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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.01.2020 – 30.06.2020 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

A.   ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 
 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΜΗΕ Συμ-
μετοχών και διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δυρρα-
χίου, αρ. 89: 
 

1. Ο Χρήστος Αγιακλόγλου του Νικολάου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
2. Ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
3. Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος του Λουκά, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
4. Ο Βασίλειος Μήκας του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
5. Ο Κωνσταντίνος Δρίβας του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 
6. Ο Δημοσθένης Παληγιάννης του Βασιλείου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  

 
 

υπό την ως άνω ιδιότητά μας, δηλώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: 
 
(α) Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2020-
30.06.2020, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ), απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια, τα 
αποτελέσματα περιόδου και τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνο-
νται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του 
άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και 
(β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει τις πληροφορίες που απαιτούνται 
κατά τρόπο αληθή βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 
 
 

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2020 
 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Δ.Σ. 

ΜΕΛΟΣ ΔΣ 

   

ΚΑΘ. Χ. ΑΓΙΑΚΛΟΓΛΟΥ Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΤ. ΑΚ 520724 ΑΔΤ.  ΑΚ 216394 ΑΔΤ. ΑΗ 590846 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.01.2020 – 30.06.2020 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

B. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

(ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.) 

      Eπι των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

    για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2020 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την περίοδο από 01.01.2020 - 30.06.2020 της ΑΔΜΗΕ 

Συμμετοχών Α.Ε. και παρέχει χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέ-

σματα της Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. . Στην Έκθεση περιγράφονται τα σημαντικότερα γεγονότα που έλα-

βαν χώρα κατά τo πρώτο εξάμηνο του 2020 και η επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις, όπως επίσης οι 

κυριότεροι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η εταιρεία, ενώ παρατίθενται και ποιοτικού χαρα-

κτήρα στοιχεία, μαζί με εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της. Τέλος, περιλαμβάνονται οι συναλλα-

γές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων προσώπων.  

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007, είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές 

διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου (Κ.Ν.) 4548/2018, όπως ισχύει, και συνοδεύει τις ενδιάμεσες χρηματοοι-

κονομικές καταστάσεις του α΄εξαμήνου 2020.  

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», εφεξής η Εταιρεία, και το διακριτικό 

τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.». 

Στόχος της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε είναι η προαγωγή του έργου της Συγγενούς ΑΔΜΗΕ Α.Ε., μέσω της συμμε-

τοχής της στον διορισμό των βασικών διοικητικών της στελεχών, η συνεργασία με τον Στρατηγικό Επενδυτή, κα-

θώς και η επικοινωνία της δραστηριότητας της Συγγενούς στους μετόχους και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό. 

Στο πλαίσιο 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 Έκτα-

κτης 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 μετοχι-

κού 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 (Σημείωση 12). 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” (Σημείωση 4). 

Ο σκοπός της Εταιρείας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα εξής:  

• Την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ανωτέρω συμμετοχή και την συμμετοχή στην 
λειτουργία νομικών προσώπων.  

• Την ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε άλλης επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή ή την 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.01.2020 – 30.06.2020 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
αλλοδαπή.  

• Οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια είναι συναφής ή προάγει τον ανωτέρω σκοπό. 

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ημερομηνία εισαγωγής της Εται-

ρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι η 19/06/2017. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μη εισηγμένης συγγενούς Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναρτώνται στην διεύ-

θυνση 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, η λειτουργία της οποίας εποπτεύεται από το Δ.Σ. 

και από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η πλήρης διαφά-

νεια της. 

γ. Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων  

Επισκόπηση αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου 2020 

Τα έσοδα της Εταιρείας εκφράζουν τη συμμετοχή της κατά  51% της συμμετοχής στον Όμιλο ΑΔΜΗΕ και ανέρχο-
νται σε κερδών Ευρώ 20.064 χιλ. 

Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 19.974 χιλ. (2019: Ευρώ 20.266 χιλ.).  

Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 173 χιλ. (2019: Ευρώ 175 χιλ.).  

Τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή της Εταιρείας ανήλθαν σε 0,086 ευρώ (2019: 0,088 ευρώ) . 

Σε επίπεδο ισολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας την 30.06.2020 ήταν Ευρώ 34.440 χιλ.  (31.12.2019: 
Ευρώ 8.475 χιλ.). Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε  Ευρώ 746.820 χιλ. (31.12.2019: Ευρώ 727.070 χιλ.).  

Την 28.05.2020 η Εταιρεία έλαβε μέρισμα από τη Συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε Ευρώ 26.243 χιλ. που αφορούσαν 
σε κέρδη της χρήσης 2019.  

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. 

2. Κυριότεροι κίνδυνοι  

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας επηρεάζονται από τα παρακάτω είδη κινδύνου:  

 

Κίνδυνος επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας 

Ο κίνδυνος επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας προέρχεται από: α) ενδεχόμενους περιορισμούς στην 

καταβολή ή στην είσπραξη μερίσματος, β) από ενδεχόμενη αδυναμία καταβολής μερίσματος και γ) από καταβολή 

http://www.admieholding.gr/
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 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
μειωμένου μερίσματος από τη Συγγενή εταιρεία. Όλα τα ανωτέρω 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 α-

φορά την εκ μέρους του διαχείριση του ΕΣΜΗΕ, και σε αυξημένες εποπτικές υποχρεώσεις. Ενδεχόμενες μεταβο-

λές 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 προ-

καλέσουν 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 επαρκούς χρηματοδότησης για τη λειτουργία και την ανάπτυξη 

της Εταιρείας. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας μέσω της παρακολούθησης και του προγραμμα-

τισμού των ταμειακών της ροών και δρα κατάλληλα μέσω της εξασφάλισης κατά το δυνατόν επαρκών πιστωτικών 

ορίων και ταμειακών διαθεσίμων.  

Λοιποί Κίνδυνοι 

Η διοίκηση της Εταιρείας συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και τις εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο 

και σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με την εξάπλωση του κορωνοϊού και τον πιθανό αντίκτυπο στις δραστηριό-

τητες της Εταιρείας τα επόμενα τρίμηνα λόγω του ότι τα περιοριστικά μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση 

εφαρμόστηκαν από τα μέσα Μαρτίου 2020.  

Η οικονομική επίδραση της τρέχουσας κρίσης τόσο στην ελληνική όσο και στην παγκόσμια οικονομία και στις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες συνολικά, δεν μπορεί να εκτιμηθεί με σχετική βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο, 

λόγω του ρυθμού με τον οποίο επεκτείνεται η πανδημία και του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που προκύπτει 

από την αδυναμία πρόβλεψης της τελικής κατάληξης.  

Τα έργα που υλοποιούνται από τη Συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ήδη ανά την Ελλάδα δεν έχουν υποστεί ουσια-

στικές καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας και συνεχίζονται απρόσκοπτα. Εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι οι 

επιπτώσεις στον Όμιλο και στην Εταιρεία δεν θα επηρεάσουν την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου του 

ΑΔΜΗΕ, ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές επικαιροποιούνται διαρκώς με βάση την εξέλιξη της κρίσης. 

3. Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας 

Προοπτικές για το Β’ εξάμηνο του 2020 

Δεδομένης της φύσης των δραστηριοτήτων αλλά και της υγιούς χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας 

για το 2020, η Διοίκηση θα προσπαθήσει να διατηρήσει την κερδοφόρα πορεία της. Σε αυτό θα συνδράμει και η 

βούλησή της για εξορθολογισμό των δαπανών και ενίσχυση των δραστηριοτήτων που αποφέρουν έσοδα.  

4. Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη 

H Εταιρεία είχε τις κατωτέρω συναλλαγές εντός της περιόδου με τη συνδεδεμένη εταιρεία ΑΔΜΗΕ, στο πλαίσιο 

των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  της. Συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται επίσης και τα μέλη διοικη-

τικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με βάση το ΔΛΠ 24 “Συνδεδεμένα Μέρη”. Κατά την κλειόμενη 

ενδιάμεση περίοδο, δόθηκαν αμοιβές Δ.Σ. στα μέλη Δ.Σ. και δεν υφίστανται οφειλόμενες αμοιβές Δ.Σ.. Δεν υπάρ-

χουν ουσιώδεις συναλλαγές που να μην έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.01.2020 – 30.06.2020 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 (Ποσά σε ευρώ) 30/06/2020 31/12/2019 

  Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ - 62.732 - 68.383 

ΣΥΝΟΛΑ - 62.732 - 68.383 

 

 (Ποσά σε ευρώ) 01/01/2020-30/06/2020 01/01/2019-30/06/2019 

  Έσοδα Έξοδα Έσοδα Έξοδα 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ - 6.196 - 600 

ΜΕΛΗ Δ.Σ. - 9.600 - 15.200 

ΣΥΝΟΛΑ - 15.796 - 15.800 

 

5. Σημαντικά Γεγονότα της περιόδου 2020 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του την Πέμπτη 16.07.2020, κατόπιν εκλογής τους 
από την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16.07.2020, αποφάσισε τη νέα σύνθεση του ως εξής: 

• Χρήστος Αγιακλόγλου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό 
Μέλος με θητεία έως και την 15.07.2023 

• Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία 
έως και την 15.07.2023. 

• Βασίλειος Μήκας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και την 15.07.2023. 

• Κωνσταντίνος Δρίβας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και την 
15.07.2023. 

• Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και την 
15.07.2023. 

• Δημοσθένης Παληγιάννης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και την 
15.07.2023. 
 

Η Eταιρεία την 31.08.2020 διένειμε μέρισμα για τη χρήση 2019 και προμέρισμα για την χρήση 2020. Το ποσό του 
μερίσματος εγκρίθηκε την 16.07.2020 κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ανήλθε σε 6.704.800 
ευρώ. Το ποσό του προμερίσματος για την χρήση 2020 ύψους 20.624.800 ευρώ εγκρίθηκε από το Διοικητικό 
Συμβούλιο υπ’ αριθμόν 52/12.06.2020. 
 
Η Εταιρεία προέβη το 2020 σε αγορά ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών «ALPHA 
FINANCE ΑΕΠΕΥ», σε εκτέλεση της από 12.7.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
Εταιρείας (Θέμα 6ο). Μέχρι την 30η Ιουνίου 2020 η Εταιρεία κατέχει συνολικά 115.341 ίδιες μετοχές (ποσοστό 
0,05% επί του συνόλου των 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών) συνολικού ποσού 223.861,81 ευρώ και 
το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας παρουσιάζεται ισόποσα μειωμένο. 

 

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2020 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

Καθ. Χρήστος Αγιακλόγλου 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Εισαγωγή 

 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής  της Εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ της 30ης Ιουνίου 2020 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων και 

λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που 

έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιά-

μεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οι-

κονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007.  

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικο-

νομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιο-

θετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνο-

πτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 “Ε-

πισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της 

οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διε-

ρευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα 

και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο 

εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί 

στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν 

περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά 

συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να πιστεύουμε 

ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ου-

σιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμ-

βουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές 
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ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πλη-

ροφόρηση. 

 

 

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2020 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ. ΚΟΥΡΤΗΣ 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14421 Α.Μ. ΣΟΕΛ 50601 

  

ΣΟΛ Α.Ε. ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλος Δικτύου Crowe Global Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.01.2020 – 30.06.2020 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ  

 

  Σημείωση 
01/01/2020- 
30/06/2020 

01/01/2019 - 
30/06/2019  

Έσοδα       

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

4 20.064 20.417 

Λειτουργικά έξοδα   
  

 Αμοιβές προσωπικού 5 66 54 

 Αποσβέσεις   5 2 

 Παροχές τρίτων   6 16 14 

 Αμοιβές τρίτων   7 38 69 

 Φόροι – τέλη  1 1 

 Λοιπά έξοδα  8 47 35 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων   173 175 

Κέρδη προ φόρων & χρημ/κων αποτελεσμάτων      19.891 20.242 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 9 (2) (1) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα   9 141 172 

Καθαρά κέρδη περιόδου   20.030 20.413 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα     

Μερίδιο επί αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) σε επενδύσεις που  
λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης 

4 (56) (147) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους   19.974 20.266 

  
   

Κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή  (€ ανά μετοχή)   0,086 0,088 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών Χρηματοοικονομι-

κών Καταστάσεων της Εταιρείας. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.01.2020 – 30.06.2020 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

 Σημείωση  30/06/2020  31/12/2019 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:       

Ενσώματα πάγια 10.1                      7                       7  

Δικαίωμα χρήσης παγίου 10.2                    57                     60  

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  10.3                      3                       4  

Επένδυση που λογιστικοποιείται με την μέθοδο της καθαρής θέ-
σης 

4          698.318           704.553  

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού            698.385           704.625  

Κυκλοφορούν ενεργητικό:       

Λοιπές απαιτήσεις              14.075             14.068  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   11            34.440               8.475  

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  
 

           48.515             22.543  

Σύνολο ενεργητικού            746.900           727.168  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ &  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        

 Ίδια κεφάλαια:     

Μετοχικό κεφάλαιο  12          491.616           491.840  

Τακτικό αποθεματικό               1.819               1.819  

Λοιπά αποθεματικά 13          128.559           128.615  

Κέρδη εις νέον           124.826           104.796  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων             746.820           727.070  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:     

Παροχές στο προσωπικό                        6                        -  

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης    14                    54                     56  

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων                      60                     56  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:       

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις    15                    13                     36  

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης    14                      4                       4  

Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις                       3                       1  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων                       20                     42  

Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων              746.900           727.168  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

  

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών Χρηματοοικονομι-

κών Καταστάσεων της Εταιρείας. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.01.2020 – 30.06.2020 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Ίδιες  
μετοχές 

Τακτικό  
Αποθεματικό 

Λοιπά 
 αποθεμα-

τικά 

Αποτελέ-
σματα  
εις νέο 

Σύνολο 
 Ιδίων  

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 01/01/2019                 491.840 - 734 8.034 66.081 566.689 

Καθαρά κέρδη περιόδου - - - - 20.413 20.413 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα:       
Μερίδιο επί συνολικών εισοδημάτων από 
επένδυση με την μέθοδο της καθαρής θέσης - - - (147) - (147) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά 
από φόρους - - - (147) - (147) 

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα  
περιόδου  491.840 - 734 7.887 86.494 586.955 

Υπόλοιπο 30/06/2019 491.840 - 734 7.887 86.494 586.955 

Καθαρά κέρδη περιόδου - - - - 33.327 33.327 

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού  - - 1.085 - (1.085) - 

Διανομή μερίσματος - - - - (13.940) (13.940) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα:       
Μερίδιο επί συνολικών εισοδημάτων από 
επένδυση με την μέθοδο της καθαρής θέσης - - - 120.728 - 120.728 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά 
από φόρους - - - 120.728 - 120.728 

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα  
περιόδου  491.840 - 1.819 128.615 104.796 727.070 

Υπόλοιπο 31/12/2019 491.840 - 1.819 128.615 104.796 727.070 

Καθαρά κέρδη περιόδου - - - - 20.030 20.030 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα:       
Μερίδιο επί συνολικών εισοδημάτων από  
επένδυση με την μέθοδο της καθαρής θέσης - - - (56) - (56) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά 
από φόρους - - - (56) - (56) 

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα πε-
ριόδου  491.840 - 1.819 128.559 124.826 747.044 

Απόκτηση ιδίων μετοχών - (224) - - - (224) 

Υπόλοιπο 30/06/2020 491.840 (224) 1.819 128.559 124.826 746.820 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών Χρηματοοικονομι-

κών Καταστάσεων της Εταιρείας. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.01.2020 – 30.06.2020 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

  Σημείωση 
 01/01/2020 - 

30/06/2020 
01/01/2019-
30/06/2019  

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       

Κέρδη προ φόρων    20.030 20.413 

    
 

 

Προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις παγίων και ασώματων ακινητοποιήσεων                                                                                                                                          5 2 

Κέρδη από ποσοστό συμμετοχής σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
(ΑΔΜΗΕ 51%) 

4 (20.064) (20.417) 

Λοιπές προβλέψεις   6 - 

Πιστωτικοί τόκοι 9 (141) (172) 

Χρεωστικοί και λοιποί τόκοι   2 1 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης   (162) (173) 

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων   (8) 4 

Αύξηση/(μείωση)  υποχρεώσεων   (22) (6) 

Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα   3 1 

Πληρωμές φόρου εισοδήματος   290  

Καθαρές ταμειακές (εκροές)/ εισροές από λειτουργικές δραστηριότη-
τες  

  101 (174) 

      

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Είσπραξη μερίσματος από ΑΔΜΗΕ   26.243 21.827 

Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων    (2) (1) 

Καθαρές ταμειακές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες   26.241 21.826 

      

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση ιδίων μετοχών 12 (224) - 

Διανομή μερίσματος σε μετόχους   - - 

Διανομή προμερίσματος σε μετόχους   (290)  

Είσπραξη προσόδου από Τράπεζα της Ελλάδος   141 120 

Πληρωμή κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων   (2) - 

Πληρωμή τόκων   (2) (1) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   (377) 119 

Καθαρή αύξηση  χρηματικών διαθεσίμων   25.965 21.771 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, έναρξης περιόδου    8.475 4.843 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τέλους περιόδου   34.440 26.614 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών Χρηματοοικονομι-

κών Καταστάσεων της Εταιρείας. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.01.2020 – 30.06.2020 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.01.2020 – 30.06.2020 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

1. ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Η «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» εφεξής η Εταιρεία και διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» 

είναι Ανώνυμη Εταιρεία εγγεγραμμένη στο Γενικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμό μητρώου 141287501000.  

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Δυρραχίου 89, Αθήνα. 

Η Εταιρεία εποπτεύεται ως προς την τήρηση της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς και των κανόνων εταιρικής διακυβέρ-

νησης. Περαιτέρω εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αναφορικά με την τήρηση του 

Ν.4548/2018 και από το Χρηματιστήριο Αθηνών ως εισηγμένη. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του «Ανεξάρτητου Διαχειριστή Ηλεκτρικής Ενέρ-

γειας», εφεξής ΑΔΜΗΕ, από τη «ΔΕΗ Α.Ε.», εφεξής «ΔΕΗ», βάσει του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016), ως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΔΕΗ με την από 17.01.2017 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε: α) τη σύσταση της 

Εταιρείας, β) την εισφορά μετοχών του ΑΔΜΗΕ στην Εταιρεία, που κατέχει η ΔΕΗ και αντιπροσωπεύουν 51% του με-

τοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, και γ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με την εις είδος επιστροφή στους 

μετόχους της ΔΕΗ του συνόλου (100%) των μετοχών της Εταιρείας. Η ως άνω μεταβίβαση μετοχών του ΑΔΜΗΕ από τη 

ΔΕΗ στην Εταιρεία, έλαβε χώρα την 31.03.2017 (Σημείωση 12). 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” (Σημείωση 4). 

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι: 

• η προαγωγή του έργου του ΑΔΜΗΕ, μέσω της συμμετοχής της στον διορισμό των βασικών διοικητικών της στελε-

χών 

• η συνεργασία με τον Στρατηγικό Επενδυτή 

• η επικοινωνία της δραστηριότητας του ΑΔΜΗΕ στους μετόχους και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό. 

 

Επιπρόσθετα, ο σκοπός της Εταιρείας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα εξής: 

• την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ανωτέρω συμμετοχή και τη συμμετοχή στη λειτουργία νο-

μικών προσώπων 

• την ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε άλλης επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή 

• οποιαδήποτε άλλη πράξη, ενέργεια ή δραστηριότητα είναι συναφής ή προάγει τον ανωτέρω σκοπό. 

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ημερομηνία εισαγωγής της Εταιρείας στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών είναι η 19/06/2017. 

Για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2020 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 51,12% (118.605.114 μετοχές) 

• Η SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTOR LLP με ποσοστό 11,80% (27.375.996 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 In-

vestors International Value Equity Taxable Trust, The Calleva Trust, Silchester International Investors Tobacco Free 

International Value Equity Trust. 

• Λοιποί μέτοχοι με ποσοστό 37,08% (86.018.890 μετοχές). 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μη εισηγμένης από κοινού ελεγχόμενης εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναρτώνται 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.admie.gr. 

http://www.admie.gr/
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.01.2020 – 30.06.2020 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

Οι παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 

16 Σεπτεμβρίου 2020 και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.admieholding.gr. 

 

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 

2.1 ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

2.1.1 Δήλωση Συμμόρφωσης 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2020 έχουν κα-

ταρτιστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34, «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» και ως 

εκ τούτου δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται στις ετήσιες χρηματοοι-

κονομικές καταστάσεις. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα πρέ-

πει να διαβαστούν σε συνδυασμό με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσεως που έ-

ληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του 

ιστορικού κόστους, εκτός από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αναπροσαρμόζονται σε εύλογες αξίες σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με την αρχή της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης. 

Η επένδυση στον Όμιλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εκτός από την αρχική της αναγνώριση στο ιστορικό κόστος λογίζεται με την μέ-

θοδο της καθαρής θέσης. 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ και όλα τα κονδύλια 

στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τυχόν διαφορές στους πίνακες ο-

φείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Οι λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των εν λόγω ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομι-

κών καταστάσεων είναι σύμφωνες με αυτές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. 

Τα νέα και αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που εφαρ-

μόζονται είτε στην τρέχουσα είτε σε επόμενες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της δυνητικής τους επίδρασης στις εν-

διάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, παρατίθενται στην Σημείωση 2.3. 

2.1.2 Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις την 15η Σε-

πτεμβρίου 2020. 

2.2 ΑΡΧΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 

2020 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 συνεχιζόμε-

νης δραστηριότητας. 

Επίδραση COVID-19 

Πρωταρχικό μέλημα της Εταιρείας είναι η προστασία της υγείας των εργαζομένων και ο περιορισμός της εξάπλωσης 

του ιού, καθώς και η ελαχιστοποίηση της επίδρασης στην οικονομική απόδοση της Εταιρείας. Το μέγεθος των επιπτώ-

σεων θα καθοριστεί κυρίως από τη διάρκεια και την έκταση της πανδημίας και τα αντίστοιχα μέτρα που λαμβάνονται 

για να περιορίσουν την εξάπλωσή της, καθώς και από τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ενίσχυση της οικονο-

μίας. 

http://www.admieholding.gr/
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.01.2020 – 30.06.2020 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

Ειδικότερα, οι επιπτώσεις της πανδημίας για το πρώτο εξάμηνο του 2020 στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας 

ήταν αρκετά περιορισμένες. Τα έργα που υλοποιούνται από τη συνδεδεμένη εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ήδη ανά την Ελλάδα, 

δεν έχουν υποστεί ουσιαστικές καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας και συνεχίζονται απρόσκοπτα. Εκτίμηση της Διοί-

κησης είναι ότι οι επιπτώσεις στον Όμιλο και την Εταιρεία δεν θα επηρεάσουν την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου 

του ΑΔΜΗΕ, ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές επικαιροποιούνται διαρκώς με βάση την εξέλιξη της κρίσης. 

 

2.3 ΝΕΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και 

διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2020 

ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, 

τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων» 

Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών και υπηρεσιών 

στους πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, 

χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά μέρη. 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, συμπληρώνοντας 
τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευ-
κρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους εφαρμό-
ζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ. 

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς» 

Οι τροποποιήσεις αλλάζουν ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με τη λογιστική αντιστάθμισης κινδύνου ώστε να παρέχουν 
διευκόλυνση σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της αβεβαιότητας που θα προκαλέσει η αλλαγή των επιτοκίων αναφο-
ράς. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές 
σχετικά με τις σχέσεις αντιστάθμισής τους, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από αυτές τις αβεβαιότητες. 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουνίου 2020) 

Η τροποποίηση παρέχει στους μισθωτές (αλλά όχι τους εκμισθωτές) τη δυνατότητα προαιρετικής εξαίρεσης από την 

εκτίμηση του κατά πόσον η παραχώρηση σε ενοίκιο που σχετίζεται με τον COVID-19 είναι τροποποίηση της μίσθωσης. 

Οι μισθωτές μπορούν να επιλέξουν να λογιστικοποιήσουν τις παραχωρήσεις σε ενοίκια με τον ίδιο τρόπο που θα έκα-

ναν για αλλαγές που δεν είναι τροποποιήσεις μισθώσεων. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρω-

παϊκή Ένωση. 

Η τροποποίηση αυτή του προτύπου δε σχετίζεται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας και δεν έχει επίπτωση στις Χρη-

ματοοικονομικές Καταστάσεις. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζονται στις ε-

τήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 
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Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες βάσει των δι-

καιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις προσδοκίες της 

οντότητας ή από γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνιζει τη σημασία του 

όρου «διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Η τροποποίηση αυτή δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια – Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν έσοδα που λαμβάνο-

νται από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το πάγιο για την προοριζόμενη χρήση του. 

Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των εσόδων και των δαπανών που σχετίζονται με 

τέτοια παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσμα της συνήθης δραστηριότητας της οντότητας. Η τροποποίηση 

δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η τροποποίηση αυτή δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λο-

γιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα συσχετιζόμενο κό-

στος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή 

της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντό-

τητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της 

σύμβασης, και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. Η τροποποίηση 

δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η τροποποίηση αυτή δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη Χρηματοοικονομική 

Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε μία 

συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε μια εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να 

αναγνωρίζει ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης. Η τρο-

ποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η τροποποίηση αυτή δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018–2020 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έ-

χουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για την αποαναγνώριση των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές θα μπορούσαν να καταβληθούν είτε σε τρίτους είτε 

στον δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το κόστος ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα συμπερι-

ληφθούν στην αξιολόγηση του 10%. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις βελτιώσεις μισθωμάτων στο 

επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση σχετικά με 

τoν χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης. 

2.4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών πληροφοριών απαιτεί από τη Διοίκηση να προβαίνει σε εκτιμήσεις, κρίσεις και πα-
ραδοχές 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 
την υπό εξέταση περίοδο. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης αναθεωρούνται κατ’ έτος, ενώ ενδέχεται να διαφέ-
ρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα.  

Για τη σύνταξη των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές λογιστικές κρίσεις από 
την πλευρά της Διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας, καθώς και οι κύριες πηγές εκτί-
μησης της αβεβαιότητας είναι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών κα-
ταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2019. 

 

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

3.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

H Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνος αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισο-
τιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η διαχείριση των κινδύνων εστιάζεται 
στην αβεβαιότητα των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών αγορών και προσβλέπει στην ελαχιστοποί-
ηση των δυσμενών αποτελεσμάτων στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. H Εταιρεία προσδιορίζει, αξιολογεί 
και εάν καταστεί αναγκαίο αντισταθμίζει τους κινδύνους που σχετίζονται με τις λειτουργικές της δραστηριότητές, ενώ 
σε περιοδική βάση ελέγχει και αναθεωρεί τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σε σχέση με την διαχείριση χρηματο-
οικονομικού κινδύνου. 

Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα παρακάτω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώ-
σεις της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης: ταμειακά διαθέσιμα, εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις, καθώς και τις εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες και μακροπρό-
θεσμες υποχρεώσεις. 

 
α) Κίνδυνος αγοράς 

Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές των τιμών συμμετοχικών τίτλων ή αποθεμάτων, καθώς δεν διαθέτει 

επενδύσεις αναγνωρισμένες στην κατάσταση οικονομικής θέσης, οι οποίες να αποτιμώνται σε εύλογες αξίες, ούτε έχει 

αποθέματα. 
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Κίνδυνος ταμειακών ροών λόγω μεταβολής των επιτοκίων 

Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία που περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως και κατά συνέπεια ενδεχό-

μενες μεταβολές επιτοκίων δε θα είχαν σημαντικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία επίσης, έχει μηδενικό δανεισμό και κατά συνέπεια μεταβολές στα επιτόκια δε θα έχουν καμία επίπτωση 

στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος της Εταιρείας κρίνεται σχετικά περιορισμένος, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν συναλλαγές 

με χώρες της αλλοδαπής που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Τα έσοδα, οι δαπάνες, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εκφράζονται σε Ευρώ που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμι-

σμα παρουσίασης της Εταιρείας. 

β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος ωστόσο περιορίζεται στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και 

στις καταθέσεις σε τράπεζες και σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

γ) 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 του προγραμματισμού 
των ταμειακών της ροών, και δρα κατάλληλα μέσω της εξασφάλισης κατά το δυνατόν επαρκών πιστωτικών ορίων και 
ταμειακών διαθεσίμων. 

(Ποσά σε ευρώ) 
Κατά την 30 Ιουνίου 2020 

  
Eντός 1 
έτους 

  
Aργότερο 
από 1 έτος 

  
Μεταξύ 2 
και 5 ετών 

  
Άνω των 
5 ετών 

  Σύνολο 

Εμπορικές υποχρεώσεις   12.690  -  -  -  12.690 

Υποχρεώσεις μισθώσεων  4.067  4.233  13.763  35.602  57.665 

Σύνολο   16.758  4.233  13.763  35.602  70.355 

 

Στην ανάλυση των εμπορικών υποχρεώσεων δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποσά των λοιπών φόρων πληρωτέων και 
ασφαλιστικών εισφορών. 

 

3.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Ο σκοπός της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση κεφαλαίου είναι η διασφάλιση της ικανότητας της να συνεχίζει 
απρόσκοπτα τη δραστηριότητα της, ώστε να εξασφαλίζει αποδόσεις για τους μετόχους και οφέλη για τα λοιπά μέρη 
που έχουν σχέση με την Εταιρεία και να διατηρεί μια βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση, ώστε να επιτυγχάνει μείωση 
του κόστους κεφαλαίου. 

 Η Εταιρεία δεν είχε δανεισμό την 30η Ιουνίου 2020, παρά μόνο την υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση των 
γραφείων της από τη Συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε, όπως προκύπτει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16. Ως εκ τούτου η 
Εταιρεία δεν παρουσιάζει συντελεστή μόχλευσης και δεν υπάρχει ανάγκη ανάλυσης του καθαρού δανεισμού της. 

 

4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Οι επενδύσεις της Εταιρείας αφορούν ποσοστό 51% συμμετοχής στον Όμιλο ΑΔΜΗΕ που περιγράφεται στη Σημείωση 
1 και αναγνωρίστηκε αρχικά με εύλογη αξία ποσού € 491.770.000 βάσει αποτίμησης από την ελεγκτική εταιρεία 
«Deloitte» που έγινε αποδεκτή από τη Διοίκηση και έχει δημοσιευθεί κατ’ άρθρο 17 παρ. 4 και 8, σε συνδυασμό με 
άρθρο 13 του ν. 4548/2018, το οποίο αποτελεί αντικείμενο εισφοράς σε είδος από τη ΔΕΗ 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 Σημείωση 1.  
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Η κίνηση της επένδυσης για την χρήση που παρουσιάζεται έχει ως εξής:  

  30/06/2020 31/12/2019 

Αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία - - 

Υπόλοιπο Επένδυσης  704.553 551.948 

Αναλογία επί των αποτελεσμάτων 20.064 53.853 

Αναλογία επί των λοιπών συνολικών εσόδων                        (56) 120.581 

Μείον μερίσματα καταβληθέντα                (26.243)                (21.827) 

Υπόλοιπο  698.318 704.553 

 

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου ΑΔΜΗΕ, όπως απαιτείται από το 
ΔΠΧΑ 12. 

 

 
30/06/2020 31/12/2019 

  

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 2.203.995 2.128.621 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 789.217 803.580 

 Σύνολο 2.993.212 2.932.201 

Ίδια κεφάλαια 1.317.680 1.329.906 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.128.787 1.086.241 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 546.745 516.054 

 Σύνολο 2.993.212 2.932.201 

 
 

 01/01/2020 - 
30/06/2020  

01/01/2019 - 
30/06/2019  

Κύκλος εργασιών 137.638 125.992 

Καθαρά κέρδη μετά φόρων 39.342 40.032 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα                            (110)                    (288) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 39.232 39.744 

 
 
Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από την αναλογία επί των καθαρών κερδών και των λοιπών συνολικών εισοδη-
μάτων του Ομίλου ΑΔΜΗΕ. 

 

  30/06/2020 30/06/2019 

Καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων ΑΔΜΗΕ ΑΕ 39.342 40.032 

Ποσοστό συμμετοχής  51% 51% 

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

20.064 20.417 
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  30/06/2020 30/06/2019 

Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) βάση ΔΛΠ 19 ΑΔΜΗΕ ΑΕ                      (110)                              (288) 

Ποσοστό συμμετοχής  51% 51% 

Μερίδιο επί αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) σε επενδύσεις που 
λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης 

                       (56)                              (147) 

 
 

5. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές στο προσωπικό αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:  

(Ποσά σε ευρώ) 
01/01/2020- 
30/06/2020 

01/01/2019- 
30/06/2019 

Αμοιβές προσωπικού 39.021 27.394 

Αμοιβές Δ.Σ. 9.600 15.200 

Εργοδοτικές εισφορές 11.681 11.466 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 5.585 - 

Σύνολο  65.886 54.060 

 
6. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

(Ποσά σε ευρώ) 
01/01/2020- 
30/06/2020 

01/01/2019- 
30/6/2019 

Ενοίκια 600 600 

Επισκευές και συντηρήσεις 196 1.400 

Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης 14.828 12.212 

Σύνολο 15.624 14.212 

 

7. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Οι αμοιβές τρίτων ποσού Ευρώ 38 για το α΄ εξάμηνο της χρήσης 2020 περιλαμβάνουν έξοδα λογιστών, δικηγόρων 

και λοιπών τρίτων. 

8. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 

Στα λοιπά έξοδα αξίας Ευρώ 47 (30.06.2019: Ευρώ 35) περιλαμβάνονται κυρίως τα έξοδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

(Χ.Α.) αναφορικά με δικαιώματα διαπραγμάτευσης και λοιπά λειτουργικά έξοδα. 

9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ/ ΕΣΟΔΑ 

Στα χρηματοοικονομικά έξοδα εμφανίζεται το ποσό Ευρώ 2 (30.06.2019: Ευρώ 1), που αφορά σε χρηματοοικονομικό 

κόστος χρηματοδοτικής μίσθωσης κτιρίου (Εύρω 1,1) και σε διάφορα έξοδα και προμήθειες τραπεζών (Ευρώ 0,9). 

Στα χρηματοοικονομικά έσοδα εμφανίζεται το ποσό Ευρώ 141 (30.06.2019: Ευρώ 172), που αφορά δεδουλευμένες 

προσόδους από τη 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 και το ποσό αυτό αναφέρεται στο α ’ εξάμηνο 

του 2020 σε αντίθεση με το ποσό Ευρώ 172 του α’ εξάμηνο του 2019. 
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10.  ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

10.1  ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ  

(Ποσά σε ευρώ)                                   Έπιπλα και Σκεύη 

  30/06/2020 31/12/2019 

Αξία κτήσης 13.362 11.793 

Σωρευμένες αποσβέσεις                             (6.520)                             (4.861) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο  6.842 6.932 

 

10.2   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Το Δικαίωμα χρήσης αφορά την αναγνώριση και την παρουσίαση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μίσθω-

σης των γραφείων της Εταιρείας, όπως ορίζεται από το ΔΠΧΑ 16. 

(Ποσά σε ευρώ)                              Χρηματοδοτική μίσθωση 

  30/06/2020 31/12/2019 

Αξία κτήσης 60.164 60.164 

Σωρευμένες Αποσβέσεις                             (2.925)                                 (418) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο  57.239 59.746 

 

10.3   ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(Ποσά σε ευρώ)                                     Λογισμικό 

  30/06/2020 31/12/2019 

Αξία κτήσης 10.730 10.730 

Σωρευμένες αποσβέσεις                              (7.739)                             (6.451) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο  2.991 4.279 

 

11.  ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

(Ποσά σε ευρώ) 30/06/2020 31/12/2019 

Καταθέσεις όψεως 34.440.455 8.474.952 

Σύνολο 34.440.455 8.474.952 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας είναι σε Ευρώ σε λογαριασμό της Εθνικής Τραπέζης και στην Τράπεζα της Ελλά-
δος.  

Από τον Νοέμβριο του 2017, η Εταιρεία άνοιξε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15, παράγραφος 1 του Ν. 2469/97, όπως ισχύει περί Κοινού Κεφαλαίου.   

Τα διαθέσιμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος χρησιμοποιούνται 
από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για τη σύναψη βραχυχρόνιων πράξεων διαχείρισης ταμεια-
κής ρευστότητας και συγκεκριμένα συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημο-
σίου. 

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 α΄ εξάμηνο της χρήσης 2020, σε περίπου 2,1%. Η πρόσοδος των κεφαλαίων αυτών, 
αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων στα χρηματοοικονομικά έσοδα (Σημείωση 9). 
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12. 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 Ευρώ εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00) στον υπ’αριθμ. 10400351143 Λογαριασμό 
της Εταιρείας που τηρεί στην Εθνική Τράπεζα, στις 30 Μαρτίου του 2017 εκ μέρους της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρι-
σμού Α.Ε. 

Β. Σύμφωνα με το από 31 Μαρτίου 2017 πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, που υπογράφηκε μεταξύ του Προέδρου 
της ΔΕΗ και Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, παραδόθηκε στην Εταιρεία ο υπ’αριθμ. 1 οριστικός 
μετοχικός τίτλος εκδόσεως του ΑΔΜΗΕ, 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 κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ αποτί-
μηση την οποία υπογράφει η ελεγκτική εταιρεία «Deloitte» και έχει δημοσιευθεί κατ’ άρθρο 17 παρ. 4 και 8, σε συν-
δυασμό με άρθρο 13 του ν. 4548/2018 και το οποίο αποτελεί αντικείμενο εισφοράς σε είδος από την ΔΕΗ στην Εται-
ρεία. 

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 κα-
ταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 18 Μαΐου 2017. 

Η Εταιρεία προέβη το 2020 σε αγορά ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών «ALPHA FINANCE 
ΑΕΠΕΥ», σε εκτέλεση της από 12.7.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (Θέμα 
6ο). Μέχρι την 30η Ιουνίου 2020 η Εταιρεία κατέχει συνολικά 115.341 ίδιες μετοχές (ποσοστό 0,05% επί του συνόλου 
των 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών) συνολικού ποσού 223.861,81 ευρώ και το Μετοχικό Κεφάλαιο της 
Εταιρείας παρουσιάζεται ισόποσα μειωμένο. 

 

13. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

Tα λοιπά αποθεματικά ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 128.559 (31.12.2019: 128.615) και αφορούν την αναλογία 51% επί 
των λοιπών συνολικών εισοδημάτων του Ομίλου ΑΔΜΗΕ από την ημερομηνία σύστασης της Εταιρείας.  

 

14. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

Βάσει του ΔΠΧΑ 16, το μίσθωμα που καταβάλλει η Εταιρεία για την μίσθωση των γραφείων της από τη συνδεδεμένη 
εταιρεία, ΑΔΜΗΕ, αποτελεί χρηματοδοτική μίσθωση, με διάρκεια δώδεκα έτη, έναρξη την 29/11/2019 και μηνιαίο 
μίσθωμα 525 ευρώ.  

 

(Ποσά σε ευρώ) 30/06/2020 31/12/2019 

Μακροπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 53.598 55.652 

Βραχυπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 4.067 3.987 

ΣΥΝΟΛΑ 57.665 59.639 

 

Οι ημερομηνίες λήξης και τα ποσά των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι τα εξής: 

(Ποσά σε ευρώ) 30/06/2020 31/12/2019 

Μεταξύ 1 και 2 ετών 4.233 4.149 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 13.763 13.491 

Πάνω από 5 έτη 35.602 38.012 

ΣΥΝΟΛΑ 53.598 55.652 
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Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύεται παρακάτω: 

(Ποσά σε ευρώ) 30/06/2020 31/12/2019 

Μέχρι 1 έτος 4.067 3.987 

Από 1 έως 5 έτη 17.996 17.640 

Περισσότερο των 5 ετών 35.602 38.012 

ΣΥΝΟΛΑ 57.665 59.639 

 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις - Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - ελάχιστα μισθώματα  

(Ποσά σε ευρώ) 30/06/2020 31/12/2019 

Μέχρι 1 έτος 6.300 6.300 

Από 1 έως 5 έτη 25.200 25.200 

Περισσότερο των 5 ετών 40.425 43.575 

Σύνολο 71.925 75.075 

Μείον: Mελλοντικές χρηματοοικονομικές χρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 
           

(14.260) 
        

(15.436) 

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 57.665 59.639 

 

15.  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Τα ποσά που απεικονίζονται στην ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις εμπορικές και λοι-
πές υποχρεώσεις της Εταιρείας αφορούν μη ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τρίτους που εξοφλούνται εντός του επό-
μενου μήνα, καθώς και λοιπούς φόρους πληρωτέους και ασφαλιστικές εισφορές. 

 
   

16. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

H Εταιρεία είχε τις κατωτέρω συναλλαγές εντός της περιόδου με τη συνδεδεμένη εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε, στο πλαίσιο 
των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται επίσης και τα μέλη διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με βάση το ΔΛΠ 24 “Συνδεδεμένα Μέρη”. Κατά την κλειόμενη ενδιάμεση 
περίοδο, δεν υφίστανται οφειλόμενες αμοιβές Δ.Σ.. Δεν υπάρχουν ουσιώδεις συναλλαγές που να μην έχουν πραγμα-
τοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. 
 

 (Ποσά σε ευρώ) 30/06/2020 31/12/2019 

  Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ - 62.732 - 68.383 

ΣΥΝΟΛΑ -                 62.732  -                 68.383  

 

 

 (Ποσά σε ευρώ) 01/01/2020-30/06/2020 01/01/2019-30/06/2019 

  Έσοδα Έξοδα Έσοδα Έξοδα 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ -                  6.196 - 600 

ΜΕΛΗ Δ.Σ. -                  9.600 -                15.200  

ΣΥΝΟΛΑ -                15.796  -                15.800  

 

 

. 
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17. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ Κ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) 

Για τις χρήσεις 2017 και 2018 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 όπως ισχύει και εκδόθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφω-

σης. 

Για την χρήση 2019 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, ωστόσο η διοίκηση εκτιμά ότι δεν αναμένε-

ται να προκύψουν ουσιαστικές αλλαγές στις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας όπως αυτές απεικονίζονται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης . 

Το κύριο έσοδο της Εταιρείας αποτελεί είσπραξη μερίσματος το οποίο είναι απαλλασσόμενο του φόρου εισοδήματος, 

σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4172/2013. Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η Εταιρεία δεν προτίθεται να 

πουλήσει τη συμμετοχή της στο άμεσο μέλλον δεν αναμένονται επαρκή φορολογητέα κέρδη, ώστε να αναγνωριστεί 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

 

18.  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 κυ-
κλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου. 
 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ)                                  
01/01/2020-
30/06/2020 

01/01/2019-
30/06/2019  

Κέρδη μετά από φόρους                                                         20.030 20.413 

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους                                    20.030 20.413 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών               231.906.193 232.000.000 

Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)                                                            0,086 0,088 

 
19.  ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία προς γνωστοποίηση. 

Οι παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου στις 16.09.2020. 

 

20. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του την Πέμπτη 16.07.2020, κατόπιν εκλογής τους από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16.07.2020, αποφάσισε τη νέα σύνθεση του ως εξής: 

• Χρήστος Αγιακλόγλου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 
με θητεία έως και την 15.07.2023 

• Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως 
και την 15.07.2023. 

• Βασίλειος Μήκας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και την 15.07.2023. 

• Κωνσταντίνος Δρίβας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και την 15.07.2023. 

• Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και την 
15.07.2023. 

• Δημοσθένης Παληγιάννης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και την 15.07.2023. 
 

Η Εταιρεία την 31.08.2020 διένειμε μέρισμα για την χρήση 2019 και προμέρισμα για την χρήση 2020. Το ποσό του 
μερίσματος εγκρίθηκε την 16.07.2020 κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ανήλθε σε 6.704.800 ευρώ. 
Το ποσό του προμερίσματος για την χρήση 2020 ύψους 20.624.800 ευρώ εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο υπ’ 
αριθμόν 52/12.06.2020. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.01.2020 – 30.06.2020 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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