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Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας από τη σελίδα 23 έως και τη σελίδα 49 εγκρίθηκε κατά τη
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 26.03.2018.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.
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Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρεία
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής Εταιρεία), που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Μηλιώνη, αρ. 8:
1.
2.
3.
4.
5.

Ιάσων Ρουσόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ιωάννης Μάργαρης του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ελένη Ζαρίκου του Νικολάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Δαρούσος Ευάγγελος του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Καρακατσάνης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

υπό την ως άνω ιδιότητά μας, δηλώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε:
(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 01.02-31.12.2017, οι οποίες
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της
Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως
σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και
(β) η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την
εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει και τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει
της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Ι. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ

Ε. ΖΑΡΙΚΟΥ

ΑΔΤ. Χ085318

ΑΔΤ. ΑΒ286541

ΑΔΤ. Φ135240
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Β. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
(ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.)
Eπι των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
η
για την χρήση από 1η Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην πρώτη εταιρική χρήση της ΑΔΜΗΕ
Συμμετοχών Α.Ε. (01.02-31.12.2017) και παρέχει χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική
κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. Στην Έκθεση περιγράφονται
τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την πρώτη εταιρική χρήση 2017 και η επίδρασή
τους στις οικονομικές καταστάσεις, οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η εταιρεία,
ενώ παρατίθενται και ποιοτικού χαρακτήρα στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων
του. Τέλος, περιλαμβάνονται οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και
συνδεδεμένων προσώπων.
Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, είναι εναρμονισμένη με το
α
άρθρο 43 του Κ.Ν 2190/1920 και συνοδεύει την ετήσια οικονομική έκθεση της αυτής χρήσης.
1. Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
α. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου, στόχοι και βασικές αξίες
Η Εταιρεία έχει την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («η Εταιρεία») και το
διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.».
Στα πλαίσια υλοποίησης του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ βάσει του
Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την από 17.01.2017
απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. της ΔΕΗ αποφασίστηκε: α) η σύσταση της Εταιρείας, β) η εισφορά στην
Εταιρεία μετοχών του ΑΔΜΗΕ που κατέχει η ΔΕΗ και αντιπροσωπεύουν 51% του μετοχικού κεφαλαίου
του ΑΔΜΗΕ, και γ) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με εις είδος επιστροφή στους μετόχους
της ΔΕΗ του συνόλου (100%) των μετοχών της Εταιρείας. Η ως άνω μεταβίβαση από τη ΔΕΗ στην
Εταιρεία μετοχών του ΑΔΜΗΕ που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου αυτού,
έλαβε χώρα την 31.03.2017, ενώ η σχετική πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας έγινε με το υπ’ αριθ. 4/31.03.2017 πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 18.05.2017. (σημ.13). Ως εκ τούτου, η Εταιρεία καθίσταται μέτοχος του
51% του ΑΔΜΗΕ και η συμμετοχή λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης ως Κοινοπραξία κατά την
έννοια του ΔΠΧΑ 11 – “Από κοινού συμφωνίες” (σημ.2.5).
Ο σκοπός της Εταιρείας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα εξής:
α. Την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ανωτέρω συμμετοχή και την συμμετοχή στην
λειτουργία νομικών προσώπων.
β. Την ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε άλλης επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή ή την
αλλοδαπή.
γ. Οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια είναι συναφής ή προάγει τον ανωτέρω σκοπό.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις είναι οι πρώτες που δημοσιεύει η εταιρεία από την ημερομηνία
σύστασης της ήτοι 01/02/2017 και δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία αναφοράς για την προηγούμενη
χρήση.
Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ημερομηνία εισαγωγής της
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Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι η 19/06/2017.
Οι οικονομικές καταστάσεις της μη εισηγμένης συγγενούς Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναρτώνται στην
διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας www.admie.gr.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας
www.admieholding.gr.
β. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης
Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη
λειτουργία της ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της δραστηριοποιούνται πλήρως για
την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της.
Η Εταιρεία διαθέτει ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η
ανεξαρτησία και η πλήρης διαφάνεια λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, η λειτουργία της
εποπτεύεται από το Δ.Σ. και από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.
γ. Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων και των ενσώματων και άυλων περιουσιακών
στοιχείων
Επισκόπηση αποτελεσμάτων χρήσης 2017
Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους ανήλθαν σε 26.819 χιλ. ευρώ. Το ποσό
περιλαμβάνει κέρδη 24.024 χιλ ευρώ και από το 51% της συμμετοχής στην συγγενή ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και
λοιπά συνολικά εισοδήματα ποσού 3.778 χιλ ευρώ (αναλογία 51% επί των λοιπών εισοδημάτων της
συγγενούς).
Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε 983 χιλ. ευρώ κατά την σύσταση και το πρώτο χρόνο
λειτουργίας της Εταιρείας, συμπεριλαμβάνονται επίσης τα έξοδα εισαγωγής της Εταιρείας στο
Χρηματιστήριο Αθηνών.
Τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή της Εταιρείας ανήλθαν σε 0,12 ευρώ.
Σε επίπεδο ισολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας στις 31.12.2017 ήταν 2.181 χιλ ευρώ. Τα
ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 518.659 χιλ. ευρώ
Η Εταιρεία εντός της χρήσης 2017 έλαβε δάνειο από την ΔΕΗ Α.Ε. ύψους 831 χιλ. ευρώ για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της. Το ποσό του δανείου αποπληρώθηκε εντός της χρήσης 2017
από το προμέρισμα που δόθηκε από την συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε στις 12/10/2017, βάσει της υπ’
αριθμ. 45 απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο στις 21 Αυγούστου 2017.
Το ποσό που εκταμιεύθηκε στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αντιστοιχεί στην συμμετοχή της Εταιρείας
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών επί του 50% των καθαρών κερδών του ΑΔΜΗΕ Α.Ε βάσει λογιστικής κατάστασης
που κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ για το α’ τρίμηνο 2017. Το μέρισμα για την χρήση 2017 τελεί υπό την
έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει εντός του 2018.
Οι αμοιβές των μελών της Διοίκησης της Εταιρείας , κατά την χρήση 01.02-31.12.2017 ανήλθαν σε 40
χιλ. ευρώ μικτές αποδοχές ,τα οποία αφορούν αμοιβές για παραστάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας.
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (και τις
οικογένειες αυτών).
Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω έχουν πραγματοποιηθεί με τους συνήθεις όρους της
αγοράς.
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Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία
Η εταιρεία διαθέτει ενσώματα και άυλα στοιχεία αναπόσβεστης αξίας 14 χιλιάδων ευρώ τα οποία
αποτελούνται κυρίως από έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λογισμικά προγράμματα στο πλαίσιο
της λειτουργίας της Εταιρείας.
2. Κυριότεροι κίνδυνοι
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας επηρεάζονται από τα παρακάτω είδη κινδύνου:
Κίνδυνος επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας
Ενδεχόμενοι περιορισμοί στην καταβολή ή την είσπραξη μερίσματος ή ενδεχόμενη αδυναμία καταβολής
μερίσματος ή καταβολή μειωμένου μερίσματος από τη Συγγενή δύνανται να οδηγήσουν σε αδυναμία
κάλυψης από την Εταιρεία των λειτουργικών και λοιπών της εξόδων.
Κίνδυνοι που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της ΑΔΜΗΕ
Η δραστηριότητα του ΑΔΜΗΕ υπόκειται σε αυστηρό και περίπλοκο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,
που αφορά την εκ μέρους του διαχείριση του ΕΣΜΗΕ, και σε αυξημένες εποπτικές υποχρεώσεις.
Ενδεχόμενες μεταβολές του σχετικού θεσμικού πλαισίου μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τα
αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και την χρηματοοικονομική θέση του ΑΔΜΗΕ και κατά συνέπεια το
διανεμόμενο μέρισμα. Επίσης ενδέχεται να προκαλέσουν κεφαλαιακές ανάγκες στη Συγγενή τις οποίες
θα κληθούν να καλύψουν οι μέτοχοι της Συγγενούς μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση για τη λειτουργία και
ανάπτυξη της Εταιρείας. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας μέσω της παρακολούθησης
και προγραμματισμού των ταμειακών της ροών, και δρα κατάλληλα μέσω της εξασφάλισης κατά το
δυνατόν επαρκών πιστωτικών ορίων και ταμειακών διαθεσίμων. Η εταιρεία έλαβε προμέρισμα εντός του
2017 από τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. το οποίο επαρκεί για την κάλυψη των χρηματοοικονομικών αναγκών της και
έχει επενδυθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Επίσης εντός της χρήσης 2018 αναμένεται να λάβει μέρισμα (επιπλέον του εισπραχθέντος
προμερίσματος στη χρήση 2017) από την συγγενή εταιρεία ύψους περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ.
3. Περιβαλλοντικά ζητήματα
Η εταιρεία λόγω της φύσης της δραστηριότητας της δεν εγείρει περιβαλλοντικά ζητήματα.
4. Εργασιακά ζητήματα
Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της
Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην
εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές
δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη στις αναθέσεις καθηκόντων
ευθύνης διοικητικών στελεχών είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα
προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου.
Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα
κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε
συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.
Η πολιτική της Εταιρείας, στον τομέα αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΟΣΑ ή του
Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO).
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α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλου,
θρησκείας,μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών)
Η Εταιρεία στις 31.12.2017 απασχολούσε, ως τακτικό προσωπικό, 3 εργαζομένους διαφορετικών
φύλων και ηλικιών και πάγια πολιτική της Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους
εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών.
Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά
προβλήματα.
β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική
Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία.

ελευθερία

γ) Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη
προϋπόθεση στην λειτουργία της Εταιρείας. Η Εταιρεία διαθέτει « τεχνικό ασφαλείας» σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία διατηρεί στους χώρους εργασίας υλικά ( φάρμακα, επιδέσμους κ.λπ )
«πρώτων βοηθειών».
5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) & μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) και
πρόσθετες εξηγήσεις
Παρακάτω αναφέρονται οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες που χρησιμοποιεί η εταιρεία:
2017
Κέρδη προ Φόρων Τόκων και
Αποσβέσεων EBITDA
Δείκτης Γενικής Ρευστότητας
Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας
Ταμειακή Ρευστότητα
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE)
Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROA)
Απόδοση του απασχολούμενου
κεφαλαίου (ROCE)

23.051
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό- Αποθέματα
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Κέρδη μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Κέρδη μετά από φόρους
Σύνολο Ενεργητικού
Κέρδη προ Τόκων και Φόρων
Σύνολο Ενεργητικού-Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

=

0,60

=

0,60

=

0,58

=

5%

=

5%

=

4%

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις είναι οι πρώτες που δημοσιεύει η εταιρεία από την ημερομηνία
σύστασης της που ήταν η 01/02/2017 και δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία αναφοράς για την
προηγούμενη χρήση.
6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας
Προοπτικές για το 2018
Δεδομένης της φύσης των δραστηριοτήτων αλλά και της υγιούς χρηματοοικονομικής κατάστασης της
Εταιρείας για το 2018, η διοίκηση θα προσπαθήσει να διατηρήσει την κερδοφόρα πορεία της. Σ’ αυτό θα
συνδράμει και η βούλησή της για εξορθολογισμό των δαπανών και ενίσχυση των δραστηριοτήτων που
αποφέρουν έσοδα.
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7. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης
Η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης για την χρήση 2017.
8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην
παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920
Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια της χρήσης 2017.
9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας
Η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.
10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων»
Η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 51% στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και κατέχει 232 εκατομμύρια μετοχές,
σχετική αναφορά για τους κινδύνους της συμμετοχής αυτής γίνεται ανωτέρω στην παρ. 2 για τον
κίνδυνο επιχειρηματικής δραστηριότητας.
11. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2017 εκταμιεύθηκε δάνειο από την ΔΕΗ Α.Ε. ποσού 831 χιλ.
ευρώ το οποίο και εξοφλήθηκε εξ ολοκλήρου εντός της χρήσης 2017.
Δεν υπάρχουν λοιπές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
12. Σημαντικά Γεγονότα της χρήσης 2017
-Στις 19/06/2017 η εταιρεία εισήχθη στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
-Η εταιρεία έλαβε προμέρισμα ύψους 3.730 χιλ ευρώ εντός της χρήσης 2017 από την συγγενή εταιρεία
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Μερισματική πολιτική
Το Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδρίασε στις 26 Μαρτίου 2018 αποφάσισε για την μερισματική
πολιτική της εταιρείας, να υιοθετήσει τη συνδυαστική χρήση διανομής μερισμάτων και προμερισμάτων
με απώτερο στόχο την μεταβίβαση στους μετόχους της Εταιρείας της μέγιστης δυνατής προσόδου από
τα μερίσματα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Για την χρήση 2017 δεν θα γίνει διανομή μερίσματος, καθώς τα κέρδη της χρήσης 2017 προκύπτουν εξ
αποτιμήσεως της συμμετοχής μας στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ως μη πραγματοποιηθέντα κέρδη δεν
προτείνεται να διανεμηθούν. Εντούτοις, το 2018 και μετά την έγκριση της διάθεσης των κερδών της
χρήσης 2017 από την Τακτική Γενική Συνέλευση της συγγενούς ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η Διοίκηση προτίθεται να
προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, την διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου
ποσοστού, ήτοι το 50% του μερίσματος που θα λάβει από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως προμέρισμα.
13. Λοιπές πληροφορίες για την εταιρεία
α) Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
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Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ύψος των 491.840 χιλ. ευρώ διαιρούμενο σε
232.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,12 ευρώ η κάθε μια και είναι ολοσχερώς
κατεβλημένο. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, έχουν
εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό της Εταιρείας και καθορίζονται από το Νόμο.
Η εταιρεία την 31.12.2017 δεν κατείχε ίδιες μετοχές.
β) Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ του
καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβαση τους.
γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές
Kατά την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2017 τα πρόσωπα που διατηρούν σημαντική άμεση ή έμμεση συμμετοχή κατά την έννοια
των άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007 είναι:



Η Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ ΑΕ με ποσοστό 51,1% (118.605.114 μετοχές)
Η SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTOR LLP με ποσοστό 12.9% (30.014.813 μετοχές),
η οποία έχει την ιδιότητα διαχειριστή επενδύσεων για τους παρακάτω πελάτες της: Silchester
International Investors International Value Equity Trust, Silchester International Investors
International Value Equity Group Trust, Silchester International Investors International Value
Equity Taxable Trust, The Calleva Trust, Silchester International Investors Tobacco Free
International Value Equity Trust.

δ) Μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου στους κατόχους
τους.
ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Δεν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.
στ) Συμφωνίες μεταξύ μετόχων της Εταιρείας
Δεν υφίστανται συμφωνίες μετόχων, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των
μετοχών της Εταιρείας ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.
ζ) Κανόνες για το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς
και για την τροποποίηση του Καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον
κ.ν. 2190/1920
Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του, δεν διαφοροποιούνται
από τις προβλέψεις των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920.
η) Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών, για την έκδοση νέων μετοχών
ή την αγορά ίδιων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920
Η Εταιρεία κατά την λήξη της κλειόμενης χρήσης δεν κατείχε ίδιες μετοχές.
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θ) Σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η Εταιρεία και οι οποίες τίθεται σε ισχύ,
τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας
πρότασης
Δεν υφίστανται συμφωνίες οι οποίες έχουν τεθεί σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση
αλλαγής του ελέγχου της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

ι) Σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η Εταιρεία με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή με
το προσωπικό της
Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το
προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους
εξαιτίας δημόσιας πρότασης.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2018
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Ιάσων Ρουσόπουλος
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Γ.ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Η παρούσα έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας περιέχει πληροφορίες αναφορικά με τα
ζητήματα της του άρθρου 43ββ του Κ.Ν. 2190/1920 κατά την ημερομηνία αναφοράς της 31.12.2017.
Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Η Εταιρεία, με σκοπό την προώθηση της εταιρικής διακυβέρνησης, έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής ο «Κώδικας») όπως αυτός διαμορφώθηκε από το Ελληνικό
Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, πρωτοβουλία της ΕΧΑΕ και του Σ.Ε.Β., και τον οποίο
χρησιμοποιεί σαν σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης που
εφαρμόζει. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τους υποχρεωτικούς κανόνες που ορίζονται από τη σχετική
νομοθεσία που επιβάλλει τη συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο
Διοικητικό Συμβούλιο, την υιοθέτηση κανονισμού λειτουργίας καθώς και σύσταση επιτροπής ελέγχου για
την εποπτεία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου γενικότερα (Ν.
4449/2017 όπως ισχύει).
Ο Κώδικας είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://admieholding.gr
Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις γενικές αρχές αυτού του Κώδικα.
B. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
1. Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας περιλαμβάνει τις πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές
που εφαρμόζει η Εταιρεία για την διασφάλιση της επίτευξης των εταιρικών της στόχων, την προστασία
και παρακολούθηση των περιουσιακών της στοιχείων και την διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων.
Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται με ευθύνη του Δ.Σ. και εποπτεύεται από την Επιτροπή
Ελέγχου.
Στο παραπάνω πλαίσιο, το Δ.Σ. έχει θεσμοθετήσει διαδικασίες και πολιτικές για τον ορθό έλεγχο και
καταγραφή των εσόδων και δαπανών καθώς και την παρακολούθηση της κατάστασης και της αξίας των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας και των συμμετοχών της σύμφωνα με τα
Δ.Λ.Π., την εταιρική και τη φορολογική νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή αποτύπωση της
οικονομικής θέσης και των επιδόσεών της μέσω των οικονομικών καταστάσεων, εκθέσεων του Δ.Σ. και
της κατάστασης επενδύσεων. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας έχει ως κύριο αντικείμενο
δραστηριότητας την εξέταση της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου για να διαπιστώσει εάν
το υπάρχον σύστημα παρέχει ικανοποιητική διασφάλιση ότι οι αντικειμενικοί στόχοι και επιδιώξεις της
Εταιρείας θα εκπληρωθούν αποτελεσματικά και οικονομικά. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού
παρέχει στην διοίκηση αναλύσεις, αξιολογήσεις, προτάσεις, συμβουλές και πληροφορίες για τις
ελεγχθείσες δραστηριότητες.
2. Διαχείριση κινδύνων της Εταιρείας
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

σε

σχέση

με

την

διαδικασία

σύνταξης

των

Οι διαδικασίες και οι πολιτικές για τη διαχείριση κινδύνων σχεδιάζονται από τον υπεύθυνο Κανονιστικής
Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν τεθεί από το
Δ.Σ., οι οποίοι μεταξύ άλλων στοχεύουν στον έλεγχο και την ορθή καταγραφή των εσόδων και δαπανών
καθώς και την παρακολούθηση της κατάστασης και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων της Εταιρείας και των συμμετοχών της σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., την εταιρική και την
φορολογική νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή αποτύπωση της οικονομικής θέσης και των
επιδόσεών της μέσω της ετήσιας οικονομικής έκθεσης και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
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Στις διαδικασίες και πολιτικές αυτές, οι οποίες εφαρμόζονται από τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες,
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: Η εφαρμογή συγκεκριμένων λογιστικών αρχών και παραδοχών και η
διαδικασία παρακολούθησης της τήρησής τους από ανεξάρτητους ελεγκτές και εκτιμητές. Η σύνταξη
προϋπολογισμών και η παρακολούθηση της υλοποίησης τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων μέσω
αναφορών προς το Δ.Σ.. Η τήρηση των βιβλίων της Εταιρείας σε αξιόπιστο μηχανογραφικό σύστημα με
την παράλληλη εφαρμογή κανόνων ασφαλείας και περιορισμού πρόσβασης σε αυτά. Η έγκριση των
εσόδων και δαπανών, η παρακολούθηση της τήρησης των όρων που αφορούν τις σχετικές συμβάσεις
και η έγκριση των παραστατικών και πληρωμών. Η παρακολούθηση και αναφορά των συναλλαγών,
απαιτήσεων και υποχρεώσεων με συνδεδεμένα μέρη. Για τον έλεγχο της αποδοτικότητας των
διαδικασιών αυτών, το Δ.Σ. υποστηρίζεται από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου μέσω τακτικών
ελέγχων, και αναλύσεων των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας στα πλαίσια της προσπάθειας για την
βελτίωση των υφιστάμενων πολιτικών και διαδικασιών.
Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, συγκαλούμενο από το ΔΣ και δικαιούμενο
να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, στο οποίο δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι, είτε
αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε
προβλεπόμενη διαδικασία. Το ΔΣ διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι
οποίοι ενημερώνονται για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση,
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, των δικαιωμάτων τους κατά τη Γενική
Συνέλευση.
Αναλυτικότερα σχετικά με την προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
Ν. 3884/2010, η Εταιρεία αναρτά στο ιστότοπο της είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική
Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με:
 την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,
 τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και των προθεσμιών
εντός των οποίων τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν,
 τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης μέσω πληρεξουσίου και τα
χρησιμοποιούμενα έντυπα για ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου,
 την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων των
αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων,
 (εφόσον υπάρχει θέμα εκλογής μελών) τον προτεινόμενο κατάλογο υποψήφιων μελών του ΔΣ και τα
βιογραφικά τους και
 το συνολικό αριθμό των μετοχών των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της σύγκλησης.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Πρόεδροι των επιτροπών του ΔΣ
παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και
ενημέρωση επί θεμάτων που τίθενται προς συζήτηση και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι
μέτοχοι. Επιπλέον, στη Γενική Συνέλευση οφείλει να παρίσταται και ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου
της Εταιρείας.
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Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ΔΣ, ή όταν
κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα, εκτελεί προσωρινά αυτός, που ορίζεται
από τον Πρόεδρο. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική
Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έναν
γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να διαθέτει
επαρκή χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων από τους μετόχους. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος που εμφανίζεται με την ιδιότητα αυτή στα αρχεία
του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν
προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας.
Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο εφόσον το επιθυμεί. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις προβλέψεις του καταστατικού
της Εταιρείας. Το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης
καθίστανται διαθέσιμα στον ιστότοπο της Εταιρείας τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, προσδιορίζοντας
για κάθε απόφαση τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του
μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι αυτές, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς
και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών. Περαιτέρω,
περίληψη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθίσταται διαθέσιμη στον ιστότοπο της
Εταιρείας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Δ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ Ή ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΚΑΙ

ΤΩΝ

ΑΛΛΩΝ

Διοικητικό συμβούλιο
Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ
Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του ΔΣ είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της
μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Το
ΔΣ είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της
περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού
της Εταιρείας, και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.
Το ΔΣ μπορεί να αναθέτει, ολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε έναν ή
περισσότερους από τους υπαλλήλους της Εταιρείας ή εν γένει σε τρίτα πρόσωπα / μη μέλη αυτού τις
εξουσίας του, εκτός εάν άλλως ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου. Τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ
μπορούν να υποβάλλουν, ο καθένας χωριστά ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από
αυτές του ΔΣ προς την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. Το ΔΣ ορίζει
τον Εσωτερικό Ελεγκτή της Εταιρείας, ο οποίος εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. Τα μέλη του
ΔΣ της Εταιρείας οφείλουν να συνεργάζονται με τον Εσωτερικό Ελεγκτή και να του παρέχουν
πληροφορίες και, γενικά, να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο του. Η διοίκηση της Εταιρείας οφείλει
να παρέχει στον Εσωτερικό Ελεγκτή όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση του έργου του.
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Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ
Η Εταιρεία διοικείται από το ΔΣ, που αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται
από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι τριετής και
παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η
οποία δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Τα μέλη του ΔΣ, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και
ελεύθερα ανακλητοί. Το ΔΣ αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα,
εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Το ΔΣ μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες
Συμβούλους από τα μέλη του καθορίζοντας, συγχρόνως, και τις αρμοδιότητές τους, καθορίζει δε και
εξουσιοδοτεί τα πρόσωπα που υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας δεσμεύοντας
αυτήν. Ο Πρόεδρος του ΔΣ διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται,
αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά
από απόφαση του ΔΣ, ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Αν κενωθούν για οποιονδήποτε λόγο θέσεις μελών ΔΣ και δεν είναι εφικτή η αναπλήρωσή τους από τα
εκλεγέντα από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωματικά μέλη, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι
τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους
που αντικαθίσταται.
Το ΔΣ της Εταιρείας αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Ειδικότερα: (α) Εκτελεστικά
μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα της διοίκησης της Εταιρείας και έχουν
την εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησής της. Το έργο των εκτελεστικών μελών του ΔΣ είναι η
ενασχόληση με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας. Το ΔΣ, με αποφάσεις του, μπορεί να
τους αναθέτει συγκεκριμένους τομείς δράσης. Τα μέλη αυτά μπορούν να προΐστανται υπηρεσιών και να
επικουρούν σε γενικές γραμμές το Διευθύνοντα Σύμβουλο στο έργο του. (β) Τα μη εκτελεστικά μέλη δεν
έχουν διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία. Είναι επιφορτισμένα γενικά με την προαγωγή όλων
των εταιρικών ζητημάτων, αλλά δεν ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διαχείρισης. Μετέχουν σε
συμβούλια, επιτροπές, ομάδες, καθώς και σε άλλα συλλογικά όργανα της Εταιρείας.
Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του
1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Τουλάχιστον δύο (2) εκ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να
είναι ανεξάρτητα κατά τους κανόνες του αρ. 4 παρ.1 του ν. 3016/2002. Για τον έλεγχο της ανεξαρτησίας,
η Εταιρεία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ, 7 οφείλει να υποβάλει στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ.
Η ιδιότητα των μελών του ΔΣ ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το ΔΣ, ενώ τα ανεξάρτητα μέλη
ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Εάν εκλεγεί από το ΔΣ προσωρινό μέλος, μέχρι την πρώτη Γενική
Συνέλευση, σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιοδήποτε λόγο
κατέστη έκπτωτο, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο. Το πρακτικό του ΔΣ, στο
οποίο ορίζεται η ιδιότητα του κάθε μέλους του ΔΣ ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού ή εκλέγεται
προσωρινό ανεξάρτητο μέλος σε αντικατάσταση άλλου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε
λόγο κατέστη έκπτωτο, υποβάλλεται, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
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Η σημερινή σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας , όπως διαμορφώθηκε από την απόφαση του Δ.Σ. της
28.02.2018 , είναι:
1. Ιάσων Ρουσόπουλος, Πρόεδρος
2. Ιωάννης Μάργαρης, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος
3. Ελένη Ζαρίκου, Μη εκτελεστικό μέλος
4. Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Ευάγγελος Δαρούσος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με στόχο την υποστήριξη του ΔΣ στα καθήκοντά του σχετικά με τη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. Η
Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Συγκροτείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2)
είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
ορίζεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.
Τουλάχιστον ένα (1) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή
συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου
στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., συγκροτούν την τριμελή επιτροπή ελέγχου, η σύνθεση της οποίας έχει
διαμορφωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28.02.2018 και αποτελείται από τους:
Ευάγγελος Δαρούσος , Πρόεδρος
Ελένη Ζαρίκου, Μέλος
Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, Μέλος
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει σκοπό τον συντονισμό των εποπτικών καθηκόντων του Δ.Σ. αναφορικά με
την ευθύνη του απέναντι στους μετόχους, επενδυτές και λοιπούς εταίρους για την διασφάλιση της
ακεραιότητας και αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων, την αποτελεσματικότητα του συστήματος
διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων, την αποτελεσματικότητα και γενικότερη απόδοση του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και τέλος την τήρηση των νόμων και λοιπών
ρυθμιστικών διατάξεων καθώς και του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας της Εταιρείας. Η επιτροπή ελέγχου
συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε τρίμηνο και ακολούθως ενημερώνει το Δ.Σ. για θέματα της αρμοδιότητάς
της.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής
ης
θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος,
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς
και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ
η
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της
ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται
περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια του
διορισμού μας σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου
Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία
και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη
μας.
Σημαντικότερα θέματα ελέγχου
Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν
εξέχουσας σημασίας στον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας
χρήσεως. Τα θέματα αυτά και οι σχετιζόμενοι κίνδυνοι ουσιώδους ανακρίβειας αντιμετωπίστηκαν στο
πλαίσιο του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της
γνώμης μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη για τα θέματα αυτά.
Σημαντικότερο θέμα ελέγχου

Αντιμετώπιση ελεγκτικού θέματος

Την 31.12.2017 η λογιστική αξία των
συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες (ή
οντότητες)
στις
χρηματοοικονομικές
καταστάσεις ανέρχεται σε ποσό € 519.572

Ο έλεγχός μας μεταξύ των άλλων
εστιάστηκε και στα ακόλουθα θέματα:
- Αξιολογήσαμε τις πληροφορίες και τα
δεδομένα που εξέτασε η διοίκηση σχετικά
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χιλ. περίπου και αποτελεί το σύνολο σχεδόν
του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Η διοίκηση της εταιρείας αναγνωρίζει την
επένδυση στη συγγενή εταιρεία
με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης, σύμφωνα με το
ΔΛΠ 28. Το πρότυπο αυτό προβλέπει ότι η
επένδυση σε μια συγγενή επιχείρηση
καταχωρίζεται αρχικά στο κόστος κτήσης και
η λογιστική αξία αυξάνεται ή μειώνεται για να
καταχωρήσει το μερίδιο του επενδυτή στα
κέρδη ή τις ζημίες της εκδότριας (ΑΔΜΗΕ
Α.Ε.) μετά την ημερομηνία της απόκτησης.
Το μερίδιο του επενδυτή επί του κέρδους ή
της ζημίας της εκδότριας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)
περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του
επενδυτή.

με την αναγνώριση της συμμετοχής στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης, εφαρμόζοντας
τις οδηγίες του ΔΛΠ 28.
- Επαναϋπολογίσαμε το μερίδιο της
εταιρείας στα κέρδη της συγγενούς το
οποίο αναγνωρίστηκε στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
και
συνολικού
εισοδήματος για τη χρήση που έληξε την
31/12/2017.
- Αξιολογήσαμε την επάρκεια και την
καταλληλόλητα των γνωστοποιήσεων στις
σημειώσεις
2.6
και
3
των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η περιοχή αυτή θεωρήθηκε σημαντική για
τον έλεγχό μας λόγω του ύψους των
συμμετοχών
στο
σύνολο
των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του
ύψους του εσόδου που προέρχεται από τη
συμμετοχή της εταιρείας στα αποτελέσματα
της συγγενούς.
Πληροφορίες σχετικά με τις λογιστικές
πολιτικές της εταιρείας για τις συμμετοχές σε
συγγενείς περιγράφονται στις σημειώσεις 2.6
και 3 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.
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Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση
επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, στις Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και στην προβλεπόμενη από το Ν. 3556/2007 Ετήσια Οικονομική Έκθεση, αλλά δεν
περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν
εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να
αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες
είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά
τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε
εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες
πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να
αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως
και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητές της, γνωστοποιώντας όπου
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση
της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να
ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τις δραστηριότητές της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική
επιλογή από το να προχωρήσει σ ’ αυτές τις ενέργειες.
Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 ν.4449/2017) της Εταιρείας έχει την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας
χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη
διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που
διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα
εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από
απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να
αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές
τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές
διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που
είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού
ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος,
καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
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 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
 Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότατα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή
εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της
έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η
Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές
χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.


Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο
εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις
σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε προς αυτούς όλες τις σχέσεις
και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και τα σχετικά
μέτρα προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση.
Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουμε τα θέματα
εκείνα που ήταν εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
τρέχουσας περιόδου και ως εκ τούτου αποτελούν τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
1.

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην έκθεση
αυτή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (μέρος Β),
σημειώνουμε ότι:
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του κ.ν.
2190/1920.
β) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με
τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ και δ’) του
άρθρου 43ββ του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017.
γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου”.
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2.

Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου

Η γνώμη μας επί των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι συνεπής με τη
Συμπληρωματική Έκθεσή μας προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που προβλέπεται από το
άρθρο 11 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

3.

Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών

Δεν παρείχαμε στην Εταιρεία μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του
κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 ή λοιπές επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές
υπηρεσίες.

4.

Διορισμός Ελεγκτή

Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας με την υπ αριθμ. 38194/311-2017 συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της Εταιρείας.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2018

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14421

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14941

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
(ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.)
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
για τη χρήση από 1η Φεβρουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:
Ενσώματα πάγια
‘Αυλα περιουσιακά στοιχεία
Επένδυση που λογιστικοποιείται με την μέθοδο της καθαρής
θέσης
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό:
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

Σημ.

31/12/2017

5.1
5.2
3

5
9
519.572

11

561
520.147

11
12

79
2.181
2.260

Σύνολο ενεργητικού

522.408

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια:
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

13
14

491.840
3.778
23.041
518.659

15
16

18
3.731
3.749
522.408

Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Σημ.

1/2/201731/12/2017

3

24.024

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ:
Αμοιβές προσωπικού
Αποσβέσεις
Παροχές τρίτων

4
5
6

(129)
(2)
(8)

Αμοιβές τρίτων

7

Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις που
λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής
θέσης

Φόροι – τέλη
Λοιπά έξοδα
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΧΡΗΜ/ΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ
Λοιπά συνολικά εισοδήματα

8
10

(255)
(33)
(547)
23.049

Μερίδιο αναλογιστικών κερδών σε επενδύσεις
που λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της
καθαρής θέσης
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης, μετά
από φόρους

9
9

(19)
11
23.041

3

3.778

3.778

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης
μετά από φόρους

26.819

Κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή

€ 0,12
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1/2/201731/12/2017

Ταμει

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις παγίων και ασώματων ακινητοποιήσεων
Κέρδη από ποσοστό συμμετοχής σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ΑΔΜΗΕ
51%)
Χρεωστικοί τόκοι
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων
Καθαρές ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες

23.041

2
(24.024)
19
(962)
(640)
18
(1.584)

(16)
(16)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Είσπραξη μετοχικού κεφαλαίου από ΔΕΗ
Είσπραξη δανείου από ΔΕΗ
Είσπραξη προμερίσματος από συγγενή ΑΔΜΗΕ Α.Ε
Αποπληρωμή δανείου σε ΔΕΗ
Πληρωμή τόκων δανείου

70
831
3.731
(831)
(19)

Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

3.781

Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων

2.181

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, έναρξης Χρήσης

2.181

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τέλους Χρήσης

27

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.)
η
η
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2017
(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μετοχικό

Λοιπά

Αποτελέσματα

Σύνολο

κεφάλαιο

αποθεματικά

εις νέο

ιδίων

Υπόλοιπο 01/02/2017

-

-

Καθαρά κέρδη χρήσης

-

-

-

3.778

Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Μερίδιο αναλογιστικών κερδών από
επένδυση με την μέθοδο της καθαρής
θέσης
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης
μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα
χρήσης

-

κεφαλαίων
-

23.041

23.041

-

3.778

3.778
3.778

Eισφορά σε μετρητά

3.778
23.041

26.818

70

-

-

70

Εισφορά εις είδος

491.770

-

-

491.770

Υπόλοιπο 31/12/2017

491.840

3.778

23.041

518.658
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Εταιρεία έχει την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («η Εταιρεία») και το
διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.».
Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Μηλιώνη 8, Αθήνα. Η εταιρεία εποπτεύεται ως προς την
τήρηση της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς και των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης περαιτέρω
εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με την τήρηση του Κ.Ν. 2190/1920 και από το
Χρηματιστήριο Αθηνών ως εισηγμένη.
Στα πλαίσια υλοποίησης του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ βάσει του
Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την από 17.01.2017
απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. της ΔΕΗ αποφασίστηκε: α) η σύσταση της Εταιρείας, β) η εισφορά στην
Εταιρεία μετοχών του ΑΔΜΗΕ που κατέχει η ΔΕΗ και αντιπροσωπεύουν 51% του μετοχικού κεφαλαίου
του ΑΔΜΗΕ, και γ) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με εις είδος επιστροφή στους μετόχους
της ΔΕΗ του συνόλου (100%) των μετοχών της Εταιρείας. Η ως άνω μεταβίβαση από τη ΔΕΗ στην
Εταιρεία μετοχών του ΑΔΜΗΕ που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου αυτού,
έλαβε χώρα την 31.03.2017, ενώ η σχετική πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας έγινε με το υπ’ αριθ. 4/31.03.2017 πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 18.05.2017. (σημ.13).
Ως εκ τούτου, η Εταιρεία καθίσταται μέτοχος του 51% του ΑΔΜΗΕ και η συμμετοχή λογίζεται με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης ως Κοινοπραξία κατά την έννοια του ΔΠΧΑ 11 – “Από κοινού συμφωνίες”
(σημ. 2.5).
Ο σκοπός της Εταιρείας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα εξής:
α. Την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ανωτέρω συμμετοχή και η συμμετοχή στην
λειτουργία νομικών προσώπων.
β. Την ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε άλλης επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή ή την
αλλοδαπή.
γ. Οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια είναι συναφής ή προάγει τον ανωτέρω σκοπό.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις είναι οι πρώτες που δημοσιεύει η εταιρεία από την ημερομηνία
σύστασης της που ήταν η 01/02/2017 και δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία αναφοράς για την
προηγούμενη χρήση.
Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ημερομηνία εισαγωγής της
Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι η 19/06/2017.
Kατά την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2017 τα πρόσωπα που διατηρούν σημαντική άμεση ή έμμεση συμμετοχή κατά την έννοια
των άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007 είναι:



Η Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ ΑΕ με ποσοστό 51,1% (118.605.114 μετοχές)
Η SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTOR LLP με ποσοστό 12.9% (30.014.813 μετοχές),
η οποία έχει την ιδιότητα διαχειριστή επενδύσεων για τους παρακάτω πελάτες της: Silchester
International Investors International Value Equity Trust, Silchester International Investors
International Value Equity Group Trust, Silchester International Investors International Value
Equity Taxable Trust, The Calleva Trust, Silchester International Investors Tobacco Free
International Value Equity Trust.
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Λοιποί μέτοχοι με ποσοστό 36% (83.380.073 μετοχές)

Οι οικονομικές καταστάσεις της μη εισηγμένης συγγενούς Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναρτώνται στην
διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας www.admie.gr.
Η παρούσα ετήσια οικονομική έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων εγκρίθηκε από το Διοικητικό
Συμβούλιο στις 26 Μαρτίου 2018. Είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας:
www.admieholding.gr.

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα ετήσια χρηματοοικονομική πληροφόρηση καλύπτει την χρήση από 1 Φεβρουαρίου έως 31
Δεκεμβρίου 2017. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με
εκείνα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») που είτε είχαν εκδοθεί και ίσχυαν
την χρήση σύνταξης αυτής της ετήσιας οικονομικής έκθεσης (Δεκέμβριος 2017), είτε είχαν εκδοθεί και
είχαν πρόωρα υιοθετηθεί.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους.
Η επένδυση στην συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εκτός από την αρχική της αναγνώριση στο ιστορικό
κόστος λογίζεται με την μέθοδο της καθαρής θέσης.
Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ και όλα τα κονδύλια
στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τυχόν διαφορές
στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

2.2 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») και
παρουσιάζουν εύλογα την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας με
βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

2.3 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι εξελίξεις κατά την διάρκεια κυρίως του έτους 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
σχετικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας το 2016 ως
σήμερα, διατηρούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο.
Ειδικότερα κατά το πρώτο εξάμηνο και ως αποτέλεσμα των αβεβαιοτήτων στο εσωτερικό οικονομικό
περιβάλλον κυρίως σε ότι αφορά την έκβαση των διαπραγματεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
σημειώθηκαν σημαντικές εκροές καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα, οι οποίες οδήγησαν στην
επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και τραπεζικής αργίας.
Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, εξακολουθούν να υφίστανται έως την ημερομηνία εγκρίσεως
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ενώ οι επιμέρους διατάξεις εφαρμογής τους τροποποιούνται
κατά περίπτωση με την έκδοση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.
Παρότι καθυστέρησε το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης του τρίτου Προγράμματος Δημοσιονομικής
Προσαρμογής το οποίο οδήγησε σε υφεσιακού χαρακτήρα δημοσιονομικά μέτρα, επιβαρύνοντας με
πρόσθετους άμεσους και έμμεσους φόρους τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τα βασικά δημοσιονομικά
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μεγέθη της ελληνικής οικονομίας για το 2016 παρουσίασαν σταθεροποιητικές τάσεις. Το 2018 πλέον η
πορεία της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος είναι ικανοποιητική. Η
μικρή μετακίνηση από τον αρχικό προγραμματισμό, έχει μικρή μόνο επίπτωση στην όλη διαδικασία
τερματισμού του τρίτου ελληνικού προγράμματος στις 20 Αυγούστου του 2018.
Με βάση τα ανωτέρω, εκτιμάται ότι υπάρχει ομαλοποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο
δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Λαμβάνοντας επίσης υπ’ όψη τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
και του ομίλου, καθώς και την υγιή χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν καθυστερήσεις
στην αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή
λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις
της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και
ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
2.4 ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής
εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές Χρήσης που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2017 ή μεταγενέστερα. Η
επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται
παρακάτω:
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2017
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη
πραγματοποιηθείσες ζημιές”
Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από χρεωστικούς
τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
Χρήσης που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει
σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας .
ΔΛΠ 7 Καταστάσεις ταμιακών ροών (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις”
Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που
προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να
παρέχουν γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις
υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων
μεταβολών που προέρχονται από ταμειακές ροές και μεταβολές μη ταμειακής φύσης. Η τροποποίηση
εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές Χρήσης που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017.
Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες Χρήσης που δεν έχουν εφαρμοστεί
νωρίτερα από την Εταιρεία (ή και τον Όμιλο)
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την
ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα
αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9.Τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό
μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των
συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από τον
πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
32

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.)
η
η
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2017
(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία (και ο Όμιλος) βρίσκεται
(βρίσκονται) στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9, καθώς η εφαρμογή του εν λόγω
προτύπου στο μέλλον μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές της (του)
καταστάσεις.
Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές χρήσης που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεμβρίου 2016.
Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9, καθώς η εφαρμογή του εν
λόγω προτύπου στο μέλλον μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές της
καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» αποτελεί το
νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και συμπεριλαμβανομένων και των
τροποποιήσεων επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής
εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές Χρήσης που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018.
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ
18 και ΜΕΔ 31.
Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που
προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ώστε να βελτιώσει τη
συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών
κεφαλαιαγορών . Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και
επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας
(π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα
απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των
εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των
περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές
κρίσεις και εκτιμήσεις. Το ΔΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεμβρίου 2016.
Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15, καθώς η εφαρμογή του εν
λόγω προτύπου στο μέλλον μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές της
καταστάσεις.
Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του
ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την
εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται
μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον
εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα
πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η
τροποποίηση (δεν) αναμένεται να έχει (σημαντική) επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας (ή και του Ομίλου) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες
Χρήσης που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η
Οκτωβρίου 2017.
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4».
Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 4 ώστε να
αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προτύπου
χρηματοοικονομικών μέσων (ΔΠΧΑ 9), πριν από την εφαρμογή του νέου τροποποιημένου από το
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συμβούλιο ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και
τροποποιημένο πρότυπο θα:

αναβολή. Το

• δίνει την δυνατότητα στις εταιρείες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίσουν στα
λοιπά συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζημία, την αστάθεια (ή τις τυχόν αποκλίσεις) που μπορεί
να προκύψει (ουν) όταν το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα
ασφαλιστήρια συμβόλαια.
• παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται με τις
ασφάλειες, μια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 μέχρι το 2021. Οι
οντότητες οι οποίες θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το
υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές Χρήσης που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
η
2018 και από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3 Νοεμβρίου 2017.
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του
προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που
παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα
ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να
αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια
άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με
το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις
απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις
μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό
χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές Χρήσης που
η
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31
Οκτωβρίου 2017.
Η εταιρεία εξετάζει την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 στις Χρηματοοικονομικές
της Καταστάσεις.
Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.:
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»
Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο
ΔΠΧΑ 4.
To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις
των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης
αποτίμησης και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο ιστορικό
κόστος αλλά στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση:




αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση
επικαιροποιημένες παραδοχές,
προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των
συμβάσεων και
εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την
έκδοση των ασφαλιστήριων συμβολαίων.
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Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές χρήσης που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2021 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28
(Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά
περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του
Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, είναι
ότι ολόκληρο το κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε
αφορούν σε μια θυγατρική ή όχι). Ένα μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή
περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά
στοιχεία αφορούν σε μια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές χρήσης που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόμηση και
επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών”
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά
με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή
που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές
του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να
διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης
υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων
που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις
φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές Χρήσης που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου
2016, έχουν εφαρμογή σε Χρήσης που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς
Η τροποποίηση διαγράφει τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από
το Προσάρτημα Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν
είναι πλέον απαραίτητες.
Δ.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του σκοπού του
προτύπου.
Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι ορισμένες από τις
γνωστοποιήσεις , ισχύουν για τις συμμετοχές της οντότητας που έχουν ταξινομηθεί ως διακρατούμενες
προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η
τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές Χρήσης που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2017. Ως κατεχόμενα για πώληση, ως κατεχόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και
διακοπείσες δραστηριότητες».
ΔΛΠ 28 «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που
κατέχεται από μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης
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οντότητας που πληροί τις προϋποθέσεις να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
είναι διαθέσιμη για κάθε μια επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική
αναγνώριση.
ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι μια
οικονομική οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και
μόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο
πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της
διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές Χρήσης που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές»
Η Διερμηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την είσπραξη
ή την πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο
νόμισμα όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη
νομισματική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η
οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με τη
διερμηνεία, η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισμού της συναλλαγματικής
ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης των μη νομισματικών προπληρωμών του
περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές
πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή
είσπραξη.
Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές χρήσης που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018
και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία
εισοδήματος»

«Αβεβαιότητα

σχετικά

με

το

χειρισμό

θεμάτων

φορολογίας

Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία), τις
φορολογικές βάσεις, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές
ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς ορθότητα των
φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται:
• εάν οι φορολογικές χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό την
παραδοχή ότι οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των
σχετικών πληροφοριών:
• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας),
των φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποίητων
πιστώσεων φόρου και των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές και
• η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις
Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές Χρήσης που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019
και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο τον Δεκεμβρίου του
2017, έχουν εφαρμογή σε Χρήσης που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν
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σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά.
ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες
Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας
επιχείρησης που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίμηση των
συμφερόντων που είχε προηγουμένως στην επιχείρηση αυτή.
Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι μια οντότητα που συμμετέχει, αλλά δεν έχει από
κοινού τον έλεγχο μιας κοινής επιχείρησης μπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή
επιχείρηση, της οποίας η δραστηριότητά αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, τα συμφέροντα στην κοινή επιχείρηση που κατείχε προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ
νέου.
ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος
Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει
όλες τις φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων στα αποτελέσματα, στα
άλλα συνολικά εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική
συναλλαγή από την οποία προέκυψαν τα διανεμόμενα κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα.
ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση
περιουσιακού στοιχείου παραμείνει σε εκκρεμότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί
έτοιμο για την προοριζόμενη χρήση ή πώληση του, τότε το υπόλοιπο του δανεισμού αυτού θα πρέπει
να συμπεριλαμβάνεται στα κεφάλαια του γενικού δανεισμού κατά τον υπολογισμό του επιτοκίου
κεφαλαιοποίησης.
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) « Χρηματοοικονομικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωμής με
αρνητική αποζημίωση»
Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 9 ώστε να δοθεί η
δυνατότητα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με χαρακτηριστικά προπληρωμής τα οποία
επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος σε μια σύμβαση είτε να εξοφλήσει είτε να
εισπράξει αποζημίωση για τον πρόωρο τερματισμό της σύμβασης, να μπορούν να αποτιμώνται στο
αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές Χρήσης που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει
η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις.
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και
κοινοπραξίες»
Το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η
εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 9 ισχύει μόνο για συμμετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα πρέπει να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 στα άλλα συμφέροντα σε συγγενείς
και κοινοπραξίες, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων συμφερόντων στα οποία δεν
εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής
επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και κοινοπραξίες.
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Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές Χρήσης που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει
η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της.
2.5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών πληροφοριών απαιτεί από τη Διοίκηση να προβαίνει σε εκτιμήσεις,
κρίσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη
γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία αναφοράς ,καθώς και
τα έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται κατά τις υπό εξέταση χρήση. Οι εκτιμήσεις και κρίσεις της
Διοίκησης αναθεωρούνται κατ’ έτος. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις
εκτιμήσεις και κρίσεις αυτές.
Οι σημαντικότερες κρίσεις και εκτιμήσεις αναφορικά με γεγονότα ,των οποίων η εξέλιξη θα μπορούσε να
μεταβάλει ουσιωδώς τα κονδύλια των Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, είναι οι εξής:
- Έλεγχος της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
Το ΔΠΧΑ 10- “Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις” καθορίζει ότι ένας επενδυτής ελέγχει μια εταιρεία
όταν μπορεί να κατευθύνει τις σημαντικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Αυτό συμβαίνει όταν ο επενδυτής
έχει όλα τα ακόλουθα:


δύναμη επί της Εταιρείας



έκθεση ή δικαιώματα σε μεταβλητές αποδόσεις από τη συμμετοχή του στην εταιρεία



τη δυνατότητα να ασκήσει τη δύναμή του επί της Εταιρείας για να επηρεάσει το ποσό των
αποδόσεών του

Με βάση το ΔΠΧΑ 11 – “Από κοινού συμφωνίες”, έλεγχος από κοινού υπάρχει όταν βάσει σύμβασης, οι
αποφάσεις για την κατεύθυνση των σημαντικών δραστηριοτήτων μιας Εταιρείας απαιτούν την ομόφωνη
συγκατάθεση των μερών που ασκούν τον κοινό έλεγχο.
Οι σχέσεις, τα δικαιώματα των μετόχων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και o τρόπος άσκησης αυτών των δικαιωμάτων
, καθορίζεται από τη Σύμβαση Μετόχων ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με το Νόμο 4389. Τα κύρια σημεία που
καθορίζουν την άσκηση ελέγχου επί των σημαντικών δραστηριοτήτων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ συνοψίζονται
παρακάτω:
Σύνθεση και λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου («Δ.Σ.»): Το Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
αποτελείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία ορίζονται ως ακολούθως:





τρία (3) μέλη υποδεικνύονται από την Εταιρεία,
τρία (3) μέλη υποδεικνύονται από την SGEL («SGEL»),
δύο (2) μέλη υποδεικνύονται από τη «ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»,
ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από τους υπαλλήλους του ΑΔΜΗΕ.

Για τη συνήθη απαρτία του Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ ΑΕ απαιτείται η παρουσία πέντε (5) μελών, με
υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον ενός (1) Συμβούλου που έχει υποδειχθεί από την SGEL και
αυξημένη απαρτία επτά (7) μελών και πλειοψηφία που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα (1) μέλος
υποδειχθέν από την Εταιρεία και ένα (1) μέλος υποδειχθέν από την SGEL, για τη λήψη επί θεμάτων
μείζονος σπουδαιότητας για τη λειτουργία και προώθηση του σκοπού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ,όπως για
παράδειγμα την έγκριση των επιχειρηματικών σχεδίων και προϋπολογισμών, τη διάθεση σημαντικών
στοιχείων, τη λήψη και χορήγηση σημαντικών δανείων και εγγυήσεων, τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ.,
την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και σύναψη μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων και άλλα.
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Διορισμός βασικών διοικητικών στελεχών:
Διευθύνων Σύμβουλος: Η Εταιρεία ορίζει και παύει το Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ, με την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της SGEL. Σε περίπτωση διαφωνίας της SGEL, η Εταιρεία
υποδεικνύει τρεις (3) επιπλέον υποψηφίους στην SGEL, προκειμένου να επιλέξει έναν εντός επτά (7)
ημερών, διαφορετικά ο ΑΔΜΗΕ προβαίνει σε μειοδοτικό διαγωνισμό διάρκειας το πολύ επτά (7) ημερών
για το διορισμό Ειδικού Συμβούλου Προσλήψεων για το σκοπό αυτό. Ο Ειδικός Σύμβουλος
Προσλήψεων υποβάλλει στην Εταιρεία και την SGEL λίστα πέντε (5) επιπλέον υποψηφίων και κάθε μία
απορρίπτει από δύο (2) υποψηφίους σε διαδοχικούς γύρους, μέχρι να απομείνει ένας, ο οποίος και
διορίζεται Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ. Η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζεται με
βάση την πρακτική της σχετικής αγοράς.
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Οικονομικός Διευθυντής (CFO) και αναπληρωτής Οικονομικός
Διευθυντής: Σε περίπτωση που ο διορισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν προκύπτει μέσω της
συνδρομής του προαναφερθέντος Ειδικού Συμβούλου Προσλήψεων, ο αναπληρωτής Διευθύνων
Σύμβουλος και ο Οικονομικός Διευθυντής υποδεικνύονται από την SGEL. Στην περίπτωση αυτή, η
Εταιρεία διορίζει τον αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή. Σε αντίθετη περίπτωση (ήτοι, διορισμού
Διευθύνοντος Συμβούλου κατόπιν ανάθεσης σε Ειδικό Σύμβουλο Προσλήψεων, κατά τα παραπάνω
αναφερόμενα), ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και ο Οικονομικός Διευθυντής υποδεικνύονται
από την Εταιρεία, ενώ η SGEL διορίζει τον αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή. Η Εταιρεία ορίζει και
παύει το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, με την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της SGEL
, ενώ ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και ο Οικονομικός Διευθυντής υποδεικνύονται από την
SGEL. Σε περιπτώσεις διαφωνίας σχετικά με το πρόσωπο του Διευθύνοντος Συμβούλου , αυτός
καθορίζεται με τη βοήθεια εξωτερικού συμβούλου προσλήψεων και η Εταιρεία υποδεικνύει τον
αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Οικονομικό Διευθυντή.
Ειδικά θέματα Γενικής Συνέλευσης («Γ.Σ.»): Απαιτείται αυξημένη απαρτία κατ’ ελάχιστον 80% του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 80% των παριστάμενων μετόχων για τη λήψη
απόφασης Γ.Σ. επί σειράς θεμάτων μείζονος σπουδαιότητας όπως π.χ. την αύξηση ή μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, την τροποποίηση του
καταστατικού ή των ειδικών θεμάτων Δ.Σ. και Γ.Σ., για τα οποία απαιτούνται αυξημένα ποσοστά
απαρτίας και πλειοψηφίας τη λύση, εκκαθάριση, διορισμό διαχειριστή ή εκκαθαριστή, τη συγχώνευση,
διάσπαση ή άλλο εταιρικό μετασχηματισμό, την τροποποίηση των δικαιωμάτων των μετόχων και άλλα.
Συναίνεση και επίλυση περιπτώσεων αδυναμίας λήψης αποφάσεων: Προβλέπονται διαδικασίες
και δεσμεύσεις που να διασφαλίζουν τον εύρυθμο τρόπο λήψεων αποφάσεων με τη συγκατάθεση τόσο
της Εταιρείας όσο και της SGEL.
Για σκοπούς παρουσίασης και επιμέτρησης της επένδυσης στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε, βάσει των παραπάνω, η
διοίκηση της Εταιρείας έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ΑΔΜΗΕ ΑΕ τελεί υπό τον κοινό έλεγχο της
Εταιρείας με την SGEL, όπως αυτός ορίζεται από το ΔΠΧΑ 11 – “Από κοινού συμφωνίες”.
- Απομείωση της συμμετοχής στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ
Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά σε κάθε ημερομηνία αναφοράς την ύπαρξη ή μη ενδείξεων απομείωσης
της συμμετοχής στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ και αν τέτοιες ενδείξεις διαπιστωθούν, η συμμετοχή ελέγχεται
για απομείωση, όπως περιγράφεται στη Σημείωση 3. Η διοίκηση δεν θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις
απομείωσης για την ημερομηνία αναφοράς 31/12/2017.
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2.6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων
Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα νομίσματα
μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες ίσχυαν κατά την
ημερομηνία των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία
αναφοράς προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες της
ημερομηνίας αυτής. Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές αυτές, περιλαμβάνονται
στα λοιπά έσοδα ή έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
Ενσώματα πάγια
Τα ενσώματα πάγια περιλαμβάνουν έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό και αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος
κτήσης τους μείον σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις. Σε περίπτωση απόσυρσης ή πώλησης, η
αξία κτήσεως και οι αποσβέσεις, διαγράφονται. Κάθε κέρδος ή ζημία που προκύπτει από τη διαγραφή
περιλαμβάνεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Η απόσβεσή τους λογίζεται βάσει της σταθερής
μεθόδου απόσβεσης και εντός Χρήσης πέντε ετών.
Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της οποίας
πραγματοποιούνται.
΄Αυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα. Τα λογισμικά προγράμματα
αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις. Σε περίπτωση
απόσυρσης ή πώλησης, η αξία κτήσεως και οι αποσβέσεις, διαγράφονται. Κάθε κέρδος ή ζημία που
προκύπτει από τη διαγραφή περιλαμβάνεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Η απόσβεση του
λογισμικού λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου απόσβεσης και εντός Χρήσης πέντε ετών.
Απομείωση Μη Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων
Η Εταιρεία σε κάθε ημερομηνία σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, εκτιμά την ύπαρξη ή μη
ενδείξεων απομείωσης των περιουσιακών της στοιχείων. Οι ενδείξεις αυτές σχετίζονται κυρίως με
απώλεια αξίας του περιουσιακού στοιχείου σε μεγαλύτερο ποσό από το αναμενόμενο, τις μεταβολές στην
αγορά, τεχνολογία, το νομικό καθεστώς, τη φυσική κατάσταση του παγίου και αλλαγή στη χρήση. Σε
περίπτωση όπου υπάρχουν ενδείξεις, η Εταιρεία υπολογίζει το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού
στοιχείου. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ
της εύλογης αξίας πώλησης του περιουσιακού στοιχείου ή της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών
(μετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης) και της αξίας λόγω χρήσης.
Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται σε επίπεδο εξατομικευμένου περιουσιακού στοιχείου , εκτός εάν το
περιουσιακό στοιχείο αυτό δεν παράγει ταμειακές εισροές ,οι οποίες να είναι ανεξάρτητες από αυτές
άλλων περιουσιακών στοιχείων ή ομάδας περιουσιακών στοιχείων. Όταν η λογιστική αξία ενός
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, τότε θεωρείται ότι η αξία του έχει απομειωθεί
και προσαρμόζεται στο ύψος του ανακτήσιμου ποσού του. Η αξία λόγω χρήσης υπολογίζεται ως η
παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας ένα προ φόρου επιτόκιο
προεξόφλησης, το οποίο αντανακλά τρέχουσες εκτιμήσεις της χρονικής αξίας του χρήματος και τους
κινδύνους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο. Η εύλογη αξία πώλησης (μετά την
αφαίρεση των εξόδων διάθεσης) προσδιορίζεται βάσει της τιμής του περιουσιακού στοιχείου σε ενεργή
αγορά και αν δεν υπάρχει τέτοια, με την εφαρμογή μοντέλου αποτίμησης. Οι ζημίες απομείωσης
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εξετάζεται το κατά πόσο
ζημίες απομείωσης που είχαν αναγνωριστεί στο παρελθόν υφίστανται πλέον ή έχουν μειωθεί. Εάν
υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, πραγματοποιείται επαναπροσδιορισμός του ανακτήσιμου ποσού του
περιουσιακού στοιχείου. Ζημίες απομείωσης οι οποίες έχουν αναγνωριστεί στο παρελθόν αντιλογίζονται,
μόνο σε περίπτωση όπου υπάρχουν αλλαγές στις εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον
προσδιορισμό του ανακτήσιμου ποσού από την αναγνώριση της τελευταίας ζημίας απομείωσης.
Το αυξημένο υπόλοιπο του περιουσιακού στοιχείου που προκύπτει από τον αντιλογισμό της ζημίας
απομείωσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το υπόλοιπο που θα είχε προσδιοριστεί (μείον αποσβέσεις), εάν η
ζημία απομείωσης δεν είχε αναγνωριστεί στο παρελθόν. Ο αντιλογισμός της απομείωσης αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα χρήσης.
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Απαιτήσεις και δάνεια
Αφορά σε χρηματοοικονομικά προϊόντα με προσδιοριζόμενες ροές τα οποία δεν είναι εισηγμένα σε
ενεργή αγορά. Αυτά τα στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη ή ζημίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσεως όταν τα σχετικά
κονδύλια διαγράφονται ή απόμειώνονται, καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης.
Απομείωση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς τα δεδομένα αναφορικά με το αν η αξία ενός
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μίας ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
έχει απομειωθεί.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος
Εφόσον υφίστανται αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης απαιτήσεων και δανείων που αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος, (πχ. οικονομική κατάσταση του χρεώστη, δικαστικές αποφάσεις κλπ) το ποσό της
ζημίας απομείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και της
παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (μη συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών
ζημιών που δεν έχουν πραγματοποιηθεί). Οι ταμειακές ροές προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας το αρχικό
πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού στοιχείου (το πραγματικό επιτόκιο που υπολογίστηκε κατά
την αρχική αναγνώριση του στοιχείου). Το υπόλοιπο του στοιχείου αυτού μπορεί να απομειωθεί είτε μέσω
διαγραφής είτε μέσω αναγνώρισης πρόβλεψης. Η τρέχουσα αξία του χρηματοοικονομικού στοιχείου
μειώνεται μέσω χρησιμοποίησης πρόβλεψης και η ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα
χρήσης. Η Εταιρεία αρχικά εξετάζει εάν υφίστανται αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης σε επίπεδο
εξατομικευμένων στοιχείων τα οποία θεωρούνται σημαντικά, ενώ τα στοιχεία τα οποία δεν θεωρούνται
σημαντικά ομαδοποιούνται και εξετάζονται στο σύνολο τους. Σε περίπτωση που συμπεραίνεται ότι δεν
υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ύπαρξης απομείωσης για κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο, ανεξάρτητα
από την σημαντικότητα του, το στοιχείο αυτό συμπεριλαμβάνεται στην αξιολόγηση απομείωσης ομάδων
περιουσιακών στοιχείων με παρόμοιους πιστωτικούς κινδύνους. Εξατομικευμένα χρηματοοικονομικά
στοιχεία τα οποία εξετάζονται για απομείωση και για τα οποία ζημίες απομείωσης συνεχίζουν να
αναγνωρίζονται, δεν συμπεριλαμβάνονται σε ομαδοποιημένη εξέταση στοιχείων. Εάν σε μεταγενέστερη
χρήση, το ποσό της απομείωσης μειωθεί και η μείωση αυτή μπορεί να συσχετισθεί με κάποιο γεγονός το
οποίο έλαβε χώρα μεταγενέστερα της αναγνώρισης της ζημίας απομείωσης, το ποσό της ζημίας που
αναγνωρίστηκε στο παρελθόν αντιλογίζεται. Μεταγενέστεροι αντιλογισμοί ζημιών απομείωσης
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τον βαθμό όπου το υπόλοιπο του στοιχείου δεν
υπερβαίνει το αναπόσβεστο κόστος του κατά την ημερομηνία του αντιλογισμού.
Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις (ή κατά περίπτωση το μέρος μιας χρηματοοικονομικής απαίτησης ή
το μέρος μίας ομάδας χρηματοοικονομικών απαιτήσεων) από-αναγνωρίζονται όταν (1) τα δικαιώματα
για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει, (2) η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή
ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού, αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα μία
υποχρέωση προς τρίτους να τα εξοφλήσει πλήρως χωρίς σημαντική καθυστέρηση υπό την μορφή
σύμβασης μεταβίβασης και (3) η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών πόρων από
το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού ,ενώ παράλληλα είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη ή (β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά
έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου. Όπου η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα
δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού , αλλά παράλληλα δεν
έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριμένου
στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής της
Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόμενη συμμετοχή , η οποία έχει τη μορφή εγγύησης
επί του μεταβιβαζόμενου στοιχείου, αποτιμάται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού υπολοίπου
του στοιχείου ενεργητικού και του μέγιστου ποσού που μπορεί η Εταιρεία να κληθεί να καταβάλλει. Όταν
η συνεχιζόμενη συμμετοχή είναι υπό τη μορφή δικαιωμάτων αγοράς και/ή πώλησης επί του στοιχείου
ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένου και δικαιωμάτων που διακανονίζονται ταμειακά), ο βαθμός
συνεχιζόμενης εμπλοκής της Εταιρείας είναι η αξία του μεταβιβαζόμενου στοιχείου που δύναται η
Εταιρεία να επαναγοράσει, με εξαίρεση την περίπτωση ενός δικαιώματος πώλησης του στοιχείου το
οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόμενη συμμετοχή της Εταιρείας περιορίζεται στην
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χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του μεταβιβαζόμενου στοιχείου και της τιμής άσκησης του
δικαιώματος.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου.
Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται
στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, μόνο όταν η Εταιρεία έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και
προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και
να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα.
Έντοκα Δάνεια και Πιστώσεις
Τα δάνεια και οι πιστώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος, το οποίο αντανακλά την εύλογη αξία του
ληφθέντος ποσού μειωμένη κατά τα έξοδα σύναψης των σχετικών δανειακών συμβάσεων.
Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου των πραγματικών επιτοκίων.
Για τον υπολογισμό του αναπόσβεστου κόστους λαμβάνονται υπόψη κάθε είδους έξοδα έκδοσης
δανείων και πιστώσεων.
Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές, βάσει συμβάσεων ή τεκμαιρόμενες
υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών
πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία.
Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία αναφοράς και προσαρμόζονται προκειμένου να
αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της
υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις,
αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά
οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις ,αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.
Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος)
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει το φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει
των κερδών της Εταιρείας, όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές δηλώσεις ,καθώς και προβλέψεις
για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται
σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές κατά
την ημερομηνία κατάρτισης της Χρηματοοικονομικής Θέσης.
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε
όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές
διαφορές, εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από την αρχική
αναγνώριση υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε μία
συναλλαγή, η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε
το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές
απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο
κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των
μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών
ζημιών. Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στην περίπτωση που αυτή προκύπτει
από την αρχική αναγνώριση στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν
αποτελεί συνένωση εταιρειών και τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε
το φορολογητέο κέρδος ή ζημία. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επανεκτιμώνται σε κάθε
ημερομηνία κατάρτισης της Χρηματοοικονομικής Θέσης και μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται
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πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη, έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των
απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που
αναμένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση που η απαίτηση θα ανακτηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και
βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν
θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία κατάρτισης της Χρηματοοικονομικής Θέσης. Ο φόρος εισοδήματος
που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
καταχωρείται απ’ ευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
Αναγνώριση Εσόδων
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην
Εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα από την συμμετοχή της
Εταιρείας στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) λογίζονται στη
χρήση που αφορούν αφού εγκριθούν από το αρμόδιο όργανο της Γενικής Συνέλευσης.
Μισθώσεις
Ο καθορισμός του κατά πόσο μία συναλλαγή εμπεριέχει μίσθωση ή όχι βασίζεται στην ουσία της
συναλλαγής κατά την ημερομηνία σύναψης της σχετικής σύμβασης, δηλαδή κατά πόσο η εκπλήρωση της
συναλλαγής εξαρτάται από τη χρησιμοποίηση ενός ή περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων ή κατά πόσο
η συναλλαγή εκχωρεί δικαιώματα χρήσης του περιουσιακού στοιχείου.
Η Εταιρεία ως μισθωτής
Περιπτώσεις μισθώσεων περιουσιακών στοιχείων από τρίτους όπου η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει όλους
τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του περιουσιακού στοιχείου αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές
και τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά τη
διάρκεια της μίσθωσης.
Η Εταιρεία ως εκμισθωτής
Περιπτώσεις εκμισθώσεων περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους όπου η Εταιρεία δεν μεταβιβάζει όλους
τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας ενός περιουσιακού στοιχείου αντιμετωπίζονται ως
λειτουργικές και τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή
βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Συμμετοχή σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις
Η συμμετοχή στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ, αναγνωρίστηκε αρχικά στην εύλογη αξία της κατά την
ημερομηνία απόκτησης των μετοχών δηλαδή την 31/03/2017, ποσού € 491.770.000 βάσει αποτίμησης
από την ελεγκτική εταιρεία «Deloitte» που έγινε αποδεκτή από τη Διοίκηση και έχει δημοσιευθεί κατ’
άρθρο 9 παρ. 4 και 6 ,σε συνδυασμό με άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, το οποίο αποτελεί
αντικείμενο εισφοράς σε είδος από την ΔΕΗ ΑΕ στην Εταιρεία, με ισόποση αναγνώριση μετοχικού
κεφαλαίου. Μεταγενέστερα η συμμετοχή λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης ως Κοινοπραξία κατά
την έννοια του ΔΠΧΑ 11 – “Από κοινού συμφωνίες”, με την Εταιρεία να αναγνωρίζει στα αποτελέσματα και
τα λοιπά συνολικά έσοδά της την αναλογία της (51%) επί των καθαρών κερδών και λοιπών συνολικών
εσόδων της συμμετοχής, αντίστοιχα. Η διαφορά ανάμεσα στην εύλογη αξία και τη λογιστική αξία των ιδίων
κεφαλαίων της συμμετοχής κατά την αρχική αναγνώριση, δεν κατανέμεται σε περιουσιακά στοιχεία της
συμμετοχής και συνεπώς δεν αποσβένεται αλλά ελέγχεται για ενδείξεις απομείωσης .
Συνοπτικά η αρχική αναγνώριση της συμμετοχής υπολογίστηκε ως εξής:
Εύλογη αξία συμμετοχής στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε

491.770

Λογιστική αξία ιδίων κεφαλαίων ΑΔΜΗΕ την 31/03/2017
Αναλογία Εταιρείας (51%)
Υπερβάλλον τίμημα που δεν κατανέμεται σε περιουσιακά στοιχεία

912.701
465.478
26.292
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3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ
ΘΕΣΗΣ
Οι επενδύσεις της Εταιρείας, αφορούν την 51% συμμετοχή στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ που περιγράφεται
στη Σημείωση 1 και αναγνωρίστηκε αρχικά στην εύλογη αξία της ποσού € 491.770.000 βάσει
αποτίμησης από την ελεγκτική εταιρεία «Deloitte» που έγινε αποδεκτή από τη Διοίκηση και έχει
δημοσιευθεί κατ’ άρθρο 9 παρ. 4 και 6 ,σε συνδυασμό με άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, το
οποίο αποτελεί αντικείμενο εισφοράς σε είδος από την ΔΕΗ ΑΕ στην Εταιρεία. Η εύλογη αξία κατά την
αρχική αναγνώριση , θεωρείται το τεκμαρτό κόστος της συμμετοχής, η οποία μεταγενέστερα λογίζεται
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, όπως περιγράφεται στη ανωτέρω σημείωση.
Η κίνηση της επένδυσης για την χρήση που παρουσιάζεται έχει ως εξής:
(ποσά σε χιλ. ευρώ)
Αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία

491.770

Αναλογία επί των αποτελεσμάτων

24.024

Αναλογία επί των λοιπών συνολικών εσόδων

3.778

Υπόλοιπο 31.12.2017

519.572

Η αναλογία επί των αποτελεσμάτων αφορά την αναλογία της Εταιρείας στα αποτελέσματα
Εταιρείας ΑΔΜΗΕ για το διάστημα από 01.04.2017 έως και 31.12.2017.

της

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικές Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την χρήση που
παρουσιάζεται σχετικά με την συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ, όπως απαιτείται από το ΔΠΧΑ 12
παράρτημα β παράγραφος β12:

Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ΑΔΜΗΕ
ΑΕ
31/12/2017
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό

1.607.412
2.131.272
3.738.684

Ίδια κεφάλαια

967.214

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

976.588

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.794.882
3.738.684

(ποσά σε ευρώ)
Κύκλος εργασιών
Καθαρά κέρδη μετά
φόρων
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά
συνολικά εισοδήματα

1/1 31/03/2017

1/1 –
31/12/2017

65.538.268

256.489.383

14.631.248
-

61.737.254
7.407.496

14.631.248

69.144.750
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4. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές στο προσωπικό αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Αμοιβές προσωπικού
Αμοιβές προσωπικού
Αμοιβές Δ.Σ.
Εργοδοτικές εισφορές
Σύνολο

31/12/2017
61
40
28
129

Το ποσό των 40 χιλιάδων αφορά αμοιβές παραστάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για
την χρήση 2017.
Μέσος όρος απασχολούμενου
προσωπικού
2017
3
5. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
5.1.ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

Έπιπλα και
σκεύη
6.143
(890)
5.253

(ποσά σε €)
Αξία κτήσης
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2017

Σύνολο
6.143
(890)
5.253

5.2.ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(ποσά σε €)

Λογισμικό

Αξία κτήσης
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2017

Σύνολο

10.135
(1.325)
8.810

6. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
(Ποσά σε €)

01/0231/12/2017
5.985
2.372
8.357

Ενοίκια
Επισκευές και συντηρήσεις
Σύνολο
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7. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Το μεγαλύτερο μέρος των αμοιβών τρίτων περιλαμβάνει έξοδα συμβούλων (νομικών και
χρηματοοικονομικών) και ελεγκτών για την σύνταξη του ενημερωτικού ώστε να πραγματοποιηθεί η
εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
8. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ
Το ποσό των 33 χιλιάδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης αφορά χαρτόσημο δανείου 2,4%
επί του ποσού της σύμβασης δανείου που καταρτίσθηκε με την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Α.Ε καθώς και λοιπούς φόρους τέλη.

9.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ/ ΕΣΟΔΑ

Στο κονδύλι της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης απεικονίζονται χρηματοοικονομικά έξοδα
ύψους 19 χιλιάδων ευρώ που αφορούν τόκους επί του ποσού των 831.000 ευρώ που εκταμιεύθηκε
από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) για το διάστημα από 13/06/201712/10/2017 με επιτόκιο 7,02% όπως όριζε η μεταξύ μας δανειακή σύμβαση.
Στο κονδύλι των αποτελεσμάτων χρήσης απεικονίζεται το ποσό των 11 χιλιάδων ευρώ ως
χρηματοοικονομικά έσοδα τα οποία αφορούν προσόδους από την μερίδα που τηρεί η εταιρεία στην
Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15, παράγραφος 1 του Ν. 2469/97
όπως ισχύει περί Κοινού Κεφαλαίου.
10. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
Το κονδύλι της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης λοιπά έξοδα περιλαμβάνει έξοδα στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.ΑΑ.) αναφορικά με δικαιώματα διαπραγμάτευσης καθώς και λοιπά
έξοδα για την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χ.Α.Α.
11. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ)
Το ποσό των 561 χιλ ευρώ που περιλαμβάνεται στις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από το Ελληνικό
Δημόσιο αφορά παρακρατηθέν φόρο 15% για το προμέρισμα που δόθηκε εντός της χρήσης 2017.
Στις βραχυπρόθεσμες λοιπές απαιτήσεις το ποσό των 79 χιλ. ευρώ αφορά απαίτηση από ΦΠΑ και
παρακρατούμενο φόρο 15% από καταθέσεις.
12. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31/12/2017
2.181
2.181
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Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας είναι σε ευρώ σε λογαριασμό της Εθνικής Τραπέζης και στην
Τράπεζα της Ελλάδος, δεν υπάρχουν δεσμεύσεις επ’ αυτών πέραν των capital controls.
Τον Νοέμβριο του 2017, η Εταιρεία κατέθεσε το ποσό των Ευρώ 2,2 εκ., στην Τράπεζα της Ελλάδος,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15, παράγραφος 1 του Ν. 2469/97 όπως ισχύει περί
Κοινού Κεφαλαίου. Εντός του Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε ανάληψη ποσού 25 χιλιάδων ευρώ.
Το υπόλοιπο ποσού 2,175 εκ ποσό το οποίο περιλαμβάνεται στα ανωτέρω χρηματικά διαθέσιμα.
Τα διαθέσιμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος
χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για την σύναψη
βραχυχρόνιων πράξεων διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας και συγκεκριμένα συμφωνιών αγοράς
και επαναπώλησης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου.
Με τον τρόπο αυτόν, τα μεταφερόμενα κεφάλαια διασφαλίζονται πλήρως και είναι άμεσα ή εντός
ολίγων ημερών διαθέσιμα στους φορείς, ενώ μέσω των ανωτέρω βραχυχρονίων πράξεων
εξασφαλίζονται για τους φορείς ελκυστικές αποδόσεις, οι οποίες ανήλθαν για το 2017, σε περίπου
3,18%.
Η πρόσοδος των κεφαλαίων αυτών, αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
13. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε τετρακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια οχτακόσιες
σαράντα χιλιάδες (491.840.000) ευρώ , διαιρούμενο σε 232.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές
ονομαστικής αξίας 2,12 ευρώ εκάστη και καταβλήθηκε ως κατωτέρω:
Α. Με καταβολή μετρητών ποσού εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00) στον υπ’αριθμ.
10400351143 Λογαριασμό της Εταιρείας που τηρεί στην Εθνική Τράπεζα, στις 30 Μαρτίου εκ μέρους
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.
Β. Σύμφωνα με το από 31 Μαρτίου 2017 πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής που συνετάγη και
υπεγράφη μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΗ Α.Ε. και Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της
Εταιρείας, παραδόθηκε στην Εταιρεία ο υπ’αριθμ. 1 οριστικός μετοχικός τίτλος εκδόσεως ΑΔΜΗΕ
Α.Ε., στον οποίο ενσωματώνονται οι μετοχές με αυξ.αριθμ. από τον αριθμό 1 έως τον αριθμ.
19.606.539, ήτοι ποσό τετρακοσίων ενενήντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων
ευρώ (491.770.000), το οποίο αντιστοιχεί στην ισόποση αποτίμηση του 51% του μετοχικού
κεφαλαίόυ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ αποτίμηση την οποία υπογράφει η ελεγκτική εταιρεία «Deloitte» και έχει
δημοσιευθεί κατ’ άρθρο 9 παρ. 4 και 6 σε συνδυασμό με άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, και
το οποίο αποτελεί αντικείμενο εισφοράς σε είδος από την ΔΕΗ ΑΕ στην Εταιρεία.
Το υπ’αριθμ. 4/31.03.2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που πιστοποιεί την
πλήρη ως ανωτέρω κάλυψη και καταβολή του ιδρυτικού Μετοχικού Κεφαλαίου στην Εταιρεία
καταχωρήθηκε με την υπ’αριθμ. 998571 καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 18 Μαΐου 2017.
14.ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Στα λοιπά αποθεματικά περιλαμβάνεται ποσό ύψους 3.778 χιλ. που αφορά αναλογία 51% επί των
λοιπών εισοδημάτων – αναλογιστικά κέρδη βάσει του ΔΛΠ 19 της συγγενούς ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
15. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το υπόλοιπο που απεικονίζεται στον ισολογισμό της 31.12.2017 στις εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις της Εταιρείας αφορά κυρίως μη ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τρίτους (ορκωτούς
ελεγκτές, λογιστές κτλ) που εξοφλούνται εντός του επόμενου μηνός.
16.ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Το ποσό των 3.730.905 ευρώ αποτελεί προμέρισμα για την χρήση 2017 ως προς το ποσοστό της
συμμετοχής (51%) στο κεφάλαιο της συγγενούς (ΑΔΜΗΕ Α.Ε). Το προμέρισμα δόθηκε στις
12/10/2017, βάσει της υπ’ αριθμ. 45 απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ στις
21 Αυγούστου 2017.
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Το ποσό αντιστοιχεί στην συμμετοχή της Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών επί του 50% των καθαρών
κερδών του ΑΔΜΗΕ Α.Ε βάσει λογιστικής κατάστασης που κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ για το α’ τρίμηνο
2017.
17.ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Η ΔΕΗ υπήρξε συνδεδεμένο μέρος με την εταιρεία ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έως την 19/06/2017 που
έγινε η εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2017, εκταμιεύθηκε δάνειο από την ΔΕΗ Α.Ε. ποσού
831.000,00 ευρώ με δυνατότητα εκταμίευσης έως του ποσού των 1,3 εκατομμυρίων.
Το ποσό του δανείου καθώς και οι αναλογούντες τόκοι για την χρήση αποπληρώθηκαν στις
13/10/2017 .
Δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
18.ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Το μέρισμα που θα εισπραχθεί από την συγγενή ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την χρήση 2017 τελεί υπό την
έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει εντός του 2018.
19.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ Κ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)
Για την χρήση 2017 η εταιρεία έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των ορκωτών που προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το
σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί με την δημοσίευση των οικονομικών
καταστάσεων, ωστόσο η διοίκηση εκτιμά ότι δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιαστικές αλλαγές στις
φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας όπως αυτές απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης .
Η εταιρεία δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος καθώς το μοναδικό έσοδο της είναι το μέρισμα της
συγγενούς το οποίο και θα οριστικοποιηθεί στην επόμενη εταιρική χρήση μετά και την έγκριση από
την Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και θα ενταχθεί στο άρθρο 48 του Ν. 4172/2013 ως
απαλλασσόμενο έσοδο. Καθόσον για την είσπραξη αυτού του μερίσματος δε θα οφείλεται φόρος
εισοδήματος, η διαφορά λογιστικής - φορολογικής βάσης καθίσταται μόνιμου χαρακτήρα και
συνεπώς δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος. Για το υπόλοιπο της διαφοράς των
βάσεων δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος στο ενδεχόμενο πώλησης της
συμμετοχής καθόσον η Eταιρεία δεν προτίθεται να προβεί σε πώληση της συμμετοχής της στο
ορατό μέλλον"
20.ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Τα βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους/
(ζημιάς) που αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας, με το σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών
μετοχών που βρίσκονταν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης.
1.1.2017 -31.12.2017
Κέρδη μετά από φόρους

26.819

Κέρδη που αναλογούν στους Μετόχους

26.819

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών
Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη
ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)

232.000.000

0,12
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21.ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία προς
γνωστοποίηση.
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