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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ                    

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

 



   
 

Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2021 – 31/03/2021 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
  

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 

  

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)   Σημ.  
01/01/2021-
31/03/2021 

  
01/01/2020-
31/03/2020 

      

Έσοδα:           

Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με την μέ-
θοδο της καθαρής θέσης 

  4 8.296  10.549 

Σύνολο εσόδων     8.296  10.549 

μείον: Λειτουργικά έξοδα:        

Αμοιβές προσωπικού   5 49  23 

Αποσβέσεις   6 4  3 

Παροχές τρίτων   7 19  15 

Αμοιβές τρίτων   8 15  20 

Φόροι – τέλη     1  1 

Λοιπά έξοδα   9 63  27 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων     149  88 

Κέρδη προ φόρων & χρημ/κων αποτελεσμάτων     8.147  10.461 

Χρηματοοικονομικά έξοδα   10 -  (1) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα   10 26  44 

Καθαρά κέρδη περιόδου     8.173  10.504 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα        

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

  4 (2)  - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους     8.171  10.504 

         

Κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή  (€ ανά μετοχή)     0,035  0,045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 25  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Κατα-

στάσεων της Εταιρείας. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2021 – 31/03/2021 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σημ.    31/03/2021  31/12/2020 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:           

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 11   12   13 

Δικαίωμα χρήσης παγίου 11   17   19 

Ασώματες ακινητοποιήσεις  11   1   2 

Επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης 4   730.845   722.552 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού      730.875   722.586 

Κυκλοφορούν ενεργητικό:           

Εμπορικές απαιτήσεις                             -      4 

Λοιπές απαιτήσεις  12   20.693   20.796 

Χρηματικά διαθέσιμα 13   7.135   7.026 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού      27.828   27.826 

Σύνολο ενεργητικού      758.703   750.413 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ            

Ίδια κεφάλαια:           

Μετοχικό κεφάλαιο 14   491.616   491.616 

Τακτικό αποθεματικό     3.124   3.124 

Λοιπά αποθεματικά 15   129.536   129.538 

Αποτελέσματα εις νέο     134.203   126.030 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων        758.479   750.309 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:           

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία     6   6 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 16   10   12 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων        16   17 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:           

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 17   43   76 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 16   8   7 

Μερίσματα πληρωτέα     156   - 

Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις     2   3 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων      208   86 

Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων       758.703   750.413 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Κατα-

στάσεων της Εταιρείας. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2021 – 31/03/2021 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)   Σημ.   
01/01/2021-
31/03/2021 

  
01/01/2020-
31/03/2020 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστ/τες             

Κέρδη  προ φόρων        8.173  10.504 

Προσαρμογές για:          
  Αποσβέσεις παγίων και ασώματων ακινητοποιήσεων   6   4  1 

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

  
4   (8.296)  (10.549) 

  Πιστωτικοί τόκοι   9   (26)  (44) 

  Χρεωστικοί και λοιποί τόκοι   9   -  1 

  Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης       (145)  (88) 

  (Αύξηση)/μείωση σε:           
  Εμπορικές  απαιτήσεις       4  - 

  Λοιπές απαιτήσεις   12   7  12 

  Αύξηση/(μείωση) σε:          
  Εμπορικές υποχρεώσεις       (33)  8 

  Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα       156  (2) 

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δρασ/τες      (12)  (71) 

             
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες          
  Απόκτηση ιδίων μετοχών       -  (224) 

  Πληρωμή τόκων   9   -  (1) 

  Πληρωμή κεφαλαίου χρηματοδοτικών υποχρεώσεων       (2)   
  Είσπραξη προσόδου από Τράπεζα της Ελλάδος       123  141 

Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματ/κές δραστ/τες       121  (84) 

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση χρηματικών διαθεσίμων       109  (154) 

Χρηματικά διαθέσιμα, έναρξης χρήσης        7.026  8.475 

Χρηματικά διαθέσιμα, τέλους χρήσης        7.135  8.321 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Κατα-

στάσεων της Εταιρείας. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2021 – 31/03/2021 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
Μετοχικό κεφά-

λαιο 
Ίδιες με-

τοχές 
Τακτικό αποθεμα-

τικό 
Λοιπά απο-

θεματικά 
Αποτελέσματα 

εις νέο 
Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο  01/01/2020 491.840 - 1.819 128.615 104.796 727.070 

Καθαρά κέρδη περιόδου - - - - 10.504 10.504 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα       
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα περιόδου  491.840 - 1.819 128.615 115.300 737.573 

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

Υπόλοιπο  31/03/2020 491.840 (224) 1.819 128.615 115.300 737.349 

Καθαρά κέρδη περιόδου - - - - 32.660 32.660 

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού - - 1.305 - (1.305) - 

Διανομή μερίσματος  - - - - (20.625) (20.625) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα       
Μερίδιο αναλογιστικών κερδών από επένδυση με την μέθοδο της κα-
θαρής θέσης - - - 924 - 924 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους - - - 924 - 924 

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα περιόδου  491.840 (224) 3.124 129.538 126.030 750.308 

Απόκτηση ιδίων μετοχών - - - - - - 

Υπόλοιπο  31/12/2020 491.840 (224) 3.124 129.538 126.030 750.308 

Καθαρά κέρδη περιόδου - - - - 8.173 8.173 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα       
Μερίδιο αναλογιστικών κερδών από επένδυση με την μέθοδο της 
 καθαρής θέσης - - - (2) - (2) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους - - - (2) - (2) 

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα περιόδου 491.840 (224) 3.124 129.536 134.203 758.479 

Υπόλοιπο  31/03/2021 491.840 (224) 3.124 129.536 134.203 758.479 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2021 – 31/03/2021 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2021 – 31/03/2021 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

1. ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Η Εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («η Εταιρεία») και διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Α.Ε.» είναι Ανώνυμη Εταιρεία εγγεγραμμένη στο Γενικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) 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. 

Στo πλαίσιo 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 14). 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. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο σκοπός της Εταιρείας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα εξής: 

• την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ανωτέρω συμμετοχή και η συμμετοχή στην λειτουργία 

νομικών 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 Αθηνών είναι η 19/06/2017. 

Kατά την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31η Μαρτίου 2021

 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 9,96% (23.113.776 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. 
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ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2021 – 31/03/2021 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

• Λοιποί μέτοχοι με ποσοστό 38,92% (90.281.110 μετοχές). 

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

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

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

17 Ιουνίου 2021 αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.admieholding.gr. 

 

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 
2.1. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

2.1.1 Δήλωση Συμμόρφωσης 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31η Μαρτίου 2021 έχουν 

καταρτιστεί 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 2020. 

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 2020. 

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 17η Ιου-

νίου 2021. 

 

2.2. ΑΡΧΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 Μαρτίου 2021 έχουν συνταχθεί σύμ-

φωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») και παρουσιάζουν εύλογα τη χρηματοοικονο-

μική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότη-

τας. 

 

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

 

Επίδραση COVID-19 

Η εμφάνιση στις αρχές του 2020 του κορωνοϊού (Covid -19) και η εξάπλωση αυτού την επόμενη περίοδο σε επίπεδα 

πανδημίας έχει οδηγήσει σε λήψη προληπτικών μέτρων αλλά και μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του ιού. Ορι-

σμένα από αυτά τα μέτρα, όπως ενδεικτικά εφαρμόστηκαν και στη χώρα μας, αφορούσαν την αναστολή λειτουργίας 

εκπαιδευτικών δομών, πολυκαταστημάτων και μέρη με μεγάλη προσέλευση κοινού, καθώς και την περιστολή των μη 

αναγκαίων μετακινήσεων, επηρέασαν την καθημερινή λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων την περίοδο του τρι-

μήνου 2021. Η Εταιρεία παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της πανδημίας προχώρησε έγκαιρα σε λήψη δέσμης 

έκτακτων μέτρων για την προστασία της υγείας των εργαζομένων της, αλλά και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου. 

Ορισμένα από τα μέτρα και τις ενέργειες που προέβη η Εταιρεία περιλαμβάνονται τα εξής: 

• Υποχρεωτική εφαρμογή τηλεργασίας για όσους εργαζομένους είναι εφικτή η εξ αποστάσεως εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. 

• Ειδικές ρυθμίσεις για εργαζομένους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.  

• Αποκλειστική διενέργεια επαγγελματικών συναντήσεων με ψηφιακά μέσα.  

• Ματαίωση όλων των επαγγελματικών ταξιδιών με εξαίρεση όσων λαμβάνουν ειδική άδεια από τον Διευθύ-

νοντα Σύμβουλο. 

Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις δράσεις της σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουρ-

γείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος και του ΕΟΔΥ. 

Αυτές οι ενέργειες αποτελούν κυρίως προστατευτικά μέτρα για την υγεία των εργαζόμενων του Ομίλου όπως αναφέ-

ρονται ενδεικτικά κατωτέρω: 

• Καθορισμός ειδικής ομάδας διαχείρισης κρίσης λόγω κορονοϊού (Business Continuity Group - BCG), υπεύθυ-

νης για την εξασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας. Η ομάδα διακρίνεται σε δύο επιμέρους 

υποομάδες (Business Continuity Group 1 και Business Continuity Group 2 – BCG1 και BCG2), τα μέλη των ο-

ποίων προσέρχονται εκ περιτροπής στην εργασία και δεν έρχονται ποτέ σε επαφή. Καθημερινές συναντήσεις/ 

τηλεδιασκέψεις του BCG, τα πρακτικά των οποίων καταγράφονται. 

• Υποχρεωτική εφαρμογή της μεθόδου τηλεργασίας για όσους εργαζομένους είναι εφικτή η εξ αποστάσεως 

εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

• Ειδικές ρυθμίσεις για εργαζομένους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. 

• Ματαίωση όλων των επαγγελματικών ταξιδιών με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με εξαίρεση όσων λαμβάνουν 

ειδική άδεια από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

• Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης όλων των εργαζομένων. 

• Διανομή ατομικών μασκών προστασίας καθώς και άλλων μέτρων ατομικής προστασίας σε όλους τους 
εργαζόμενους. 

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των κτιρίων 

• Υποχρεωτική θερμομέτρηση, για όλους τους εργαζόμενους και επισκέπτες, κατά την είσοδο τους στα κτίρια 
της Εταιρείας. 

2.3. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά 
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2021 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με 
την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρα-
κάτω. 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 
 
ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19»  
 
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. 
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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 
 
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς – Φάση 2»  
 
Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις χρηματοοι-
κονομικές καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο ανα-
φοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα 
λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποι-
ήσει τις αλλαγές στις σχέσεις αντιστάθμισής της και τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιήσει.  
 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  
 
ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19 – Παράταση περιόδου εφαρ-
μογής»  (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Απριλίου 2021) 
 
Η τροποποίηση παρατείνει την εφαρμογή της πρακτικής διευκόλυνσης που δόθηκε για τις παραχωρήσεις σε ενοίκια 
κατά ένα έτος για να καλύψει τις μειώσεις στα ενοίκια που οφείλονται στις ή έως τις 30 Ιουνίου 2022. Η τροποποίηση 
δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια – Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λο-
γιστικές 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. 
ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογι-
στικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα σχετιζόμενο κόστος 
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 οντότητα 
αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμ-
βασης, και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. Η τροποποίηση δεν 
έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζονται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 
 
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 αποσαφηνίζει τη σημασία του 
όρου «διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
 
ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) «Παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων» και Δεύτερη Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ «Γνω-
στοποίηση λογιστικών πολιτικών» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2023) 
 
Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν πληροφορίες ως προς τις λογιστικές τους πολιτικές όταν 
αυτές είναι ουσιώδεις και παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την έννοια του ουσιώδους όταν αυτή εφαρμόζεται σε 
γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: Ορισμός των 
λογιστικών εκτιμήσεων» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουα-
ρίου 2023) 
 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το πώς θα πρέπει οι εταιρείες να διακρίνουν τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές από 
τις αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
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 δύο ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
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. 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει οι τροποποιήσεις αυτές να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 

 
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 2020. 

 

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

3.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

H Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές 
ισοτιμίες, 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 στη 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 τη διαχείριση χρηματο-
οικονομικού κινδύνου. Επίσης, δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές κερδοσκοπικής φύσης. 

Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα παρακάτω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώ-
σεις της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης: ταμειακά διαθέσιμα, εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, απαιτήσεις 
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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 σε χρηματοοικονομικά μέσα επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων που μπορεί να επη-

ρεάσουν τις οικονομικές καταστάσεις, ούτε έχει αποθέματα. 

Κίνδυνος ταμειακών ροών λόγω μεταβολής των επιτοκίων 

Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία που περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως. Ενδεχόμενες μεταβολές 

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

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος της Εταιρείας κρίνεται σχετικά περιορισμένος καθώς όλα τα έσοδα, οι δαπάνες, τα χρη-

ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εκφράζονται σε Ευρώ που είναι το λει-

τουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. 

β) Πιστωτικός κίνδυνος 

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

καταθέσεις σε τράπεζες και 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 προγραμματισμού των 
ταμειακών της ροών, και δρα κατάλληλα μέσω της εξασφάλισης  κατά το δυνατόν επαρκών πιστωτικών ορίων και 
ταμειακών διαθεσίμων. 

 

Ποσά σε Ευρώ 
31/03/2021 

Eντός 1 έτους 
Μεταξύ  

1 και 2 ετών 
Μεταξύ  

2 και 5 ετών 
Σύνολο 

Εμπορικές υποχρεώσεις 31.744     31.744 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 8.100 8.100 2.025 18.225 

Σύνολο 39.844 8.100 2.025 49.969 

     
Ποσά σε Ευρώ 
31/12/2020 

Eντός 1 έτους 
Μεταξύ  

1 και 2 ετών 
Μεταξύ  

2 και 5 ετών 
Σύνολο 

Εμπορικές υποχρεώσεις 56.008     56.008 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 8.100 8.100 4.050 20.250 

Σύνολο 64.108 8.100 4.050 76.258 

 

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

Τα παραπάνω ποσά μισθώσεων απεικονίζονται στις συμβατικές, μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές και ως εκ τούτου 
δεν συμφωνούν με τα αντίστοιχα ποσά που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφορικά με το 
κονδύλι «Υποχρεώσεις μισθώσεων». 
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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 στις 31 Μαρτίου 2021, παρά μόνο την υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση των 
γραφείων της από τη συνδεδεμένη εταιρεία ΑΔΜΗΕ, 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 την 51% συμμετοχή στον Όμιλο ΑΔΜΗΕ που περιγράφεται στη Σημείωση 1 και 
αναγνωρίστηκε αρχικά στην εύλογη αξία της ποσού 491.770.000 Ευρώ 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 ανωτέρω σημείωση.  

 

Η κίνηση της επένδυσης για την χρήση που παρουσιάζεται έχει ως εξής:  

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 31/03/2021 31/12/2020 

Υπόλοιπο επένδυσης την 1η Ιανουαρίου 722.551 704.553 

Αναλογία επί των αποτελεσμάτων 8.296 43.318 

Αναλογία επί των λοιπών συνολικών εσόδων (2) 924 

Μείον μερίσματα καταβληθέντα - (26.243) 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου / χρήσης  730.845 722.551 

 

Η αναλογία επί των αποτελεσμάτων αφορά την αναλογία της Εταιρείας στα αποτελέσματα  του Ομίλου ΑΔΜΗΕ και 
στα λοιπά συνολικά έσοδα του. 

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την χρήση που παρουσιάζεται σχετικά από 
τον  Όμιλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε, όπως απαιτείται από το ΔΠΧΑ 12, παράρτημα Β, παράγραφος 12: 

 

Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες Ομίλου ΑΔΜΗΕ Α.Ε 
31/03/2021 31/12/2020 

 (Ποσά σε χιλ. Ευρώ)                                  

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 2.549.412 2.489.565 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 515.855 592.477 

Σύνολο 3.065.267 3.082.042 

Ίδια κεφάλαια 1.381.459 1.365.197 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.280.726 1.302.026 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 403.082 414.819 

Σύνολο 3.065.267 3.082.042 

 

Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες Ομίλου ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  01/01/2021 – 
 31/03/2021  

01/01/2020 – 
 31/03/2020   (Ποσά σε χιλ. Ευρώ)                                  

Κύκλος εργασιών 67.841 70.295 

Καθαρά κέρδη μετά φόρων 16.266 20.685 

Λοιπά συνολικά έσοδα (4) - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 16.262 20.685 
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Η αναλογία επί των αποτελεσμάτων αφορά την αναλογία της Εταιρείας (51%) στα αποτελέσματα  του Ομίλου ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε. και στα λοιπά συνολικά έσοδα του, όπως παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες. 
 
 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 31/03/2021 31/12/2020 

Καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 16.266 84.938 

Ποσοστό συμμετοχής  51% 51% 

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

8.296 43.318 

 
 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 31/03/2021 31/12/2020 

Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) βάσει ΔΛΠ 19 ΑΔΜΗΕ ΑΕ (4) 1.811 

Ποσοστό συμμετοχής  51% 51% 

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

(2) 924 

 

 

5. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

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

 

(Ποσά σε Ευρώ) 
01/01/2021- 
31/03/2021 

01/01/2020- 
31/03/2020 

Αμοιβές προσωπικού 16.840 17.952 

Αμοιβές Δ.Σ. 22.500 - 

Εργοδοτικές εισφορές 8.537 5.405 

Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού 629 - 

Σύνολο  48.506 23.357 

 

Εντός του πρώτου τριμήνου 2021 παρουσιάζεται αύξηση των αμοιβών προσωπικού κυρίως λόγω της αύξησης των 
αμοιβών Δ.Σ. Βάσει της πολιτικής πληρωμών της Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται ετήσια 
αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που δικαιούνταν α-
μοιβή λόγω της θέσης τους, με θητεία έως 15/07/2020 είχαν παραιτηθεί των συγκεκριμένων αμοιβών, επομένως η 
αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο οφείλεται κυρίως στην αναλογία των ετήσιων αμοιβών που έλα-
βαν τα μέλη του Δ.Σ. λόγω της θέσης τους, κατά τη θητεία τους για το διάστημα 01/01/2021 έως 31/03/2021. 

 

6. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

Οι αποσβέσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

(Ποσά σε Ευρώ) 
01/01/2021- 
31/03/2021 

01/01/2020- 
31/03/2020 

Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός 1.139 826 

Λογισμικό 644 644 

Δικαίωμα χρήσης παγίων 1.912 1.253 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο  3.695 2.724 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2021 – 31/03/2021 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

7. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Οι παροχές τρίτων αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

(Ποσά σε Ευρώ) 
01/01/2021- 
31/03/2021 

01/01/2020-  
31/03/2020 

Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης 16.918 14.838 

Κοινόχρηστες δαπάνες 2.000                               -    

Ενοίκια                        -  300 

Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά                  388  89 

Σύνολο 19.306 15.227 

 
 

8. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Οι αμοιβές τρίτων αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

(Ποσά σε Ευρώ) 
01/01/2021- 
31/03/2021 

01/01/2020- 
31/03/2020 

Αμοιβές δικηγόρων και συμβολαιογράφων 3.564 1.634 

Αμοιβές λογιστών 3.060 3.305 

Αμοιβές λοιπών τρίτων 7.201 14.000 

Αμοιβές τεχνικών 850 770 

Σύνολο 14.675 19.709 

   

9. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 

Τα λοιπά έξοδα αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

(Ποσά σε Ευρώ) 
01/01/2021- 
31/03/2021 

01/01/2020- 
31/03/2020 

Χρηματιστηριακά έξοδα 55.164                     26.297  

Γραφική ύλη και υλικά γραφείων                             54                            297  

Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις                       3.000                               -    

Λοιπά έξοδα                        3.932                            178  

Σύνολο 62.151 26.772 

 

 

10. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

Στο κονδύλι των αποτελεσμάτων περιόδου απεικονίζεται ποσό εσόδου Ευρώ 26 που αφορούν δεδουλευμένες προσό-
δους α’ τριμήνου 2021, 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. 

Στα χρηματοοικονομικά έξοδα αξίας 0,3 χιλ. Ευρώ (31/03/2020: 1,3 χιλ. Ευρώ) περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικά 
έξοδα μίσθωσης (Σημείωση 16) και διάφορα έξοδα τραπεζών. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2021 – 31/03/2021 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

11. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

11.1      ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

(Ποσά σε ευρώ) Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός 

  31/03/2021 31/12/2020 

Αξία κτήσης 21.853 11.793 

Προσθήκες - 10.060 

Σωρευμένες αποσβέσεις (9.870) (8.730) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο  11.983 13.123 

 

11.2      ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Το Δικαίωμα χρήσης αφορά την αναγνώριση και παρουσίαση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μίσθωσης των 
γραφείων της Εταιρείας όπως ορίζεται από το ΔΠΧΑ 16. Πρόκειται για χρηματοδοτική μίσθωση, διάρκειας τριών ετών 
με έναρξη την 1η Ιουλίου 2020. 

 

(Ποσά σε ευρώ) Χρηματοδοτική μίσθωση 

  31/03/2021 31/12/2020 

Αξία κτήσης 22.939 60.164 

Προσθήκες - 22.939 

Διαγραφές - (60.164) 

Σωρευμένες Αποσβέσεις (5.735) (3.823) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο  17.204 19.116 

 

 

11.3    ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

(Ποσά σε ευρώ) Λογισμικό 

  31/03/2021 31/12/2020 

Αξία κτήσης 10.730 10.730 

Σωρευμένες αποσβέσεις  (9.671) (9.027) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο  1.059 1.703 

 

 

12. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Στις βραχυπρόθεσμες λοιπές απαιτήσεις το ποσό των 20.693 χιλ. Ευρώ (2020: 20.796 χιλ. Ευρώ) αφορά κατά βάση το 
προμέρισμα που δόθηκε στους μετόχους της Eταιρείας, δουλευμένα χρηματοοικονομικά έσοδα για το 1ο τρίμηνο του 
2021 (26 χιλ. Ευρώ), καθώς και χρεωστικό ΦΠΑ της χρήσης (41 χιλ. Ευρώ). 

 

13.  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

(Ποσά σε Ευρώ) 31/03/2021 31/12/2020 

Καταθέσεις όψεως 7.135.267 7.026.430 

Σύνολο 7.135.267 7.026.430 

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας είναι σε Ευρώ σε λογαριασμούς της Εθνικής Τραπέζης και της Τράπεζας της Ελ-
λάδος.  

Από τον Νοέμβριο του 2017, η Εταιρεία διατηρεί 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.   
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2021 – 31/03/2021 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

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 τα-
μειακής 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 πρώτο τρίμηνο του 2021, σε περίπου 1,54%. Η πρόσοδος των κεφαλαίων αυτών, 
αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων, στα χρηματοοικονομικά έσοδα (Σημείωση 9). 

 

14. 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 του 2017 εκ μέρους της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού 
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 της 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 κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε  
αποτίμηση την οποία υπογράφει η ελεγκτική εταιρεία «Deloitte» και έχει δημοσιευθεί κατ’ άρθρο 17 παρ. 4 και 8, σε 
συνδυασμό με άρθρο 13 του ν. 4548/2018 και το οποίο αποτελεί αντικείμενο εισφοράς σε είδος από την ΔΕΗ 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 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 12/07/2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας 
(Θέμα 6ο). Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 115.341 ίδιες μετοχές (ποσοστό 0,05% επί του συνόλου των 232.000.000 κοι-
νών ονομαστικών μετοχών) συνολικού κόστους κτήσης 223.861,81 Ευρώ και το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας πα-
ρουσιάζεται ισόποσα μειωμένο. 

 

15. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

Τα λοιπά αποθεματικά περιλαμβάνουν το αποθεματικό μεριδίου λοιπών συνολικών εισοδημάτων συνδεδεμένων ε-
ταιρειών. Ανέρχονται σε ποσό 129.536 χιλ. Ευρώ (31/12/2020: 129.538 χιλ. Ευρώ) και αφορά την αναλογία 51% επί 
των λοιπών συνολικών εισοδημάτων του Ομίλου ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  

 

16. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

Βάσει του ΔΠΧΑ 16, το μίσθωμα που καταβάλλει η Εταιρεία για τη μίσθωση των γραφείων της από τη συνδεδεμένη 
εταιρεία, ΑΔΜΗΕ Α.Ε., αποτελεί χρηματοδοτική μίσθωση. Μέχρι την 30/06/2020, η Εταιρεία μίσθωνε γραφεία στο 
κτίριο της συνδεδεμένης εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως με έναρξη την 29/11/2019 και μη-
νιαίο μίσθωμα 525 Ευρώ. Την 30/06/2020 λύθηκε η μεταξύ τους μισθωτική σχέση για το εν λόγω ακίνητο και από την 
01/07/2020 και έπειτα, η Εταιρεία μισθώνει χώρους γραφείων στο κτίριο της συνδεδεμένης εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επί 
της οδού Δυρραχίου με διάρκεια μίσθωσης 3 έτη, έναρξη την 01/07/2020 και μηνιαίο μίσθωμα 625 Ευρώ. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2021 – 31/03/2021 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

(Ποσά σε ευρώ) 31/03/2021 31/12/2020 

Μακροπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 9.860 11.774 

Βραχυπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 7.541 7.466 

ΣΥΝΟΛΑ 17.401 19.240 

 

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι οι εξής: 

(Ποσά σε ευρώ) 31/03/2021 31/12/2020 

Μεταξύ 1 και 2 ετών 7.848 7.770 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 2.012 4.003 

ΣΥΝΟΛΑ 9.860 11.774 

 

Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύεται παρακάτω: 

(Ποσά σε ευρώ) 31/03/2021 31/12/2020 

Μέχρι 1 έτος 7.541 7.466 

Από 1 έως 5 έτη 9.860 11.774 

Περισσότερο των 5 ετών - - 

ΣΥΝΟΛΑ 17.401 19.240 

 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις - Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - ελάχιστα μισθώματα  

(Ποσά σε ευρώ) 31/03/2021 31/12/2020 

Μέχρι 1 έτος 8.100 8.100 

Από 1 έως 5 έτη 10.125 12.150 

Σύνολο 18.225 20.250 

Μείον: Mελλοντικές χρηματοοικονομικές χρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων (824) (1.010) 

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 17.401 19.240 

 

17.  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο που απεικονίζεται στην ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας την 
31/03/2021 43  χιλ. Ευρώ (31/12/2020: 76 χιλ. Ευρώ), στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αφορά σε μη ληξιπρό-
θεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους, που εξοφλούνται εντός του επόμενου μήνα, καθώς και λοιπούς φόρους πληρωτέ-
ους και ασφαλιστικές εισφορές. 

 
18. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας με τις συνδεδεμένες εταιρείες της Εταιρείας: 

 

Επωνυμία  Είδος σχέσης 

ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ Μέτοχος 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Συνδεδεμένο μέρος 

ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION ΜΑΕΕΣ Συνδεδεμένο μέρος 

GRID TELECOM MAE Συνδεδεμένο μέρος 

 

H Εταιρεία είχε τις κατωτέρω συναλλαγές και υπόλοιπα 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 περίοδο 
01/01/2021 – 31/03/2021 δεν υφίστανται οφειλόμενες αμοιβές Δ.Σ.  Δεν υπάρχουν ουσιώδεις συναλλαγές που να μην 
έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. 
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ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2021 – 31/03/2021 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

 (Ποσά σε Ευρώ) 31/03/2021 31/12/2020 

  Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ - 18.101 3.720 48.272 

ΜΕΛΗ Δ.Σ. - - - - 

ΣΥΝΟΛΑ - 18.101 3.720 48.272 

 

 (Ποσά σε Ευρώ) 01/01/2021-31/03/2021 01/01/2020-31/03/2020 

  Έσοδα Έξοδα Έσοδα Έξοδα 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ - 4.098 - 2.157 

ΜΕΛΗ Δ.Σ. - 22.500 - - 

ΣΥΝΟΛΑ - 26.598 - 2.157 

 
 
 

19. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

Τα βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους/(ζημιάς) που ανα-
λογεί στους μετόχους της Εταιρείας, με το σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών που βρίσκονταν σε κυκλο-
φορία κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
01/01/2021-
31/03/2021 

01/01/2020-
31/03/2020 

Κέρδη  μετά από φόρους                                                         8.173 10.503 

Κέρδη που αναλογούν στους  Μετόχους                                    8.173 10.503 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών               231.906.193 232.000.000 

Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)                                                            0,035 0,045 

 
 
20.  ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

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

 

21. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

Η Εταιρεία συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με 

την εξάπλωση του ιού Covid-19 και να είναι σε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία με το Υπουργείο Ενέργειας και 

Περιβάλλοντος και τον ΕΟΔΥ για ενημέρωση επί των εξελίξεων και τη λήψη κατευθυντήριων οδηγιών, για την άμεση 

λήψη νέων μέτρων. 

Λαμβάνει συνεχώς προστατευτικά μέτρα για την υγεία των εργαζόμενων της Εταιρείας, τα οποία αναφέρονται ενδει-

κτικά κατωτέρω: 

• Υποχρεωτική εφαρμογή της μεθόδου τηλεργασίας κατά 70%  για όσους εργαζομένους είναι εφικτή η εξ απο-

στάσεως εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

• Χωροταξικές ρυθμίσεις ώστε οι υπάλληλοι να κάθονται  μονοί τους ή αν είναι μεγάλος ο χώρος ανά δύο. 

• Ειδικές ρυθμίσεις για εργαζομένους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. 

• Ματαίωση όλων των επαγγελματικών ταξιδιών με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με εξαίρεση όσων λαμβάνουν 

ειδική άδεια από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

• Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης όλων των εργαζομένων. 

• Διανομή ατομικών μασκών προστασίας καθώς και άλλων μέτρων ατομικής προστασίας σε όλους τους 
εργαζόμενους. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2021 – 31/03/2021 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

• Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των κτιρίων. 

• Η θερμομέτρηση είναι υποχρεωτική, για όλους τους εργαζόμενους και επισκέπτες, κατά την είσοδο τους στο 
κτίριο της Εταιρείας. 

• Διενέργεια μοριακών τεστ κάθε εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους, που εργάζονται με φυσική παρου-
σία. 

Εκτός από τη συνεχιζόμενη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου λόγω της επιδημίας Covid-19, συνεχίζει να είναι σε 
εφαρμογή και ένα αυξημένο επίπεδο εποπτείας για την προστασία της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και της 
συνδεδεμένης εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

• Η Εταιρεία και η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. παρακολουθούν στενά τον προϋπολογισμό του 2021 και μέχρι στιγμής δεν 
υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα επηρεαστούν σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη εξαιτίας της πανδημίας. 

• Επαναξιολογήθηκε προσεκτικά το Επενδυτικό πλάνο του 2021, όμως εκτίμηση της Διοίκησης είναι πως δεν 
θα επηρεαστεί ουσιωδώς η υλοποίησή του. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές επικαιροποιούνται διαρκώς με βάση 
την εξέλιξη της κρίσης. 

• Η Εταιρεία και η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διαθέτουν καλή χρηματοοικονομική θέση, ενώ η συνολική διαθέσιμη 
ρευστότητα είναι σε υψηλά επίπεδα. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικούς παράγοντες μετριασμού του ρίσκου, που ενέχει η αβεβαιότητα για την 

εξέλιξη της κατάστασης αλλά και διατήρησης της ανταγωνιστικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα πλέον αυτών που ήδη γνωστοποιούνται στις ανωτέρω σημειώσεις τα οποία 
απαιτούν γνωστοποίηση ή προσαρμογή των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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