
      
  

 

 

 
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6-ΜΗΝΟΥ 

Για την περίοδο 1Η  Φεβρουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017 
 

 
Βασικά στοιχεία ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών (Α’ εξάµηνο 2017) 

§ Πρώτη οικονοµική χρήση 
§ Τα κέρδη ύψους 9 εκατ. ευρώ από την Συγγενή Εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

αφορούν περίοδο τριµήνου 
§ Καθαρά κέρδη 8,2 εκατ. ευρώ 
§ Είσπραξη αναλογούντος προµερίσµατος από ΑΔΜΗΕ κατά το β’ εξάµηνο του 

2017 

 
Βασικά στοιχεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Α’ εξάµηνο 2017) 

§ Καθαρά κέρδη 32,2 εκατ. ευρώ 
§ Καθαρές λειτουργικές ταµειακές ροές 100 εκατ. ευρώ, 157 εκατ. ευρώ προ 
φόρων  

§ Νέα διοίκηση υλοποιεί το µεσοπρόθεσµο επιχειρησιακό πρόγραµµα   
§ Αναµένονται οι παράµετροι της νέας ρυθµιστικής περιόδου από τη ΡΑΕ 

 
Αθήνα, 15 Σεπτεµβρίου 2017: Η ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών ΑΕ, κάτοχος του 51% των µετοχών 
του ΑΔΜΗΕ ΑΕ ανακοίνωσε σήµερα ελεγµένα οικονοµικά αποτελέσµατα σύµφωνα µε τα 
ΔΠΧΠ για την περίοδο 1η Φεβρουαρίου-30 Ιουνίου 2017. 
 
ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών 
Εκατ. Ευρώ 1/2 - 30/6/17 
Μερίδιο συµµετοχής σε επενδύσεις, µέθοδο καθαρής θέσης  9.0  
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων & 
συνολικών αποσβέσεων  8.2  
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων  8.2 
Καθαρά κέρδη 8.2  
Κέρδη ανά µετοχή (€) 0.035  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης  0.3 

 

 
 
Ο ΑΔΜΗΕ, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ανακοίνωσε 
επίσης σήµερα ελεγµένα οικονοµικά αποτελέσµατα βάσει ΔΠΧΠ για το εξάµηνο που έληξε 
στις 30 Ιουνίου 2017. 
 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ 
Εκατ. Ευρώ 

1/1 - 
30/6/17 

1/1 - 
30/6/16 Μεταβολή 

Έσοδο Ενοικίου Συστήµατος 
Μεταφοράς  121.2  130.8  -7.3% 
Συνολικά έσοδα 131.9  144.4  -8.7%  
Κέρδη προ φόρων, 92.8  103.3  -10.2%  
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χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων & συνολικών 
αποσβέσεων  
Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών & επενδυτικών 
αποτελεσµάτων  60.9 71.3 -14.6% 
Καθαρά κέρδη 32.2  39.4  -18.1%  
  30/6/17 31/12/16 Μεταβολή 
Καθαρός δανεισµός 239.5 204.0  17.4%  
Χρηµατικά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα τέλους περιόδου 255.4 294.1 -13.1% 
 
ΑΔΜΗΕ ΑΕ Ανάλυση εσόδων 
Εκατ. Ευρώ 

1/1 - 
30/6/17 

1/1 - 
30/6/16 Μεταβολή 

Έσοδο Ενοικίου Συστήµατος Μεταφοράς  121.2  130.8  -7.3% 
Χρεώσεις εκκαθαρίσεων Διαχειριστή  924.8 553.8   
Αποδόσεις εκκαθαρίσεων Διαχειριστή -924.8  -553.8    
Λοιπές πωλήσεις:        
   Έσοδα από εργολαβίες  3.0 2.5 19.9% 
   Ληφθείσες συµµετοχές πελατών  1.1 3.4 -68.8% 
   Ενοίκιο οπτικών ινών  1.0 1.0 0.0% 
   Έσοδα από ανάκτηση Διοικητικών 
Δαπανών  0.4 0.4 -7.2% 

   Έσοδα Υποστήριξης Παγίων ΔΕΔΔΗΕ  5.3 5.7 -7.1% 

   Λοιπές Πωλήσεις  0.0 0.7 - 

Σύνολο  131.9 144.4  -8.7%  
 
 
Προοπτικές 
 
Η νέα διοικητική οµάδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ προγραµµατίζει να αυξήσει σταδιακά τις επενδύσεις 
στο δίκτυο µεταφοράς, οι οποίες αναµένεται να φθάσουν σωρευτικά περίπου €1 δισεκ. κατά 
την πενταετή περίοδο έως το 2021. Το συνολικό ποσό περιλαµβάνει επενδύσεις του 
συστήµατος και από χρήστες. Με βάση την ανοδική πορεία στη Ρυθµιζόµενη Περιουσιακή 
Βάση, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ αναµένει τα κέρδη µετά από φόρους να ανέλθουν το 2021 σε περίπου 
€100 εκατ. Για το σύνολο του 2017, η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ αναµένει βελτίωση από τα 
επίπεδα του 2016 στα Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), καθώς και στα συγκρίσιµα κέρδη µετά από φόρους 
(δίχως την υψηλή έκτακτη φορολογική επιβάρυνση του 2016), παρά την σχετική συρρίκνωση 
στο πρώτο εξάµηνο του 2017 συγκριτικά µε την ίδια περίοδο πέρυσι. 
 
Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ είναι µέτοχος του 51% στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ και η συµµετοχή 
λογίζεται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 
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ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών-Επισκόπηση αποτελεσµάτων  
 

 
Η Εταιρεία συστάθηκε κατά το α’ εξάµηνο του 2017 και οι ενδιάµεσες οικονοµικές 
καταστάσεις καλύπτουν την περίοδο 1η Φεβρουαρίου-30 Ιουνίου 2017. 
 
Το κύριο περιουσιακό στοιχείο της ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών είναι το µερίδιο 51% που κατέχει 
στον ΑΔΜΗΕ. Η αρχική αναγνωρισµένη λογιστική αξία ανήλθε στα 491,77 εκατ. ευρώ και η 
εύλογη αξία υπολογίστηκε στη συνέχεια µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Τα λειτουργικά 
αποτελέσµατα της Εταιρείας για την περίοδο αυτή αντανακλούν τη συµµετοχή 51% στα 
κέρδη του ΑΔΜΗΕ και ανέρχονται στα 8,97 εκατ. ευρώ. 
 
Τα λειτουργικά έξοδα ύψους 798 χιλ. ευρώ το α’ εξάµηνο του έτους  συνδέονται µε το κόστος 
ίδρυσης της Εταιρείας,  τη σύνταξη του Ενηµερωτικού Δελτίου και τα κόστη εισαγωγής στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών. Το µεγαλύτερο µέρος των αµοιβών τρίτων (185 χιλ. ευρώ) αφορά 
δαπάνες για παροχή υπηρεσιών (νοµικών, οικονοµικών και ελεγκτικών) προ της εισαγωγής 
στο Χ.Α.  Στα λοιπά έξοδα περιλαµβάνονται κόστη που συνδέονται άµεσα µε την 
διαπραγµάτευση της µετοχής στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, η οποία ξεκίνησε στις 19 Ιουνίου 
2017.  
 
Τα καθαρά κέρδη της περιόδου ανήλθαν στα 8,17 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη ανά µετοχή 
διαµορφώθηκαν στα 0,0035 ευρώ.  
 
Το α’ εξάµηνο του 2017 η ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών εµφάνισε αρνητικές καθαρές ταµειακές ροές 
από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 592 χιλ. ευρώ, που αποτυπώνουν την πλειοψηφία 
των συσσωρευµένων λειτουργικών εξόδων.  
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2017 ανέρχονταν σε 298 χιλ. ευρώ και 
το καθαρό της χρέος ανερχόταν σε 533 χιλ. ευρώ. Ο συνολικός δανεισµός ύψους 831 χιλ. 
ευρώ αφορά στο υπόλοιπο του δανείου που χορηγήθηκε από τη ΔΕΗ για την κάλυψη των 
λειτουργικών εξόδων της εταιρείας για την είσοδο στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Το δάνειο 
χορηγήθηκε τον Ιούνιο και σύµφωνα µε την δανειακή σύµβαση η αποπληρωµή του θα 
αρχίσει τον Νοέµβριο του 2018 εκτός και εάν η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών 
αποφασίσει την πρόωρη αποπληρωµή του, στο πλαίσιο της βέλτιστης διαχείρισης 
ρευστότητας. Στις 30 Ιουνίου 2017, το µη εκταµιευµένο υπόλοιπο του δανείου ανερχόταν σε 
420 χιλ. ευρώ περίπου. 
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ΑΔΜΗΕ ΑΕ-Επισκόπηση Αποτελεσµάτων 
 

 
Οι κάτωθι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες παρέχονται από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, Συγγενή 
Εταιρεία της ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών, εντός του πλαισίου των Ενδιάµεσων Συνοπτικών 
Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της εξάµηνης περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2017, 
σύµφωνα µε τα ΔΠΧΠ. 
 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ 
Εκατ. Ευρώ 

1/1 - 
30/6/17 

1/1 - 
30/6/16 Μεταβολή 

Έσοδο Ενοικίου Συστήµατος 
Μεταφοράς  121.2  130.8  -7.3% 
Συνολικά έσοδα 131.9  144.4  -8.7%  
Λοιπά έσοδα  1.6 1.7 -5.7% 
Αµοιβές προσωπικού -30.5 -31.2 -2.1% 
Λοιπά έξοδα -7.9  -11.3 -29.7%  
Εργολαβικό κόστος  -2.8 -2.5 12.4% 
Σύνολο ανακλήσεων 
προβλέψεων   0.5 2.1 -78.7% 
Σύνολο λειτ. εξόδων προ 
Αποσβέσεων -40.7 -42.8 -4.8% 
Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων & συνολικών 
αποσβέσεων  92.8  103.3  -10.2%  
Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών & επενδυτικών 
αποτελεσµάτων  60.9 71.3 -14.6% 
Καθαρά κέρδη 32.2  39.4  -18.1%  

 
1/1 - 

30/6/17 
1/1 - 

30/6/16 Μεταβολή 
Καθαρός δανεισµός 239.5 204.0  17.4%  
Χρηµατικά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα τέλους περιόδου 255.4 294.1 -13.1% 

 Έσοδα εκκαθαρίσεων δεν παρουσιάζονται. Πηγή: ΑΔΜΗΕ ΑΕ 
 
 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ 
Εκατ. Ευρώ 

Αρχικό 
ποσό 

Ανεξόφλητο 
υπόλοιπο 

Κοινοπρακτικό οµνολογιακό 337.1 337.1 
ΕΤΕπ 257.0 161.0 
Σύνολο 594.1 498.1 

 Πηγή: ΑΔΜΗΕ ΑΕ 
 
Τα έσοδα για το α’ εξάµηνο του 2017 εµφανίζονται µειωµένα κατά 9,6 εκατ. ευρώ (-7,3% σε 
ετήσια βάση) λόγω της µείωσης του εσόδου ενοικίου συστήµατος µεταφοράς, αλλά και της 
µείωσης κατά 2,9 εκατ. ευρώ (-21,5% σε ετήσια βάση) των εσόδων από εργολαβίες τρίτων, 
µη ρυθµιζόµενων εσόδων και άλλων πωλήσεων σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 
2016. Η µείωση του εσόδου ενοικίου συστήµατος µεταφοράς αντανακλά κυρίως την µείωση 
των εσόδων από διεθνείς διασυνδέσεις που ενσωµατώθηκε από τη ΡΑΕ στο Απαιτούµενο 
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Έσοδο του ΑΔΜΗΕ κατά το 2017, στη βάση της απόφασης 404/2016 της Ρυθµιστικής Αρχής 
Ενέργειας.  
 
Τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ για το α’ εξάµηνο του 2017 είναι συγκρίσιµα µε την αντίστοιχη περίοδο 
του περασµένου έτους, αντίθετα µε το β’ εξάµηνο του 2017 που δεν είναι συγκρίσιµο µε το 
αντίστοιχο του 2016, εξαιτίας της λογιστικής µεταχείρισης ενός έργου του Συστήµατος που 
επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσµατα του β’ εξαµήνου του 2016. Το γεγονός είχε αρνητική 
επίπτωση ύψους 30 εκατ. ευρώ στο έσοδο ενοικίου συστήµατος µεταφοράς το β’ εξάµηνο 
του 2016 και αναµένεται να αποτελέσει θετική βάση σύγκρισης για τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα του β’ εξαµήνου του 2017.  
 
Τα λειτουργικά έξοδα της Συγγενούς Εταιρείας ανήλθαν σε 72,6 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 
3% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Τα συνολικά κόστη, εξαιρουµένων των 
αποσβέσεων για το εξάµηνο διαµορφώθηκαν σε 40,7 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 4,8% σε 
ετήσια βάση. Οι ανακλήσεις συγκεκριµένων προβλέψεων και αποµειώσεων για την 
εξεταζόµενη περίοδο διαµορφώθηκαν σε 0,5 εκατ. ευρώ, έναντι 2,1 εκατ. ευρώ την 
αντίστοιχη περίοδο του περασµένου έτους. 
 
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) για την 
περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 ανήλθαν σε 92,8 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 10,2% σε 
σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2016 ή κατά 10,6 εκατ. ευρώ συνολικά, εξαιτίας της 
αντίστοιχης µείωσης του εσόδου ενοικίου συστήµατος µεταφοράς. Το περιθώριο EBITDA 
κινήθηκε γύρω στο 70,3% από 71,6% το α’ εξάµηνο του 2016, αντανακλώντας τη µεγάλη 
µείωση σηµαντικού αριθµού παραγόντων κόστους κατά την εξεταζόµενη περίοδο.  
 
Οι αποµειώσεις και αποσβέσεις για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017  ανήλθαν σε 31,9 
εκατ. ευρώ, σε οριακά χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε το α’ εξάµηνο του 2016, 
αντανακλώντας τον αργό ρυθµό των επενδύσεων τους τελευταίους µήνες. Ο ΑΔΜΗΕ 
ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη (EBIT) 60,9 εκατ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 
2017, µειωµένα κατά 14,6% σε ετήσια βάση. 
 
Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα διαµορφώθηκαν στα 15,6 εκατ. ευρώ, αµετάβλητα σε 
σχέση µε το πρώτο εξάµηνο του 2016. Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ επανεξετάζει τη διάρθρωση 
του ισολογισµού της εταιρείας και διερευνά όλες τις εναλλακτικές επιλογές, στοχεύοντας στη 
δραστική µείωση του κόστους δανεισµού. 
 
Ο φόρος εισοδήµατος ανήλθε σε 13 εκατ. ευρώ και ο πραγµατικός φορολογικός συντελεστής 
παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητος σε ετήσια βάση. 
 
Τα καθαρά κέρδη του ΑΔΜΗΕ διαµορφώθηκαν σε 32,2 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 18,1% 
(7,1 εκατ. ευρώ) σε σύγκριση µε το α’ εξάµηνο του 2016, αντανακλώντας εν πολλοίς την 
αντίστοιχη υποχώρηση της λειτουργικής κερδοφορίας. 
 
Το α’ εξάµηνο του 2017, ο ΑΔΜΗΕ παρήγαγε ακαθάριστες ταµειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες προ φόρων και τόκων ύψους 157,3 εκατ. ευρώ, έναντι 155,6 εκατ. ευρώ την 
αντίστοιχη περίοδο του 2016. Οι καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, 
ύψους 81,4 εκατ. ευρώ, ήταν χαµηλότερες κατά 62,8 εκατ. ευρώ σε σχέση µε πέρυσι, κατά 
κύριο λόγο εξαιτίας της καταβολής φόρων ύψους 57,1 εκατ. ευρώ την εξεταζόµενη περίοδο, 
συµπεριλαµβανοµένης και εφάπαξ επιβάρυνσης ύψους 38 εκατ. ευρώ συνδεόµενη µε την 
καταβολή µερίσµατος. Οι καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
αποτυπώνουν επίσης έξοδα δανείου που συνδέονται µε την αναχρηµατοδότηση 
κοινοπρακτικού δανείου νωρίτερα εντός του έτους. 
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Οι συνολικές επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ κατά το α’ εξάµηνο του 2017, ύψους 27,1 εκατ. ευρώ, 
ήταν σηµαντικά χαµηλότερες σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2016, εν πολλοίς 
εξαιτίας του γεγονότος ότι κατά το β’ εξάµηνο του 2016 και το α’ εξάµηνο του 2017, η εταιρεία 
είχε επικεντρωθεί στην διαδικασία του πλήρους Ιδιοκτησιακού Διαχωρισµού. 
Ο καθαρός δανεισµός ανήλθε σε 239,5 εκατ. ευρώ, αυξηµένος κατά 35,5 εκατ. ευρώ σε 
σχέση µε τις 31 Δεκεµβρίου 2016, κυρίως λόγω της καταβολής φόρων ύψους 57,1 εκατ. 
ευρώ και της καταβολής µερίσµατος ύψους 91,9 εκατ. ευρώ προς τον πρώην βασικό µέτοχο 
ΔΕΗ στο πλαίσιο του Ιδιοκτησιακού Διαχωρισµού και τη διανοµή µεριδίου 51% του ΑΔΜΗΕ 
µέσω µεταβίβασής του από τη ΔΕΗ στους δικούς της µετόχους. Οι πληρωµές φόρων 
περιλαµβάνουν κονδύλι 38 εκατ. ευρώ που έχει εγγραφεί ως πρόβλεψη στα αποτελέσµατα β’ 
εξαµήνου 2016 και συνδέεται µε το µέρισµα που καταβλήθηκε στη ΔΕΗ. 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα του ΑΔΜΗΕ στο τέλος Ιουνίου 2017 ανέρχονταν σε 255,4 εκατ. ευρώ. 
Τα ταµειακά διαθέσιµα µειώθηκαν κατά 38,7 εκατ. ευρώ κατά την εξεταζόµενη περίοδο, 
συνεπεία του συνδυασµού των θετικών ταµειακών ροών µετά τόκων ύψους 54,3 εκατ. ευρώ 
µε την καταβολή µερίσµατος προς την ΔΕΗ ύψους 92,9 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία ανακοίνωσε 
επίσης τη διανοµή προµερίσµατος ύψους 7,3 εκατ. ευρώ, πληρωτέου πριν το τέλος του 
έτους. Το µέρισµα αντιστοιχεί στο 50% των καθαρών κερδών του ΑΔΜΗΕ για το α’ εξάµηνο 
του 2017 και η ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών θα εισπράξει το µερίδιο που του αναλογεί βάσει της 
µετοχικής της συµµετοχής 51% στον ΑΔΜΗΕ. 
 
 

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. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαµβάνουν, 
µεταξύ άλλων, τη µεταβολή των οικονοµικών, χρηµατοοικονοµικών, επιχειρηµατικών ή άλλων 
συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς, συνιστάται στους αναγνώστες να µη βασιστούν στις δηλώσεις που 
αφορούν σε µελλοντικές εξελίξεις. 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. 
Κυριότερα γεγονότα περιόδου 
 
Έναρξη διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 
Στις 19 Ιουνίου 2017, η ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών ανακοίνωσε την έναρξη της 
διαπραγµάτευσης 232 εκατ. κοινών µετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών, ονοµαστικής αξίας 2,12 ευρώ ανά µετοχή. 
 
Σηµαντικές αλλαγές σχετικές µε τα  δικαιώµατα ψήφου 
Στις 24 Ιουλίου 2017, το Ελληνικό Δηµόσιο µεταβίβασε το 51, 12% των δικαιωµάτων 
ψήφου που κατείχε προηγουµένως άµεσα και έµµεσα στη Δηµόσια Εταιρεία 
Συµµετοχών ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ. 
 
Είσπραξη προµερίσµατος από τη Συγγενή Εταιρεία 
Η ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών αναµένει να λάβει προµέρισµα για την χρήστη του 2017 
αναλογικά µε το ποσοστό που κατέχει (51%) στο µετοχικό κεφάλαιο του ΑΔΜΗΕ. Το 
προµέρισµα αναµένεται να εισπραχθεί εντός του Σεπτεµβρίου, βάσει σχετικής 
απόφασης που έλαβε το ΔΣ του ΑΔΜΗΕ στις 21 Αυγούστου 2017. Το ύψος του 
προµερίσµατος που θα διανεµηθεί σε όλους τους µετόχους αντιστοιχεί στο 50% των 
καθαρών κερδών του α’ τριµήνου 2017 και ανέρχεται σε 7,3 εκατ. ευρώ περίπου.  
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Σχετικά µε την ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών 

 

 
Η ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών είναι µέτοχος του ΑΔΜΗΕ µε ποσοστό 51%. Στο πλαίσιο του 
πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισµού του ΑΔΜΗΕ, η µοναδική δραστηριότητα της ΑΔΜΗΕ 
Συµµετοχών 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 είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Για 
περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
http://www.admieholding.gr. 
 
Σχετικά µε τον ΑΔΜΗΕ 

 

 
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 του ΑΔΜΗΕ αποτελείται από γραµµές µεταφοράς µήκους 11.400 χιλιοµέτρων, 
εναέριες, υποβρύχιες και υπόγειες, καθώς και διεθνείς διασυνδέσεις µε την Ιταλία, την 
Αλβανία, την πΓΔΜ, 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). Το 2016, το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ µετέφερε 51 εκατοµµύρια 
µεγαβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
 

Πληροφορίες:  
Nektarios Papagiannakopoulos - Investor Relations Officer 

Τηλ.: +30 210 3636 936, Email: nekpap@admieholding.gr 
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ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ KATAΣTAΣHΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  

 

 
Εκατ. Ευρώ           

  

 1/2-
30/6/2017       

Κύκλος εργασιών   9.0       

Λειτουργικά Έξοδα  -0.8       

           
Κέρδη προ φόρων   8.2       
Κέρδη µετά από φόρους   8.2       

           

Κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ)  0.035 
 

  
  

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

 

Εκατ. Ευρώ  
   ENEPΓHTIKO  30/06/17 

 
  

Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού  500.8 
 

  

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  0.3 
 

  

ΣΥΝΟΛΟ 501.1 
 

  

 
 

 
 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
   Σύνολο Καθαρής Θέσης  500.0 

 
  

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  0.8 
 

  

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  0.3 
 

  

ΣΥΝΟΛΟ 501.1 
 

  
 
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

 

Εκατ. Ευρώ          

  
1/1-

30/6/2017       

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες         
Κέρδη προ φόρων  8.2       
Προσαρµογές για:         
   Κέρδη από ποσοστό συµµετοχής σε συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις (ΑΔΜΗΕ 51%) -9.0       

   Λοιπά 0.2       
Καθαρές ταµειακές εκροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες -0.6       

Καθαρές ταµειακές εκροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 0.0       

Καθαρές ταµειακές εισροές από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες 0.9       

          
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, έναρξης περιόδου 0.3       
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, έναρξης περιόδου -       

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, τέλους περιόδου 0.3       
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ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
 

 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017  
Εκατ. Ευρώ             

  
  1/1-

30/6/2017     1/1-
30/6/2016 % 

              

ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ:              
Έσοδο Ενοικίου Συστήµατος Μεταφοράς   121.2     130.8 -7.3% 
Έσοδα εκκαθαρίσεων Διαχειριστή 924.8     553.8     
Έξοδα εκκαθαρίσεων Διαχειριστή -924.8     -553.8     
Λοιπές πωλήσεις   10.7     13.6 -21.5% 

Σύνολο    131.9     144.4 -8.7% 

ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ):             
   Αµοιβές προσωπικού   -30.5     -31.2 -2.1% 
   Αποσβέσεις     -31.9     -32.1 -0.6% 
   Εργολαβικό κόστος   -2.8     -2.5 12.4% 
   Υλικά και αναλώσιµα    -1.8     -2.0 -10.0% 
   Παροχές τρίτων     -1.7     -3.1 -45.5% 
   Αµοιβές τρίτων     -2.7     -1.4 93.0% 
   Φόροι – τέλη   -0.9     -2.4 -61.9% 
   Προβλέψεις για κινδύνους   -3.0     2.7  - 
   Πρόβλεψη για εκκρεµοδικίες    3.5     -0.6  - 
   Προβλέψεις αποµείωσης αξίας υλικών   -0.1     0.0  - 
   Χρηµατοοικονοµικά έξοδα   -16.7     -16.9 -1.6% 
   Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   1.0     1.3 -22.0% 
   Λοιπά (έσοδα)   1.6     1.7 -5.7% 
   Λοιπά έξοδα    -0.8     -2.4 -65.3% 

    -86.6     -88.7 -2.4% 

              
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ   45.3     55.6 -18.7% 
Φόρος εισοδήµατος   -13.0     -16.3 -20.0% 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ   32.2     39.4 -18.1% 

              
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων  
 

 
60.9 

  
71.3 -14.6% 

       Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
συνολικών αποσβέσεων  
 

 
92.8 

  
103.3 -10.2% 

Ως % επί των πωλήσεων 
 

70.3% 
  

71.6% 
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ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
 

 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017  

    Εκατ. Ευρώ 
   ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  30/06/17 

 
31/12/16 

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:  
      Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  1,577.3 

 
1,583.9 

   Ασώµατες ακινητοποιήσεις  0.3 
 

0.0 

   Λοιπά στοιχεία ενεργητικού  29.9 
 

33.4 

Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού  1,607.4 
 

1,617.4 

    Κυκλοφορούν ενεργητικό:  
      Αποθέµατα  46.8 

 
41.6 

   Εµπορικές απαιτήσεις  1,036.7 
 

829.3 

   Λοιπές απαιτήσεις  49.8 
 

72.1 

   Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών  255.4 
 

294.1 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  1,388.7 
 

1,237.1 

 
 

 
 

Σύνολο ενεργητικού  2,996.1 
 

2,855.5 

 
 

 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
   Ίδια κεφάλαια:  
      Μετοχικό κεφάλαιο  38.4 

 
38.4 

   Τακτικό αποθεµατικό  12.8 
 

12.8 

   Λοιπά αποθεµατικά  -17.8 
 

-17.8 
   Υπεραξία αναπροσαρµογής παγίων  639.7 

 
639.7 

   Αποτελέσµατα εις νέο  257.1 
 

224.9 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  930.3 
 

898.1 

    Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις:  
      Μακροπρόθεσµος δανεισµός  474.0 

 
145.0 

   Παροχές στο προσωπικό  29.6 
 

29.9 

   Λοιπές προβλέψεις  57.9 
 

54.9 
   Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  147.3 

 
143.5 

   Συµµετοχές καταναλωτών και επιχορηγήσεις  206.7 
 

209.4 

   Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  6.8 
 

6.1 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  922.3 
 

588.8 

    Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις:  
      Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  794.9 

 
696.1 

   Βραχυπρόθεσµα δάνεια  0.0 
 

47.0 

   Βραχυπρόθεσµο µέρος µακρoπ/σµου δανεισµού  21.0 
 

306.1 

   Μερίσµατα πληρωτέα  0.0 
 

92.9 

   Δεδουλευµένες και λοιπές υποχρεώσεις  225.4 
 

113.0 

   Έσοδα επόµενων χρήσεων  102.3 
 

112.4 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  1,143.5 
 

1,367.6 

 
 

 
 

Σύνολο υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων 2,996.1 
 

2,854.5 
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ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
 

 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017  

Εκατ. Ευρώ         

  
1/1-

30/6/2017     1/1-
30/6/2016 

          

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστ/τες          
Κέρδη προ φόρων  45.3     55.6 
Προσαρµογές για:          
   Αποσβέσεις παγίων και ασώµατων ακινητοποιήσεων  34.5     34.6 
   Αποσβέσεις συµµετοχών και επιχορηγήσεων  -2.7     -2.5 
   Πιστωτικοί τόκοι  -1.0     -1.3 
   Λοιπές προβλέψεις  -0.5     -2.1 
   Εργολαβικό κόστος και διαγραφές  2.8     2.5 
   Προµήθεια εγγύησης δανείων ΔΕΗ  5.8     4.7 
   Χρεωστικοί και λοιποί τόκοι  10.9     12.2 
Λειτουργικό κέρδος/(ζηµία) προ µεταβολών κεφαλαίου 
κίνησης  95.1     103.7 

(Αύξηση) / µείωση σε:          
   Εµπορικές απαιτήσεις  -207.5     123.8 
   Λοιπές απαιτήσεις  26.0     -6.5 
   Αποθέµατα  -1.7     2.2 
Αύξηση / (µείωση) σε:          
   Εµπορικές υποχρεώσεις  98.8     -142.8 
   Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα  146.7     75.3 
Πληρωµές φόρων  -57.1     0.0 
Καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες  100.2     155.6 

          
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες          
   Είσπραξη τόκων  1.0     1.3 
   Είσπραξη επιχορηγήσεων  0.0     0.1 
   Αγορά ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων  -27.1     -96.8 

Καθαρές ταµειακές εκροές από επενδυτικές δρασ/τες  -26.1     -95.5 
          
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες          
   Αποπληρωµές δανεισµού  0.0     0.0 
   Μερίσµατα πληρωτέα  -92.9     -17.8 
   Έξοδα σύναψης δανείων  -3.2     0.0 
   Είσπραξη δανείων Ευρωπαϊκής Τράπεζας  0.0     35.0 
   Πληρωµή τόκων και λοιπών τραπεζικών εξόδων  -16.7     -12.7 
Καθαρές ταµειακές εκροές από χρηµατ/κές δραστηριότητες  -112.8     4.5 
          
Καθαρή αύξηση χρηµατικών διαθεσίµων Χρηµατικά 
διαθέσιµα, έναρξης περιόδου  -38.7     64.6 

Χρηµατικά διαθέσιµα, έναρξης περιόδου  294.1     188.4 
          

Χρηµατικά διαθέσιµα, τέλους περιόδου 255.4     253.1 

 
 
 


