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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (η οποία θα αναφέρεται 

στο εξής ως "Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" ή "Εταιρεία") ιδρύθηκε το έτος 2000 ως 

Ανώνυµη Εταιρεία σύµφωνα µε την Ελληνική Εταιρική Νοµοθεσία. Η Εταιρεία είναι ο 

αποκλειστικός κατασκευαστής του δικτύου διανοµής και παροχής φυσικού αερίου στην 

περιοχή της Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τη Σύµβαση Μετόχων που βασίστηκε στο 

Νόµο 2364/95 όπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 2528/97. Η Εταιρεία εδρεύει, στην 

οδό Μοναστηρίου 256 & Γληνού 7, Τ.Κ. 54628, Μενεµένη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 

όπου εγκαταστάθηκε από το Μάρτιο του 2011. 

Η Εταιρεία ελέγχεται από κοινού από τη ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. (51% του µετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας) και από την ENI HELLAS S.p.A. (49% του µετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας). Η Ε.∆.Α. Α.Ε., πρώην πλειοψηφικός µέτοχος της Ε.Π.Α. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., συγχωνεύτηκε δι’ απορροφήσεως από τη ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. στις 

23 ∆εκεµβρίου 2010, ενώ η ENI HELLAS S.p.A ανήκει κατά 100% στην ENI S.p.A.. 

Στις 3 Μαΐου 2011 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη µείωση 

του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 70.000.000 ευρώ, µε 

ακύρωση αντίστοιχου αριθµού µετοχών και µείωση του συνολικού αριθµού των 

µετοχών σε 237.850.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ. Τον Ιούλιο του 2011 

πραγµατοποιήθηκε η καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου στους µετόχους, βάσει του 

ποσοστού συµµετοχής τους σε αυτό κατά τη στιγµή της απόφασης (51% ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. 

και 49% ENI HELLAS). 

Η Εταιρεία έχει ήδη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου 

που προβλέπει η Άδεια. Στις περιοχές αδείας και µέχρι το 2029, οι δραστηριότητες 

πώλησης φυσικού αερίου της Εταιρείας αφορούν πελάτες µε ετήσια κατανάλωση 

µικρότερη των 100 GWh. Επιπλέον, σύµφωνα µε τη σύµβαση παροχής αερίου, η 

Εταιρεία έχει την υποχρέωση αγοράς ελαχίστων ποσοτήτων φυσικού αερίου από τη 

∆.ΕΠ.Α. Α.Ε.. Η Εταιρεία έχει εκπληρώσει τις συµβατικές της υποχρεώσεις. 

Το δικαίωµα χρήσης του δικτύου εκχωρήθηκε στην Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από την 

Ε.∆.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. το έτος 2000. Η εύλογη αξία των δικαιωµάτων χρήσης 

δικτύου που µεταβίβασε η Ε.∆.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., καταβλήθηκε σε µετρητά 

ως µετοχικό κεφάλαιο από τον επενδυτή ITALGAS HELLAS S.p.A. (τώρα ENI 

HELLAS S.p.A.). Η Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κατέχει την άδεια αποκλειστικής 

χρήσης του δικτύου για 30 έτη από την ίδρυσή της. Το σύνολο του 

νεοκατασκευασθέντος δικτύου µεταβιβάζεται ως «ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο» 

στη ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε., σε αντάλλαγµα του δικαιώµατος χρήσης που ισχύει για την 

εναποµένουσα περίοδο παραχώρησης και θεωρείται λειτουργική µίσθωση. Καµία 

πράξη τοις µετρητοίς δεν πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια αυτών των συναλλαγών. 
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Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στα ακόλουθα υποκαταστήµατα, τα οποία µισθώνει: 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών 

1. Μενεµένη – Μοναστηρίου 256 & Γληνού 7 

2. Καλαµαριά – Σωκράτους 19 

3. Χαριλάου – Παπαναστασίου 90 

 

Αποθηκευτικοί και Λοιποί χώροι 

4. Καλοχώρι – Ανατολικής Θράκης 10 
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Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 σηµειώθηκε βαθµιαία 

επιδείνωση των κυριότερων οικονοµικών δεικτών της χώρας µέχρι να φθάσουν κοντά 

στα όρια του “default”. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν µειώθηκε κατά 5%, ο λόγος 

χρέους προς το ΑΕΠ είναι ίσος προς 152%, το δηµόσιο έλλειµµα ανέρχεται στο 9,5% 

και το ποσοστό ανεργίας στο 20% περίπου, αποτελούν µερικούς µόνο από τους πιο 

σηµαντικούς παράγοντες, παρότι δεν έχουν ακόµη οριστικοποιηθεί, που οδήγησαν στη 

λήψη σκληρών µέτρων όσον αφορά τον τοµέα της εργασίας και της πρόνοιας και 

κυρίως όσον αφορά τη φορολογία. Η αύξηση του ΦΠΑ στο 23%, ο ειδικός φόρος 

κατανάλωσης στο φυσικό αέριο και η µείωση της βιοµηχανικής παραγωγής είχαν 

αρνητικό αντίκτυπο που επηρέασε άµεσα την Εταιρία µας. 

Παρά το εν λόγω πλαίσιο δυσκολιών, εκπληρώσαµε την αποστολή µας υλοποιώντας, 

ιδιαίτερα κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους, επενδύσεις για την κατασκευή περίπου 43 

χλµ νέου δικτύου και άνω των 2.300 συνδέσεων στους διάφορους δήµους του 

πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης. Η επενδυτική µας πολιτική σε 

συνδυασµό µε την έντονη και παράλληλη προσπάθειά µας για βελτίωση της προσφοράς 

µας και των υπηρεσιών µας επιβραβεύθηκαν από το µεγάλο ενδιαφέρον για σύναψη 

νέων συµβάσεων παροχής αερίου που εκδηλώθηκε κατά το δεύτερο εξάµηνο του έτους. 

Απαιτήθηκαν µεγάλες προσπάθειες από όλες τις διευθύνσεις της εταιρείας προκειµένου 

να ικανοποιηθεί εγκαίρως ενόψει της έναρξης της χειµερινής περιόδου, η ζήτηση που 

ήταν σαφώς µεγαλύτερη του αναµενόµενου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού και την 

ικανοποίηση των πελατών κατέστη απαραίτητη η ενίσχυση του προσωπικού µε 

σηµαντικό αριθµό εποχικών υπάλληλων. 

Η µεγάλη ζήτηση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το φυσικό αέριο είναι πιο 

οικονοµικό από το πετρέλαιο θέρµανσης σε ποσοστό άνω του 26% (µέσο ετήσιο 

ποσοστό ανά κυβικό µέτρο), στην επιθυµία των οικιακών πελατών να διαθέτουν 

αυτόνοµη εγκατάσταση θέρµανσης και στις προσφορές της Εταιρείας, καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους, για την προώθηση του προϊόντος που αποτελούν κίνητρο για τη 

στροφή στη χρήση του φυσικού αερίου. 

Κατά τη διάρκεια του 2011, υπεγράφησαν 18.671 νέα συµβόλαια, σηµειώνοντας 

αύξηση άνω του 75% έναντι του προηγούµενου έτους και ενεργοποιήθηκαν 
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περισσότερες από 16.300 παροχές νέων πελατών, διαµορφώνοντας έτσι το σύνολο των 

ενεργών πελατών στον εντυπωσιακό αριθµό των 143.622. 

∆υστυχώς θα πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι – κυρίως – η αύξηση του ποσοστού της 

ανεργίας και η µείωση της αγοραστικής ικανότητας των νοικοκυριών επηρέασαν 

σηµαντικά τη δυνατότητα των πελατών, τόσο των ιδιωτών όσο και αυτών του 

δηµοσίου, να εξοφλούν εγκαίρως τους λογαριασµούς κατανάλωσης φυσικού αερίου. Το 

γεγονός αυτό οδήγησε στην αύξηση των ανεξόφλητων και επισφαλών εταιρικών 

απαιτήσεων κατά 46,5% έναντι του προηγούµενου έτους. Ωστόσο, οι εν λόγω εταιρικές 

απαιτήσεις, αντιπαραβαλλόµενες µε τα αυξηµένα έσοδα και το σύνολο των απαιτήσεων 

της Εταιρείας, διατηρούνται σε µη ανησυχητικά επίπεδα, µολονότι η διαχείρισή τους 

χρήζει ιδιαίτερης και αυξηµένης προσοχής. 

Θα πρέπει να επισηµανθεί επίσης ότι, κατά τη διάρκεια του έτους, η Έδρα της 

Εταιρείας µεταφέρθηκε σε ένα νέο σύγχρονο κτίριο γραφείων που εξυπηρετεί τις 

αυξηµένες επιχειρησιακές ανάγκες της Εταιρείας και διαθέτει όλες τις πλέον σύγχρονες 

τεχνολογικές λύσεις οι οποίες υποστηρίζουν τη βελτίωση της αποδοτικότητας, των 

παρεχόµενων υπηρεσιών και της εικόνας της Εταιρείας. Επίσης, κατά τη διάρκεια του 

έτους, η Εταιρεία απέκτησε νέο χώρο αποθήκευσης υλικών που ανταποκρίνεται πλήρως 

στις εταιρικές ανάγκες και του οποίου τη διαχείριση διενεργεί προσωπικό της 

Εταιρείας. 

Συνεπώς, παρά τις εξαιρετικά πολύπλοκες και δύσκολες συνθήκες που χαρακτηρίζουν 

το κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο, επιτύχαµε βελτίωση των εσόδων από πώληση 

φυσικού αερίου κατά 24,1% και των εσόδων προ τόκων και φόρων κατά 38,8% ως προς 

το προηγούµενο έτος. 

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τη βελτίωση των σηµαντικότερων παραµέτρων 

αποτελεσµατικότητας, αποδοτικότητας και πλήρωσης του εγκατεστηµένου δικτύου 

αποτελούν για όλους µας πηγή µεγάλης ικανοποίησης για τη δραστηριότητα που 

αναπτύχθηκε αλλά και κίνητρο ώστε να συνεχίσουµε την πορεία στην κατεύθυνση της 

ανάπτυξης, έχοντας διασφαλίσει και για το έτος 2011 ένα εντυπωσιακό καθαρό 

αποτέλεσµα για τους Μετόχους της Εταιρείας µας που υπερβαίνει κατά 42,8% το 

αντίστοιχο αποτέλεσµα τους έτους 2010. 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΘΕΣΗΣ 

• Το καθαρό κέρδος ύψους 23.623 χιλιάδων ευρώ οφείλεται στη θετική πορεία της 
πώλησης φυσικού αερίου. 

• Συνεχίζεται η ανοδική τάση των εσόδων από πώληση φυσικού αερίου, τα οποία 

κατά τη διάρκεια του έτους ανήλθαν στις 132.292 χιλιάδες ευρώ, 

παρουσιάζοντας αύξηση 24,1% ως προς το 2010. 

• Τα κέρδη προ τόκων και φόρων διαµορφώνονται στο ποσό των 28.485 χιλιάδων 

ευρώ, έναντι των 20.527 χιλιάδων ευρώ του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 

7.958 χιλιάδων ευρώ. 

• Ο όγκος πωληθέντος φυσικού αερίου ανέρχεται σε 217,9 εκατοµµύρια κυβικά 

µέτρα, αυξηµένος κατά 21,2 εκατοµµύρια κ.µ. σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. 

• Το free net cash flow εµφανίζει αρνητική αξία ύψους 64.908 χιλιάδων ευρώ, 

αλλά µη συνυπολογιζόµενης της µείωσης του κεφαλαίου κατά 70.000 χιλιάδες 
ευρώ, το free net cash flow του έτους ανέρχεται σε 5.092 χιλιάδες ευρώ, 

παρουσιάζοντας αύξηση ως προς το 2010 ύψους 3.835 χιλιάδων ευρώ. 

 

(σε χιλιάδες ευρώ)

Αποτελέσµατα έτους Έτος 2010 Έτος 2011

Απόλυτες Τιµές %

Έσοδα από πώληση φυσικού αερίου 106.580 132.292 25.712 24,1%

Μεικτό αποτέλεσµα προ χρηµατοοικονοµικών εσόδων 20.527 28.485 7.958 38,8%

Καθαρό αποτέλεσµα 16.541 23.623 7.082 42,8%

Καθαρές Επενδύσεις 11.665 14.248 2.583 22,1%

Καθαρό επενδεδυµένο κεφάλαιο 208.034 210.852 2.818 1,4%

Καθαρή θέση 326.935 264.845 -62.090 -19,0%

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά διαθέσιµα 118.901 53.993 -64.908 -54,6%

Προσωπικό στις 31.12 155 163 8 5,2%

Ονοµαστικός φορολογικός συντελεστής 24% 20% -0,04 -16,7%

∆ιαφοροποιήσεις
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

∆ιανοµή φυσικού αερίου 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 οι δραστηριότητες κατασκευής και ενεργοποίησης 

των πελατών ακολουθούν γενικά το ρυθµό απόκτησης νέων συµβολαίων της 

Εµπορικής ∆ιεύθυνσης. Το έτος 2011, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του δεύτερου 

εξαµήνου, χαρακτηρίστηκε από σηµαντική αύξηση του αριθµού των νέων 

συµβολαίων, γεγονός το οποίο είχε αντίκτυπο στον προγραµµατισµό και την υλοποίηση 

των δραστηριοτήτων κατασκευής και ενεργοποίησης των πελατών. 

 

 

∆ιαχείριση ∆ικτύου και Έκτακτη Επέµβαση 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες ∆ιαχείρισης και Συντήρησης του δικτύου, εκτός 

από τις προγραµµατισµένες ετήσιες επεµβάσεις, πραγµατοποιείται επίσης µία σειρά 

πρωτοβουλιών που εστιάζουν σε θέµατα ασφάλειας του συστήµατος διανοµής του 

φυσικού αερίου σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο ΦΕΚ 1712 (∆ιαχείριση και 

Συντήρηση των δικτύων διανοµής αερίου µέσης και χαµηλής πίεσης). 

Μεταξύ των ως άνω πρωτοβουλιών, επισηµαίνονται ειδικότερα οι εξής: 

- Η προγραµµατισµένη αναζήτηση διαρροών στο δίκτυο διανοµής χαµηλής 

και µέσης πίεσης. 

Η δραστηριότητα έγκειται στον προεντοπισµό των διαρροών αερίου µε τη 

χρήση κατάλληλου εποχούµενου εξοπλισµού. Για τα τµήµατα εκείνα στα 

οποία δεν είναι δυνατή η πρόσβαση µε όχηµα, η εν λόγω δραστηριότητα 

διενεργείται πεζή µε φορητό εξοπλισµό. Οι διαρροές που εντοπίζονται 

καταγράφονται σε ηµερήσιες αναφορές επιθεώρησης, που περιέχουν 

λεπτοµερείς πληροφορίες για τον προεντοπισµό κάθε ξεχωριστής µη 

φυσιολογικής κατάστασης. 

Κατά τη διάρκεια του 2011 διενεργήθηκε εποχούµενη αναζήτηση διαρροών 

σε δίκτυο µήκους 566 χιλιοµέτρων περίπου και πεζή αναζήτηση διαρροών 

σε δίκτυο µήκους 8,9 χιλιοµέτρων περίπου ενώ ελέγχθηκαν 2 φορές τα 

δίκτυα που γειτνιάζουν µε τα εργοτάξια κατασκευής του Μετρό. 

- Η δραστηριότητα περιπολίας (Patrolling) µε σκοπό τον εντοπισµό εκσκαφών 

και εργασιών τρίτων σε χώρους πλησίον του δικτύου, που είναι δυνατό να 
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θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ορθή λειτουργία του συστήµατος 

διανοµής φυσικού αερίου. 

 

Έχουν δροµολογηθεί συζητήσεις εµβάθυνσης µε τη ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. και την 

Ε.Π.Α. Αττικής Α.Ε. προκειµένου να διαπιστωθεί εάν είναι δυνατή η 

τροποποίηση του εθνικού κανονισµού όσον αφορά τις υποχρεώσεις 

περιπολίας στο δίκτυο. 

 

Εν αναµονή ενδεχόµενης τροποποίησης του κανονισµού, η Ε.Π.Α. 

Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του 1ου εξαµήνου του 2011 διενήργησε εξ 

ιδίων τον απαραίτητο έλεγχο ενώ για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα του 

έτους ανέθεσε τη δραστηριότητα σε εξωτερική Εταιρεία. 

- Εντός του µηνός Μαΐου 2011 οι τεχνικοί της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης έλαβαν 

εκπαίδευση από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό της Εταιρείας που είχε ως 

αντικείµενο τους Σταθµούς ∆ιανοµής και τους ρυθµιστές πίεσης. 

 

 

Κατασκευαστικές ∆ραστηριότητες 

 

Οι δραστηριότητες κατασκευής παροχετευτικών αγωγών και σηµείων αεριοδότησης 

στις περιοχές της ανατολικής, κεντρικής και δυτικής Θεσσαλονίκης ακολούθησαν 

τους ρυθµούς απόκτησης συµβολαίων της Εµπορικής ∆ιεύθυνσης και παρουσίασαν 

σηµαντική αύξηση σε σχέση µε τον προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων που 

καθορίστηκε στις αρχές του έτους 2011. Η αύξηση αυτή ήταν εντονότερη κατά το 

δεύτερο εξάµηνο και είχε ως συνέπεια την αναδιοργάνωση και τον 

επαναπρογραµµατισµό των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να 

υπάρξει άµεση ανταπόκριση στις συµβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας έναντι των 

πελατών. 

Οι δραστηριότητες κατασκευής επεκτάσεων δικτύου φυσικού αερίου συνεχίστηκαν 

κανονικά µετά το διαχωρισµό των έργων σε προγραµµατισµένο δίκτυο και σε 

επεκτάσεις δικτύου ανάλογα µε τη ζήτηση των πελατών. Το γεγονός αυτό συνέβαλε 

στην οµαλότερη λειτουργία και στην εξισορρόπηση του δικτύου ενώ βελτίωσε και 

το συντονισµό των εργασιών. 

Οι εργασίες επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου πραγµατοποιήθηκαν κανονικά, 

σηµειώνοντας αύξηση στις επεκτάσεις µη προγραµµατισµένου δικτύου ως συνέπεια 

της αυξηµένης ζήτησης των πελατών. 
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Επίσης, ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η εγκατάσταση δύο νέων Σταθµών ∆ιανοµής 

Φυσικού Αερίου πλησίον του νέου ∆ηµαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, προκειµένου 

οι σταθµοί αυτοί να υποστηρίξουν την ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης. 

 

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ολοκληρώθηκε η επέκταση του 

χαλύβδινου δικτύου φυσικού αερίου Μέσης Πίεσης 19 bar για την αεριοδότηση του 

∆ήµου Θερµαϊκού καθώς και τα πρώτα µέτρα του ∆ικτύου Χαµηλής Πίεσης. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα επισηµαίνονται οι κατασκευαστικές δραστηριότητες κατά τη 

διάρκεια του έτους 2011 και των δύο προηγουµένων ετών και η σύγκριση µε τα 

µεγέθη της προηγούµενης χρήσης: 
 

 

Έτος 2009 Έτος 2010 Έτος 2011

Απόλυτες 

Τιµές %

Κατασκευή δικτύου 4 bar κατά το έτος χλµ. 39,5 53,2 42,7 -10,5 -19,78%

Κατασκευή δικτύου 4 bar προοδευτικό χλµ. 820,0 873,2 915,9 42,7 4,89%

Κατασκευή συνδέσεων κατά το έτος Αρ. 2.322 2.064 3.549 1.485 71,95%

Κατασκευή συνδέσεων προοδευτικό Αρ. 29.793 31.857 35.406 3.549 11,14%

Κατασκευή Σηµείων Αεριοδότησης κατά το έτος Αρ. 12.805 11.394 20.178 8.784 77,09%

Κατασκευή Σηµείων Αεριοδότησης προοδευτικό Αρ. 121.600 132.994 153.172 20.178 15,17%

Εγκατάσταση µετρητών κατά το έτος Αρ. 15.258 10.051 18.351 8.300 82,58%

Εγκατάσταση µετρητών προοδευτικό Αρ. 120.509 130.560 148.911 18.351 14,06%

∆ιαφοροποιήσεις
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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Στην ακόλουθη αναφορά συνοψίζονται τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα της 

Εµπορικής ∆ραστηριότητας κατά τη διάρκεια του έτους 2011. 

 

Οι κύριοι δείκτες που αφορούν την απόκτηση και ενεργοποίηση πελατών καθώς και 

οι πωλήσεις φυσικού αερίου συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
 

Έτος 2009 Έτος 2010 Έτος 2011

Απόλυτες 

Τιµές %

Υπογεγραµµένες συµβάσεις κατά το έτος Αρ. 11.117 10.660 18.671 8.011 75,15%

Υπογεγραµµένες συµβάσεις προοδευτικό Αρ. 127.967 138.627 157.298 18.671 13,47%

Κατασκευή σηµείων αεριοδότησης κατά το έτος Αρ. 12.805 11.394 20.178 8.784 77,09%

Κατασκευή σηµείων αεριοδότησης προοδευτικό Αρ. 121.600 132.994 153.172 20.178 15,17%

Εγκατάσταση µετρητών κατά το έτος Αρ. 15.258 10.051 18.351 8.300 82,58%

Εγκατάσταση µετρητών προοδευτικό Αρ. 120.509 130.560 148.911 18.351 14,06%

Ενεργοί πελάτες την 31/12 Αρ. 118.363 127.296 143.622 16.326 12,83%

Εξυπηρετούµενοι κάτοικοι την 31/12 Αρ. 479.369 509.184 562.824 53.640 10,53%

Πωλήσεις αερίου κατά το έτος Εκατοµ. κ.µ. 187,3 196,7 217,9 21,2 10,80%

∆ιαφοροποιήσεις

 

 

Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, η εµπορική 

δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του έτους χαρακτηρίστηκε από τη σηµαντική 

αύξηση – σε σχέση µε τα αντίστοιχα µεγέθη της 31.12.2010 – του συνολικού 

αριθµού των πελατών, των ενεργών πελατών και συνεπώς των πωλήσεων αερίου. 

 

 

• Ανάλυση ∆εδοµένων Αγοράς: 

 

Το οικονοµικό πλαίσιο του 2011 χαρακτηρίστηκε από: 

• Την Οικονοµική κρίση σε διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα την ύφεση της 

ελληνικής οικονοµίας. 

• Την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά λόγω της µειωµένης δανειοδότησης των 

πελατών από τις Τράπεζες. 

• Τη συρρίκνωση της οικοδοµικής δραστηριότητας και τη συνακόλουθη πτώση 

στις πωλήσεις νέων κατοικιών. 

• Τη χαµηλή κατανάλωση στη βιοµηχανική κατηγορία Τ5, ως αποτέλεσµα της 

µείωσης της παραγωγής. 

• Την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης ποσοστού 0,54% επί των όγκων 

πωλήσεων φυσικού αερίου, όπου εφαρµόζεται επιπλέον ειδικό τέλος 

ποσοστού 5‰. 
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• Τη συντηρητική προσέγγιση των καταναλωτών και τη µειωµένη αγοραστική 

ικανότητα σε συνδυασµό µε το κλίµα αβεβαιότητας και αστάθειας που 

επικρατεί. 

 

Παρά την ύπαρξη των παραγόντων αυτών, χάρη στη συνετή διαχείριση που 

βασίστηκε στην αποτελεσµατικότητα και την ευελιξία της οργανωτικής δοµής, 

επετεύχθησαν απροσδόκητα αποτελέσµατα. Μέσω της στοχευµένης ανάπτυξης του 

δικτύου και των συνδέσεων των οικιακών πελατών (κυρίως Τ2 και Τ3), 

αξιοποιήθηκαν οι ιδιαίτερες συνθήκες στην αγορά ενέργειας, που χαρακτηρίζονται 

από την έντονη ανταγωνιστικότητα της τιµής του αερίου έναντι αυτής του 

πετρελαίου θέρµανσης και από την ανάγκη των πελατών να µπορούν να 

διαχειρίζονται αυτόνοµα την κατανάλωση που ικανοποιείται µε τη µετάβασή τους 

από µια κεντρική εγκατάσταση θέρµανσης σε µία αυτόνοµη. 

Συνεπώς, οι εµπορικές δραστηριότητες επέτρεψαν κατά τη διάρκεια του 2011 την 

τόνωση της ανάπτυξης όσον αφορά τον αριθµό των πελατών και τους όγκους 

παροχής αερίου, αναστρέφοντας την τάση που είχε παρουσιαστεί το έτος 2010 

έναντι του 2009. 

 

 

• Απόκτηση Πελατών: 

 

Το 2011 υπεγράφησαν 18.671 νέα συµβόλαια σηµειώνοντας αύξηση 75,2% ως προς 

το 2010, µε αποτέλεσµα ο συνολικός αριθµός υπογεγραµµένων συµβολαίων την 

31.12.2011 να ανέρχεται σε 157.298, σηµειώνοντας αύξηση 13,47% έναντι του 

συνολικού αριθµού συµβολαίων που είχαν υπογραφεί έως 31.12.2010. 

Το 96,0% περίπου των συµβολαίων αφορούν χρήση φυσικού αερίου για αυτόνοµη 

θέρµανση, ενώ το 4,0% περίπου αφορά χρήση φυσικού αερίου για κεντρική 

θέρµανση, οικιακή και µη, καθώς και εµπορική και βιοµηχανική χρήση. 

Το έτος 2011 πραγµατοποιήθηκαν προωθητικές ενέργειες στο υφιστάµενο δίκτυο 

αλλά και στις περιοχές ανάπτυξης νέου δικτύου, σύµφωνα µε το Marketing Plan και 

βάσει της ανάλυσης των αποτελεσµάτων της εσωτερικής έρευνας και των εκάστοτε 

τάσεων της αγοράς. 

Η εµπορική καµπάνια µε την προσφορά των δωρεάν τελών σύνδεσης στην οικιακή 

κεντρική θέρµανση επέφερε αύξηση κατά 115% στην υπογραφή νέων συµβολαίων. 

Το 2010 υπεγράφησαν 145 συµβόλαια στην εν λόγω κατηγορία ενώ κατά τη 

διάρκεια του έτους 2011 υπεγράφησαν 312 νέα συµβόλαια. 
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• Ενεργοποίηση Πελατών: 

 

Κύριο µέληµα αποτέλεσε η βελτιστοποίηση του δείκτη του όγκου κατανάλωσης 

ανά ενεργοποιηµένη παροχή. 

Συνεπώς, οι πελάτες – των οποίων το σηµείο αεριοδότησης, αρµοδιότητας Ε.Π.Α., 

έχει ήδη κατασκευαστεί – καλούνται έγκαιρα και συστηµατικά να προχωρήσουν 

στις εργασίες υλοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης και να προσκοµίσουν τα 

απαραίτητα έγγραφα για τον έλεγχο και την ενεργοποίηση της παροχής. 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 οι ενεργοί πελάτες ανέρχονται σε 143.622, ποσοστό 

αύξησης 12,83% ως προς τον αντίστοιχο αριθµό στο τέλος του 2010, έχοντας 

διενεργήσει 16.326 νέες ενεργοποιήσεις κατά τη διάρκεια του έτους µε αποτέλεσµα 

το 94% των κατασκευασµένων σηµείων παροχής να έχει πλέον ενεργοποιηθεί. 

Ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο αποτελεί ο συστηµατικός έλεγχος όλων των 

εσωτερικών εγκαταστάσεων και η χορήγηση των αδειών χρήσης στους πελάτες, 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τις εταιρικές διαδικασίες. 

 

 

• Έλεγχος µελετών πολεοδοµίας νέων κτιρίων: 

 

Οι µελέτες πολεοδοµίας που εγκρίθηκαν στη Θεσσαλονίκη κατά το έτος 2011 

ανέρχονται σε 310, παρουσιάζοντας µείωση κατά 45,5% ως προς το 2010, ενώ οι 

αντίστοιχες βεβαιώσεις ολοκλήρωσης της εγκατάστασης που εκδόθηκαν κατόπιν 

διεξαγωγής αυτοψίας ανέρχονται σε 270. 

Η µείωση αυτή είναι φυσικό επακόλουθο της µεγάλης µείωσης της οικοδοµικής 

δραστηριότητας σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη. 

 

 

• Πωλήσεις Φυσικού Αερίου: 

 

Ο όγκος πωληθέντος φυσικού αερίου κατά το έτος 2011 ανέρχεται σε 217,9 

εκατοµµύρια κυβικά µέτρα, αποτυπώνοντας αύξηση 21,2 εκατοµµυρίων κυβικών 

µέτρων, ποσοστό 10,8%, ως προς το έτος 2010. 

Ειδικότερα για τις κατηγορίες κατανάλωσης: 

• Τ1, Τ2 & Τ3 παρατηρείται συνολική αύξηση των πωλήσεων κατά 15,38% 

(24,3 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα) έναντι του έτους 2010, ως αποτέλεσµα της 

αύξησης των ειδικών καταναλώσεων και της ενεργοποίησης νέων παροχών 

κατά τη διάρκεια του έτους. 

• Τ5 (Βιοµηχανική χρήση) παρατηρείται µείωση των πωλήσεων κατά 7,83% (3,0 

εκατοµµύρια κυβικά µέτρα) έναντι του όγκου των πωλήσεων του έτους 2010. 
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 

Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης του έτους 2011 κλείνει µε καθαρό κέρδος 

23.623 χιλιάδων ευρώ. 

Το αποτέλεσµα αυτό είναι καρπός των σηµαντικών προσπαθειών που κατέβαλαν 

όλοι οι τοµείς της Εταιρείας. Η υλοποίηση των προγραµµάτων µε σκοπό την 

ανάκτηση της αποτελεσµατικότητας στο εσωτερικό της Εταιρείας και η συνεχής 

προσοχή στον έλεγχο/περιορισµό των δαπανών επιβεβαιώνει τις ιδιαιτέρως 

αποτελεσµατικές επιλογές του Management κατά τη διάρκεια του έτους. 

 

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. κατά το έτος 2011 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων

01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Απόλυτες Τιµές %

Πωλήσεις 153.658.726,13 122.145.520,65 31.513.205 25,8%

Κόστος Πωληθέντων (118.354.786,22) (96.018.090,01) (22.336.696) 23,3%

Μικτά Κέρδη 35.303.939,91 26.127.430,64 9.176.509 35,1%

Λοιπά έσοδα 2.652.056,94 1.631.276,09 1.020.781 -62,6%

Έξοδα διoίκησης (4.294.554,88) (3.042.118,89) (1.252.436) 41,2%

Έξοδα διάθεσης (5.176.023,08) (4.189.491,35) (986.532) 23,5%

Λειτουργικά Κέρδη 28.485.418,89 20.527.096,49 7.958.322 38,8%

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 3.851.692,44 4.581.634,78 (729.942) -15,9%

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (23.975,09) (26.492,11) 

Κέρδη προ φόρων 32.313.136,24 25.082.239,16 7.230.897 28,8%

Φόρος Εισοδήµατος (8.689.820,75) (8.541.091,72) (148.729) 1,7%

Κέρδη µετά από φόρους 23.623.315,49 16.541.147,44 7.082.168 42,8%

∆ιαφοροποιήσεις

  
 

Η οικονοµική χρήση 2011 κλείνει µε καθαρό κέρδος 23.623 χιλιάδων ευρώ, το 

οποίο παρουσιάζει αύξηση 7.082 χιλιάδων ευρώ (ποσοστό +42,8%) ως προς το έτος 

2010. 

 

Η βελτίωση του καθαρού αποτελέσµατος καθορίζεται από την αύξηση του µεικτού 

αποτελέσµατος προ χρηµατοοικονοµικών εσόδων κατά 7.958 χιλιάδες ευρώ, η 

οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους από πωλήσεις 

αερίου. 



 

Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

 14 

 

Στην αύξηση του µεικτού αποτελέσµατος συνέβαλλε ουσιαστικά η αύξηση του 

περιθωρίου κέρδους, η οποία οφείλεται κυρίως στο µεγαλύτερο όγκο πωλήσεων και 

στο µεγαλύτερο αντίκτυπο του πάγιου τέλους των τιµολογίων, εξαιτίας της 

σύνδεσης νέων πελατών, καθώς και στη διαφορετική σύνθεση των πωλήσεων ανά 

κατηγορία χρήσης, όπου παρατηρείται µεγαλύτερη συµµετοχή της οικιακής 

κατανάλωσης για χρήση θέρµανσης. 

 

Το έτος 2011 και µετά την έκδοση του νόµου 3943/2011, ο ονοµαστικός 

φορολογικός συντελεστής καθορίστηκε στο 20%. Ο πραγµατικός φορολογικός 

συντελεστής ανήλθε στο 28,7%, µειωµένος κατά 5,3 ποσοστιαίες µονάδες έναντι 

της προηγούµενης χρήσης, κυρίως λόγω της µείωσης του ονοµαστικού 

φορολογικού συντελεστή και της µη εφαρµογής κατά τη διάρκεια του 2011, σε 

αντίθεση µε το έτος 2010, της έκτακτης εισφοράς που ψήφισε η Βουλή των 

Ελλήνων στο πλαίσιο του σχεδίου διάσωσης της Ελλάδος. Η επιπλέον επιβάρυνση 

της Εταιρείας κατά το έτος 2010 επί της κερδοφορίας της χρήσης 2009 είχε ανέλθει 

σε 2.485 χιλιάδες ευρώ. 

Κατά τη διάρκεια του έτους παρατηρείται επίσης η επίδραση της πρόβλεψης για 

αυξηµένη φορολογική επιβάρυνση, ύψους 2.055 χιλιάδων ευρώ, µετά την 

ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2001 – 2006, αναφορικά µε τη 

φορολόγηση των δαπανών του αποσπασµένου προσωπικού. 

Τα ανωτέρω γεγονότα είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση των καθαρών 

αποτελεσµάτων κατά 7.082 χιλιάδες ευρώ, τα οποία διαµορφώθηκαν από τις 16.541 

χιλιάδες ευρώ του προηγούµενου έτους στις 23.623 χιλιάδες ευρώ το έτος 2011, 

µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος συµπεριλαµβανοµένων των 

αναβαλλόµενων φόρων ύψους 8.690 χιλιάδων ευρώ. 
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Η κατάσταση της χρηµατοοικονοµικής θέσης, κατά το έτος 2011, παρουσιάζεται 

στον ακόλουθο πίνακα: 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2011 31.12.2010

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 6.431.003,82 6.571.198,34 

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 210.195.712,42 207.638.188,75 

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 1.687.612,70 1.631.303,56 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 254.454,15 250.598,50 

218.568.783,09 216.091.289,15 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

Αποθέµατα 1.691.750,27 1.806.285,80 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 35.632.017,42 28.389.010,12 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 53.992.889,04 118.901.101,33 

91.316.656,73 149.096.397,25 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 309.885.439,82 365.187.686,40 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό  Κεφάλαιο 237.850.000,00 307.850.000,00 

Αποθεµατικά 4.552.291,16 3.371.125,39 

Κέρδη εις Νέο 22.442.149,72 15.714.090,07 

264.844.440,88 326.935.215,46 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Πρόβλεψη παροχών τερµατισµού απασχόλησης προσωπικού 513.324,00 414.237,00 

Αναβαλλόµενα Έσοδα 6.379.184,66 6.754.430,82 

Επιχορηγήσεις παγίων 4.665.297,31 4.924.477,68 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.743.871,88 59.912,00 

15.301.677,85 12.153.057,50 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  26.081.041,81 22.910.171,00 

Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι 3.658.279,28 3.189.242,44 

29.739.321,09 26.099.413,44 

Σύνολο Υποχρεώσεων 45.040.998,94 38.252.470,94 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 309.885.439,82 365.187.686,40 
 

 

Οι καθαρές ενσώµατες ακινητοποιήσεις ανέρχονται στο ποσό των 6.431 χιλιάδων 

ευρώ έναντι των 6.571 χιλιάδων ευρώ στις 31.12.2010. Η µείωση κατά 140 χιλιάδες 

ευρώ οφείλεται σε καθαρές επενδύσεις ύψους 218 χιλιάδων ευρώ, πέραν των 

αντίστοιχων καθαρών αποσβέσεων ύψους 358 χιλιάδων ευρώ. 
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Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν κυρίως έπιπλα και µηχανήµατα, εξοπλισµό και 

οχήµατα. Η µεικτή αξία αυξάνεται κατά 218 χιλιάδες ευρώ και οι σωρευµένες 

αποσβέσεις, παρουσιάζοντας αύξηση 358 χιλιάδων ευρώ, διαµορφώνονται στο 

ποσό των 2.660 χιλιάδων ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 29% περίπου των µεικτών 

ενσώµατων ακινητοποιήσεων, ύψους 9.091 χιλιάδων ευρώ. 

 

Οι καθαρές επενδύσεις των ασώµατων ακινητοποιήσεων ανέρχονται σε 210.196 

χιλιάδες ευρώ έναντι των 207.638 χιλιάδων ευρώ του προηγούµενου έτους. Η 

αύξηση κατά 2.558 χιλιάδες ευρώ οφείλεται σε επενδύσεις ύψους 13.927 χιλιάδων 

ευρώ, πέραν των αντίστοιχων αποσβέσεων ύψους 11.370 χιλιάδων ευρώ. Οι εν 

λόγω επενδύσεις αφορούν κυρίως το δικαίωµα χρήσης των δικτύων ιδιοκτησίας 

τρίτων. Η µεικτή αξία αυξάνεται κατά 13.927 χιλιάδες ευρώ και οι σωρευµένες 

αποσβέσεις, παρουσιάζοντας αύξηση 11.370 χιλιάδων ευρώ, διαµορφώνονται στο 

ποσό των 87.138 χιλιάδων ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 29% περίπου των µεικτών 

ασώµατων ακινητοποιήσεων, ποσού 297.333 χιλιάδων ευρώ. 

 

Το καθαρό κεφάλαιο χρήσης διαµορφώνεται από το ποσό των (5.761) χιλιάδων 

ευρώ του έτους 2010 στο ποσό των (5.262) χιλιάδων ευρώ του έτους 2011, όπως 

επισηµαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
(σε χιλιάδες ευρώ)

 

Καθαρό κεφάλαιο χρήσης 31.12.2010 31.12.2011 Απόλυτες Τιµές %

Αποθέµατα 1.806 1.692 (115) -6%

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 28.389 35.632 7.243 26%

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 1.631 1.688 56 3%

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (22.910) (26.081) (3.171) 14%

Φορολογικές υποχρεώσεις (3.189) (3.658) (469) 15%

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (60) (3.744) (3.684) 6149%

Αναβαλλόµενα έσοδα (6.754) (6.379) 375 -6%

Επιχορηγήσεις παγίων (4.924) (4.665) 259 -5%

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 251 254 4 2%

ΣΥΝΟΛΟ (5.761) (5.262) 499 -9%

∆ιαφοροποιήσεις

 

 

Η µείωση του καθαρού κεφαλαίου χρήσης οφείλεται στις κατωτέρω µεταβολές: 

 

 Στη µείωση των αποθεµάτων κατά 115 χιλιάδες ευρώ. 

 Στην αύξηση των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων κατά 7.243 χιλιάδες ευρώ. 

 Στην αύξηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης κατά 56 χιλιάδες ευρώ. 

 Στην αύξηση των εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων κατά 3.171 χιλιάδες ευρώ. 

 Στην αύξηση των φορολογικών υποχρεώσεων κατά 469 χιλιάδες ευρώ. 
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 Στην αύξηση των λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά 3.684 χιλιάδες ευρώ. 

 Στη µείωση των αναβαλλόµενων εσόδων κατά 375 χιλιάδες ευρώ. 

 Στη µείωση των επιχορηγήσεων παγίων κατά 259 χιλιάδες ευρώ. 

 Στην αύξηση των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων κατά 4 χιλιάδες ευρώ. 

 

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, ύψους 637 χιλιάδων ευρώ, θεωρούνται 

επαρκείς από την Εταιρεία, σύµφωνα και µε τις εκτιµήσεις των Νοµικών της 

Συµβούλων. 

 

Στις λοιπές υποχρεώσεις περιλαµβάνεται η υποχρέωση καταβολής προστίµου 

ποσού 455 χιλιάδων ευρώ περίπου που επιβλήθηκε σε συνέχεια της απόφασης της 

Επιτροπής Ανταγωνισµού περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, η οποία εκδόθηκε 

το Σεπτέµβριο του 2011. Τον Ιανουάριο του 2012, η Εταιρεία προέβη στην 

καταβολή του προστίµου, παρότι συνεχίζει την προσφυγή που είχε υποβάλει το 

Νοέµβριο του 2011, σε σχέση µε την οποία, σύµφωνα µε τη γνώµη των Νοµικών 

Συµβούλων, η Εταιρεία θεωρεί ότι έχει πολλές πιθανότητες να δικαιωθεί και να 

επιτύχει την επιστροφή του ποσού στο σύνολό του. 

 

Η αύξηση του ακινητοποιηµένου κεφαλαίου σε συνδυασµό µε την αύξηση του 

κεφαλαίου χρήσης, που αντισταθµίζονται εν µέρει από την αύξηση του κονδυλίου 

αποζηµιώσεων προσωπικού, είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση του καθαρού 

επενδεδυµένου κεφαλαίου κατά 2.817 χιλιάδες ευρώ, ποσοστό 1%. 

 

Η αξία της καθαρής θέσης ανέρχεται στο ποσό των 264.844 χιλιάδων ευρώ και 

παρουσιάζει µείωση 62.091 χιλιάδων ευρώ, ποσοστό 19% περίπου, έναντι του 

έτους 2010. Η µείωση κατά 62.091 χιλιάδες ευρώ προκύπτει από τη µείωση του 

µετοχικού κεφαλαίου κατά 70.000 χιλιάδες ευρώ, η οποία εγκρίθηκε από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων το Μάιο του 2011 και διενεργήθηκε κατά 

τη διάρκεια του Ιουλίου, από τη διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους ύψους 

15.714 χιλιάδων ευρώ, που αντισταθµίζονται εν µέρει από το καθαρό αποτέλεσµα 

της χρήσης ύψους 23.623 χιλιάδων ευρώ. 

 

Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά διαθέσιµα ανέρχονται σε 53.993 χιλιάδες ευρώ, 

παρουσιάζοντας µείωση 64.908 χιλιάδων ευρώ ως προς τα καθαρά 

χρηµατοοικονοµικά διαθέσιµα ύψους 118.901 χιλιάδων ευρώ στις 31.12.2010. Η 

µείωση κατά 64.908 χιλιάδες ευρώ οφείλεται κυρίως στη µείωση του µετοχικού 

κεφαλαίου κατά 70.000 χιλιάδες ευρώ που διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια του 

Ιουλίου 2011, και η οποία αντισταθµίζεται εν µέρει από τις ταµειακές ροές, ύψους 

5.092 χιλιάδων ευρώ, που δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2011 από 
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την Εταιρεία. 

 

Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση διαµορφώνεται ως εξής: 

 

 

(σε χιλιάδες ευρώ)

Καθαρό Αποτέλεσµα Ταµειακών Ροών από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 31.219

Μερίσµατα πληρωθέντα (15.714)

Μείωση κεφαλαίου (70.000)

Καθαρό Αποτέλεσµα Ταµειακών Ροών από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (10.413)

Free cash flow (64.908)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 118.901

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης 53.993

Μείωση ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων (64.908)
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ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 
1.   ∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 

(α) Οικονοµικής ∆ιαρθρώσεως '' 2011 '' '' 2010 ''

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ/ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,29 0,41

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5,88 8,55

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1,21 1,51

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3,07 5,71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ / ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 0,67 0,82

2.   ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(β) Αποδόσεως και Αποδοτικότητας

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 15,37% 13,49%

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ/Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 12,20% 7,67%

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ 18,54% 16,74%

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ/ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 58,02% 37,51%

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9,19% 5,62%

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 8,92% 5,06%

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 22,98% 21,704%

3.   ∆ΕΙΚΤΕΣ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

'' 2011 '' '' 2010 ''

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων 6,36 5,33

∆ιάρκεια παραµονής των αποθεµάτων σε µέρες 57 68

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 7,26 7,75

∆ιάρκεια ηµερών είσπραξης των απαιτήσεων 50 47

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων 0,71 0,57

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνόλου Ενεργητικού 0,45 0,34  
 

 



 

Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

 20 

∆ιαχείριση κινδύνων 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους 

αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό 

κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της 

Εταιρείας εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και 

επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη 

χρηµατοοικονοµική απόδοσή της. 

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία της 

Εταιρείας, η οποία λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για 

την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση 

συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και 

ο πιστωτικός κίνδυνος. 

α)   Κίνδυνοι αγοράς 

i) Κίνδυνος συναλλαγµατικών ισοτιµιών 

Η Εταιρεία λειτουργεί και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Η έκθεση της Εταιρείας σε 

συναλλαγµατικό κίνδυνο περιορίζεται µόνο στη προµήθεια υλικών και κάποιων 

υπηρεσιών. Οι συναλλαγές αυτές δεν είναι ουσιαστικές για την λειτουργία της 

Εταιρείας. Εποµένως, δεν χρησιµοποιείται κάποιο χρηµατοοικονοµικό εργαλείο για την 

µείωση αυτού του κινδύνου. Τυχόν επιπτώσεις από διακυµάνσεις των τιµών 

συναλλάγµατος ενσωµατώνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.  

ii) Κίνδυνος χρηµατιστηριακής τιµής προϊόντων 

Η Εταιρεία αγοράζει και διανέµει το φυσικό αέριο µόνο σε Ευρώ αλλά έχει µια 

σηµαντική έκθεση κινδύνου στις τιµές προϊόντων του φυσικού αερίου δεδοµένου ότι το 

κόστος του επηρεάζεται από τις διακυµάνσεις στις τιµές του πετρελαίου και οι τιµές 

πώλησης είναι ρυθµισµένες σε σχέση µε τα ανταγωνιστικά καύσιµα. Η Εταιρεία 

αντισταθµίζει κατά ένα µεγάλο µέρος αυτόν τον κίνδυνο µε το να µεταβιβάζει τις 

αυξήσεις τιµών στους πελάτες και δεν χρησιµοποιεί αντισταθµιστικά προϊόντα και 

υπηρεσίες 

iii) Κίνδυνος τιµών επιτοκίων 

Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο αναφορικά µε τις αλλαγές στις τιµές των επιτοκίων 

συνδέεται κατά κύριο λόγο µε τις βραχυπρόθεσµες οφειλές της. Οι επενδύσεις αφορούν 

κυρίως σε προθεσµιακές καταθέσεις ή καταθέσεις όψεως προκειµένου να διασφαλιστεί 
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η ρευστότητα. Η Εταιρεία δεν αντισταθµίζει τους κινδύνους από τις επενδύσεις της ή 

από τα δάνεια. 

β)   Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο µεγαλύτερος πιστωτικός κίνδυνος (καθαρός από την αξία των ενεχύρων ή άλλων 

εγγυήσεων) σε περίπτωση που τα αντισυµβαλλόµενα µέρη δεν ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις τους αναφορικά µε κάθε κατηγορία αναγνωρισµένου χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου, είναι η τρέχουσα αξία των εν λόγω απαιτήσεων, όπως 

εµφανίζονται στον ισολογισµό µείον την αξία των εγγυήσεων/ενεχύρων. 

Σχετικά µε την πιστωτική πολιτική της Εταιρείας αναφέρουµε ότι όλοι οι πελάτες έχουν 

πίστωση 20 ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης των λογαριασµών τους, εκτός από 

τους πελάτες που είναι ΝΠ∆∆ όπου η πίστωση έχει οριστεί στις 40 ηµέρες. 

γ)   Κίνδυνος ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τη 

διατήρηση ικανοποιητικών µετρητών και ισοδυνάµων στοιχείων και την επάρκεια 

χρηµατοπιστωτικής διευκόλυνσης, η οποία δεν έχει χρησιµοποιηθεί από την Εταιρεία 

µέχρι τώρα. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί την ρευστότητα της Εταιρείας µε βάση τις 

ανάγκες των ταµειακών εισροών και εκροών της. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ 

 

Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. στις 31 

∆εκεµβρίου 2011 εµφανίζει καθαρό αποτέλεσµα ύψους 23.623.315,49 ευρώ. 

 

Προτείνεται η διανοµή του κέρδους χρήσης ποσού 23.603.315,49 ευρώ ως εξής: 

 

 

Τακτικό αποθεµατικό 1.181.165,77 

Μερίσµατα προς διανοµή 22.442.149,72 

Σύνολο 23.623.315,49 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 προβλέπεται η απόκτηση 11.724 νέων 

καταναλωτών και η πώληση περίπου 205,7 εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων φυσικού 

αερίου. 

 

Προβλέπεται ότι η χρήση του έτους θα κλείσει µε θετικό αποτέλεσµα. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

∆εν υπήρξαν γεγονότα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης 

∆εκεµβρίου 2011, που να επηρεάζουν σηµαντικά την κατανόηση των Οικονοµικών 

Καταστάσεων και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα 

κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 



 

Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
31 ∆εκεµβρίου 2011 
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Θεσσαλονίκη,   07-02-2012 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

ΚΑΪΣΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Α.∆.Τ.:  Ε  052342 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς 
την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που αποτελείται από 23 σελίδες, είναι 
αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 07/02/2012. 

 

Αθήνα,   07-02-2012 

 

 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

 

ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙ∆ΗΣ 

       ΑΜ ΣΟΕΛ 15881 

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 

    ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

      11ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ 

14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

  Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 107 

 


