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ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2020 
 

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: 

 Καθαρά κέρδη 43,2 εκατ. ευρώ  

 Πρόταση διανομής υπολοίπου μικτού μερίσματος ανά μετοχή 0,018 (χρήση 2020) και μικτού 

προμερίσματος ανά μετοχή 0,085 (χρήση 2021) συνιστούν συνολική προτεινόμενη καταβολή 

0,103 ευρώ ανά μετοχή 

 

Όμιλος ΑΔΜΗΕ:  Έτος ισχυρής ανάπτυξης με αύξηση ρεκόρ Επενδύσεων, υψηλή ενίσχυση 

Εσόδων και Λειτουργικής Κερδοφορίας σε αντίξοες συνθήκες 

 Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν στα 286,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 14,8% σε σύγκριση με 

το 2019. 

 Τα  Έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς ανήλθαν στα 273,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας 

αύξηση 19,4% έναντι 229,1 εκατ. ευρώ το 2019. 

 Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 210,6 εκατ. 

ευρώ (από 224,1 εκατ. ευρώ το 2019). Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 202,5 εκατ. ευρώ 

έναντι 176,5 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 14,7%. 

 Επενδυτικές Δαπάνες 456,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 81,5% σε ετήσια βάση 

 Ισχυρή Χρηματοοικονομική θέση, με Καθαρό Δανεισμό στα 504,5 εκατ. ευρώ και Καθαρός 

Δανεισμός / συγκρ. EBITDA 2,49x. 

 

Αθήνα – 8 Απριλίου 2021 - 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 τα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την χρήση  που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 

Συνοπτικά μεγέθη ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.           
Ποσά σε εκατ. ευρώ Q4 2020 Q4 2019 Δ% FY 2020 FY 2019 Δ% 

Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις, μέθοδος καθαρής 
θέσης 

13,0 21,1 -38,2% 43,3 53,9 -19,6% 

EBITDA 12,8 20,9 -38,5% 42,9 53,4 -19,7% 

ΕΒΙΤ 12,8 20,9 -38,5% 42,9 53,4 -19,7% 

Καθαρά Κέρδη 12,8 20,9 -38,6% 43,2 53,7 -19,7% 

Κέρδη ανά Μετοχή (ευρώ) 0,06 0,09  0,19 0,23  

              

Ποσά σε εκατ. ευρώ       31.12.2020 31.12.2019   

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα λήξης χρήσης       7,0 8,5 -17.1% 
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Η εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)» εφεξής 

«η Συγγενής» ανακοίνωσε επίσης ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 τα οποία 

εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Συνοπτικά μεγέθη* ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς 273,6 229,1 19,4% 273,6 229,1 19,4% 

Συνολικά Έσοδα 286,7 249,8 14,8% 285,1 248,8 14,6% 

Λοιπά έσοδα 3,1 35,1 -91,3% 3,2 33,9 -90,7% 

Λειτουργικά έξοδα 87,8 65,0 35,1% 86,8 64,4 34,8% 

Προβλέψεις -8,7 -4,3 100,3% -8,7 -4,4 97,5% 

EBITDA 210,6 224,1 -6,1% 210,1 222,7 -5,7% 

συγκρίσιμο EBITDA 202,5 176,5 14,7% 202,0 175,0 15,4% 

περιθώριο συγκρίσιμου EBITDA 70,6% 70,7% 0,0% 70,9% 70,3% 0,0% 

EBIT 122,1 134,8 -9,4% 121,7 133,4 -8,8% 

συγκρίσιμο EBIT 114,0 103,9 9,7% 113,6 102,5 10,8% 

Κέρδη προ Φόρων 115,0 136,9 -16,0% 113,9 133,4 -14,6% 

Καθαρά κέρδη περιόδου 84,9 105,6 -19,6% 84,1 102,9 -18,2% 

        

Ποσά σε εκατ. ευρώ 31.12.2020 31.12.2019   31.12.2020 31.12.2019   

Καθαρός δανεισμός 504,5 201,0 151,0% 593,8 401,8 47,8% 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 248,5 425,2 -41,6% 161,4 224,4 -28,1% 

 

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

συγκρίσιμου EBITDA και Καθαρών Κερδών για τα έτη 2019-2020: 

 

Το 2020, Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ, 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.  Αντιδρώντας έγκαιρα στην κρίση, ο 

                                                           
* 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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Όμιλος ΑΔΜΗΕ και οι θυγατρικές του έθεσαν 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. Οι προσπάθειες αυτές σε συνδυασμό με τη σταθερότητα του 

επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου ΑΔΜΗΕ οδήγησαν στην ισχυρή ανάπτυξη του έτους 2020. 

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ το 2020 ανήλθαν στα 286,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας 

άνοδο 14,8% έναντι 249,8 εκατ. ευρώ το 2019.  Η αύξηση αυτή κυρίως οφείλεται στην αύξηση του 

Επιτρεπόμενου Εσόδου που έχει ορίσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σαν αποτέλεσμα της 

προϋπολογισθείσας επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, λόγω της 

υλοποίησης του επενδυτικού της προγράμματος, ενώ παράλληλα η αύξηση κατά 30,1 εκατ. ευρώ (+79,5%)  

των διασυνδετικών δικαιωμάτων συνέβαλε καθοριστικά στο να μην επιβαρύνει το κόστος αυτό τους 

χρήστες του Συστήματος Μεταφοράς και κατ’ επέκταση τους τελικούς καταναλωτές. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 210,6 εκατ. ευρώ 

σημειώνοντας μείωση κατά 6,1% σε ετήσια βάση έναντι 224,1 εκατ. ευρώ το 2019. Το συγκρίσιμο EBITDA  

του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 202,5 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 14,7% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό 

του 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 0,6 εκατ. ευρώ, έναντι απελευθέρωσης πρόβλεψης 15 εκατ. 

ευρώ για το 2019, β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 8,7 εκατ. ευρώ έναντι 

αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 4,3 εκατ. ευρώ το 2019 , γ)  ανάκτηση κόστους για το ειδικό 

έργο του Πολυπόταμου ποσού 27,5 εκατ. ευρώ εντός του 2019 και δ) έσοδα από ενοίκια οπτικών ινών 

ποσού 0,7 εκατ. ευρώ προηγούμενων ετών εντός του 2019. 

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 9,4% και ανήλθε στα 122,1 εκατ., έναντι 134,8 εκατ. ευρώ το 2019, 

κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 22% ως αποτέλεσμα της υπεραξίας που 

προέκυψε από την αναπροσαρμογή παγίων που προέβη η Συγγενής την 31.12.2019, η οποία βάσει των 

ΔΠΧΑ επηρέασε απευθείας τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, αλλά και της επέκτασης της Ρυθμιζόμενης 

Περιουσιακής Βάσης του.  Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 114 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 9,7% 

έναντι 103,9 εκατ. ευρώ το 2019 μη συμπεριλαμβάνοντας τα  ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα 

κονδύλια αλλά και τις υποαξίες  περιουσιακών στοιχείων ύψους 16,8 εκατ. ευρώ οι οποίες επιβάρυναν τα 

αποτελέσματα χρήσης του Ομίλου το 2019 όπως προέκυψαν από την αναπροσαρμογή παγίων. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 115 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 16% έναντι 

136,9 εκατ. ευρώ για το 2019, κυρίως ως αποτέλεσμα της θετικής επίδρασης εντός του 2019 από το έκτακτο 

χρηματοοικονομικό έσοδο λόγω προεξόφλησης μακροπροθέσμων απαιτήσεων για το έργο του 

Πολυπόταμου, ποσού 4,1 εκατ. ευρώ.  

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση του 2020 ανήλθαν σε 84,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 19,6% 

έναντι 105,6 εκατ. το 2019, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 81,1 εκατ. ευρώ, έναντι 

78,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος σημειώνοντας αύξηση 3,1%. 

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα προτείνει σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στους 

μετόχους της την διανομή μερίσματος ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2020, 

που αντιστοιχεί στο ποσό των 42,07 εκατ. ευρώ. 



        
      Δελτίο Τύπου 

Ρυθμιζόμενη Πληροφόρηση 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ι Σ  Χ Ρ Η Σ Η Σ  2 0 2 0 |  4  
 

Για το 2020, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ σημείωσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ρεκόρ στην αύξηση των 

Επενδύσεων του, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 81,5% και ανήλθαν στα 456,91 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός 

δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 504,5 εκατ. ευρώ με δείκτη Καθαρός Δανεισμός/συγκρ. EBITDA στο 

2,49x.  Η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου σε συνάρτηση με την σταθερή ανάπτυξη των 

Ρυθμιζόμενων  Εσόδων του, ενισχύουν σημαντικά τη θέση του ΑΔΜΗΕ προκειμένου να υλοποιήσει 

αποτελεσματικά το φιλόδοξο επενδυτικό του πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια. 

 

4ο Τρίμηνο 2020  

 

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του Ομίλου το 4ο τρίμηνο του 2020 αυξήθηκαν κατά 33,7%, σε σύγκριση 

με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκαν στα 57,4 εκατ. ευρώ που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του 

εσόδου από Ενοίκιο Συστήματος μεταφοράς2 που διαμορφώθηκε στα 73,3 εκατ. ευρώ έναντι 54,8 εκατ. 

ευρώ το 4ο τρίμηνο του 2019. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)3 το 4ο τρίμηνο του 2020 ανήλθαν στα 

61,4 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 27,1% σε ετήσια βάση έναντι 84,3 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο 

2019. Το συγκρίσιμο EBITDA  του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 53,2 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 31,2% σε 

σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 4ου 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 0,04 εκατ. ευρώ, έναντι 

απελευθέρωσης  πρόβλεψης 16,1 εκατ. ευρώ για το 2019, β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και 

έξοδα ποσού 8,4 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 0,09 εκατ. ευρώ το 4ο 

τρίμηνο 2019 και γ) έκτακτο έσοδο από τον Πολυπόταμο ποσού 27,5 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο του 2019. 

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 21,4% και ανήλθε στα 37,9 εκατ., έναντι 48,2 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο 

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

τρίμηνο ένα έτος πριν που οφείλεται κυρίως από τις υποαξίες  περιουσιακών στοιχείων ύψους 16,8 εκατ. 

                                                           
1 Προσθήκες σε ενσώματες ακινητοποιήσεις 452,1 εκατ. ευρώ (FY’19: 249,3) και ασώματες ακινητοποιήσεις 4,8 εκατ. ευρώ (FY’19: 

2,5 εκατ. ευρώ) 
2 Εκτενέστερη ανάλυση του Ενοικίου Συστήματος μεταφορά παρουσιάζεται στη σελ. 10 και στο Παράρτημα Β 
3 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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ευρώ οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα χρήσης του Ομίλου το 4ο Τρίμηνο 2019 ως αποτέλεσμα της 

αναπροσαρμογής παγίων. 

 

 

 

Δήλωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνου Μανουσάκη, για 

τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2020: 

«Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ διατήρησε την αναπτυξιακή δυναμική και την οικονομική ευρωστία του και το 2020, 

παρά τις αντιξοότητες που επέφερε η πανδημική κρίση. Οι επενδύσεις (CapEx) ανήλθαν στα 456 εκατ. 

ευρώ, αυξημένες κατά 82% σε σύγκριση με το 2019 το οποίο ήταν επίσης έτος-ρεκόρ. Ο ΑΔΜΗΕ επιταχύνει 

σημαντικά το επενδυτικό πλάνο του προκειμένου να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της ενεργειακής 

μετάβασης και να εκπληρώσει τον ρόλο του ως φορέα πράσινης ανάπτυξης».  

 

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., κ. Ιωάννη  Καράμπελα, 

για τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2020: 

«Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών συνεχίζει με την ίδια συνέπεια την πορεία της, που συνοψίζεται στην 

συμμόρφωση με τον νέο νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, την ανθεκτικότητα της μετοχής μας παρά 

τις προκλήσεις που έφερε στο Χρηματιστήριο η πανδημία του κορωνοϊού το 2020 και στην συνέχιση της 

ανταποδοτικής μερισματικής πολιτικής που ανταμείβει τους μετόχους μας.   

Οι προσπάθειες της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αποσκοπούν στην αρωγή τού έργου της συγγενούς εταιρείας για 

την θωράκιση τής ενεργειακής ασφάλειας στην χώρα μας και την ενίσχυση τής ανταγωνιστικότητας τής 

αγοράς ενέργειας.  

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών τονίζει τέλος την περιβαλλοντική διάσταση τού έργου τού Ομίλου ΑΔΜΗΕ, με τα 

οφέλη που θα φέρει η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα  και η αύξηση τής διείσδυσης των 

ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας μας.»  
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 Προοπτικές  

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ χαράσσει νέα Στρατηγική για τα έτη 2021-2024 και μετασχηματίζεται σε μία τεχνολογική 

εταιρεία αξιοποίησης των υποδομών του και της τεχνογνωσίας του. Οι τρεις πυλώνες της νέας Στρατηγικής 

είναι:  

1. Εκσυγχρονισμός των υποδομών του Ομίλου για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της 

αξιοπιστίας του Συστήματος σε ένα περιβάλλον με αυξανόμενες προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, ο 

προϋπολογισμός για τις επενδύσεις του νέου Προγράμματος Ανανέωσης Παγίων 

υπερδιπλασιάστηκε και ανέρχεται πλέον σε 200 εκατ. ευρώ. 

2. Μετασχηματισμός του ΑΔΜΗΕ σε μία τεχνολογική εταιρεία αξιοποίησης του κινητού και ακίνητου 

πλούτου της όπως οι κτηριακές εγκαταστάσεις, ο εταιρικός στόλος και το αναπτυσσόμενο δίκτυο 

οπτικών ινών που διαθέτει, για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Σήμερα, το οπτικό 

δίκτυο του ΑΔΜΗΕ είναι συνολικού μήκους 3.000 χλμ. και αξιοποιείται μέσω της θυγατρικής 

εταιρείας Grid Telecom, με την εταιρεία να εξετάζει παράλληλα τη  συμμετοχή της στον διαγωνισμό 

για το τηλεπικοινωνιακό έργο Ultra Fast Broadband, από κοινού με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.  

3. Πλήρης ανάπτυξη του ρόλου του ως Διαχειριστή, για να αποτελέσει τον καταλύτη των 

δραστηριοτήτων προς την ενεργειακή μετάβαση με την διασύνδεση υπεράκτιων αιολικών πάρκων, 

την ενίσχυση των νησιωτικών διασύνδεσεων με την ενδοχώρα και την ανάπτυξη μονάδων 

αποθήκευσης. 

Ειδικότερα η πορεία των σημαντικών έργων που έχει ήδη δρομολογήσει ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ έχει ως εξής:  

1. Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής: Η «μεγάλη» διασύνδεση, συνολικού προϋπολογισμού 1 δις ευρώ, 

συμαβασιοποιήθηκε τον Ιούνιο στο Ηράκλειο Κρήτης και τα χερσαία έργα είναι σε εξέλιξη. Το έργο 

θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια ύψους 200 εκατ. ευρώ, της θυγατρικής εταιρείας ειδικού 

σκοπού του ΑΔΜΗΕ που υλοποιεί το έργο, Αριάδνη Interconnection, μέσω τραπεζικού δανεισμού 

400 εκατ. ευρώ (από την ΕΤΕπ και τη Eurobank) καθώς και ευρωπαϊκούς πόρους 400 εκ. ευρώ.  

2. Διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου: Το πρώτο καλώδιο υποβλήθηκε σε δοκιμαστική ηλέκτριση 

με επιτυχία τον Δεκέμβριο 2020. Το δεύτερο έχει εγκατασταθεί και αναμένεται να δοκιμαστεί πριν 

το Πάσχα. Εκτιμάται ότι εντός Ιουνίου-Ιουλίου, η πρώτη διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό 

σύστημα θα είναι έτοιμη  να μεταφέρει ηλεκτρικά φορτία προς το νησί. 

3. Ηλεκτρική διασύνδεση Κυκλάδων: Η Δ’ Φάση (διασύνδεση Σαντορίνης, Μήλου, Φολεγάνδρου και 

Σερίφου με την Νάξο) έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και θα λάβει χρηματοδότηση 170 

εκ. ευρώ. Οι σχετικοί διαγωνισμοί για το πρώτο τμήμα, Νάξου-Σαντορίνης, προκηρύχθηκαν στις 19 

Φεβρουαρίου 2021 (για τα καλωδιακά τμήματα) και στις 19 Μαρτίου 2021 (για τον υποσταθμό 

Σαντορίνης). Η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και εντός του καλοκαιριού αναμένεται 

να προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί και για τα υπόλοιπα νησιά. Η σύνδεση Νάξου-Σαντορίνης 

αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023, ενώ των άλλων τμημάτων (Μήλος, Φολέγανδρος, Σέριφος) το 

2024. Το έργο έχει χαρακτηριστεί ως Έργο Μείζονος Σημασίας. 

4. Δυτικός Διάδρομος Πελοποννήσου: Το έργο διασύνδεσης του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με την 

υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Αχελώου – Διστόμου είναι έτοιμο κατά 98%. Εκκρεμεί η 

τοποθέτηση δύο πυλώνων στα Καλάβρυτα εξαιτίας αντιδράσεων τοπικών παραγόντων. Ο Όμιλος 

ΑΔΜΗΕ εξετάζει εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης ή παράκαμψης των αντιδράσεων αυτών. Στο 

έργο εντάσσεται και το υποβρύχιο καλώδιο 400 kV μεταξύ Ρίου και Αντιρρίου το οποίο έχει 

εγκατασταθεί ήδη από το καλοκαίρι του 2019. 

5. Η αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές επιταχύνεται, 

ιδιαίτερα κατόπιν της βλάβης που εκδηλώθηκε τον Φεβρουάριο 2021 και με δεδομένη την ανάδειξη 
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των συντηρήσεων του Συστήματος ως του πρώτου πυλώνα στη νέα Στρατηγική του ΑΔΜΗΕ. Το έργο 

αυτό, μαζί με τις εναέριες γραμμές Κορίνθου-Κουμουνδούρου, θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους 

30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023. 

 

Target Model  

Τον Νοέμβριο 2020 τέθηκε σε εφαρμογή το Μοντέλο Στόχος (Target Model) για τη λειτουργία της 

χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εναρμονίζοντας την Ελληνική με την Ευρωπαϊκή αγορά. Τον 

Δεκέμβριο 2020 πραγματοποιήθηκε η σύζευξη της ελληνικής με την ιταλική αγορά και εντός Μαΐου 

αναμένεται η σύζευξη και με τη βουλγαρική. Σημαντικός πυλώνας εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι διεθνείς διασυνδέσεις και για τον λόγο αυτό ο ΑΔΜΗΕ δρομολογεί σημαντικά 

έργα σε συνεργασία με τις γείτονες χώρες.  

Ειδικότερα: 

 Εντός Απριλίου 2021 θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας – 

Βουλγαρίας και συγκεκριμένα για το εγχώριο τμήμα της διασύνδεσης Νέα Σάντα-Maritsa. Το έργο 

έχει ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζεται στη Βουλγαρία και έχει επισπευστεί κατά ένα εξάμηνο, με 

ορίζοντα ολοκλήρωσης πλέον το καλοκαίρι 2022. 

 Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ  βρίσκεται πολύ κοντά στην υπογραφή συμφώνου Συνεργασίας για την μελέτη 

σκοπιμότητας της δεύτερης ενισχυτικής διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας. 

 Αναμένεται σύντομα η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την κατασκευή ηλεκτρικής 

διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. 

 Ωριμάζουν τα σχέδια για την αναβάθμιση τής διασύνδεσης Ελλάδας – Τουρκίας, που θα 

διασυνδέσει το Ευρωπαϊκό με το Τουρκικό Σύστημα Μεταφοράς. 

 Ο ΑΔΜΗΕ θα προτείνει στους Διαχειριστές της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας τη 

συγκρότηση τριμερούς ομάδας εργασίας για τη διερεύνηση της σκοπιμότητας υλοποίησης νέων 

διασυνδέσεων μεταξύ Ελλάδας-Αλβανίας  και Β. Μακεδονίας, μετά από πρόταση του TSO Αλβανίας. 

 Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνδράμει στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συνδέσεων Αττική–

Κρήτη και Κρήτη–Κύπρος σε συνεργασία με τον Euroasia Interconnector. 

 

Αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ 

 Η ενσωμάτωση περισσότερων ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας συνιστά βασικό στόχο της εθνικής 

ενεργειακής πολιτικής μέσω του ΕΣΕΚ. Ο ΑΔΜΗΕ, με την επίσπευση των έργων διασύνδεσης που υλοποιεί 

–κυρίως στη νησιωτική χώρα– δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. 

Παράλληλα, προετοιμάζεται συστηματικά για τον ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει ως εθνικός 

διαχειριστής στη διασύνδεση μεγάλων μονάδων ΑΠΕ και υπεράκτιων αιολικών πάρκων στον ελληνικό 

θαλάσσιο χώρο τα επόμενα χρόνια, αξιοποιώντας την ισχυρή τεχνογνωσία και εμπειρία του σε ανάλογα 

έργα. Τέλος, με δύο πιλοτικά έργα αποθήκευσης στη Θήβα και τη Νάξο, ο Διαχειριστής διερευνά και τις 

προοπτικές αξιοποίησης των συστημάτων αποθήκευσης στο πλαίσιο των διασυνδέσεων με στόχο την 

επίτευξη ακόμη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας της. 
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COVID-19 

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο σε 

σχέση με την εξάπλωση του ιού Covid-19, προχώρησε έγκαιρα σε λήψη δέσμης έκτακτων μέτρων, σε συνεχή 

συνεργασία και επικοινωνία με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και τον ΕΟΔΥ για ενημέρωση επί 

των εξελίξεων και λήψη κατευθυντήριων οδηγιών. Αξίζει να τονιστεί, πως προς αυτή την κατεύθυνση, έχει 

αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία του στρατηγικού εταίρου State Grid, ο οποίος έχει ήδη λάβει εκτεταμένα μέτρα 

για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Κίνα.  

Αυτές οι ενέργειες αποτελούν κυρίως 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 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. 

 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 είναι υποχρεωτική, για όλους τους εργαζόμενους και επισκέπτες, κατά την είσοδο 
τους στα κτίρια του Ομίλου. 

 Διενέργεια μοριακών τεστ κάθε εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται με 
φυσική παρουσία. 

 

Εκτός από τη συνεχιζόμενη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου λόγω της επιδημίας Covid-19, τέθηκε 

σε εφαρμογή και ένα αυξημένο επίπεδο εποπτείας για την προστασία της οικονομικής κατάστασης του 

Ομίλου και της Εταιρείας.  

 Ο Όμιλος παρακολουθεί 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.  
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 Ο Όμιλος διαθέτει 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.  

Επισημαίνεται ότι οι παραδοχές που έγιναν την προηγούμενη χρονιά για την φετινή κερδοφορία της 

Εταιρείας καθώς και για τον προϋπολογισμό του 2021 δεν επηρεάστηκαν από την πανδημία και 

συνεπώς δεν υπάρχει ένδειξη απομείωσης των ενσώματων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας.   
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  ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. – Ανασκόπηση Αποτελεσμάτων 

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

συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 43,3 εκατ. ευρώ 

σημειώνοντας μείωση 19,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2019. 

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 419 χιλ. ευρώ έναντι 426 χιλ. ευρώ  το 

2019 και αντανακλούν δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

και αμοιβές σε τρίτους (νομικές, λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες) καθώς και αμοιβές Προσωπικού και 

Διοίκησης. 

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

στις 264 χιλ. ευρώ έναντι 317 χιλ. ευρώ το 2019, αντισταθμίζοντας σημαντικό μέρος των Λειτουργικών 

Εξόδων της Εταιρείας. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας την 31.12.2020 ανέρχονταν στα 7 εκατ. ευρώ. 

Το ποσό αυτό έχει τοποθετηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος που προσφέρει μέσο επιτόκιο 1,8%, ενώ αξίζει 

να τονιστεί πως η  Εταιρεία έχει μηδενικό χρέος. 

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 43,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 19,7% 

έναντι 53,7 εκατ. το 2019.  

Τον Μάιο του 2020 η Εταιρεία έλαβε ως μέρισμα το ποσό των 26,2 εκατ. ευρώ από την Συγγενή εταιρεία 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εκ των οποίων, διένειμε ως προμέρισμα το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό που προβλέπεται από 

την νομοθεσία4 για την οικονομική χρήση του 2020, το οποίο αντιστοιχούσε σε 20,6 εκατ. ευρώ ή 0,0895 

ευρώ ανά μετοχή. Η Διοίκηση θα προτείνει την διανομή του εναπομείναντος ποσού, προσαρμοσμένου στις 

τρέχουσες δαπάνες6, ως υπόλοιπο μερίσματος για την χρήση του 2020, μεικτού ποσού ύψους 4,15 εκατ. 

ευρώ ή 0,018 ευρώ ανά μετοχή. 

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία βάσει του μερίσματος που θα λάβει από την Συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εντός 

του 2021, θα προτείνει τη διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου προμερίσματος μεικτού ποσού ύψους 

0,085 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση του 2021. Συνεπώς εντός του 2021, η συνολική προτεινόμενη 

καταβολή προς τους μετόχους της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. θα ανέλθει στα 0,103 ευρώ ανά μετοχή. 

  

                                                           
4 Από 01.01.2019, ο Ν.2190/1920 αντικαταστάθηκε από το Ν.4548/2018, ο οποίος αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού και το χρόνο 

διανομής του Προμερίσματος. Έως πρότινος, το προμέρισμα δεν μπορούσε να υπερβεί το 50% των προσωρινών αποτελεσμάτων. 
Μετά την άρση του περιορισμού αυτού, πλέον το ύψος του προμερίσματος δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα καθαρά  
πραγματοποιθέντα κέρδη και αποθεματικά προς διανομή της προηγούμενης χρήσης 

 
5  Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. έχει ως κύρια πηγή εσόδου το μέρισμα από την συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  
Όλα τα μερίσματα υπόκεινται στις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις του Ν 4646/ 2019. 
 
6 Περιλαμβάνει υποχρεωτικό σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους 1,3 εκατ. ευρώ 
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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, στο πλαίσιο των ενοποιημένων 

Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ για την οικονομική χρήση που έληξε την 31.12.2020, 

σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.. 

Ανάλυση Εσόδων ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς 273,6 229,1 19,4% 273,6 229,1 19,4% 

Έξοδα από σύμβαση παραχώρησης 0,0 0,0   -1,6 -0,8   

Χρεώσεις εκκαθαρίσεων Διαχειριστή 342,9 513,1   342,9 513,1   

Αποδόσεις εκκαθαρίσεων Διαχειριστή -342,9 -513,1   -342,9 -513,1   

Λοιπές πωλήσεις:             

Έσοδα από εργολαβίες  0,5 1,5 -64,8% 0,5 1,5 -64,8% 

 Έσοδα Υποστήριξης Παγίων ΔΕΔΔΗΕ 8,9 10,1 -12,4% 8,9 10,1 -12,4% 

Ληφθείσες συμμετοχές πελατών 3,1 8,4 -62,3% 3,1 8,4 -62,3% 

 Έσοδα από ανάκτηση διοικητικών δαπανών 0,3 0,4 -9,2% 0,3 0,4 -9,2% 

Λοιπές 0,2 0,2 -7,3% 0,2 0,1 138,9% 

Σύνολο Λοιπών Πωλήσεων 13,1 20,6 -36,4% 13,1 20,5 -36,0% 

     Σύνολο 286,7 249,8 14,8% 285,1 248,8 14,6% 

 

Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς κατά τη χρήση του 2020 αυξήθηκαν κατά 44,4 εκατ. ευρώ, 

σημειώνοντας άνοδο 19,4% η οποία κυρίως οφείλεται στην αύξηση του Επιτρεπόμενου Εσόδου που έχει 

ορίσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σαν αποτέλεσμα της προϋπολογισθείσας επέκτασης της 

Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, λόγω της υλοποίησης του επενδυτικού της 

προγράμματος, ενώ παράλληλα η αύξηση κατά 30,1 εκατ. ευρώ (+79,5%)  των διασυνδετικών δικαιωμάτων 

συνέβαλε καθοριστικά στο να μην επιβαρύνει το κόστος αυτό τους χρήστες του Συστήματος Μεταφοράς και 

κατ’ επέκταση τους τελικούς καταναλωτές. Στον κατωθι πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του Εσόδου 

Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς: 

                                                           
7 Ο ΑΔΜΗΕ αιτήθηκε στη ΡΑΕ να υπάρξει επικαιροποίηση του Επιτρεπόμενου Εσόδου (AR) με δαπάνες οι οποίες δεν είχαν προϋπολογισθεί κατά την 

περίοδο σύνταξης της Απ. 235/2018, και αφορούν σε λειτουργικές δαπάνες της θυγατρικής Αριάδνη Interconnection, καθώς και του Regional Security 
Center. Το αίτημα έγινε δεκτό, αυξάνοντας το Επιτρεπόμενο έσοδο (AR επικαιροποιημένο) του 2020 κατά Ευρώ 3,5 εκατ., με την Απ. 1650/2020. 
 
8 Οι αποφάσεις της ΡΑΕ 100/2019 και 1650/2020 καθορίζουν το επίπεδο του πληθωρισμού καθώς και όλες τις προσαρμογές οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του Απαιτούμενου Εσόδου (RR). Οι προσαρμογές που λαμβάνονται υπόψιν στον υπολογισμό του Εσόδου 
Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς προέρχονται από τις παραμέτρους (Π1),(Π2) και (Π5) της απόφασης του Απαιτούμενου Εσόδου. Η αύξηση εντός 
του 2020  οφείλεται κυρίως στην θετική τιμή της παραμέτρου Π2 (αυξημένη κατά Ευρώ 18,1 εκατ. σε σχέση με το 2019), η οποία αποτυπώνει την 
υπέρ-επένδυση του έτους 2018 σε σχέση με την υπό-επένδυση του έτους 2017 (αρνητικό Π2 το 2019).   
Για τους ορισμούς και περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Παράρτημα Β 

Ανάλυση Εσόδου Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς     

Ποσά σε εκατ. ευρώ 2020 2019 

Επιτρεπόμενο Έσοδο (απόφαση ΡΑΕ 235/2018) 281,0 252,4 

   Προσαρμογές για:     

          Λειτουργικές Δαπάνες για Αριαδνη Interconnection7 2,4   

          Λειτουργικές Δαπάνες για RSC5 1,1   

          Πληθωρισμός 0,0        1,5 

          Παράμετροι (Π1)+(Π2)+(Π5) που διαμορφώνουν το Απαιτούμενο Έσοδο (απόφαση              
ΡΑΕ 1650/2020)8 

-8,2 -24,7 

          Διαφορά Απαιτούμενου Εσόδου με Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος -2,8 -0,1 

Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς 273,6 229,1 
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Οι συνολικές λοιπές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 7,5 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 36,4%, κυρίως ως 

αποτέλεσμα της μείωσης των εργολαβικών εσόδων κάτι που αντανακλάται και σε αντίστοιχη μείωση του 

εργολαβικού κόστους, ενώ μείωση 62,3%) 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 FY 2020 FY 2019 Δ% FY 2020 FY 2019 Δ% 

Αμοιβές προσωπικού 54,1 40,9 32,4% 54,0 40,8 32,5% 

Εργολαβικό κόστος 0,5 1,5 -64,9% 0,5 1,5 -64,9% 

Υλικά και αναλώσιμα  1,3 0,5 164,9% 1,3 0,5 164,9% 

Παροχές τρίτων   5,9 4,1 43,1% 5,9 4,1 43,1% 

Αμοιβές τρίτων   11,9 7,1 67,4% 11,1 6,7 66,5% 

Φόροι – τέλη 2,8 3,0 -6,6% 2,8 3,0 -6,8% 

Λοιπά έξοδα  11,3 8,0 41,8% 11,1 7,9 41,3% 

Σύνολο 87,8 65,0 35,1% 86,8 64,4 34,8% 

 

Τα λειτουργικά έξοδα το 2020, αυξήθηκαν κατά 32,4% και ανήλθαν σε 87,8 εκατ. ευρώ, έναντι 65 εκατ. 

ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2019.  Αναλυτικότερα, οι Αμοιβές προσωπικού αυξήθηκαν κατά 32,4% στα 

54,1 εκατ. ευρώ κυρίως ως αποτέλεσμα του έκτακτου, μη επαναλαμβανόμενου κονδυλίου που αφορα την 

αντιστροφή πρόβλεψης μειωμένου τιμολογίου του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ ποσού 15,7 εκατ. ευρώ εντός 

του 20199. Το εργολαβικό κόστος μειώθηκε κατά 65% λόγω της σημαντικής μείωσης των εργολαβικών 

εσόδων.  Παράλληλα τα κονδύλια Αμοιβές Τρίτων και Παροχές Τρίτων εμφάνισαν αθροιστικά μια αύξηση 

ποσού 6,6 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. Στα Λοιπά έξοδα 

περιλαμβάνεται και αύξηση 1 εκατ. ευρώ για δωρεές και συνδρομές λόγω των δωρεών που 

πραγματοποίησε η ΑΔΜΗΕ ΑΕ και αφορούν την πανδημία. 

Οι Συνολικές προβλέψεις, εντός του 2020 ανήλθαν σε απελευθέρωση ποσού 8,7 εκατ. ευρώ, έναντι 

απελευθέρωσης πόσου ύψους 4,3 εκατ. ευρώ που οφείλεται κυρίως σε αγωγές τρίτων κατά της Συγγενούς 

που απορρίφθηκαν και για τις οποίες η ΑΔΜΗΕ ΑΕ είχε σχηματίσει σχετική πρόβλεψη. 

Οι Αποσβέσεις του Ομίλου ανήλθαν στα  88,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 22%, 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 6,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 60,6%, από 13,4 

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

για το έργο του Πολυπόταμου ύψους 4 εκατ. ευρώ, ενώ καταγράφηκε και μείωση των χρηματικών 

διαθεσίμων που διατηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας με παράλληλη μείωση του επιτοκίου απόδοσης 

σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση. Τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα ανήλθαν στα 13,2 εκατ. ευρώ μειωμένα 

κατά 1,4% ευρώ συμπεριλαμβάνοντας έκτακτο έξοδο ύψους 2,9 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα των 

αναχρηματοδοτήσεων στα υφιστάμενα κοινοπρακτικά δάνεια με ευνοϊκότερους όρους που προχώρησε ο 

‘Όμιλος εντός του 2020 .    

                                                           
9 Κυρίως λόγω αλλαγής νομοθετικής ρύθμισης που περιορίζει στο 30% την προκύπτουσα έκπτωση που λαμβάνει το προσωπικό 
στην χρέωση των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας από 70% που ίσχυε 
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Ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής για την τρέχουσα χρήση είναι 24% και ο φόρος εισοδήματος 

ανήλθε σε 30 εκατ. ευρώ. Το  2020 οι ενοποιημένες Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ 

μεταβολών κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε 203,2 εκατ. ευρώ έναντι 208,9 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο 

διάστημα πέρσι. 

Οι Επενδύσεις διαμορφώθηκαν στα 456,910 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 81,5% έναντι 251,8 εκατ. ευρώ το  

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 31 Δεκεμβρίου 2020 ήταν 

ως εξής: 

 

 

 

 

 

Υπενθυμίζεται ότι, 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. 

  

                                                           
10 Προσθήκες σε ενσώματες ακινητοποιήσεις 452,1 εκατ. ευρώ (FY’19: 249,3) και ασώματες ακινητοποιήσεις 4,8 εκατ. ευρώ 
(FY’19: 2,5 εκατ. ευρώ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΑΔΜΗΕ    

Εκατ. ευρώ   

ΕΤΕπ 445,8 
Νέο Κοινοπρακτικό Ομολογιακό 310,0 
Αναπόσβεστο μέρος εξόδων σύναψης 
δανείων 

-3,9 

Σύνολο 751,9 
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 Μεταγενέστερα Γεγονότα  

 

Την 01.03.2021 το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, 

κ. Χρήστου Αγιακλόγλου, αποφάσισε την εκλογή του κ. Διαμαντή Βαχτσιαβάνου ως εκτελεστικού Προέδρου 

και ανακοίνωσε την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

Την 26.03.2021 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Μετά την νέα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου η σύνθεση έχει ως εξής: 

 Διαμαντής Βαχτσιαβάνος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως 

και τις 25/03/2024. 

 Ιωάννης Καράμπελας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 25/03/2024. 

 Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος με 

θητεία έως και τις 25/03/2024. 

 Βασίλειος Μήκας, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 25/03/2024. 

 Κωνσταντίνος Δρίβας, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 25/03/2024. 

 Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 

25/03/2024. 

 Ελένη Ζενάκου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 25/03/2024. 
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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 2021 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 2020. 

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


        
      Δελτίο Τύπου 

Ρυθμιζόμενη Πληροφόρηση 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ι Σ  Χ Ρ Η Σ Η Σ  2 0 2 0 |  1 7  
 

 

   

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2020 – ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 
 

Εκ μέρους της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε Τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 14 
Απριλίου 2021 στις 16:00 (ώρα Αθήνας) όπου θα γίνει παρουσίαση και συζήτηση επί των Ετήσιων 
Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος 2020, της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε   
 
 
Ακολουθούν οι σχετικές λεπτομέρειες: 
 
TΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 
 
Ημερομηνία: Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 
 
Ώρα: 14:00 ώρα Λονδίνου, 09:00 ώρα Νέας Υόρκης, 16:00 ώρα Αθήνας 
   
Από Ελλάδα, καλέστε:                                                     + 30 211 180 2000 
Από Ην. Βασίλειο (local & International), καλέστε:      + 44 (0) 203 059 5872 
Από Ην. Βασίλειο (TF), καλέστε:                                    + 44 (0) 800 368 1063 
Από ΗΠΑ, καλέστε:                                           + 1 516 447 5632 
                
Τίτλος: ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2020. 
 
Παρακαλώ καλέστε 5/10 λεπτά πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης. 
 
Η τηλεδιάσκεψη θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά. Αμέσως μετά την παρουσίαση, θα έχετε την ευκαιρία να 
κάνετε ερωτήσεις. 
 
 
 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
Σε περίπτωση αδυναμίας να συμμετέχετε, θα υπάρχει διαθέσιμη ηχογράφηση της τηλεδιάσκεψης, μετά τη 
λήξη της τηλεδιάσκεψης και μέχρι τα τέλη Απριλίου 2021. 
 
Για πρόσβαση στην ηχογράφηση, παρακαλώ καλέστε στα παρακάτω νούμερα: 
 
Τηλ. για Ελλάδα             :  + 30 216 070 3400  
Τηλ. για Ην. Βασίλειο       :  + 44 (0) 203 059 5874 
Τηλ. για ΗΠΑ                  :  + 1 631 257 0626 
 
Κωδικός πρόσβασης:  13643 # 
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
Γεώργιος Ελευθερίου – Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων –  
g.eleftheriou@admieholding.gr  
τηλ: 210 5192511 
 
Δυρραχίου 89 & Kηφισού - 104 43 Aθήνα 
Τηλ.: 210 3636936 
Email: office@admieholding.gr 

  

mailto:g.eleftheriou@admieholding.gr
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ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020 – 31/12/2020 
(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
  Όμιλος   Εταιρεία 

 

 
01/01/2020

- 
31/12/2020 

01/01/2019
- 

31/12/2019 

 
01/01/2020

- 
31/12/2020 

01/01/2019
- 

31/12/2019 

Έσοδα: 
           

Έσοδο ενοικίου συστήματος μεταφοράς  273.560 229.138  273.560 229.138 

Έξοδο από σύμβαση παραχώρησης  - -  (1.575) (798) 
Έσοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή  342.889 513.133  342.889 513.133 

Έξοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή  (342.889) (513.133)  (342.889) (513.133) 

Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων  13.114 20.624  13.112 20.479 

Συνολικά έσοδα  286.674 249.762  285.097 248.820 

Έξοδα /(έσοδα):       
Αμοιβές προσωπικού  54.105 40.859  54.037 40.771 
Αποσβέσεις    88.481 72.549  88.466 72.549 
Εργολαβικό κόστος  510 1.452  510 1.452 
Υλικά και αναλώσιμα   1.263 477  1.263 477 
Παροχές τρίτων    5.936 4.149  5.936 4.149 
Αμοιβές τρίτων    11.893 7.105  11.135 6.688 
Φόροι – τέλη  2.810 3.009  2.800 3.004 
Πρόβλεψη (απελευθέρωση πρόβλεψης) για κινδύνους 
και έξοδα 

 
(8.690) (4.339)  (8.679) (4.394) 

Ζημία από αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων  - 16.816  - 16.816 

Λοιπά έσοδα  (3.062) (35.082)  (3.160) (33.930) 

Λοιπά έξοδα   11.325 7.987  11.114 7.865 

Συνολικά έξοδα  164.571 114.982  163.421 115.446 

Κέρδη / (ζημίες) χρήσης        
προ φόρων & χρημ/κων αποτελεσμάτων  122.103 134.780  121.676 133.374 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  (13.209) (13.391)  (13.205) (13.390) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα  6.119 15.537  5.410 13.405 

Κέρδη / (ζημίες) χρήσης προ φόρων  115.013 136.927  113.881 133.389 

Φόρος εισοδήματος   (30.075) (31.333)  (29.733) (30.475) 

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσης   84.938 105.593  84.148 102.914 

 
 
 
Πηγή: ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

  

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 31/12/2020 
(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 Όμιλος   Εταιρεία 

  31/12/2020 31/12/2019   31/12/2020 31/12/2019 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
     

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:       

Ενσώματες ακινητοποιήσεις   2.465.304  2.115.914   2.464.781  2.115.911 
Ασώματες ακινητοποιήσεις    6.596  2.843   6.522  2.843 
Δικαιώματα χρήσης παγίων   1.072  853   1.072  853 
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις                           -                        -    201.800  200.300 
Επενδύσεις σε συγγενείς   1.239  1.021   1.050  1.000 
Χρηματ/κα περ. στοιχεία στο αποσβ/νο κόστος   4.035  3.936   4.035  3.936 
Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις από μισθώσεις   3.869  4.055   2.763  2.882 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   7.451                       -    7.451                      -  

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού   2.489.565  2.128.621    2.689.474  2.327.725 

Κυκλοφορούν ενεργητικό:         
Αποθέματα     53.080  55.135   53.080  55.135 
Εμπορικές απαιτήσεις     159.966  254.069   159.992  254.083 
Λοιπές απαιτήσεις    130.763  69.030   131.282  68.762 
Βραχυπρόθεσμο μέρος απαιτήσεων από μίσθωση 
οπτικών ινών   190  176   119  109 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών   248.478  425.170   161.359  224.351 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   592.477  803.580    505.830  602.439 

Σύνολο ενεργητικού   3.082.042  2.932.201    3.195.304  2.930.165 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Ίδια κεφάλαια:      
Μετοχικό κεφάλαιο    38.444  38.444   38.444  38.444 
Τακτικό αποθεματικό    13.014  12.963   12.815  12.815 
Λοιπά αποθεματικά   (11.201)  (12.884)   (11.197)  (12.884) 
Υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων    886.163  886.163   886.163  886.163 
Αποτελέσματα εις νέο    438.776  405.219   435.237  402.418 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     1.365.197  1.329.906    1.361.462  1.326.957 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:         
Μακροπρόθεσμος δανεισμός     719.379  539.633   721.539  539.633 
Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού   17.436  20.007   17.436  20.007 
Λοιπές προβλέψεις    22.363  31.379   22.363  31.379 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις   196.383  196.800   196.393  196.809 
Επιχορηγήσεις    325.287  293.586   325.287  293.586 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις   958  801   958  801 
Μακροπρόθεσμη υποχρέωση σύμβασης 
παραχώρησης                           -                        -    130.940  789 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   20.219  4.035   15.472  4.035 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων     1.302.026  1.086.241    1.430.389  1.087.039 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:         
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις      200.160  224.753   188.185  224.687 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις   150  82   150  82 

Βραχυπρ/σμο μέρος μακροπρ/μου  δανεισμού    32.540  85.662   32.540  85.662 
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος   31.382  8.748   30.982  8.185 
Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις    13.395  51.991   14.969  52.720 
Ειδικοί λογαριασμοί διαχείρισης (αποθεματικά)   137.192  144.818   136.626  144.832 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   414.819  516.054    403.453  516.169 

Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων      3.082.042  2.932.201    3.195.304  2.930.165 

 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020-31/12/2020 
(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

   Όμιλος Εταιρεία 

  

 

01/01/2020- 
31/12/2020 

01/01/2019- 
31/12/2019 

01/01/2020- 
31/12/2020 

01/01/2019- 
31/12/2019 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστ/τες       
Κέρδη προ φόρων   115.013 136.927 113.881 133.389 
Προσαρμογές για:      
 Αποσβέσεις παγίων και ασώματων ακινητοποιήσεων  98.357 80.422 98.341 80.422 

 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων   (9.876) (7.873) (9.876) (7.873) 

 Πιστωτικοί τόκοι  (6.119) (15.786) (5.410) (13.405) 

 Λοιπές προβλέψεις  (8.615) (4.339) (8.679) (4.394) 

 

Διαγραφές παγίων και μεταφορές στο εργολαβικό 
κόστος  797 7.121 797 7.121 

 Ζημία από αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων  - 16.816 - 16.816 

 Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείων  3.023 870 3.023 870 

 Κέρδος από απαναγνώριση RoU  - (1.453) - - 

 Κέρδος από απo-αναγνώριση οπτικών ινών  - (1.180) - (1.180) 

 Κέρδος από συγγενείς εταιρείες  (172) (21) - - 

 Χρεωστικοί και λοιποί τόκοι-έξοδα  10.186 12.521 10.182 12.520 

 Προβλέψεις προσωπικού   582 (15.073) 582 (15.073) 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης  203.176 208.953 202.841 209.213 

 (Αύξηση)/μείωση σε:       
 Εμπορικές απαιτήσεις  167.766 460.154 100.115 460.485 

 Λοιπές απαιτήσεις  (74.234) 1.404 (70.081) (2.430) 

 Αποθέματα  1.875 (1.038) 1.875 (1.038) 

 Αύξηση/(μείωση) σε:      
 Εμπορικές υποχρεώσεις  (94.444) (486.568) (16.653) (486.670) 

 Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα  (34.803) 7.761 (39.951) 12.586 

 Καταβολές αποζημίωσης στην περίοδο  (654) (2.830) (654) (2.830) 

 Πληρωμές φόρων  (9.438) (27.909) (8.894) (27.886) 

Καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δρασ/τες  159.244 159.927 168.598 161.431 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες      
 Είσπραξη τόκων   6.179 10.908 5.280 9.176 

 Είσπραξη επιχορηγήσεων  41.577 18.565 41.577 18.565 

 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες και σε  χρηματ. στοιχείων   (50) - (1.550) (300) 
  Αύξηση απαιτήσεων από υπηρεσίες κατασκευής  (1) - - - 

 Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων   (444.981) (247.789) (340.403) (247.786) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστ/τες  (397.276) (218.316) (295.096) (220.345) 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
 Αποπληρωμές μακροπρόθεσμου δανεισμού  (50.580) (64.222) (50.580) (64.222) 

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

 Πληρωμή τόκων από Χρηματοδ. Μισθώσεις  (102) - (102) - 

 Έξοδα σύναψης δανείων  (4.560) - (2.400) - 

 Αντλήσεις Δανείων  178.200 - 178.200 - 

 Πληρωμή τόκων   (10.160) (12.353) (10.155) (12.352) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματ/κές δραστ/τες   61.340 (119.375) 63.506 (119.374) 

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων   (176.692) (177.763) (62.992) (178.288) 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, έναρξης χρήσης    425.170 602.933 224.351 402.639 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τέλους χρήσης    248.478 425.170 161.359 224.351 
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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 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) τις υποαξίες αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων και γ) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων. 

 

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 και απομειώσεις. 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 . 

 

Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων 

Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων ορίζονται ως τα δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων προσαρμοσμένα με την επίδραση 

από: α) τις προβλέψεις (ενδεικτικά περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών απαιτήσεων), 

β) τις υποαξίες αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, γ) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων 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) τις υποαξίες αποτίμησης των 

παγίων περιουσιακών , γ) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων και δ) των μη επαναλαμβανόμενων 

χρηματοοικονομικών εσόδων/εξόδων. 

 

Δείκτης Καθαρού δανεισμού/EBITDA 

Ο δείκτης Καθαρός δανεισμός/EBITDA αντικατοπτρίζει κατά πόσο τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων του 

Ομίλου και της Εταιρείας καλύπτουν τον καθαρό δανεισμό της (όπως αυτός ορίζεται στην αμέσως επόμενη 

παράγραφο).  

 

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 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Q4 2020 Q4 2019 Q4 2020 Q4 2019 2020 2019 2020 2019

Συνολικά έσοδα 76.797         57.440        75.932          56.499      286.674    249.762    285.097    248.820    

Συνολικά έξοδα (38.903)       (9.214)        (38.543)        (10.208)     (164.571)   (114.982)   (163.421)   (115.446)   

ΕΒΙΤ 37.894 48.226 37.389 46.290 122.103 134.780 121.676 133.374

Προβλέψεις* (8.197)          (16.238)      (8.197)          (16.293)     (8.108)       (19.412)     (8.097)       (19.467)     

Υποαξίες αποτίμησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων -                    16.816        -                     16.816      -                  16.816       -                  16.816       

Μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία** -                    (27.499)      -                     (27.499)     -                  (28.237)     -                  (28.237)     

Συγκρίσιμο EBIT 29.697 21.305 29.192 19.314 113.995 103.948 113.579 102.486

Αποσβέσεις 23.518         19.256        23.511          19.256      88.481       72.549       88.466       72.549       

Συγκρίσιμο EBITDA 53.215 40.560 52.703 38.569 202.476 176.497 202.044 175.035

Προβλέψεις* 8.197           16.238        8.197            16.293      8.108         19.412       8.097         19.467       

Μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία** -                    27.499        -                     27.499      -                  28.237       -                  28.237       

EBITDA 61.412 84.298 60.900 82.362 210.584 224.145 210.141 222.739

12M
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*Κυρίως περιλαμβάνονται :  

α) για το 2020 πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της 

Εταιρείας ποσού 0,15 εκατ. ευρώ, προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού Ευρώ 0,43 εκατ. ευρώ, 

απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 8,7 εκατ. ευρώ 

β) για το 2019 αντιστροφή πρόβλεψης για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και 

συνταξιούχους της Εταιρείας ποσού Ευρώ 15,7 εκατ., προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού Ευρώ 0,6 εκατ., 

απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού Ευρώ 4,3 εκατ. ευρώ 

**Περιλαμβάνονται για το 2019, έσοδο από ειδικά έργα-Πολυπόταμος ποσού Ευρώ 27,5 εκατ. και έσοδα από ενοίκια 

οπτικών ινών ποσού Ευρώ 0,7 εκατ.  

Για το 4ο 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 0,04 εκατ. ευρώ, 

έναντι απελευθέρωσης  πρόβλεψης 16,1 εκατ. ευρώ για το 2019, β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και 

έξοδα ποσού 8,4 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 0,09 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο 

2019 και γ) έκτακτο έσοδο από τον Πολυπόταμο ποσού 27,5 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο του 2019  

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

ΕΒΙΤ 37.894 48.226 37.389 46.290 122.103 134.780 121.676 133.374

Χρηματοοικονομικά έξοδα (3.383)          (3.382)        (3.393)          (3.381)       (13.209)     (13.391)     (13.205)     (13.390)     

Χρηματοοικονομικά έσοδα 709               3.711          626                3.363         6.119         15.537       5.410         13.405       

Κέρδη Πρό Φόρων 35.220 48.555 34.621 46.273 115.013 136.927 113.881 133.389

Χρημ.έσοδο από προεξόφληση απαίτησης-Πολυπόταμος -                    1.022          -                     1.022         4.088         -                  4.088         

Ζημιά από αναπόσβεστο υπόλοιπο εξόδων δανείων 2.399           -                   2.399            -                  2.951         -                  2.951         -                  

Συγκρίσιμα Κέρδη χρήσης 29.422 20.611 28.823 18.274 109.856 102.006 108.735 98.414

Πραγματικός φορολογικός συντελεστής 27,5% 14,9% 27,5% 14,6% 26,1% 22,9% 26,1% 22,8%

Συγκρίσμος φόρος εισοδήματος (8.088)          (3.064)        (7.913)          (2.664)       (28.727)     (23.342)     (28.389)     (22.484)     

Συγκρίσιμα Καθαρά κέρδη χρήσης 21.334 17.548 20.910 15.610 81.129 78.664 80.346 75.930

Κέρδη χρήσης 35.220 48.555 34.621 46.273 115.013 136.927 113.881 133.389

Φόρος εισοδήματος (9.682)          (7.218)        (9.504)          (6.745)       (30.075)     (31.333)     (29.733)     (30.475)     

Πραγματικός φορολογικός συντελεστής 27,5% 14,9% 27,5% 14,6% 26,1% 22,9% 26,1% 22,8%

Όμιλος Εταιρεία
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(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  2020   2019   Διαφορά 

Σύνθεση του AR (Απ. ΡΑΕ 235/2018)       

Λειτουργικές δαπάνες  78.461  77.862  599 
Αποσβέσεις  76.370  58.335  18.035 

Σύνολο δαπανών εκμετάλλευσης   154.831  136.197  18.634 

ΡΠΒ  1.941.335  1.684.495   

WACC  6,50%  6,90%   

ΡΠΒ*WACC  126.187  116.230  9.957 

Επιτρεπόμενο Έσοδο - AR   281.018  252.427  28.591 
       

Συν: Δαπάνες που δεν είχαν προϋπολογισθεί       

Αριάδνη  2.408  -  2.408 
RSC  1.090  -  1.090 

AR επικαιροποιημένο   284.517  252.427  32.090 

Πληθωρισμός  0,00%  0,60%   

AR πληθωρισμένο   284.517  253.942  30.575 
       

Προσαρμογές (Απ. ΡΑΕ 100/2019 & Απ. ΡΑΕ 
1650/2020): 

      

(Π1) (υπέρ)/υπό ανάκτηση Απαιτούμενου Εσόδου  2.519  2.024  495 

(Π2) ποσό εκκαθάρισης λόγω αποκλίσεων ως προς τις 
επενδύσεις  

 779  (17.318)  18.097 

(Π5) Έσοδα από μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες  (11.501)  (9.366)  (2.135) 

AR προσαρμοσμένο   276.314  229.281  47.033 
       

Έσοδα ανακτώμενα από άλλες πηγές (Απ. ΡΑΕ 
100/2019 & Απ. ΡΑΕ 1650/2020): 

      

(Κ) Κόστος έργων ΕΣΜΗΕ που υλοποιούνται με 
χρηματοδότηση τρίτων - Πολυπόταμος 

 (10.000)  7.164  (17.164) 

(Π3) Έσοδα από Διασυνδετικά δικαιώματα  (68.082)  (37.910)  (30.173) 

(Π4) Έσοδα συμμετοχής στο Μηχανισμό 
Αντιστάθμισης μεταξύ Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς (ITC)  

 238  454  (216) 

Απαιτούμενο Έσοδο - RR   198.469  198.989  (520) 
       

Πραγματικό Έσοδο       

ΧΧΣ   195.715  198.846  -                   3.132 
       

Άλλες πηγές       

(Κ) Κόστος έργων ΕΣΜΗΕ που υλοποιούνται με 
χρηματοδότηση τρίτων - Πολυπόταμος 

 10.000  (7.164)  17.164 

(Π3) Έσοδα από Διασυνδετικά δικαιώματα  68.082  37.910  30.173 

(Π4) Έσοδα συμμετοχής στο Μηχανισμό 
Αντιστάθμισης μεταξύ Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς (ΙΤC) 

 (238)  (454)  216 

       

Έσοδο ενοικίου συστήματος μεταφοράς * 
 

  273.560  229.138  44.421 

 

 

 

Παράρτημα Β: Επεξήγηση Ρυθμιζόμενου Εσόδου 
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*Το έσοδο ενοικίου συστήματος μεταφοράς όπως αναφέρεται παραπάνω ποσού Ευρώ 273.560 εκατ. και Ευρώ 229.138  εκατ. για 

τις χρήσεις 2020 και 2019 αντίστοιχα έχουν αναγνωριστεί ως έσοδα ενοικίου συστήματος μεταφοράς στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Η ΡΑΕ με την Απ. 235/2018 καθόρισε το Επιτρεπόμενο Έσοδο (AR) του ΑΔΜΗΕ για τα έτη της Ρυθμιστικής Περιόδου 

2018-2021. Για το 2020 προϋπολογίσθηκε Επιτρεπόμενο έσοδο (AR) αυξημένο κατά Ευρώ 28,6 εκατ., κατά κύριο λόγο 

ως αποτέλεσμα της προϋπολογισθείσας επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) του ΑΔΜΗΕ, λόγω 

της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος. 

Ο ΑΔΜΗΕ αιτήθηκε στη ΡΑΕ να υπάρξει επικαιροποίηση του Επιτρεπόμενου Εσόδου (AR) με δαπάνες οι οποίες δεν 

είχαν προϋπολογισθεί κατά την περίοδο σύνταξης της Απ. 235/2018, και αφορούν σε λειτουργικές δαπάνες της 

θυγατρικής Αριάδνη Interconnection, καθώς και του Regional Security Center. Το αίτημα έγινε δεκτό, αυξάνοντας το 

Επιτρεπόμενο έσοδο (AR επικαιροποιημένο) του 2020 κατά Ευρώ 3,5 εκατ., με την Απ. 1650/2020.   

Οι αποφάσεις της ΡΑΕ  100/2019 και 1650/2020 καθορίζουν το επίπεδο του πληθωρισμού από το οποίο προκύπτει το 

πληθωρισμένο Επιτρεπόμενο έσοδο (AR πληθωρισμένο), καθώς και όλες τις προσαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούνται 

για τον καθορισμό του Απαιτούμενου Εσόδου (RR). Οι προσαρμογές αυτές εξηγούν την περαιτέρω αύξηση που 

παρουσιάζεται το 2020 στο προσαρμοσμένο Επιτρεπόμενο έσοδο (AR). Αυτή οφείλεται κυρίως στην θετική τιμή της 

παραμέτρου Π2 (αυξημένη κατά Ευρώ 18,1 εκατ. σε σχέση με το 2019), η οποία αποτυπώνει την υπέρ-επένδυση του 

έτους 2018 σε σχέση με την υπό-επένδυση του έτους 2017 (αρνητικό Π2 το 2019). 

Τα Διασυνδετικά Δικαιώματα εμφάνισαν αύξηση, επιτρέποντας τη χρήση μεγαλύτερου ποσού από το αποθεματικό 

(αύξηση Ευρώ 30,2 εκατ.), το οποίο συντέλεσε στο να διατηρηθεί το Απαιτούμενο Έσοδο σε παραπλήσια με το 2019 

επίπεδα. 

Η μικρή μείωση στην κατανάλωση, ως αποτέλεσμα της κρίσης της πανδημίας, οδήγησε σε Χρεώσεις Χρήσης 

Συστήματος μειωμένες κατά Ευρώ 3,1 εκατ. το 2020 σε σχέση με το 2019. 

 

 

 


