
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ                          

(ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.) 

 

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  

(ΔΛΠ 34) 
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2018 

 
 

 
 

 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις είναι αυτές που εγκρίθηκαν 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών την 4η Ιουνίου 2018.  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ Δ.Σ. 

Για την 
PRICEWATERHOUSECOOPERS 

ACCOUNTING AE 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

Ι. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ Δ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ 
ΑΔΤ. Χ 085318 ΑΔΤ.  ΑΒ286541 Αρ. αδ. Α’ τάξης 0081906 
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    ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
 
      ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ.    31/03/2018 31/12/2017 

          

      Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:         

      Ενσώματα πάγια  5.1                   5                  5  

     ‘Αυλα περιουσιακά στοιχεία   5.2                   9                  9  
Επένδυση που λογιστικοποιείται με την μέθοδο 
της καθαρής   θέσης 

  3  

  
      535.468   519.572  

     Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις    11   561  561  

     Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  
  

  
      536.043  520.147 

          

     Κυκλοφορούν ενεργητικό:         

     Λοιπές απαιτήσεις   11   87 79 

     Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα    12             2.136             2.181  

     Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού      2.223 2.260 

     

     Σύνολο ενεργητικού 
 

  538.266 522.408 

     ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ &  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
 

  
      

     Ίδια κεφάλαια:         

     Μετοχικό κεφάλαιο   13         491.840        491.840  

     Λοιπά αποθεματικά  14  3.778 3.778 

     Κέρδη εις νέο  
  

  
38.889  
  

23.041  

 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων        534.507 

 
518.659 

 
          

     Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:         

     Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις    15   28 18 

     Έσοδα επόμενων χρήσεων 16  3.731 3.731 

     Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων      3.759 3.749 

          

     Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων   
  

  
538.266 522.408 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

    

        

  Σημ.   
1/1/2018-

31/03/2018 

        
           

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

         3   15.896 

           

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ:           

 Αμοιβές προσωπικού       4                (30)  

 Αποσβέσεις   5                   (1)  

 Παροχές τρίτων       6                    (2)  

 Αμοιβές τρίτων       7                  (3)  

 Φόροι – τέλη     8              (1)  

 Λοιπά έξοδα        10                (27)  

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΧΡΗΜ/ΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

        15.832 

Χρηματοοικονομικά έξοδα   9                    - 

Χρηματοοικονομικά έσοδα   9                  17           

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ         15.849 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα           

 
Μερίδιο αναλογιστικών κερδών σε επενδύσεις 
που λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της 
καθαρής θέσης  

          

    3                   - 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου, μετά 

από φόρους                    - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
περιόδου μετά από φόρους 

          

        15.849 

 

Κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή             € 0,068 
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         ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  
 
 

 1/1/2018-
31/03/2018  

    

  
Ταμει    Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   

 Κέρδη προ φόρων          15.849 

  
 Προσαρμογές για:   

 Αποσβέσεις παγίων και ασώματων ακινητοποιήσεων                                                                                                                                                      1 

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

(15.896) 

 Χρεωστικοί τόκοι                   - 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 

       
(46) 

(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων (19) 

 Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων                10 

Καθαρές ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (55) 

 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων  (1) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες               (1) 

        

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

Είσπραξη προσόδου από Τράπεζα της Ελλάδος              11 

Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες         11  

Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων         (45) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, έναρξης Περιόδου  
                     

2.181    

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τέλους Περιόδου        2.136 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 

 Μετοχικό Λοιπά Αποτελέσματα Σύνολο 

 κεφάλαιο αποθεματικά εις νέο ιδίων 

       κεφαλαίων 

Υπόλοιπο  01/02/2017 - - - - 

          

 Καθαρά κέρδη περιόδου -                     -                23.041  

      23.041   

Λοιπά συνολικά εισοδήματα         

Μερίδιο αναλογιστικών κερδών από 
επένδυση με την μέθοδο της καθαρής 
θέσης                        -  3.778                  

               
3.778  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 
μετά από φόρους   3.778   

               
3.778  

Συγκεντρωτικά συνολικά 
αποτελέσματα περιόδου    3.778 23.041 26.818 

Eισφορά σε μετρητά 
70                     -                         -    

                   
70  

Εισφορά εις είδος 
491.770    -  -  

           
491.770  

          

Υπόλοιπο  31/12/2017 491.840  3.778  23.041  518.658  

     
 

        

 Καθαρά κέρδη περιόδου -                     -    15.849 15.849  

      -   

Λοιπά συνολικά εισοδήματα         

Μερίδιο αναλογιστικών κερδών από 
επένδυση με την μέθοδο της καθαρής 
θέσης                        -  -                  

                    
-    

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 
μετά από φόρους   -   

                    
-    

Συγκεντρωτικά συνολικά 
αποτελέσματα περιόδου    -                    15.849 

                     
15.849 

Eισφορά σε μετρητά 
-                     -                         -    

                    
-    

Εισφορά εις είδος 
-    -  -  

                    
-    

Υπόλοιπο  31/03/2018 491.840 3.778 38.889 534.507 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η Εταιρεία έχει την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»  («η Εταιρεία») και το 

διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.». 

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Μηλιώνη 8, Αθήνα. Η εταιρεία εποπτεύεται ως προς την τήρηση 

της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς και των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης περαιτέρω  εποπτεύεται 

από το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με την τήρηση του Κ.Ν. 2190/1920 και από το Χρηματιστήριο 

Αθηνών ως εισηγμένη. 

Στα πλαίσια υλοποίησης του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ βάσει του 

Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την από 17.01.2017 

απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. της ΔΕΗ αποφασίστηκε: α) η σύσταση της Εταιρείας, β) η εισφορά στην 

Εταιρεία μετοχών του ΑΔΜΗΕ που κατέχει η ΔΕΗ και αντιπροσωπεύουν 51% του μετοχικού κεφαλαίου 

του ΑΔΜΗΕ, και γ) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με εις είδος επιστροφή στους μετόχους 

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

Εταιρεία μετοχών του ΑΔΜΗΕ που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου αυτού, 

έλαβε χώρα την 31.03.2017, ενώ η σχετική πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας έγινε με το υπ’ αριθ. 4/31.03.2017 πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε 

στο ΓΕΜΗ την 18.05.2017. (σημ.13).  

Ως εκ τούτου, η Εταιρεία καθίσταται μέτοχος του 51% του ΑΔΜΗΕ και η συμμετοχή λογίζεται με τη μέθοδο 

της καθαρής θέσης ως Κοινοπραξία κατά την έννοια του ΔΠΧΑ 11 – “Από κοινού συμφωνίες” (σημ. 2.5). 

Ο σκοπός της Εταιρείας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα εξής:  

α. Την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ανωτέρω συμμετοχή και η συμμετοχή στην 

λειτουργία νομικών προσώπων.  

β. Την ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε άλλης επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή ή την 

αλλοδαπή.  

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

Οι παρούσες ενδιάμεσες τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις είναι οι πρώτες που δημοσιεύει η εταιρεία 

από την ημερομηνία σύστασης της που ήταν η 01/02/2017 και δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία 

αναφοράς για την προηγούμενη περίοδο αναφοράς. 

Οι οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2018 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις». Αυτές οι ενδιάμεσες συνοπτικές 

οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν το σύνολο της πληροφόρησης και των γνωστοποιήσεων 

που απαιτούνται απο τα ΔΠΧΑ για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε 

συνάρτηση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις  της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2017. 

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

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

Kατά την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31η 
Μαρτίου 2018 τα πρόσωπα που διατηρούν σημαντική άμεση ή έμμεση συμμετοχή κατά την έννοια των 
άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007 είναι: 

 

• Η Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ ΑΕ με ποσοστό 51,1% (118.605.114 μετοχές) 



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.) 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η 

ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 
 
(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

8 
 

• Η SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTOR LLP με ποσοστό 12.9% (30.014.813 μετοχές),  η 
οποία έχει την ιδιότητα διαχειριστή επενδύσεων για τους παρακάτω πελάτες της: Silchester 
International Investors International Value Equity Trust, Silchester International Investors 
International Value Equity Group Trust, Silchester International Investors International Value 
Equity Taxable Trust, The Calleva Trust, Silchester International Investors Tobacco Free 
International Value Equity Trust. 

• Λοιποί μέτοχοι με ποσοστό 36% (83.380.073 μετοχές) 

Οι οικονομικές καταστάσεις της μη εισηγμένης συγγενούς Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναρτώνται στην 

διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας www.admie.gr. 

Η παρούσα ενδιάμεση οικονομική έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων εγκρίθηκε από το Διοικητικό 

Συμβούλιο στις 30 Μαΐου 2018. Είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας: 

www.admieholding.gr. 

 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση καλύπτει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου  έως 

31 Μαρτίου 2018. Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε την 31η 

Μαρτίου 2018, ακολουθούνται οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού σε σύγκριση με τις πιο 

πρόσφατες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (31 Δεκεμβρίου 2017), εκτός από την υιοθέτηση των 

παρακάτω νέων προτύπων και διερμηνειών που ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η 

Ιανουαρίου 2018. 

Οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού 

κόστους. 

Η επένδυση στην συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εκτός από  την αρχική της αναγνώριση στο ιστορικό 

κόστος λογίζεται με την μέθοδο της καθαρής θέσης. 

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ και όλα τα κονδύλια 

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

πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

2.2 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου 2018 έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») και παρουσιάζουν 

εύλογα την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας με βάση την αρχή της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

 

2.3 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Τα μακροοικονομικά στοιχεία και η πορεία των αγορών στο κλείσιμο του 2017 και στις αρχές του 2018 

μόνο θετικά μηνύματα μεταφέρουν αναφορικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ακόμα πιο 

σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, η ανάπτυξη του 2017 και 

κυρίως του 2018 εδράζεται όχι μόνο στον τουρισμό αλλά και στη μεταποίηση, στο εμπόριο αγαθών και 

υπηρεσιών και στις εξαγωγές. 

Οι θετικές αυτές οικονομικές επιδόσεις είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, καθώς η πορεία της οικονομίας το 

2018 θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την πορεία της ανάπτυξης σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 

http://www.admie.gr/
http://www.admieholding.gr/
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και σίγουρα για τα έτη έως το 2020.  

Παράλληλα με την αναπτυξιακή προσπάθεια που αναμένεται να κορυφωθεί το τρέχον έτος, ιδιαίτερη 

προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αποφυγή κινδύνων οι οποίοι θα μπορούσαν δυνητικά να εκτρέψουν 

την ελληνική οικονομία από την αναπτυξιακή τροχιά. Οι δύο βασικοί κίνδυνοι είναι η μετάβαση και 

διαχείριση της μετα-μνημονιακής εποχής, καθώς και οι συζητήσεις αναφορικά με τη διευθέτηση του 

ελληνικού χρέους. Και τα δύο αυτά ζητήματα παρά το γεγονός ότι παρουσιάζουν πολύπλοκες τεχνικές 

πλευρές, έχουν αποκτήσει έντονο πολιτικό χρώμα και χαρακτήρα γεγονός που δημιουργεί κίνδυνο 

εγκλωβισμού τους σε πολιτικούς συσχετισμούς και συμβιβασμούς, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 

γεγονός που ενδέχεται να εντείνει αντί να εξομαλύνει τη μεταβλητότητα στο ελληνικό οικονομικό σκηνικό. 

Η περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητος, το 

πρώτο εξάμηνο του 2018, σε συνδυασμό με την περαιτέρω βελτίωση της κατατάξεως του ελληνικού 

αξιόχρεου από τους διεθνείς οίκους αξιολογήσεως αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την περαιτέρω 

αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων, έτσι ώστε η προσφυγή στις αγορές να μην οδηγήσει εκ 

νέου σε αύξηση του κόστους δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου. 

Έπειτα από τρία χρόνια στασιμότητας, η ελληνική οικονομία ανέκαμψε ουσιαστικά το 2017 και αναμένεται 

να ενισχυθεί περαιτέρω το 2018, επιτυγχάνοντας ρυθμό αναπτύξεως άνω του 2%. Η διατήρησή του, 

ωστόσο, σε μακροχρόνιο ορίζοντα προϋποθέτει την ενίσχυση εκείνης της συνιστώσας του ΑΕΠ που έχει 

το ισχυρότερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, δηλαδή της επενδυτικής δαπάνης. Η τελευταία παραμένει 

ασθενική, παρά το γεγονός ότι όλοι οι δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών έχουν ανακάμψει σημαντικά. 

Η ελάφρυνση, όμως, του δημοσίου χρέους με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα επιτρέψει την 

αναπροσαρμογή και εκλογίκευση των τεθέντων στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα, σε συμφωνία 

με τους εταίρους, ώστε να διευκολυνθεί η παραμονή της χώρας σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά και να 

επαναπροσδιορισθεί το μίγμα δημοσιονομικής πολιτικής, το οποίο σήμερα στηρίζεται κυρίως στη 

φορολόγηση και τον περιορισμό του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Τούτο, σε συνδυασμό με το 

πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, δύναται να διαμορφώσει τις συνθήκες 

για τη σταδιακή μετάβαση του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας από αυτό που στηρίζεται στην 

κατανάλωση σε εκείνο που βασίζεται στην επενδυτική δαπάνη και τον εξαγωγικό προσανατολισμό. 

 

2.4 ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής 

εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές Περιόδου που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2018 ή μεταγενέστερα. Η 

επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται 

παρακάτω: 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2018 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την 

ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα 

αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό 

μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των 

συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από τον 

πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

δεν έχει αλλάξει σε σχέση με  τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεμβρίου 2016. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 
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επίδρασης του ΔΠΧΑ 9, καθώς  η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου στο μέλλον μπορεί να έχει σημαντική 

επίδραση στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» αποτελεί το νέο 

πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων 

επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά 

τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. 

Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν 

από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα 

μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Οι 

απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και 

ζημιών από την πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν 

παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες 

γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά 

με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των 

υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το ΔΠΧΑ 15 

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεμβρίου 2016. 

Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15, καθώς η εφαρμογή του εν 

λόγω προτύπου στο μέλλον μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές της 

καταστάσεις. 

Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του 

ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την 

εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται 

μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον 

εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει 

να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου.  Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018 και υιοθετήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017. 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4».  

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2016, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις στο 

πρότυπο ΔΠΧΑ 4 ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου 

προτύπου χρηματοοικονομικών μέσων (ΔΠΧΑ 9), πριν από την εφαρμογή του νέου τροποποιημένου από 

το συμβούλιο  ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και αναβολή. Το 

τροποποιημένο πρότυπο θα: 

• δίνει την δυνατότητα στις εταιρείες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίσουν στα λοιπά 

συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή στη ζημία, την αστάθεια (ή τις τυχόν αποκλίσεις) που μπορεί να 

προκύψει (ουν) όταν το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια. 

• παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται με τις ασφάλειες, 

μια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 μέχρι το 2021. Οι οντότητες οι οποίες 

θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 

για τα χρηματοοικονομικά μέσα. 
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Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2018 και από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3η Νοεμβρίου 2017. 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας  

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 το οποίο αντικαθιστά το ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις». 

Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη 

πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 

16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο 

μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με 

διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας.  

Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά 

τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17.  Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις 

μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό 

χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η 

Οκτωβρίου 2017. 

Η Εταιρεία εξετάζει την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 στις Χρηματοοικονομικές 

της Καταστάσεις 

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»  

Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 

4.  

To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης 

αποτίμησης και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.  

Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο ιστορικό 

κόστος αλλά στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση: 

 

• αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση 

επικαιροποιημένες παραδοχές,  

• προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των 

συμβάσεων και  

• εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την 

έκδοση των ασφαλιστήριων συμβολαίων. 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2021 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10  (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 

(Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά 

περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του 

Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, είναι 

ότι ολόκληρο το κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε 

αφορούν σε μια θυγατρική ή όχι).  Ένα μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή 

περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δε συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά 
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στοιχεία αφορούν σε μια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόμηση και 

επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών”  

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά 

με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή 

που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του 

ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί 

εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά 

ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από 

παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η 

τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 

2016,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική 

επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς 

Η τροποποίηση διαγράφει τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από 

το Προσάρτημα Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν 

είναι πλέον απαραίτητες. 

Δ.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του σκοπού του 

προτύπου. 

Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι ορισμένες από τις 

γνωστοποιήσεις , ισχύουν για τις συμμετοχές της οντότητας  που έχουν ταξινομηθεί ως διακρατούμενες 

προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.  Η 

τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2017.  Ως κατεχόμενα για πώληση, ως κατεχόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες 

σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες». 

ΔΛΠ 28 «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που 

κατέχεται από μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης 

οντότητας  που πληροί τις προϋποθέσεις να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

είναι διαθέσιμη για κάθε μια επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση.  

ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι μια 

οικονομική οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και 

μόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο  
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πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της 

διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές» 

Η Διερμηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την είσπραξη 

ή την πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο 

νόμισμα όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη 

νομισματική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η 

οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο.  Σύμφωνα με τη 

διερμηνεία, η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, 

είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης των μη νομισματικών προπληρωμών του περιουσιακού 

στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή 

εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη. 

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος» 

Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία), τις 

φορολογικές βάσεις, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές 

ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς ορθότητα των 

φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται: 

• εάν οι φορολογικές χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό την παραδοχή 

ότι οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών 

πληροφοριών: 

• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), 

των φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποίητων 

πιστώσεων φόρου και των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές και  

 • η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις 

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο τον Δεκεμβρίου του 

2017,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική 

επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες  

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας 

επιχείρησης που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίμηση των 

συμφερόντων που είχε προηγουμένως στην επιχείρηση αυτή.  

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι μια οντότητα που συμμετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού 

τον έλεγχο μιας κοινής επιχείρησης μπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της 
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οποίας η δραστηριότητά αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα 

συμφέροντα στην κοινή επιχείρηση που κατείχε προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ νέου. 

ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος 

Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει 

όλες τις φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων στα αποτελέσματα, στα 

άλλα συνολικά εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική 

συναλλαγή από την οποία προέκυψαν τα διανεμόμενα κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα.  

ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού 

στοιχείου  παραμείνει σε εκκρεμότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιμο για 

τηνπροοριζόμενη χρήση ή πώληση του, τότε το υπόλοιπο του δανεισμού αυτού θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται στα κεφάλαια του γενικού δανεισμού κατά  τον υπολογισμό του επιτοκίου 

κεφαλαιοποίησης. 

 

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) « Χρηματοοικονομικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωμής με αρνητική 

αποζημίωση» 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 9 ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με χαρακτηριστικά προπληρωμής τα οποία 

επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος σε μια σύμβαση είτε να εξοφλήσει είτε να 

εισπράξει αποζημίωση για τον πρόωρο τερματισμό της σύμβασης, να μπορούν να αποτιμώνται στο 

αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει 

η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις. 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και 

κοινοπραξίες» 

Το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η 

εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 9 ισχύει μόνο για συμμετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα πρέπει να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 στα άλλα συμφέροντα σε συγγενείς 

και κοινοπραξίες, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων συμφερόντων στα οποία δεν 

εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής 

επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και κοινοπραξίες. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει 

η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις. 

2.5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών πληροφοριών απαιτεί από τη Διοίκηση να προβαίνει σε εκτιμήσεις, 
κρίσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη 
γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία αναφοράς ,καθώς και τα 
έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται κατά τις υπό εξέταση χρήση. Οι εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης 
αναθεωρούνται κατ’ έτος. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις και 
κρίσεις αυτές.  
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Οι σημαντικότερες κρίσεις και εκτιμήσεις αναφορικά με γεγονότα ,των οποίων η εξέλιξη θα μπορούσε να 
μεταβάλει ουσιωδώς τα κονδύλια των Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών,  είναι οι εξής: 

 

- Έλεγχος της ΑΔΜΗΕ ΑΕ 

Το ΔΠΧΑ 10- “Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις” καθορίζει ότι ένας επενδυτής ελέγχει μια εταιρεία 
όταν μπορεί να κατευθύνει τις σημαντικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Αυτό συμβαίνει όταν ο επενδυτής 
έχει όλα τα ακόλουθα: 

• δύναμη επί της Εταιρείας 

• έκθεση ή δικαιώματα σε μεταβλητές αποδόσεις από τη συμμετοχή του στην εταιρεία 

• τη δυνατότητα να ασκήσει τη δύναμή του επί της Εταιρείας για να επηρεάσει το ποσό των 
αποδόσεών του 

Με βάση το ΔΠΧΑ 11 – “Από κοινού συμφωνίες”, έλεγχος από κοινού υπάρχει όταν βάσει σύμβασης, οι 
αποφάσεις για την κατεύθυνση των σημαντικών δραστηριοτήτων μιας Εταιρείας απαιτούν την ομόφωνη 
συγκατάθεση των μερών που ασκούν τον κοινό έλεγχο. 

Οι σχέσεις, τα δικαιώματα των μετόχων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και o τρόπος άσκησης αυτών των δικαιωμάτων 
, καθορίζεται από τη Σύμβαση Μετόχων ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με το Νόμο 4389. Τα κύρια σημεία που 
καθορίζουν την άσκηση ελέγχου επί των σημαντικών δραστηριοτήτων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ συνοψίζονται 
παρακάτω: 

Σύνθεση και λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου («Δ.Σ.»): Το Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ ΑΕ αποτελείται 
από εννέα (9) μέλη, τα οποία ορίζονται ως ακολούθως: 

• τρία (3) μέλη υποδεικνύονται από την Εταιρεία, 

• τρία (3) μέλη υποδεικνύονται από την SGEL («SGEL»), 

• δύο (2) μέλη υποδεικνύονται από τη «ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», 

• ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από τους υπαλλήλους του ΑΔΜΗΕ. 
 

Για τη συνήθη απαρτία του Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ ΑΕ απαιτείται η παρουσία πέντε (5) μελών, με υποχρεωτική 
συμμετοχή τουλάχιστον ενός (1) Συμβούλου που έχει υποδειχθεί από την SGEL και αυξημένη απαρτία 
επτά (7) μελών και πλειοψηφία που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα (1) μέλος υποδειχθέν από την Εταιρεία 
και ένα (1) μέλος υποδειχθέν από την SGEL, για τη λήψη επί θεμάτων μείζονος σπουδαιότητας για τη 
λειτουργία και προώθηση του σκοπού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ,όπως για παράδειγμα την έγκριση των 
επιχειρηματικών σχεδίων και προϋπολογισμών, τη διάθεση σημαντικών στοιχείων, τη λήψη και χορήγηση 
σημαντικών δανείων και εγγυήσεων, τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ., την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
και σύναψη μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων και άλλα. 

 

Διορισμός βασικών διοικητικών στελεχών:  

Διευθύνων Σύμβουλος:  Η Εταιρεία ορίζει και παύει το Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ, με την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της SGEL. Σε περίπτωση διαφωνίας της SGEL, η Εταιρεία 
υποδεικνύει τρεις (3) επιπλέον υποψηφίους στην SGEL, προκειμένου να επιλέξει έναν εντός επτά (7) 
ημερών, διαφορετικά ο ΑΔΜΗΕ προβαίνει σε μειοδοτικό διαγωνισμό διάρκειας το πολύ επτά (7) ημερών 
για το διορισμό Ειδικού Συμβούλου Προσλήψεων για το σκοπό αυτό. Ο Ειδικός Σύμβουλος Προσλήψεων 
υποβάλλει στην Εταιρεία και την SGEL λίστα πέντε (5) επιπλέον υποψηφίων και κάθε μία απορρίπτει από 
δύο (2) υποψηφίους σε διαδοχικούς γύρους, μέχρι να απομείνει ένας, ο οποίος και διορίζεται Διευθύνων 
Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ. Η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζεται με βάση την πρακτική της 
σχετικής αγοράς. 

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Οικονομικός Διευθυντής (CFO) και αναπληρωτής Οικονομικός 
Διευθυντής: Σε περίπτωση που  ο διορισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν προκύπτει μέσω της 
συνδρομής του προαναφερθέντος Ειδικού Συμβούλου Προσλήψεων, ο αναπληρωτής Διευθύνων 
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Σύμβουλος και ο Οικονομικός Διευθυντής υποδεικνύονται από την SGEL. Στην περίπτωση αυτή, η 
Εταιρεία διορίζει τον αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή. Σε αντίθετη περίπτωση (ήτοι, διορισμού 
Διευθύνοντος Συμβούλου κατόπιν ανάθεσης σε Ειδικό Σύμβουλο Προσλήψεων, κατά τα παραπάνω 
αναφερόμενα), ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και ο Οικονομικός Διευθυντής υποδεικνύονται από 
την Εταιρεία, ενώ η SGEL διορίζει τον αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή. Η Εταιρεία ορίζει και παύει το 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, με την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της SGEL , ενώ ο 
αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και ο Οικονομικός Διευθυντής υποδεικνύονται από την SGEL. Σε 
περιπτώσεις διαφωνίας σχετικά με το πρόσωπο του Διευθύνοντος Συμβούλου , αυτός καθορίζεται με τη 
βοήθεια εξωτερικού συμβούλου προσλήψεων και η Εταιρεία υποδεικνύει τον αναπληρωτή Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και τον Οικονομικό Διευθυντή. 

Ειδικά θέματα Γενικής Συνέλευσης («Γ.Σ.»): Απαιτείται αυξημένη απαρτία κατ’ ελάχιστον 80% του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 80% των παριστάμενων μετόχων για τη λήψη 
απόφασης Γ.Σ. επί σειράς θεμάτων μείζονος σπουδαιότητας όπως π.χ. την αύξηση ή μείωση του 
μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, την τροποποίηση του 
καταστατικού ή των ειδικών θεμάτων Δ.Σ. και Γ.Σ., για τα οποία απαιτούνται αυξημένα ποσοστά απαρτίας 
και πλειοψηφίας τη λύση, εκκαθάριση, διορισμό διαχειριστή ή εκκαθαριστή, τη συγχώνευση, διάσπαση ή 
άλλο εταιρικό μετασχηματισμό, την τροποποίηση των δικαιωμάτων των μετόχων και άλλα. 

Συναίνεση και επίλυση περιπτώσεων αδυναμίας λήψης αποφάσεων: Προβλέπονται διαδικασίες και 
δεσμεύσεις που να διασφαλίζουν τον εύρυθμο τρόπο λήψεων αποφάσεων με τη συγκατάθεση τόσο της 
Εταιρείας όσο και της SGEL. 

Για σκοπούς παρουσίασης και επιμέτρησης της επένδυσης στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε, βάσει των παραπάνω, η 
διοίκηση της Εταιρείας έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ΑΔΜΗΕ ΑΕ τελεί υπό τον κοινό έλεγχο της 
Εταιρείας με την SGEL, όπως αυτός ορίζεται από το ΔΠΧΑ 11 – “Από κοινού συμφωνίες”. 

- Απομείωση της συμμετοχής στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ  

Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά σε κάθε ημερομηνία αναφοράς την ύπαρξη ή μη ενδείξεων απομείωσης της 
συμμετοχής στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ και αν τέτοιες ενδείξεις διαπιστωθούν, η συμμετοχή ελέγχεται για 
απομείωση, όπως περιγράφεται στη Σημείωση 3. Η διοίκηση δεν θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις 
απομείωσης για την ημερομηνία αναφοράς 31/03/2018. 

 

2.6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων 

Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται 
σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες ίσχυαν κατά την ημερομηνία των 
συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία αναφοράς 
προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας αυτής. Τα 
κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές αυτές, περιλαμβάνονται στα λοιπά έσοδα ή έξοδα 
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

Ενσώματα πάγια 

Τα ενσώματα πάγια περιλαμβάνουν έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό και αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος 
κτήσης τους μείον σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις. Σε περίπτωση απόσυρσης ή πώλησης, η αξία 
κτήσεως και οι αποσβέσεις, διαγράφονται. Κάθε κέρδος ή ζημία που προκύπτει από τη διαγραφή 
περιλαμβάνεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Η απόσβεσή τους  λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου 
απόσβεσης και εντός Περιόδου πέντε ετών. 

Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου εντός της οποίας 
πραγματοποιούνται.  

΄Αυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα. Τα λογισμικά προγράμματα 
αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις. Σε περίπτωση 
απόσυρσης ή πώλησης, η αξία κτήσεως και οι αποσβέσεις, διαγράφονται. Κάθε κέρδος ή ζημία που 
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προκύπτει από τη διαγραφή περιλαμβάνεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Η απόσβεση του λογισμικού 
λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου απόσβεσης και εντός Περιόδου πέντε ετών. 

Απομείωση Μη Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 

Η Εταιρεία σε κάθε ημερομηνία σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, εκτιμά την ύπαρξη ή μη 
ενδείξεων απομείωσης των περιουσιακών της στοιχείων. Οι ενδείξεις αυτές σχετίζονται κυρίως με απώλεια 
αξίας του περιουσιακού στοιχείου σε μεγαλύτερο ποσό από το αναμενόμενο, τις μεταβολές στην αγορά, 
τεχνολογία, το νομικό καθεστώς, τη φυσική κατάσταση του παγίου και αλλαγή στη χρήση. Σε περίπτωση 
όπου υπάρχουν ενδείξεις, η Εταιρεία υπολογίζει το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Η 
ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης 
αξίας πώλησης του περιουσιακού στοιχείου ή της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (μετά την αφαίρεση 
των εξόδων διάθεσης) και της αξίας λόγω περιόδου. 

Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται σε επίπεδο εξατομικευμένου περιουσιακού στοιχείου , εκτός εάν το 
περιουσιακό στοιχείο αυτό δεν παράγει ταμειακές εισροές ,οι οποίες να είναι ανεξάρτητες από αυτές άλλων 
περιουσιακών στοιχείων ή ομάδας περιουσιακών στοιχείων. Όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού 
στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, τότε θεωρείται ότι η αξία του έχει απομειωθεί και 
προσαρμόζεται στο ύψος του ανακτήσιμου ποσού του. Η αξία λόγω περιόδου υπολογίζεται ως η παρούσα 
αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας ένα προ φόρου επιτόκιο 
προεξόφλησης, το οποίο αντανακλά τρέχουσες εκτιμήσεις της χρονικής αξίας του χρήματος και τους 
κινδύνους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο. Η εύλογη αξία πώλησης (μετά την 
αφαίρεση των εξόδων διάθεσης) προσδιορίζεται βάσει της τιμής του περιουσιακού στοιχείου σε ενεργή 
αγορά και αν δεν υπάρχει τέτοια, με την εφαρμογή μοντέλου αποτίμησης. Οι ζημίες απομείωσης 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα περιόδου. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εξετάζεται το κατά πόσο 
ζημίες απομείωσης που είχαν αναγνωριστεί στο παρελθόν υφίστανται πλέον ή έχουν μειωθεί. Εάν 
υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, πραγματοποιείται επαναπροσδιορισμός του ανακτήσιμου ποσού του 
περιουσιακού στοιχείου. Ζημίες απομείωσης οι οποίες έχουν αναγνωριστεί στο παρελθόν αντιλογίζονται, 
μόνο σε περίπτωση όπου υπάρχουν αλλαγές στις εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό 
του ανακτήσιμου ποσού από την αναγνώριση της τελευταίας ζημίας απομείωσης.  

Το αυξημένο υπόλοιπο του περιουσιακού στοιχείου που προκύπτει από τον αντιλογισμό της ζημίας 
απομείωσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το υπόλοιπο που θα είχε προσδιοριστεί (μείον αποσβέσεις), εάν η 
ζημία απομείωσης δεν είχε αναγνωριστεί στο παρελθόν. Ο αντιλογισμός της απομείωσης αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσματα περιόδου. 

Απαιτήσεις και δάνεια 

Αφορά σε χρηματοοικονομικά προϊόντα με  προσδιοριζόμενες ροές τα οποία δεν είναι εισηγμένα σε 
ενεργή αγορά. Αυτά τα στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη ή ζημίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσεως όταν τα σχετικά 
κονδύλια διαγράφονται ή απόμειώνονται, καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης. 

Απομείωση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων  

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς τα δεδομένα αναφορικά με το αν η αξία ενός 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μίας ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
έχει απομειωθεί.   

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

Εφόσον υφίστανται αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης απαιτήσεων και δανείων που αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος, (πχ. οικονομική κατάσταση του χρεώστη, δικαστικές αποφάσεις κλπ) το ποσό της 
ζημίας απομείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και της 
παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (μη συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών 
ζημιών που δεν έχουν πραγματοποιηθεί). Οι ταμειακές ροές προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας το αρχικό 
πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού στοιχείου (το πραγματικό επιτόκιο που υπολογίστηκε κατά 
την αρχική αναγνώριση του στοιχείου). Το υπόλοιπο του στοιχείου αυτού μπορεί να απομειωθεί είτε  μέσω 
διαγραφής είτε μέσω αναγνώρισης πρόβλεψης. Η τρέχουσα αξία του χρηματοοικονομικού στοιχείου 
μειώνεται μέσω χρησιμοποίησης πρόβλεψης και η ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα 
περιόδου. Η Εταιρεία αρχικά εξετάζει εάν υφίστανται αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης σε επίπεδο 
εξατομικευμένων στοιχείων τα οποία θεωρούνται σημαντικά, ενώ τα στοιχεία τα οποία δεν θεωρούνται 
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σημαντικά ομαδοποιούνται και εξετάζονται στο σύνολο τους. Σε περίπτωση που συμπεραίνεται ότι δεν 
υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ύπαρξης απομείωσης για κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο, ανεξάρτητα από 
την σημαντικότητα του, το στοιχείο αυτό συμπεριλαμβάνεται στην αξιολόγηση απομείωσης ομάδων 
περιουσιακών στοιχείων με παρόμοιους πιστωτικούς κινδύνους. Εξατομικευμένα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία  τα οποία εξετάζονται για απομείωση και για τα οποία ζημίες απομείωσης συνεχίζουν να 
αναγνωρίζονται, δεν συμπεριλαμβάνονται σε ομαδοποιημένη εξέταση στοιχείων. Εάν σε μεταγενέστερη 
χρήση, το ποσό της απομείωσης μειωθεί και η μείωση αυτή μπορεί να συσχετισθεί με κάποιο γεγονός το 
οποίο έλαβε χώρα μεταγενέστερα της αναγνώρισης της ζημίας απομείωσης, το ποσό της ζημίας που 
αναγνωρίστηκε στο παρελθόν αντιλογίζεται. Μεταγενέστεροι αντιλογισμοί ζημιών απομείωσης 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα περιόδου κατά τον βαθμό όπου το υπόλοιπο του στοιχείου δεν 
υπερβαίνει το αναπόσβεστο  κόστος του κατά την ημερομηνία του αντιλογισμού. 

Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις (ή κατά περίπτωση το μέρος μιας χρηματοοικονομικής απαίτησης ή 
το μέρος μίας ομάδας χρηματοοικονομικών απαιτήσεων) από-αναγνωρίζονται όταν (1) τα δικαιώματα για 
την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει, (2) η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών 
πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού, αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρέωση προς 
τρίτους να τα εξοφλήσει πλήρως χωρίς σημαντική καθυστέρηση υπό την μορφή σύμβασης μεταβίβασης 
και (3) η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο 
ενεργητικού ,ενώ παράλληλα είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή 
(β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο 
του συγκεκριμένου στοιχείου. Όπου η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων 
από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού , αλλά παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού 
αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής της Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. 
Η συνεχιζόμενη συμμετοχή , η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου στοιχείου, 
αποτιμάται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του 
μέγιστου ποσού που μπορεί η Εταιρεία να κληθεί να καταβάλλει. Όταν η συνεχιζόμενη συμμετοχή είναι 
υπό τη μορφή δικαιωμάτων αγοράς και/ή πώλησης επί του στοιχείου ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένου 
και δικαιωμάτων που διακανονίζονται ταμειακά), ο βαθμός συνεχιζόμενης εμπλοκής της Εταιρείας είναι η 
αξία του μεταβιβαζόμενου στοιχείου που δύναται η Εταιρεία να επαναγοράσει, με εξαίρεση την περίπτωση 
ενός δικαιώματος πώλησης του στοιχείου το οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόμενη 
συμμετοχή της Εταιρείας περιορίζεται στην χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του μεταβιβαζόμενου 
στοιχείου και της τιμής άσκησης του δικαιώματος. 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 

Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται 
στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, μόνο όταν η Εταιρεία έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και 
προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να 
διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. 

Έντοκα Δάνεια και Πιστώσεις 

Τα δάνεια και οι πιστώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος, το οποίο αντανακλά την εύλογη αξία του 
ληφθέντος ποσού μειωμένη κατά τα έξοδα σύναψης των σχετικών δανειακών συμβάσεων. 
Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου των πραγματικών επιτοκίων. 
Για τον υπολογισμό του αναπόσβεστου κόστους λαμβάνονται υπόψη κάθε είδους έξοδα έκδοσης δανείων 
και πιστώσεων. 

Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές, βάσει συμβάσεων ή τεκμαιρόμενες 
υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών 
πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. 
Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία αναφοράς και προσαρμόζονται προκειμένου να 
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αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της 
υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, 
αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά 
οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις ,αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 

 

 

 

 

 

 

Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος) 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 

Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει το φόρο εισοδήματος που προκύπτει  βάσει των  
κερδών της Εταιρείας, όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές δηλώσεις ,καθώς και προβλέψεις για 
πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύμφωνα 
με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές κατά την 
ημερομηνία κατάρτισης της Χρηματοοικονομικής Θέσης. 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε όλες 
τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων μεταξύ 
της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές 
διαφορές, εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από την αρχική 
αναγνώριση υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε μία 
συναλλαγή, η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε 
το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο 
κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των 
μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών 
ζημιών. Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στην περίπτωση που αυτή προκύπτει από 
την αρχική αναγνώριση στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν αποτελεί 
συνένωση εταιρειών και τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το 
φορολογητέο κέρδος ή ζημία. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επανεκτιμώνται σε κάθε 
ημερομηνία κατάρτισης της Χρηματοοικονομικής Θέσης και μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται 
πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη, έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων 
από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να 
είναι σε ισχύ τη χρήση που η απαίτηση θα ανακτηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους 
φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την 
ημερομηνία κατάρτισης της Χρηματοοικονομικής Θέσης. Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία 
τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήματα καταχωρείται απ’ ευθείας στα 
λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

Αναγνώριση Εσόδων 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία 
και τα σχετικά ποσά μπορούν να  μετρηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα από την συμμετοχή της Εταιρείας στον 
Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) λογίζονται στη χρήση που 
αφορούν αφού εγκριθούν από το αρμόδιο όργανο της Γενικής Συνέλευσης.  

Μισθώσεις  
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Ο καθορισμός του κατά πόσο μία συναλλαγή εμπεριέχει μίσθωση ή όχι βασίζεται στην ουσία της 
συναλλαγής κατά την ημερομηνία σύναψης της σχετικής σύμβασης, δηλαδή κατά πόσο η εκπλήρωση της 
συναλλαγής εξαρτάται από τη χρησιμοποίηση ενός ή περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων ή κατά πόσο 
η συναλλαγή εκχωρεί δικαιώματα περιόδου του περιουσιακού στοιχείου.  

Η Εταιρεία ως μισθωτής 

Περιπτώσεις μισθώσεων περιουσιακών στοιχείων από τρίτους όπου η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει όλους 
τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του περιουσιακού στοιχείου αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές 
και τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά τη 
διάρκεια της μίσθωσης. 

Η Εταιρεία ως εκμισθωτής 

Περιπτώσεις εκμισθώσεων περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους όπου η Εταιρεία δεν μεταβιβάζει όλους 
τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας ενός περιουσιακού στοιχείου αντιμετωπίζονται ως 
λειτουργικές και τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή 
βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Συμμετοχή σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 

Η συμμετοχή στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ, αναγνωρίστηκε αρχικά στην εύλογη αξία της κατά την ημερομηνία 

απόκτησης των μετοχών δηλαδή την 31/03/2017, ποσού € 491.770.000 βάσει αποτίμησης από την 

ελεγκτική εταιρεία «Deloitte» που έγινε αποδεκτή από τη Διοίκηση και έχει δημοσιευθεί κατ’ άρθρο 9 παρ. 

4 και 6 ,σε συνδυασμό με άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, το οποίο αποτελεί αντικείμενο εισφοράς 

σε είδος από την ΔΕΗ ΑΕ στην Εταιρεία, με ισόποση αναγνώριση μετοχικού κεφαλαίου. Μεταγενέστερα η 

συμμετοχή λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης ως Κοινοπραξία κατά την έννοια του ΔΠΧΑ 11 – “Από 

κοινού συμφωνίες”, με την Εταιρεία να αναγνωρίζει στα αποτελέσματα και τα λοιπά συνολικά έσοδά της την 

αναλογία της (51%) επί των καθαρών κερδών και λοιπών συνολικών εσόδων της συμμετοχής, αντίστοιχα. 

Η διαφορά ανάμεσα στην εύλογη αξία και τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων της συμμετοχής κατά την 

αρχική αναγνώριση, δεν κατανέμεται σε περιουσιακά στοιχεία της συμμετοχής και συνεπώς δεν 

αποσβένεται αλλά ελέγχεται για ενδείξεις απομείωσης . 

Συνοπτικά η αρχική αναγνώριση της συμμετοχής υπολογίστηκε ως εξής:  

Εύλογη αξία συμμετοχής στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε 491.770 

  

Λογιστική αξία ιδίων κεφαλαίων ΑΔΜΗΕ την 31/03/2017 912.701 

Αναλογία Εταιρείας (51%) 465.478 

Υπερβάλλον τίμημα που δεν κατανέμεται σε περιουσιακά στοιχεία 26.292 
 

3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΘΕΣΗΣ 

Οι επενδύσεις της Εταιρείας, αφορούν την 51% συμμετοχή στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ που περιγράφεται 
στη Σημείωση 1 και αναγνωρίστηκε αρχικά στην εύλογη αξία της ποσού € 491.770.000 βάσει αποτίμησης 
από την ελεγκτική εταιρεία «Deloitte» που έγινε αποδεκτή από τη Διοίκηση και έχει δημοσιευθεί κατ’ άρθρο 
9 παρ. 4 και 6 ,σε συνδυασμό με άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, το οποίο αποτελεί αντικείμενο 
εισφοράς σε είδος από την ΔΕΗ ΑΕ στην Εταιρεία. Η εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση , θεωρείται 
το τεκμαρτό κόστος της συμμετοχής,  η οποία μεταγενέστερα λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, 
όπως περιγράφεται στη ανωτέρω σημείωση.  

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

(ποσά σε χιλ. ευρώ)                                                                    

                                                                                                      31/3/2018 31/12/2017 

Αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία - 491.770 

Υπόλοιπο Επένδυσης 31/12/2017 519.572             - 
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Αναλογία επί των αποτελεσμάτων 15.896 24.024 

Αναλογία επί των λοιπών συνολικών εσόδων - 3.778 

Υπόλοιπο  535.468 519.572 

 

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

 

 

 

 

 

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικές Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την χρήση που παρουσιάζεται 
σχετικά με την συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ, όπως απαιτείται από το ΔΠΧΑ 12 παράρτημα β παράγραφος 
β12: 

 

 

 

 
 
 
 
 

(ποσά σε ευρώ) 
1/1 - 

31/03/2018 
1/4 – 

31/12/2017 
   

Κύκλος εργασιών 56.722.466,44 190.951.114,48 
Καθαρά κέρδη μετά 
φόρων 31.167.960,55 47.106.005,56 
Λοιπά συνολικά έσοδα - 7.407.496 

Συγκεντρωτικά 
συνολικά εισοδήματα 31.167.960,55 54.513.501,59 

   
   

4. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

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

 

Αμοιβές προσωπικού 31/03/2018 

Αμοιβές προσωπικού 22 
Αμοιβές Δ.Σ. 1 

Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ΑΔΜΗΕ 
ΑΕ 
 
 31/3/2018 31/12/2017 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 1.598.712 1.607.412 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.171.977 2.131.272 

 2.770.689 3.738.684 

Ίδια κεφάλαια 998.382 967.214 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 945.670 976.588 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 826.637 1.794.882 

 2.770.689 3.738.684 
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Εργοδοτικές εισφορές 7 

Σύνολο  30 

 
 
 
Για το 1ο Τρίμηνο του 2018 οι αμοιβές για παραστάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ανήλθαν σε 1,2 
χιλιάδων Ευρώ. 

 

5. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

5.1.ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

 
(Ποσά σε €) 

Έπιπλα   Σύνολο 

 και Σκεύη     

Αξία κτήσης                     6.143       6.143  

Σωρευμένες αποσβέσεις                     (891)       (891) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2017 5.253   5.253 

     
 
  

  
Έπιπλα 

  
 

Σύνολο 
 και Σκεύη    

Αξία κτήσης                     6.706       6.706  

Σωρευμένες αποσβέσεις                    (1.274)    (1.274) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.03.2018 5.432   5.432 

 

 

5.2. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 Λογισμικά  Σύνολο 
 Προγράμματα   

Αξία κτήσης 
                   

10.135  
                

  10.135  
Σωρευμένες αποσβέσεις                 (1.325)                   (1.325) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2017 8.810 8.810 

 

 Λογισμικά    Σύνολο 
 Προγράμματα     

Αξία κτήσης 
                  

10.730  
  

   
 10.730  

Σωρευμένες αποσβέσεις                 (1.933)     (1.933) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.03.2018 8.797     8.797 

 

 

6. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

(Ποσά σε €) 
 

01/01- 
31/03/2018 

 
 
 

Μέσος όρος απασχολούμενου  
 

προσωπικού  
 

                              3 
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Ενοίκια 1.995 
Επισκευές και συντηρήσεις 363 

Σύνολο 2.358 

 
7. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Το μεγαλύτερο μέρος των αμοιβών τρίτων περιλαμβάνει έξοδα λογιστών, τεχνικών και λοιπών τρίτων. 

 

8. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 

Το ποσό των χιλίων Ευρώ αφορά χαρτόσημο μισθωμάτων και λοιπούς φόρους τέλη. 

 

9.  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ/ ΕΣΟΔΑ 

Στο κονδύλι των αποτελεσμάτων περιόδου απεικονίζεται ποσό εσόδου 17.χιλ ευρώ που αφορά 
πρόβλεψη χρηματοοικονομικών εσόδων για το 1ο Τρίμηνο 2018 από τα διαθέσιμα που έχουν κατατεθεί 
στο λογαριασμό μας στην ΤτΕ. 

 

Εντός της χρήσης 2018 εκταμιεύθηκε το ποσό των 11 χιλιάδων ευρώ τα οποία αφορούν προσόδους 
από την μερίδα που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 15, παράγραφος 1 του Ν. 2469/97 όπως ισχύει περί Κοινού Κεφαλαίου τα οποία είχαν 
αναγνωριστεί ως έσοδα της χρήσης 2017 . 

 

10. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ  

Το κονδύλι της κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου λοιπά έξοδα περιλαμβάνει έξοδα στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.ΑΑ.) αναφορικά με δικαιώματα διαπραγμάτευσης καθώς και λοιπά 
έξοδα για την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χ.Α.Α.  

 

11. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ) 

Το ποσό των 561 χιλ ευρώ που περιλαμβάνεται στις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από το Ελληνικό 
Δημόσιο αφορά παρακρατηθέν φόρο 15% για το προμέρισμα που δόθηκε εντός της περιόδου 2017 
και το οποίο προβλέπεται να συμψηφιστεί με τον φόρο εισοδήματος της χρήσης του 2018 το δεύτερο 
εξάμηνο του 2019 . 

 

Στις βραχυπρόθεσμες λοιπές απαιτήσεις το ποσό των 87 χιλ. ευρώ αφορά απαίτηση από ΦΠΑ, 
παρακρατούμενο φόρο 15% από καταθέσεις και δεδουλευμένα χρηματοοικονομικά έσοδα. 

 

12. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας είναι σε 
ευρώ σε λογαριασμό της Εθνικής Τραπέζης 
και στην Τράπεζα της Ελλάδος, δεν υπάρχουν 
δεσμεύσεις επ’ αυτών πέραν των capital 

controls.  

Τον Νοέμβριο του 2017, η Εταιρεία κατέθεσε το ποσό των Ευρώ 2,2 εκ., στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15, παράγραφος 1 του Ν. 2469/97 όπως ισχύει περί Κοινού 
Κεφαλαίου.   

Το υπόλοιπο ποσού Ευρώ 2,131 εκ ποσό το οποίο περιλαμβάνεται στα ανωτέρω χρηματικά  
διαθέσιμα.  

Τα διαθέσιμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος 
χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για την σύναψη 

 
 31/03/2018 31/12/2017 

Καταθέσεις όψεως 2.136 2.181 

Σύνολο 2.136 2.181 
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βραχυχρόνιων πράξεων διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας και συγκεκριμένα συμφωνιών αγοράς και 
επαναπώλησης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου. 

Με τον τρόπο αυτόν, τα μεταφερόμενα κεφάλαια διασφαλίζονται πλήρως και είναι άμεσα ή εντός 
ολίγων ημερών διαθέσιμα στους φορείς, ενώ μέσω των ανωτέρω βραχυχρονίων πράξεων 
εξασφαλίζονται για τους φορείς ελκυστικές αποδόσεις, οι οποίες ανήλθαν για το 2017, σε περίπου 
3,18%.  

13. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε τετρακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια οχτακόσιες 
σαράντα χιλιάδες (491.840.000) ευρώ , διαιρούμενο σε 232.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές 
ονομαστικής αξίας 2,12 ευρώ εκάστη και καταβλήθηκε ως κατωτέρω:  

 

Α. Με καταβολή μετρητών ποσού εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00) στον υπ’αριθμ. 10400351143 
Λογαριασμό της Εταιρείας που τηρεί στην Εθνική Τράπεζα, στις 30 Μαρτίου εκ μέρους της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. 

Β. Σύμφωνα με το από 31 Μαρτίου 2017 πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής που συνετάγη και 
υπεγράφη μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΗ Α.Ε.  και Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της 
Εταιρείας, παραδόθηκε στην Εταιρεία ο υπ’αριθμ. 1 οριστικός μετοχικός τίτλος εκδόσεως ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε., στον οποίο ενσωματώνονται οι μετοχές με αυξ.αριθμ. από τον αριθμό 1 έως τον αριθμ. 
19.606.539, ήτοι ποσό τετρακοσίων ενενήντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων 
ευρώ (491.770.000), το οποίο αντιστοιχεί στην ισόποση αποτίμηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίόυ 
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ αποτίμηση την οποία υπογράφει η ελεγκτική εταιρεία «Deloitte» και έχει δημοσιευθεί 
κατ’ άρθρο 9 παρ. 4 και 6 σε συνδυασμό με άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, και το οποίο 
αποτελεί αντικείμενο εισφοράς σε είδος από την ΔΕΗ ΑΕ στην Εταιρεία. 

Το υπ’αριθμ. 4/31.03.2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που πιστοποιεί την 
πλήρη ως ανωτέρω κάλυψη και καταβολή του ιδρυτικού Μετοχικού Κεφαλαίου στην Εταιρεία 
καταχωρήθηκε με την υπ’αριθμ. 998571 καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 18 Μαΐου 2017. 

 

14.ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

Στα λοιπά αποθεματικά περιλαμβάνεται ποσό ύψους 3.778 χιλ. που αφορά αναλογία 51% επί των 
λοιπών εισοδημάτων – αναλογιστικά κέρδη βάσει του ΔΛΠ 19 της συγγενούς ΑΔΜΗΕ Α.Ε για την 
προηγούμενη χρήση. 

 

15. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο που απεικονίζεται στον ισολογισμό της 31.03.2018 στις εμπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις της Εταιρείας αφορά κυρίως μη ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τρίτους (Λογιστές, 
έξοδα Χρηματιστηρίου κτλ)  που εξοφλούνται εντός του επόμενου μηνός.   

 

16.ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Το ποσό των 3.730.905 ευρώ αποτελεί προμέρισμα για την χρήση 2017 ως προς το ποσοστό της 
συμμετοχής (51%) στο κεφάλαιο της συγγενούς (ΑΔΜΗΕ Α.Ε). Το προμέρισμα δόθηκε στις 
12/10/2017, βάσει της υπ’ αριθμ. 45 απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ  στις 
21 Αυγούστου 2017. 
 
Το ποσό αντιστοιχεί στην συμμετοχή της Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών επί του 50% των καθαρών 
κερδών του ΑΔΜΗΕ Α.Ε βάσει λογιστικής κατάστασης που κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ για το α’ τρίμηνο 
2017.Αφού εγκριθεί το μέρισμα από την Τακτική Γενική Συνέλευση της συγγενούς θα αναγνωριστεί 
στα αποτελέσματα της Χρήσης. 
 



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.) 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η 

ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 
 
(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

25 
 

17.ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Δεν υπάρχουν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

18.ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Εντός των επόμενων μηνών αναμένεται να δοθεί μέρισμα για την χρήση 2017 από την συγγενή εταιρία 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ αφού εγκριθεί από ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της συγγενούς εταιρείας. 

19.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ Κ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) 

Για την χρήση 2017 και την τρέχουσα η εταιρεία έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των ορκωτών 
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται 
σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μέχρι τις 30.09.2018 , 
ωστόσο η διοίκηση εκτιμά ότι δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιαστικές αλλαγές στις φορολογικές 
υποχρεώσεις της Εταιρείας όπως αυτές απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
περιόδου . 

Η εταιρεία δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος καθώς το μοναδικό έσοδο της είναι το μέρισμα της 
συγγενούς το οποίο και θα οριστικοποιηθεί στην επόμενη εταιρική χρήση μετά και την έγκριση από 
την Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και θα ενταχθεί στο άρθρο 48 του Ν. 4172/2013 ως 
απαλλασσόμενο έσοδο. Καθόσον για την είσπραξη αυτού του μερίσματος δε θα οφείλεται φόρος 
εισοδήματος, η διαφορά λογιστικής - φορολογικής βάσης καθίσταται μόνιμου χαρακτήρα και συνεπώς 
δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος. Για το υπόλοιπο της διαφοράς των βάσεων 
δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος στο ενδεχόμενο πώλησης της συμμετοχής 
καθόσον η Eταιρεία δεν προτίθεται να προβεί σε πώληση της συμμετοχής της στο ορατό μέλλον". 

 

20.ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

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

 

                                                1.1.2018 -31.03.2018     

Κέρδη  μετά από φόρους                                                                  15.849 
 
Κέρδη που αναλογούν στους  Μετόχους                                           15.849 
  
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών                        232.000.000 
  
Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη 
ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)                                                                 0,068 

 
 

21.ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία προς 

γνωστοποίηση. 

 


