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ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2020 
 

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: 

 Καθαρά κέρδη 30,3 εκατ. ευρώ  

 Τον Αύγουστο  του 2020 πραγματοποιήθηκε καταβολή:  

  υπόλοιπο μικτού μερίσματος ανά μετοχή 0,029 ευρώ που αφορά την χρήση 2019 και 

εγκρίθηκε από την Ετήσια  Τακτική Γενική Συνέλευση και  

  μικτό προμέρισμα ανά μετοχή 0,089 ευρώ που αφορά τη χρήση 2020 συνιστώντας 

συνολική καταβολή 0,118 ευρώ ανά μετοχή. 

Όμιλος ΑΔΜΗΕ: Σημαντική Αύξηση Εσόδων και ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας με 

σταθερή πρόοδο των σημαντικών έργων  

 Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν στα 209,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 9,1% σε σύγκριση με το 

εννεάμηνο 2019. 

 Τα  Έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς ανήλθαν στα 200,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας 

αύξηση 14,9% έναντι 174,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2019. 

 Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 149,2 εκατ. 

ευρώ (από 139,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2019). Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 149,3 

εκατ. ευρώ έναντι 135,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2019, σημειώνοντας αύξηση 9,8%. 

 Επενδυτικές Δαπάνες 231,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 97,8% σε ετήσια βάση 

 Ισχυρή Χρηματοοικονομική θέση, με Καθαρό Δανεισμό  στα 334,8 εκατ. ευρώ  

 

Αθήνα – 2 Δεκεμβρίου 2020 - Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (RIC: ADMr.AT, Bloomberg: ADMIE.GA, 

Χρηματιστήριο Αθηνών: ΑΔΜΗΕ) εφεξής «η Εταιρεία» κάτοχος του 51% των μετοχών του Ομίλου της 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δημοσιεύει σήμερα επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 

30 Σεπτεμβρίου 2020. 

 

Συνοπτικά μεγέθη ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.           

Ποσά σε εκατ. ευρώ Q3 2020 Q3 2019 Δ% 9M 2020 9M 2019 Δ% 
Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις, μέθοδος καθαρής 
θέσης 

10,2 12,4 -17,2% 30,3 32,8 -7,6% 

EBITDA 10,2 12,3 -17,4% 30,1 32,5 -7,6% 
ΕΒΙΤ 10,2 12,3 -17,4% 30,1 32,5 -7,6% 
Καθαρά Κέρδη 10,3 12,4 -17,0% 30,3 32,8 -7,6% 
Κέρδη ανά Μετοχή (ευρώ) 0,04 0,05   0,13 0,14   

              
Ποσά σε εκατ. ευρώ       30.09.2020 31.12.2019   

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα λήξης χρήσης       7,7 9,4 -18,0% 
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Η εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)»  εφεξής 

«η Συγγενής» δημοσίευσε επίσης επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 

30 Σεπτεμβρίου 2020 τα οποία εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Συνοπτικά μεγέθη* ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε εκατ. ευρώ 9M 2020 9M 2019 Δ% 9M 2020 9M 2019 Δ% 

Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς 200,3 174,4 14,9% 200,3 174,4 14,9% 

Συνολικά Έσοδα 209,9 192,3 9,1% 209,2 192,3 8,8% 

Λοιπά έσοδα 1,7 2,3 -25,1% 1,9 2,4 -21,3% 

Λειτουργικά έξοδα 62,7 59,0 6,2% 62,0 58,6 5,9% 

Προβλέψεις -0,2 -4,2 -94,6% -0,2 -4,2 -94,9% 

EBITDA 149,2 139,8 6,7% 149,2 140,4 6,3% 

συγκρίσιμο EBITDA 149,3 135,9 9,8% 149,3 136,5 9,4% 
περιθώριο συγκρίσιμου EBITDA 71,1% 70,7%   71,4% 71,0%   

EBIT 84,2 86,6 -2,7% 84,3 87,1 -3,2% 

συγκρίσιμο EBIT 84,3 82,6 2,0% 84,4 83,2 1,5% 

Κέρδη προ Φόρων 79,8 88,4 -9,7% 79,3 87,1 -9,0% 

Καθαρά κέρδη περιόδου 59,4 64,3 -7,6% 59,0 63,4 -6,9% 

        

Ποσά σε εκατ. ευρώ 30.09.2020 31.12.2019   30.09.2020 31.12.2019   

Καθαρός δανεισμός 334,8 201,0 66,6% 482,1 401,8 20,0% 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 343,0 425,2 -19,3% 195,8 224,4 -12,7% 

 

Στη συνέχεια εμφανίζονται διαγραμματικά τα μεγέθη και οι μεταβολές των Συνολικών Εσόδων , του 

συγκρίσιμου EBITDA και Καθαρών Κερδών για τα εννεάμηνα του 2019-2020: 

 

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ, κατά το εννεάμηνο του 2020, κατέγραψε αύξηση των Συνολικών Εσόδων του και ενίσχυση 

της λειτουργικής κερδοφορίας του σε επαναλαμβανόμενη βάση, συνεχίζοντας την επιτυχημένη του πορεία, 

παρά τις αντίξοες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του COVID-19.  Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ και 

οι θυγατρικές του ανταποκρίθηκαν άμεσα, θέτοντας ως προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια του 

ανθρώπινου δυναμικού, λαμβάνοντας μέτρα που διασφάλισαν την αδιάλειπτη εξέλιξη των σημαντικών της 

έργων με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις.  

                                                             
* Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), τα κέρδη προ 
φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), το συγκρίσιμο EBITDA, τo συγκρίσιμο ΕΒΙΤ και ο καθαρός 

δανεισμός θεωρούνται εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ). Για τους ορισμούς και περισσότερες  πληροφορίες, 

ανατρέξτε στo παράρτημα A 
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Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ στο εννεάμηνο 2020 ανήλθαν στα 209,9 εκατ. ευρώ, 

καταγράφοντας άνοδο 9,1% έναντι 192,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2019.  Η αύξηση αυτή προήλθε από τη 

σημαντική αύξηση του εσόδου των διεθνών διασυνδετικών δικαιωμάτων, η οποία αντιστάθμισε την κάμψη 

που κατέγραψαν τα έσοδα από τις χρεώσεις χρήσης συστήματος το εννεάμηνο 2020. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 149,2 εκατ. ευρώ 

σημειώνοντας αύξηση κατά 6,7% σε ετήσια βάση έναντι 139,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2019. Το 

συγκρίσιμο EBITDA  του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 149,3 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 9,8% σε σχέση με 

το αντίστοιχο ποσό του εννεαμήνου 2019,  χωρίς να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα 

κονδύλια: α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και 

συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,3 εκατ. 

ευρώ, έναντι πρόβλεψης 1,1 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2019, β) απελευθέρωση πρόβλεψης για 

κινδύνους και έξοδα ποσού 0,2 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 4,2 εκατ. 

ευρώ το εννεάμηνο 2019 και γ) έκτακτο έσοδο από οπτικές ίνες ποσού 0,7 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο του 

2019. 

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 2,7% και ανήλθε στα 84,2 εκατ., έναντι 86,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 

2019, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 21,9% ως αποτέλεσμα της υπεραξίας που 

προέκυψε από την αναπροσαρμογή παγίων που προέβη η Συγγενής την 31.12.2019.  Το συγκρίσιμο EBIT 

διαμορφώθηκε στα 84,3 εκατ. ευρώ μη συμπεριλαμβάνοντας τα  ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα 

κονδύλια, σημειώνοντας αύξηση κατά 2% έναντι του αντίστοιχου ποσού το εννεάμηνο 2019. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 79,8 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 9,7% έναντι 

88,4 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2019, κυρίως ως αποτέλεσμα της θετικής επίδρασης από το έκτακτο 

χρηματοοικονομικό έσοδο λόγω προεξόφλησης μακροπροθέσμων απαιτήσεων για το έργο του 

Πολυπόταμου, ποσού 3,1 εκατ. ευρώ που εμφάνισε το εννεάμηνο του 2019.  

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση εννεαμήνου 2020 ανήλθαν σε 59,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 

7,6% έναντι 64,3 εκατ. το εννεάμηνο 2019, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 59,9 εκατ. 

ευρώ, έναντι 59,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος σημειώνοντας αύξηση 1,2%. 

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνέχισε και για το εννεάμηνο του 2020 την επιτυχημένη του πορεία στην υλοποίηση του 

επενδυτικού του προγράμματος με τις Επενδύσεις να καταγράφουν αύξηση κατά 97,8% στα 231,7 εκατ. 

ευρώ έναντι 117,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ ο καθαρός δανεισμός του 

διαμορφώθηκε στα 334,8 εκατ. ευρώ.  
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3ο Τρίμηνο 2020  

Συνοπτικά μεγέθη* ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε εκατ. ευρώ Q3 2020 Q3 2019 Δ% Q3 2020 Q3 2019 Δ% 

Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς 69,1 57,9 19,4% 69,1 57,9 19,4% 
Συνολικά Έσοδα 72,2 66,3 8,9% 72,0 66,3 8,5% 

Λοιπά έσοδα 0,4 1,0 -61,8% 0,5 1,1 -55,3% 

Λειτουργικά έξοδα 20,7 17,6 17,7% 20,5 17,6 16,2% 

Προβλέψεις -0,4 -0,7 -46,8% -0,4 -0,7 -46,8% 

EBITDA 52,3 50,5 3,6% 52,4 50,5 3,7% 
συγκρίσιμο EBITDA 51,9 49,3 5,4% 52,0 49,3 5,5% 
περιθώριο συγκρίσιμου EBITDA 71,9% 74,3%   72,3% 74,3%   

EBIT 30,7 32,8 -6,5% 30,8 32,9 -6,3% 
συγκρίσιμο EBIT 30,3 31,6 -4,1% 30,4 31,7 -3,9% 

Κέρδη προ Φόρων 25,7 33,4 -23,0% 25,7 33,0 -22,2% 

Καθαρά κέρδη περιόδου 20,1 24,2 -17,2% 20,1 24,0 -16,3% 

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του Ομίλου το 3ο τρίμηνο του 2020 αυξήθηκαν κατά 8,9%, σε σύγκριση 

με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκαν στα 72,2 εκατ. ευρώ.  Το έσοδο από Ενοίκιο Συστήματος 

μεταφοράς ενισχύθηκε κατά 19,4%, εξαιτίας της επίδρασης των διεθνών διασυνδετικών δικαιωμάτων. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)1 το 3ο τρίμηνο του 2020 ανήλθαν στα 

52,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 3,6% σε ετήσια βάση έναντι 50,5 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2019. 

Το συγκρίσιμο EBITDA  του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 51,9 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 5,4% σε σχέση με 

το αντίστοιχο ποσό του 3ου τριμήνου του 2019, μη συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες προβλέψεις: α) 

πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της 

Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,02 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 0,25 

εκατ. ευρώ για το 2019, β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,4 εκατ. ευρώ έναντι 

αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 0,7 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2019 και γ) έκτακτο έσοδο από 

οπτικές ίνες ποσού 0,7 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο του 2019. 

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 6,5% και ανήλθε στα 30,7 εκατ., έναντι 32,8 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 

2019, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 30,3 εκατ. ευρώ, έναντι 31,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 

τρίμηνο ένα έτος πριν. 

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το 3ο τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε 20,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 17,2% 

έναντι 24,2 εκατ. το 2019, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 22,7 εκατ. ευρώ, έναντι 

22,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος σημειώνοντας άνοδο 0,4%. 

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ το 3ο τρίμηνο του 2020 υπέγραψε σύμβαση για την έκδοση Κοινοπρακτικού 

Ομολογιακού δανείου ποσού 400 εκατ. ευρώ με κοινοπραξία Τραπεζών.  Η διάρκεια του κοινοπρακτικού 

δανείου είναι έξι έτη και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,1% πλέον του επιτοκίου Euribor για τα πρώτα 

τρία έτη και στο 2% πλέον του επιτοκίου Euribor για τα επόμενα τρία έτη.  Σκοπός της ανωτέρω σύμβασης 

είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ΑΔΜΗΕ ύψους 310 εκατ. 

ευρώ καθώς και ποσό ύψους 90 εκατ. ευρώ το οποίο αφορά σε ανακυκλούμενη πίστωση για κάλυψη των 

αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης. 

                                                             
1 Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), τα κέρδη προ 
φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), το συγκρίσιμο EBITDA,  τo συγκρίσιμο ΕΒΙΤ και ο καθαρός 

δανεισμός θεωρούνται εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ). Για τους ορισμούς και περισσότερες πληροφορίες, 

ανατρέξτε στo παράρτημα A 
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 Προοπτικές 

Το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης και το 2030 

αναμένεται να έχουν διασυνδεθεί με την ηπειρωτική χώρα όλα σχεδόν τα ελληνικά νησιά, διασφαλίζοντας 

φθηνή, «καθαρή» και αξιόπιστη ηλεκτροδότηση, παρά τις αντιξοότητες που έχει επιφέρει η πανδημική 

κρίση του covid-19.  Το 10ετες πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ ύψους 5 δισ. ευρώ περιλαμβάνει τις εξής κυριότερες 

επενδύσεις για το επόμενο 12μηνο: 

Νησιωτικές διασυνδέσεις 

 Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης: Με δύο διαφορετικά καλώδια (Κρήτη-Πελοπόννησος και Κρήτη-

Αττική), το μεγαλύτερο νησί της χώρας θα θωρακιστεί ενεργειακά έως το τέλος του 2023. Στις 20 

Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η πόντιση του «μικρού» καλωδίου που συνδέει τα Χανιά με τη Νεάπολη 

Λακωνίας, ύψους 364 εκατ. Ευρώ και θα ηλεκτριστεί έως το τέλος του έτους. Μόλις ηλεκτριστεί και 

το δεύτερο καλώδιο, η «μεγάλη» διασύνδεση, το όφελος για όλους τους καταναλωτές της χώρας 

υπολογίζεται σε 400 εκατ. ευρώ, ενώ οι ρύποι CO2 θα μειωθούν κατά 60% μειώνοντας αισθητά το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα του νησιού. Συνεχίζονται τα χερσαία έργα για τη  «μεγάλη» διασύνδεση 

ύψους 1 δισ. Ευρώ. 

 Ηλεκτρική διασύνδεση Κυκλάδων: Το 2020 ενισχύθηκαν τα υποθαλάσσια κυκλώματα υψηλής 

τάσης στην Άνδρο και την Τήνο ενώ ήδη ηλεκτρίστηκε  και το δεύτερο υποθαλάσσιο καλώδιο της 

Σύρου (Γ’ φάση).  Στις αρχές  Οκτωβρίου 2020, η Νάξος εντάχθηκε στο ΕΣΜΗΕ και τροφοδοτείται 

με υποθαλάσσιο καλώδιο 150 kV από την Πάρο και τη Μύκονο.  Ταυτόχρονα, ξεκινούν οι 

διαγωνισμοί για τη διασύνδεση τεσσάρων ακόμη κυκλαδίτικων νησιών συνολικού ύψους 386 

εκατ. ευρώ.  Ο διαγωνισμός για τη Σαντορίνη θα προκηρυχθεί ως τα τέλη του 2020 - αρχές 2021, 

ενώ μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021 θα προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για τη Φολέγανδρο, την 

Μήλο και την Σέριφο. 

 Ηλεκτρική διασύνδεση Σκιάθου: Η πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου για τη διασύνδεση του 
νησιού των Σποράδων με το Μαντούδι Ευβοίας ξεκινά τον Δεκέμβριο του 2020. Σε εξέλιξη 

βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του υποσταθμού Σκιάθου.   Εκτιμάται ότι όταν το έργο 
ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2022 θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα τροφοδότησης του 

νησιωτικού συμπλέγματος συνολικά. 

Μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ με αναβάθμιση  του Συστήματος Μεταφοράς 

 Έχει ολοκληρωθεί η Τεχνική Αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν για την ανακατασκευή 

ΚΥΤ Κουμουνδούρου, ενώ αναμένεται η υποβολή των Οικονομικών προσφορών. Η διαδικασία 

ανάδειξης του μειοδότη αναμένεται να ολοκληρωθεί ως τα μέσα Δεκεμβρίου.  Η αναβάθμιση του 

ΚΥΤ με υπερσύγχρονες (state-of-art) υποδομές τεχνολογιών θα ενισχύσει σημαντικά την ενεργειακή 

ευστάθεια της Αττικής αποτρέποντας συμβάντα μπλακ-ουτ στο Λεκανοπέδιο.  Μέσω του νέου ΚΥΤ 

θα ηλεκτριστεί το «μεγάλο» καλώδιο της Κρήτης.  

 Η επέκταση του Συστήματος 400 kV προς την Πελοπόννησο περιλαμβάνει τον Δυτικό Διάδρομο, 

δηλαδή  τη διασύνδεση του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με τη γραμμή μεταφοράς 400 kV Αχελώου-Διστόμου, 

μέσω Πάτρας, και τον Ανατολικό Διάδρομο, δηλαδή τη νέα γραμμή μεταφοράς 400 kV Μεγαλόπολη-

Κόρινθος-Αττική, που βρίσκεται υπό κατασκευή με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2024. Το τμήμα 

Μεγαλόπολη-Κόρινθος αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021.   Το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό  

95% και εκκρεμεί η τοποθέτηση δύο πυλώνων στα Καλάβρυτα. Το έργο έχει καθυστερήσει 14 μήνες 

λόγω των αντιδράσεων εκ μέρους της Ιεράς Μονής Αγίων Θεοδώρων στην περιοχή.  
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Ενιαία και αποτελεσματική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας  

Εδώ και έναν περίπου μήνα βρίσκεται σε λειτουργία το Target Model για τη λειτουργία της χονδρεμπορικής 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται ήδη αρκετά χρόνια σε χώρες της Ευρώπης, 

ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα στις αγορές ενέργειας, ενώ η Ελλάδα εναρμονίστηκε με την 

ευρωπαϊκή αγορά μετά από αρκετές καθυστερήσεις.   Το αποτέλεσμα είναι να έχει από τις υψηλότερες τιμές 

χονδρεμπορικής πανευρωπαϊκά κάτι που αναμένεται ότι θα αλλάξει με τη σύζευξη της ελληνικής αγοράς με 

την ευρωπαϊκή, και συγκεκριμένα με την διασύνδεση με την Ιταλία, που εκτιμάται μέσα στον Δεκέμβριο του 

2020 και με την Βουλγαρία, που προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2021.  Ήδη έχουν εγγραφεί 

50 εταιρείες στην νέα αγορά και επιπλέον παίκτες εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής.  

Από την εφαρμογή του Target Model στην Ευρώπη είναι γνωστό και δεδομένο ότι χρειάζεται χρόνος μέχρι 

να ωριμάσουν οι νέες συνθήκες και οι χρήστες να εξοικειωθούν με αυτό, ώστε το νέο αυτό σύστημα 

αποδώσει το αναμενόμενο όφελος και οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας  να εναρμονιστούν σταδιακά με τις 

ευρωπαϊκές. 

COVID-19 

Η διοίκηση του Ομίλου 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 

δραστηριότητες του Ομίλου μέχρι το τέλος της χρήσης.  

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

επιχειρηματικές δραστηριότητες συνολικά, δεν μπορεί να εκτιμηθεί με εύλογη 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 .  

Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τον προϋπολογισμό του 2020 και δεν υπάρχουν σημαντικές  ενδείξεις ότι 

θα επηρεαστούν ουσιωδώς τα οικονομικά της μεγέθη εξαιτίας της πανδημίας. Επίσης η Διοίκηση του 

Ομίλου παραμένει διαρκώς σε ετοιμότητα να αναπροσαρμόσει τις δράσεις της όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Τα έργα που υλοποιούνται ήδη ανά την Ελλάδα, δεν έχουν υποστεί ουσιαστικές 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.  

Την 7η Νοεμβρίου 2020, λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού, η χώρα εισήλθε σε καθεστώς περιορισμού 

κίνησης της κυκλοφορίας.  Ο Όμιλος συνεχίζει να λαμβάνει έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα σε 

συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.  Πιο συγκεκριμένα, συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προστατευτικά 

μέτρα για την υγεία των εργαζόμενων του Ομίλου όπως αναφέρονται ενδεικτικά κατωτέρω: 

 Καθορισμός ειδικής ομάδας διαχείρισης κρίσης λόγω κορωνοϊού (Business Continuity Group - BCG), 

υπεύθυνης για την εξασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας.  

 Ενισχυμένα μέτρα προστασίας στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την 

παρακολούθηση, τη λειτουργία και τον Έλεγχο του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος Παραγω -

γής και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

 Υποχρεωτική εφαρμογή της μεθόδου τηλεργασίας κατά 70% για όσους εργαζομένους είναι εφικτή 

η εξ αποστάσεως εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

 Χωροταξικές ρυθμίσεις ώστε οι υπάλληλοι να κάθονται είτε μονοί τους ή αν είναι μεγάλος ο χώρος 

ανά δύο. 

 Ειδικές ρυθμίσεις για εργαζομένους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.  
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 Ματαίωση όλων των επαγγελματικών ταξιδιών με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με εξαίρεση όσων 

λαμβάνουν ειδική άδεια από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.  

 Εκπόνηση Εκτίμησης Επικινδυνότητας λόγω κορωνοϊού (Specific Risk Assessment), όπου 

εντοπίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και καταγράφονται τα εφαρμοζόμενα/προτεινόμενα μέτρα.  

 Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης όλων των εργαζομένων.  

 Διανομή ατομικών μασκών προστασίας καθώς και άλλων μέτρων ατομικής προστασίας σε όλους 

τους εργαζόμενους. 

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

κτιρίων. 

Η θερμομέτρηση συνεχίζει να είναι υποχρεωτική, για όλους τους εργαζόμενους και επισκέπτες, κατά 

την είσοδο τους στα κτίρια της Εταιρείας.   
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  ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. – Ανασκόπηση Αποτελεσμάτων 

Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020 αντανακλούν τη 

συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 30,3 εκατ. ευρώ 

σημειώνοντας μείωση 7,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2019. 

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 238 χιλ. ευρώ έναντι 226 χιλ. ευρώ  το 

εννεάμηνο 2019 και αντανακλούν δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών και αμοιβές σε τρίτους (νομικές, λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες).  

Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν 

στις 272 χιλ. ευρώ έναντι 277 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2019, αντισταθμίζοντας σημαντικό μέρος των 

Λειτουργικών Εξόδων της Εταιρείας. 

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 30,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 7,6% 

έναντι 32,8 εκατ. το εννεάμηνο 2019. 

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της Εταιρείας στις 30.09.2020 ανήλθαν στα 7,7 εκατ. ευρώ.  Το ποσό αυτό έχει 

τοποθετηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος που προσφέρει μεσοσταθμικό επιτόκιο 2,1%, ενώ αξίζει να τονιστεί 

πως η  Εταιρεία έχει μηδενικό χρέος. 

Η Εταιρεία στις 31.08.2020 διένειμε μέρισμα για την χρήση 2019 και προμέρισμα για την χρήση 2020. Το 

ποσό του μερίσματος εγκρίθηκε στις 16.07.2020 κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ανήλθε 

σε 6.704.800 ευρώ ή 0,029 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό του προμερίσματος για την χρήση 2020 ύψους 

20.624.800 ευρώ ή 0,089 ευρώ ανά μετοχή το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο υπ’ αριθμόν 

52/12.06.2020 συνιστώντας συνολική καταβολή 27.329.600 ή 0,1180 ευρώ ανά μετοχή. 
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 ΑΔΜΗΕ Α.Ε. – Ανάλυση Εσόδων και Βασικών Λειτουργικών Δαπανών 

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που απεικονίζονται στους παρακάτω πίνακες προέρχονται από τον 

Όμιλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Συγγενή Εταιρεία της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ, στα πλαίσια πληροφόρησης των 

επενδυτών για επιλεγμένα  οικονομικά μεγέθη για το εννεάμηνο 2020. 

Ανάλυση Εσόδων ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ποσά σε εκατ. ευρώ 9M 2020 9M 2019 Δ% 9M 2020 9M 2019 Δ% 
Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς 200,3 174,4 14,9% 200,3 174,4 14,9% 
Έξοδα από σύμβαση παραχώρησης 0,0 0,0   -0,6 0,0   
Χρεώσεις εκκαθαρίσεων Διαχειριστή 245,6 428,4   245,6 428,4   
Αποδόσεις εκκαθαρίσεων Διαχειριστή -245,6 -428,4   -245,6 -428,4   
Λοιπές πωλήσεις:             
Έσοδα από εργολαβίες  0,1 1,3 -95,8% 0,1 1,3 -95,8% 
 Έσοδα Υποστήριξης Παγίων ΔΕΔΔΗΕ 6,6 7,4 -10,6% 6,6 7,4 -10,6% 
Ληφθείσες συμμετοχές πελατών 2,5 8,9 -71,6% 2,5 8,9 -71,6% 
 Έσοδα από ανάκτηση διοικητικών δαπανών 0,3 0,3 -2,3% 0,3 0,3 -2,3% 
Λοιπές 0,1 0,1 49,3% 0,0 0,1 -100,0% 
Σύνολο Λοιπών Πωλήσεων 9,6 17,9 -46,7% 9,5 17,9 -47,3% 
     Σύνολο 209,9 192,3 9,1% 209,2 192,3 8,8% 

 

Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς κατά τη χρήση του εννεαμήνου 2020 αυξήθηκαν κατά 25,9 

εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 14,9%, κυρίως λόγω σημαντικής αύξησης του εσόδου από τα διεθνή 

διασυνδετικών δικαιώματα ποσού 22,972 εκατ. ευρώ που αντιστάθμισε σημαντικά την κάμψη κατά 3,5 εκατ. 

ευρώ του εσόδου από χρεώσεις χρήσης συστήματος το εννεάμηνο 2020 ως αποτέλεσμα της μείωσης της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι συνολικές λοιπές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 8,4 εκατ. ευρώ, 

χαμηλότερα κατά 46,6%, κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης των εργολαβικών εσόδων κάτι που 

αντανακλάται και σε αντίστοιχη μείωση του εργολαβικού κόστους, ενώ μείωση (-71,6%) παρουσίασαν 

επίσης οι ληφθείσες συμμετοχές πελατών εξαιτίας του ιδιαίτερα αυξημένου αριθμού συμβάσεων σύνδεσης 

ΑΠΕ με το Σύστημα Μεταφοράς εντός του 2019. 

Λειτουργικά Έξοδα ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ποσά σε εκατ. ευρώ 9M 2020 9M 2019 Δ% 9M 2020 9M 2019 Δ% 
Αμοιβές προσωπικού 40,0 41,2 -2,9% 40,0 41,1 -2,9% 
Εργολαβικό κόστος 0,1 1,2 -95,8% 0,1 1,2 -95,8% 
Υλικά και αναλώσιμα  0,8 0,2 367,6% 0,8 0,2 367,6% 
Παροχές τρίτων   4,7 3,0 57,3% 4,7 3,0 57,3% 
Αμοιβές τρίτων   7,5 4,4 70,9% 7,0 4,0 75,0% 
Φόροι – τέλη 1,9 1,8 3,2% 1,9 1,8 2,1% 
Λοιπά έξοδα  7,7 7,2 6,2% 7,6 7,2 5,5% 

Σύνολο 62,7 59,0 6,2% 62,0 58,6 5,9% 

 

Τα λειτουργικά έξοδα το εννεάμηνο 2020, αυξήθηκαν κατά 6,2% και ανήλθαν σε 62,7 εκατ. ευρώ, έναντι 59 

εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2019.  Αναλυτικότερα, οι Αμοιβές προσωπικού μειώθηκαν κατά 2,9% 

στα 40 εκατ. ευρώ κυρίως ως αποτέλεσμα των προγραμμάτων οικειοθελούς αποχώρησης που 

πραγματοποίησε η Εταιρεία στα προηγούμενα έτη, ενώ το εργολαβικό κόστος μειώθηκε λόγω της 

                                                             
2 Σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ υπ’αριθμ. 868/2019 η ΡΑΕ ενέκρινε τη χρήση ποσού 68 ,3 εκατ. ευρώ από τον Λογαριασμό Ειδικού 
Αποθεματικού (Κατανομή της Ικανότητας Μεταφοράς των Διασυνδέσεων βάσει του άρθρου 178 το υ κώδικα ΕΣΜΗΕ) που διατηρεί 

η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την μείωση των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος.  
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σημαντικής μείωσης των εργολαβικών εσόδων.   Παράλληλα τα κονδύλια Αμοιβές Τρίτων και Παροχές 

Τρίτων εμφάνισαν αθροιστικά μια αύξηση ποσού 4,8 εκατ. ευρώ που οφείλεται κυρίως σε αμοιβές που 

σχετίζονται με την εφαρμογή του Target Model, την συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη του Συστήματος 

Ελέγχου Ενέργειας. 

Οι Συνολικές προβλέψεις, εντός του εννεαμήνου 2020 ανήλθαν σε απελευθέρωση ποσού 0,2 εκατ. ευρώ, 

έναντι απελευθέρωσης πόσου ύψους 4,2 εκατ. ευρώ που οφείλεται κυρίως σε απορριπτικές αποφάσεις 

δικαστηρίου σε αγωγές εργολάβων την ίδια περίοδο το 2019.  

Οι Αποσβέσεις του Ομίλου ανήλθαν στα  64,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 21,9%, κυρίως λόγω της  

ενίσχυσης των περιουσιακών του στοιχείων, καθώς και την υπεραξίας που προέκυψε από την 

αναπροσαρμογή της αξίας των εν λειτουργία ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων ύψους 308 εκατ. 

ευρώ την 31.12.2019. 

Τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα του Ομίλου ανήλθαν  στα 5,43 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 52,4%, από 11,8 

εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, καθώς το εννεάμηνο 2019 εμφάνισε ένα έκτακτο έσοδο λόγω προεξόφλησης 

απαιτήσεων για το έργο του Πολυπόταμου ύψους 3,1 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι σημαντικό μέρος των 

ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου έχουν τοποθετηθεί σε ειδικό λογαριασμό απόδοσης στην Τράπεζα της 

Ελλάδος.  Τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα ανήλθαν στα 9,8 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 2% ευρώ ως 

αποτέλεσμα των αναχρηματοδοτήσεων στα υφιστάμενα κοινοπρακτικά δάνεια που προχώρησε ο ‘Όμιλος 

εντός του 2020.    

Ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής για την τρέχουσα χρήση είναι 24% και ο φόρος εισοδήματος 

ανήλθε σε 20,9 εκατ. ευρώ. Το  εννεάμηνο 2020 οι ενοποιημένες Ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε 150,3 εκατ. ευρώ έναντι 137,1 εκατ. ευρώ 

για το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. 

Οι Επενδύσεις διαμορφώθηκαν στα 231,7 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 97,8% έναντι 117,1 εκατ. ευρώ το 

α΄ εννεάμηνο 2019 και αφορούν κυρίως τα έργα των Κυκλάδων (Φάση Β και Γ), το έργο διασύνδεσης της 

Κρήτης-Πελοποννήσου και Κρήτης – Αττικής, καθώς επίσης και την επέκταση Συστήματος 400 kV 

Πελοποννήσου. 

Ο συνολικός Δανεισμός του Ομίλου, αφορά τα δάνεια της ΑΔΜΗΕ ΑΕ όπου στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ήταν 

ως εξής: 

 

 

 

  

                                                             
3 Το χρηματοοικονομικό έσοδο των €3,1 εκ. που εμφανίζεται την 30/6/2020 αφορά κέρδος από την επαναδιαπραγμάτευση των 
όρων κοινοπρακτικών δανειακών συμβάσεων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.  Το Σεπτέμβριο η ΑΔΜΗΕ ΑΕ υπέγραψε σύμβαση για τη έκδοση 

Κοινοπρακτικού Ομολογιακού δανείου δύο σειρών (Α και Β). Η σειρά Α του νέου Κοινοπρακτικού Ομολογιακού δανείου είχε σκοπό 

την αντικατάσταση των εν λόγω υφιστάμενων κοινοπρακτικών δανείων. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ προχώρησε σε αξιολόγηση όλων των 

ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της νέας δανειακής σύμβαση εν συγκρίσει με τις προη γούμενες και κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι νέοι όροι συνιστούν κατάργηση / από - αναγνώριση των προηγούμενων δανειακών συμβάσεων με ταυτόχρονη 

αναγνώριση νέας. 

Ως εκ τούτου, την 30/9/2020 το χρηματοοικονομικό έσοδο εμφανίζεται σε συμψηφισμένη βάση.      

ΟΜΙΛΟΣ ΑΔΜΗΕ    

Εκατ. ευρώ   
ΕΤΕπ 368,8 
Νέο Κοινοπρακτικό Ομολογιακό 310,0 
Υποχρεώσεις μισθώσεων 0,9 
Αναπόσβεστο μέρος εξόδων σύναψης 
δανείων 

-1,9 

Σύνολο 677,8 
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 Μεταγενέστερα Γεγονότα  

 

Την 1η Νοεμβρίου 2020 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους οι αγορές Επόμενης Ημέρας, η Ενδοημερήσια Αγορά 

και η Αγορά Εξισορρόπησης στα πλαίσια του Target Model.  

Την 7η Νοεμβρίου 2020, λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού, η χώρα εισήλθε σε καθεστώς περιορισμού 

κίνησης της κυκλοφορίας. Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνεχίζει να λαμβάνει έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα σε 

συνεργασία με τον ΕΟΔΥ. Πιο συγκεκριμένα, συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα  προστατευτικά 

μέτρα για την υγεία των εργαζόμενων του Ομίλου όπως αναφέρονται ενδεικτικά κατωτέρω:  

 Καθορισμός ειδικής ομάδας διαχείρισης κρίσης λόγω κορονοϊού (Business Continuity Group - 

BCG), υπεύθυνης για την εξασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας της  Εταιρείας. 

 Ενισχυμένα μέτρα προστασίας στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, τα οποία είναι επιφορτισμένα με 

την παρακολούθηση, τη λειτουργία και τον Έλεγχο του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος 

Παραγωγής και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.  

 Υποχρεωτική εφαρμογή της μεθόδου τηλεργασίας κατά 70% για όσους εργαζομένους είναι εφικτή 

η εξ αποστάσεως εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

 Χωροταξικές ρυθμίσεις ώστε οι υπάλληλοι να κάθονται είτε 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.  

 Εκπόνηση Εκτίμησης Επικινδυνότητας λόγω κορονοϊού (Specific Risk Assessment), όπου 

εντοπίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και καταγράφονται τα εφαρμοζόμενα/προτεινόμενα μέτρα.  

 Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης όλων των εργαζομένων.  
  Διανομή ατομικών μασκών προστασίας καθώς και άλλων μέτρων ατομικής προστασίας σε όλους 

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

κτιρίων. 

Η θερμομέτρηση συνεχίζει να είναι υποχρεωτική, για όλους τους εργαζόμενους και επισκέπτες, κατά την 
είσοδο τους στα κτίρια της Εταιρείας. 
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Δήλωση αποποίησης ευθύνης  

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω 
δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Όλες οι δηλώσεις σχετικά με τη μελλοντική οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ 
Συμμετοχών Α.Ε. και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., τις προοπτικές για το 2020 και για τα επόμενα χρόνια που βασίζονται στην 
επιχειρηματική στρατηγική της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και στα επιχειρηματικά της σχέδια, οι επιπτώσεις των παγκόσμιων, 

τοπικών οικονομικών και ενεργειακών συνθηκών, ο αντίκτυπος της κρίσης του δημόσιου χρέους, οι πραγματικοί 
φορολογικοί συντελεστές, η μελλοντική διανομή μερισμάτων και οι πρωτοβουλίες διαχείρισης όσον αφορά στις 

επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι μελλοντικές 
δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που μπορεί να προκαλέσουν ουσιαστικές 

διαφορές μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων, διότι οι τρέχουσες προσδοκίες και υποθέσεις σχετικά με 
μελλοντικά γεγονότα και περιστάσεις ενδέχεται να μην είναι ακριβείς. Τα πραγματικά αποτελέσματα και γεγονότα 

ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που αναμένονται στις μελλοντικές δηλώσεις για πολλούς λόγους, 
συμπεριλαμβανομένων των πιθανών κινδύνων που περιγράφονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΑΔΜΗΕ 

Συμμετοχών Α.Ε. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση 

ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην 
αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις της Εταιρείας μόνο κατά 

την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση 
με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις 
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Σχετικά με την ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. είναι μέτοχος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με ποσοστό 51%. Στο πλαίσιο του πλήρους 

ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η μοναδική δραστηριότητα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. είναι 

η συμμετοχή της στον ΑΔΜΗΕ και η μοναδική πηγή εσόδων της είναι το μέρισμα που εισπράττει. Η 

συμμετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στον ΑΔΜΗΕ λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η αποστολή 

της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι να ευθυγραμμίζεται με όλες τις δραστηριότητες της Συγγενούς της εταιρείας 

ΑΔΜΗΕ. 

Οι μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.admieholding.gr. 

 

 

Σχετικά με την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διαχειρίζεται το ελληνικό Σύστημα 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Βασική του αποστολή είναι η συντήρηση και ανάπτυξη του Συστήματος, 

ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρικό ρεύμα κατά  τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και 

αξιόπιστο. Από τις 20 Ιουνίου 2017 ο ΑΔΜΗΕ ακολουθεί το μοντέλο του πλήρως ιδιοκτησιακά 

διαχωρισμένου Διαχειριστή και το ρυθμιστικό του πλαίσιο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την κοινοτική 

οδηγία 2009/72. Ο ΑΔΜΗΕ επιδιώκει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας και εγγυάται την ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών του Συστήματος.  

 

Το δίκτυο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αποτελείται από γραμμές μεταφοράς μήκους 11.968 χιλιομέτρων, εναέριες, 

υποβρύχιες και υπόγειες, καθώς και διεθνείς διασυνδέσεις με την Ιταλία, την Αλβανία, την Βόρεια 

Μακεδονία, την Βουλγαρία και την Τουρκία. Το Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ηπειρωτικής Ελλάδας και των 

συνδεδεμένων με αυτό νησιών λειτουργεί σε υψηλή (150kV) και υπερυψηλή τάση (400kV). 

 

 

Πληροφορίες: 

Γραφείο Σχέσεων με Επενδυτές 

Τηλ: +30 210 3636 936, Email: office@admieholding.gr 

 

 

  

http://www.admieholding.gr/
mailto:office@admieholding.gr
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ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Περιόδου

Ποσά σε εκατ. ευρώ 9M 2020 9M 2019

Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις, μέθοδος καθαρής θέσης 30,3 32,8

Λειτουργικά Έξοδα 0,2 0,2

Κέρδη προ Φόρων 30,3 32,8

Καθαρά Κέρδη 30,3 32,8

Κέρδη ανά Μετοχή (ευρώ) 0,13 0,14

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης Περιόδου

Ποσά σε εκατ. ευρώ 30.09.2020 31.12.2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 28,4 22,5

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 708,6 704,6

ΣΥΝΟΛΟ 736,9 727,2

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο Καθαρής Θέσης 736,4 727,1

Συνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 0,0 0,1

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 0,6 0,0

ΣΥΝΟΛΟ 736,9 727,2

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών  Περιόδου

Ποσά σε εκατ. ευρώ 9M 2020 9M 2019

Κέρδη Προ Φόρων 30,3                   32,8                   

Προσαρμογές για:

Κέρδη από ποσοστό συμμετοχής σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ΑΔΜΗΕ 51%) (30,3)                  (32,8)                  

Λοιπά 0,7                     2,1                     

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 0,7 2,1

Είσπραξη μερίσματος από ΑΔΜΗΕ 26,2                   21,8                   

Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων (0,0)                    (0,0)                    

Καθαρές ταμειακές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες 26,2 21,8

Απόκτηση ιδίων μετοχών (0,2)                    -                         

Διανομή μερίσματος σε μετόχους (7,0)                    (6,3)                    

Διανομή προμερίσματος σε μετόχους (20,6)                  (13,3)                  

Είσπραξη προσόδου από Τράπεζα της Ελλάδος 0,1                     0,3                     

Πληρωμή κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (0,0)                    -                         

Πληρωμή τόκων (0,0)                    (0,0)                    

Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -27,7 -19,4

Καθαρή αύξηση  χρηματικών διαθεσίμων (0,8)                    4,6                     

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, έναρξης περιόδου 8,5 4,8

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τέλους περιόδου 7,7 9,4
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020 – 30/09/2020 
(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

  Όμιλος   Εταιρεία 

 
 

01/01/2020  
30/09/2020 

01/01/2019  
30/09/2019 

  
01/01/2020  
30/09/2020 

01/01/2019  
30/09/2019 

Έσοδα:       

Έσοδο ενοικίου συστήματος μεταφοράς   200.304  174.374   200.304  174.374 
Έξοδο από σύμβαση παραχώρησης   -                        -      (599)                     -    
Έσοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή   245.560  428.431   245.560  428.431 
Έξοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή   (245.560)  (428.431)   (245.560)  (428.431) 
Λοιπές πωλήσεις   9.572  17.948   9.460  17.948 

Συνολικά έσοδα   209.877  192.322    209.165  192.322 

Έξοδα /(έσοδα):       

Αμοιβές προσωπικού   40.000  41.178   39.963  41.145 
Αποσβέσεις     64.963  53.293   64.955  53.293 
Εργολαβικό κόστος   51  1.210   51  1.210 
Υλικά και αναλώσιμα    795  170   795  170 
Παροχές τρίτων     4.681  2.976   4.681  2.976 
Αμοιβές τρίτων     7.549  4.417   7.047  4.026 
Φόροι – τέλη   1.895  1.837   1.871  1.833 
Πρόβλεψη (απελευθέρωση πρόβλεψης) για  
κινδύνους και έξοδα 

  (228)  (4.246)   (216)  (4.246) 

Λοιπά έσοδα   (1.722)  (2.300)   (1.863)  (2.367) 
Λοιπά έξοδα    7.682  7.232   7.595  7.197 

Συνολικά έξοδα   125.668  105.768    124.878  105.238 

Κέρδη περιόδου            
προ φόρων & χρημ/κων αποτελεσμάτων   84.210  86.554    84.287  87.083 

Χρηματοοικονομικά έξοδα   (9.826)  (10.009)   (9.812)  (10.009) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα   5.410  11.826   4.785  10.042 

Κέρδη / (ζημίες) περιόδου προ φόρων   79.794  88.371    79.259  87.116 

Φόρος εισοδήματος    (20.393)  (24.117)   (20.228)  (23.729) 

Καθαρά κέρδη περιόδου    59.400  64.255    59.031  63.387 

         
 

 

 
Πηγή: ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

  

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 30/09/2020 
(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

  Όμιλος   Εταιρεία 
  30/09/2020 31/12/2019   30/09/2020 31/12/2019 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:       

Ενσώματες ακινητοποιήσεις   2.275.917 2.115.914  2.275.893 2.115.911 
Ασώματες ακινητοποιήσεις   2.802 2.843  2.725 2.843 

Δικαιώματα χρήσης παγίων  847 853  847 853 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις   - -  201.800 200.300 
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις   1.181 1.021  1.050 1.000 

Χρηματ/κα περ. στοιχεία στο αποσβ/νο κόστος   5.985 3.935  3.825 3.936 

Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις από μισθώσεις   3.870 4.055  2.763 2.882 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού   2.290.602 2.128.621  2.488.903 2.327.725 

Κυκλοφορούν ενεργητικό:       

Αποθέματα    53.014 55.135  53.014 55.135 

Εμπορικές απαιτήσεις    258.255 254.069  257.363 254.083 

Λοιπές απαιτήσεις   95.735 69.030  96.703 68.761 
Βραχυπρόθεσμο μέρος απαιτήσεων από μίσθωση 

οπτικών ινών  190 176  119 109 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών  343.013 425.170  195.788 224.351 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   750.208 803.580  602.987 602.439 

Σύνολο ενεργητικού   3.040.809 2.932.201  3.091.890 2.930.165 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        

Ίδια κεφάλαια:       

Μετοχικό κεφάλαιο   38.444 38.444  38.444 38.444 

Τακτικό αποθεματικό   12.963 12.963  12.815 12.815 

Λοιπά αποθεματικά  (12.994) (12.884)  (12.990) (12.884) 

Υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων   886.163 886.163  886.163 886.163 
Αποτελέσματα εις νέο   413.162 405.219  409.992 402.418 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     1.337.738 1.329.906  1.334.425 1.326.957 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:       

Μακροπρόθεσμος δανεισμός    645.440 539.633  645.440 539.633 
Παροχές στο προσωπικό   19.921 20.007  19.921 20.007 

Προβλέψεις   29.520 31.379  29.520 31.379 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις   194.968 196.800  194.975 196.809 
Επιχορηγήσεις   300.430 293.586  300.430 293.586 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις   794 801  794 801 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   11.141 4.035  7.175 4.036 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων     1.202.214 1.086.241  1.198.255 1.086.251 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:       

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις     223.278 224.753  283.221 224.687 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις   88 82  88 82 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμου  

δανεισμού   31.534 85.662  31.534 85.662 

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος   30.949 8.748  27.900 8.185 
Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις   66.759 51.991  66.578 51.922 

Ειδικοί λογαριασμοί διαχείρισης (αποθεματικά)  148.248 144.818  149.890 146.419 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων    500.857 516.054  559.211 516.957 

Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων     3.040.809 2.932.201  3.091.890 2.930.165 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020-30/09/2020 
(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

   Όμιλος   Εταιρεία 

  
 

01/01/2020  
30/09/2020 

01/01/2019  
30/09/2019 

  
01/01/2020  
30/09/2020 

01/01/2019  
30/09/2019 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστ/τες       

Κέρδη προ φόρων   79.794 88.371  79.259 87.116 

Προσαρμογές για:       

 Αποσβέσεις παγίων και ασώματων ακινητοποιήσεων  70.830 59.649  70.822 59.649 

 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων   (5.867) (6.356)  (5.867) (6.356) 

 Πιστωτικοί τόκοι  (5.410) (11.826)  (4.785) (10.042) 

 Λοιπές προβλέψεις  (225) (4.613)  (216) (4.592) 

 Διαγραφές παγίων και μεταφορές στο εργολαβικό κόστος  1.119 1.894  1.119 1.894 

 Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείων  2.953 476  2.953 476 

 Κέρδος από συγγενή εταιρεία  (114) -  - - 

 Χρεωστικοί και λοιποί τόκοι-έξοδα  6.873 9.533  6.859 9.533 

 Προβλέψεις προσωπικού   317 -  317 - 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης  150.269 137.129  150.460 137.679 

 (Αύξηση)/μείωση σε:        

 Εμπορικές απαιτήσεις  (1.488) 470.219  (1.802) 470.219 

 Λοιπές απαιτήσεις  (30.233) 42.120  (27.920) 42.321 

 Αποθέματα  1.779 (1.057)  1.779 (1.057) 

 Αύξηση/(μείωση) σε:       

 Εμπορικές υποχρεώσεις  (76.021) (508.560)  (21.754) (508.765) 

 Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα   20.473 27.147  17.378 27.239 

 Καταβολές αποζημίωσης στην περίοδο  (305) -  (306) - 

 Πληρωμές φόρων  (2.495) (11.154)  (2.224) (11.154) 

Καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δρασ/τες  61.980 155.843  115.612 156.482 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       

 Είσπραξη τόκων   5.591 8.761  4.785 6.976 

 Είσπραξη επιχορηγήσεων  12.711 -  12.711 - 

 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες και σε  χρηματ. Στοιχεία  (50) -  (1.550) (300) 

 Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων   (150.181) (117.119)  (150.078) (116.715) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστ/τες  (131.931) (108.358)  (134.132) (110.039) 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες       

 Αποπληρωμές μακροπρόθεσμου δανεισμού  (49.414) (32.111)  (49.414) (32.111) 

 Πληρωμή μερισμάτων , προμερισμάτων  (51.457) (42.799)  (51.457) (42.799) 

 Πληρωμή κεφαλαίου από Χρηματοδ. Μισθώσεις  (69) -  (69) - 

 Έξοδα σύναψης δανείων  (4.560) -  (2.400) - 

 Αντλήσεις Δανείων  100.000 -  100.000 - 

 Πληρωμή τόκων   (6.705) (9.516)  (6.702) (9.516) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματ/κές δραστ/τες   (12.205) (84.426)  (10.042) (84.426) 

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων    (82.157) (36.940)  (28.562) (37.983) 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, έναρξης περιόδου   425.170 602.933  224.351 402.639 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τέλους περιόδου   343.013 565.993  195.788 364.656 
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Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» της 

Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA/2015/1415el) που εφαρμόζονται από την 3η Ιουλίου 2016 στους 
Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ),  o Όμιλος ΑΔΜΗΕ χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης 

Απόδοσης («ΕΔΜΑ») στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό 
σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν 

στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και της 
χρηματοοικονομικής του θέσης. Οι εναλλακτικοί δείκτες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με 

τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν 
αυτά.  

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου και της Εταιρείας χρησιμοποιούνται οι κάτωθι δείκτες: 

 

Δημοσιευμένα κέρδη EBIΤ (Δείκτης κερδών πριν τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και τον φόρο εισοδήματος)  

Ο δείκτης EBIT εξυπηρετεί την καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας και 
υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο πωλήσεων  μείον το σύνολο των εξόδων. Το περιθώριο EBIT (%) υπολογίζεται διαιρώντας 

το EBIT με το σύνολο των πωλήσεων. 

 

Συγκρίσιμα κέρδη EBIT (Adjusted EBIT) 

Τα συγκρίσιμα κέρδη EBIT (Adjusted EBIT) ορίζονται ως τα δημοσιευμένα κέρδη EBIT, προσαρμοσμένα με την επίδραση 

από α) τις προβλέψεις (ενδεικτικά περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών απαιτήσεων), 
β) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων (ενδεικτικά περιλαμβάνονται έσοδα από ειδικά έργα (Πολυπόταμος) και 
έσοδα από ενοίκια οπτικών ινών προηγούμενων χρήσεων. 

 

Δημοσιευμένα κέρδη EBITDA (Δείκτης κερδών πριν από τις αποσβέσεις και απομειώσεις, τα χρηματοοικονομικά 
αποτελέσματα και τον φόρο εισοδήματος)   

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας 
και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο πωλήσεων  μείον το σύνολο εξόδων πριν από  αποσβέσεις. Το περιθώριο EBITDA (%) 

υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο των πωλήσεων. 

 

Συγκρίσιμα κέρδη EBITDA (Adjusted EBITDA)    

Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA (Adjusted EBITDA) ορίζονται ως τα Δημοσιευμένα κέρδη EBITDA, προσαρμοσμένα με την 

επίδραση από: α) τις προβλέψεις (ενδεικτικά περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών 
απαιτήσεων), και β) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων (περιλαμβάνονται έσοδα από ειδικά έργα-Πολυπόταμος 
και έσοδα από ενοίκια οπτικών ινών προηγούμενων χρήσεων). 

 

Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων 

Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων ορίζονται ως τα δημοσιευμένα κέρδη προσαρμοσμένα με την επίδραση από: α) τις 
προβλέψεις (ενδεικτικά περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών απαιτήσεων), β) των μη 
επαναλαμβανόμενων στοιχείων (περιλαμβάνονται έσοδα από ειδικά έργα-Πολυπόταμος και έσοδα από ενοίκια 

οπτικών ινών προηγούμενων χρήσεων και δ) των μη επαναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών εσόδων/εξόδων.  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
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Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη (Adjusted Net Income) 

Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ορίζονται ως τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη όπως προκύπτουν από τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, προσαρμοσμένα με την επίδραση από: α) τις προβλέψεις (ενδεικτικά 

περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών απαιτήσεων), β) των μη επαναλαμβανόμενων 
στοιχείων (ενδεικτικά περιλαμβάνονται έσοδα από ειδικά έργα-Πολυπόταμος και έσοδα από ενοίκια οπτικών ινών 
προηγούμενων χρήσεων και g) των μη επαναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών εσόδων/εξόδων. 

 

Καθαρός Δανεισμός  

Ως καθαρός δανεισμός ορίζεται ο δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος 
δανεισμός συμπεριλαμβανομένου και των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις) μείον τα χρηματικά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών και υποδεικνύει το επίπεδο ρευστότητας καθώς και την ικανότητα του Ομίλου και 

της Εταιρείας να αποπληρώνει τους τόκους. 

 

Δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει πόσο αποδοτικά χρησιμοποίησε ο Όμιλος και η Εταιρεία τα κεφάλαιά της για να 

δημιουργήσει πρόσθετα κέρδη και υπολογίζεται ως εξής: Κέρδη προ φόρων προς Ίδια Κεφάλαια.  

Ο υπολογισμός των παραπάνω δεικτών (εκτός από τους συγκρίσιμους επιλεγμένους εναλλακτικούς δείκτες 
μέτρησης) προκύπτει απευθείας από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
Χρήσης. 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τον τρόπο υπολογισμού των συγκρίσιμων επιλεγμένων εναλλακτικών δεικτών 
μέτρησης. 

 

 

 

 Υπολογισμοί συγκρίσιμων δεικτών Q3   Υπολογισμοί συγκρίσιμων δεικτών 9Μ 

          

 Όμιλος Εταιρεία  Όμιλος Εταιρεία 

 Q3 2020 Q3 2019 Q3 2020 Q3 2019  9M 2020 9M 2019 9M 2020 9M 2019 

Σύνολικά έσοδα 72.239  66.330  71.992  66.330   209.876 192.322 209.165 192.322 

Συνολικά έξοδα (41.558) (33.499) (41.201) (33.457)  (125.668) (105.768) (124.878) (105.238) 

ΕΒΙΤ 30.681  32.831  30.791  32.873   84.209  86.554  84.287  87.083  

Συν:          

Προβλέψεις*  (352) (460) (352) (460)  89  (3.174) 100  (3.174) 

Μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία**  -   (737)  -   (737)   -   (737)  -   (737) 

Συγκρίσιμο EBIT 30.329  31.634  30.439  31.676   84.298  82.643  84.387  83.173  

Αποσβέσεις 21.602  17.627  21.599  17.627   64.963  53.293  64.955  53.293  

Συγκρίσιμο EBITDA 51.931  49.261  52.037  49.303   149.260  135.936  149.342  136.466  

Μείον:          

Προβλέψεις*  (352) (460) (352) (460)  89  (3.174) 100  (3.174) 

Μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία**  -   (737)  -   (737)   -   (737)  -   (737) 

EBITDA 52.283  50.458  52.389  50.500   149.172  139.847  149.241  140.377  
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*Κυρίως α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και 

προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,3 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 1,1 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2019, β) 

απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,2 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 

4,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2019 και γ) έκτακτο έσοδο από οπτικές ίνες ποσού 0,7 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο του 2019.  

Για το 3ο τρίμηνο περιλαμβάνονται τα εξής: : α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και 

συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0, 02 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 0,25 εκατ. 

ευρώ για το 2019, β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,4 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης 

πρόβλεψης ποσού 0,7 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2019 και γ) έκτακτο έσοδο από οπτικές ίνες ποσού 0,7 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 

του 2019. 

 

 

 

 Όμιλος Εταιρεία  Όμιλος Εταιρεία 

 Q3 2020 Q3 2019 Q3 2020 Q3 2019  9M 2020 9M 2019 9M 2020 9M 2019 

ΕΒΙΤ 30.681  32.831  30.791  32.873   84.209  86.554  84.287  87.083  

Χρηματοοικονομικά έξοδα/έσοδα (4.987) 538  (5.076) 168   (4.416) 1.817  (5.027) 33  

Κέρδη χρήσης 25.694  33.369  25.715  33.041   79.793  88.371  79.259  87.116  

Συν:          

Προβλέψεις*  (352) (460) (352) (460)  89  (3.174) 100  (3.174) 

Μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία**  -   (737)  -   (737)   -   (737)  -   (737) 

Μείον:          

Χρημ.έσοδο από προεξόφληση απαίτησης  

-Πολυπόταμος   -   1.022   -   1.022    -   3.065   -   3.065  

Κέρδος/ζημιά από αναδιαπραγμάτευση 

 επιτοκίου δανείων  (3.738)  -   (3.738)  -    (553)  -   (553)  -   

Συγκρίσιμα Κέρδη χρήσης 29.080  31.150  29.100  30.822   80.434  81.395  79.912  80.140  

Πραγματικός φορολογικός συντελεστής  21,9% 27,4% 21,8% 27,3%  25,6% 27,3% 25,5% 27,2% 

Συγκρίσμος φόρος εισοδήματος  (6.379) (8.538) (6.355) (8.414)  (20.557) (22.212) (20.395) (21.829) 

Συγκρίσιμα Καθαρά κέρδη χρήσης 22.701  22.612  22.745  22.407   59.877  59.183  59.517  58.311  

          

 

 

 

         

 Όμιλος Εταιρεία  Όμιλος Εταιρεία 

 Q3 2020 Q3 2019 Q3 2020 Q3 2019  9M 2020 9M 2019 9M 2020 9M 2019 

Κέρδη χρήσης 25.694  33.369  25.715  33.041   79.793  88.371  79.259  87.116  

Φόρος εισοδήματος (5.636) (9.146) (5.616) (9.020)  (20.393) (24.116) (20.228) (23.729) 

Πραγματικός φορολογικός συντελεστής  21,9% 27,4% 21,8% 27,3%  25,6% 27,3% 25,5% 27,2% 


