
 
 
 
 
 
 


