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Η ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας από τη σελίδα 11 έως και τη σελίδα 
32 εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 14.09.2017. 
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Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                             (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 
 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρεία 
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε.  (εφεξής Εταιρεία), που εδρεύει 
στην Αθήνα, οδός Μηλιώνη, αρ. 8: 
 

1. Ιάσων Ρουσόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων 
Σύμβουλος 

2. Δημήτριος Τσέκερης  του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
3. Σωμάκος Λάμπρος του Λεωνίδα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
4. Καραθοδώρου Βάια του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
5. Καρακατσάνης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
ειδικώς προς τούτο ορισθέντες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

υπό την ως άνω ιδιότητά μας, δηλώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: 
 
(α) η ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας για την περίοδο 01.02-30.06.2017, η 
οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή 
τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα περιόδου και 
συνολικών εσόδων της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του 
Ν. 3556/2007 και 
(β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

 
 

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2017 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΜΕΛΟΣ ΔΣ 
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Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης  

για την περίοδο από 1η Φεβρουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στη χρονική περίοδο των πρώτων πέντε μηνών 

της τρέχουσας χρήσης 2017 (01.02-30.06.2017) και παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών 

Α.Ε. Στην Έκθεση περιγράφονται τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τους πρώτους 

πέντε μήνες της τρέχουσας χρήσης 2017 και η επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις, οι 

κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η εταιρεία, ενώ παρατίθενται και ποιοτικού 

χαρακτήρα στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του. Τέλος, περιλαμβάνονται οι 

σημαντικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων προσώπων.  

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 και την απόφαση 

8/754/14.04.2016 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και συνοδεύει την ενδιάμεση 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση της αυτής περιόδου. 

 

I. Επισκόπηση αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου 2017 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 που συστάθηκε η εταιρεία και εισήλθε στην  οργανωμένη αγορά του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε € 8.174 χιλ. ευρώ. Τα κέρδη ανά μετοχή της 
εταιρείας ανήλθαν σε €0,035. 

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης περιλαμβάνουν το μερίδιο συμμετοχής της εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε  
κέρδη € 8,97 εκατ. από το 51% της συμμετοχής μείον λειτουργικά έξοδα 798 χιλιάδες ευρώ  που 
πραγματοποιήθηκαν κατά την σύσταση της εταιρείας, την σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου και τα 
έξοδα εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο.  

Σε επίπεδο ισολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στις 30.06.2017 ήταν € 298 χιλ .Τα ίδια 
κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε € 500 χιλ. 

Το σύνολο των δανείων ανήλθαν στις 30.06.2017 σε € 831 χιλ. Το ποσό του δανείου περιλαμβάνει 
δάνειο από την εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε που δόθηκε εντός του μηνός Ιουνίου για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών της εταιρείας. Το ποσό του δανείου θεωρείται μακροπρόθεσμο καθώς η αποπληρωμή του θα 
ξεκινήσει στις 30.11.2018 βάσει της δανειακής σύμβασης. 

Αναφορικά με τις ανωτέρω συναλλαγές του α’ εξαμήνου 2017 διευκρινίζονται τα εξής: 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας αφορούν, κυρίως, σε συμβατικές υποχρεώσεις προς συμβούλους για την 
εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ Α.Ε.) οι οποίες εξοφλήθηκαν εντός του μηνός 
Ιουλίου. 

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της εταιρείας , κατά την περίοδο 01.02-
30.06.2017 ανήλθαν σε 33 χιλ. ευρώ.  

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (και τις 
οικογένειες αυτών). 

Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω έχουν πραγματοποιηθεί με τους συνήθεις όρους της 
αγοράς. 
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II. Κυριότεροι κίνδυνοι  - Αβεβαιότητες. 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας επηρεάζονται από τα παρακάτω είδη κινδύνου:  

 

Κίνδυνος επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας 

Κατά την ημερομηνία σύνταξης των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, μοναδική δραστηριότητα 

της Εταιρείας αποτελεί η συμμετοχή της στην εταιρεία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής «ΑΔΜΗΕ» ή «Συγγενής» ή «Διαχειριστής») και μοναδική πηγή 

εσόδων το μέρισμα που θα λαμβάνει από αυτή.  

Ενδεχόμενοι περιορισμοί στην καταβολή ή την είσπραξη μερίσματος ή ενδεχόμενη αδυναμία καταβολής 

μερίσματος ή καταβολή μειωμένου μερίσματος από τη Συγγενή δύνανται να οδηγήσουν σε αδυναμία 

κάλυψης από την Εταιρεία των λειτουργικών και λοιπών της εξόδων. Ως εκ τούτου η Εταιρεία ενδέχεται 

να αναζητήσει κεφάλαια από τραπεζικό δανεισμό ή από τους μετόχους της μέσω αύξησης μετοχικού 

κεφαλαίου. Αναφορικά με τον τραπεζικό δανεισμό δεν μπορεί να δοθεί καμία διαβεβαίωση ότι η Εταιρεία 

θα μπορέσει να εξασφαλίσει επαρκή τραπεζική χρηματοδότηση ή ότι η χρηματοδότηση αυτή θα 

πραγματοποιηθεί με ευνοϊκούς εμπορικά όρους. Επιπλέον, σε περίπτωση που η Συγγενής απαιτηθεί να 

προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και προκειμένου η Εταιρεία να διατηρήσει το ποσοστό της 

στην Συγγενή, θα πρέπει να καλύψει τουλάχιστον το 51% της αύξησης, ως κατέχουσα το 51% του 

μετοχικού κεφαλαίου της Συγγενούς. Σε μια τέτοια περίπτωση η Εταιρεία ενδέχεται να μην διαθέτει τα 

απαιτούμενα κεφάλαια και να τα αναζητήσει από τραπεζικό δανεισμό ή από τους μετόχους της μέσω 

αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 

 Βάσει της Συμφωνίας Μετόχων ΑΔΜΗΕ, μετά την αφαίρεση του προβλεπόμενου στο νόμο ποσοστού 

για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, τα καθαρά κέρδη του ΑΔΜΗΕ διανέμονται στους μετόχους 

ως μέρισμα κατ’ αρχήν μόνο μέχρι ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τούτων. Σημειώνεται ότι αν τα 

καθαρά αποτελέσματα της χρήσης είναι αρνητικά, δεν διανέμεται μέρισμα στους μετόχους. Επίσης, η 

διανομή μερίσματος από τον ΑΔΜΗΕ πέραν του προαναφερθέντος ποσοστού (50%) επί των καθαρών 

κερδών επιτρέπεται μόνο εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) έχουν 

σχηματιστεί όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα ετήσια αποθεματικά, (β) τα διαθέσιμα μετρητά που θα 

απομείνουν ανέρχονται σε ποσό τουλάχιστον €30 εκ. κατά το έτος καταβολής του υπερβάλλοντος 31 

μερίσματος και (γ) με βάση τις προβλέψεις του επιχειρηματικού σχεδίου ο ΑΔΜΗΕ θα δύναται να 

διατηρεί μετρητά τουλάχιστον ποσού €30 εκ. κατ’ έτος για τα επόμενα πέντε (5) έτη από τη διανομή του 

υπερβάλλοντος μερίσματος, διατηρώντας παράλληλα επαρκή κεφαλαιακή δομή και υγιή πιστοληπτική 

ικανότητα, σύμφωνα με τα πρότυπα της αγοράς. 

 Περαιτέρω περιορισμοί στη δυνατότητα του ΑΔΜΗΕ για τη διανομή μερίσματος δύνανται να απορρέουν 

από συμβάσεις χρηματοδότησης που έχει ή ενδέχεται να συνάψει ο ΑΔΜΗΕ, επιβάλλοντας την 

υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών ή/και προεξόφλησης μέρους της 

χρηματοδότησης ως προϋπόθεση της διανομής μερίσματος πέραν του ελάχιστου προβλεπόμενου στο 

νόμο. Δεδομένου ότι, το εισπραττόμενο από τον ΑΔΜΗΕ μέρισμα θα αποτελεί τη μοναδική πηγή 

εσόδων της Εταιρείας, ενδεχόμενη μη καταβολή μερίσματος ή καταβολή μειωμένου μερίσματος από τον 

ΑΔΜΗΕ, δύναται να έχει άμεση επίπτωση στη λειτουργία της Εταιρείας με αποτέλεσμα η Εταιρεία να 

πρέπει να αναζητήσει κεφάλαια από τραπεζικό δανεισμό ή από τους μετόχους της μέσω αύξησης 

μετοχικού κεφαλαίου. Μια τέτοια περίπτωση συνέτρεξε εντός της χρήσης 2017, κατά την οποία η 

Εταιρεία δεν θα εισπράξει μέρισμα από τη Συγγενή δεδομένου ότι βάσει της Συμφωνίας Μετόχων 

ΑΔΜΗΕ το μέρισμα του ΑΔΜΗΕ για την εν λόγω χρήση προβλέπεται να καταβληθεί στην απερχόμενο 

μέτοχο ΔΕΗ, με εξαίρεση το μέρισμα σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ στις 24.08.2017. 
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Προκειμένου να καλύψει τα λειτουργικά και λοιπά έξοδά της, η Εταιρεία προέβη την 09.06.2017 σε 

σύναψη έντοκου δανείου από τη ΔΕΗ, μέχρι συνολικού ποσού €1,3 εκ., το οποίο είναι αποπληρωτέο 

την 30.11.2018. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι προς εξασφάλιση της αποπληρωμής του εν λόγω δανείου, 

η Εταιρεία εκχώρησε λόγω ενεχύρου στη ΔΕΗ την απαίτησή της για τα μερίσματα που δικαιούται να 

λαμβάνει από τον ΑΔΜΗΕ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποπληρωμής 

του εν λόγω δανείου από την Εταιρεία, η ΔΕΗ θα δύναται, κατ’ ενάσκηση των δικαιωμάτων της ως 

ενεχυρούχου δανείστριας, να εισπράττει απευθείας η ίδια από τον ΑΔΜΗΕ τα διανεμόμενα προς την 

Εταιρεία μερίσματα, μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης κάθε απαίτησης της ΔΕΗ από το ως 

άνω δάνειο. Σε τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία δεν θα εισπράττει τα διανεμόμενα από τον ΑΔΜΗΕ 

μερίσματα μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε απαίτησης της ΔΕΗ από το ως άνω δάνειο. 

 Επιπλέον, η Συγγενής ενδέχεται να χρειαστεί, για τους λόγους που περιγράφονται στην ενότητα 

«Κίνδυνοι που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της ΑΔΜΗΕ» να προβεί σε αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου , το 51% της οποίας θα πρέπει να καλύψει η Εταιρεία προκειμένου να διατηρήσει 

το ποσοστό της στη Συγγενή. Σε μια τέτοια περίπτωση η Εταιρεία ενδέχεται να μην διαθέτει τα 

απαιτούμενα κεφάλαια και να πρέπει να τα αναζητήσει από τραπεζικό δανεισμό ή από τους μετόχους 

της. Αναφορικά με τον τραπεζικό δανεισμό, δεν μπορεί να δοθεί καμία διαβεβαίωση ότι η Εταιρεία θα 

μπορέσει να εξασφαλίσει επαρκή τραπεζική χρηματοδότηση τη στιγμή που την χρειάζεται ή ότι η 

χρηματοδότηση αυτή θα πραγματοποιηθεί με ευνοϊκούς εμπορικά όρους 

 

Κίνδυνοι που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της ΑΔΜΗΕ 

 Η Συγγενής είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους που σχετίζονται με οικονομικές και πολιτικές συνθήκες τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορικά με τις συνθήκες στην Ελλάδα, η υλοποίηση 

του Τρίτου Προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να εγγυηθεί 

την προσδοκώμενη επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε εδραιωμένη τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. 

Επιπροσθέτως, τυχόν παράταση της ύφεσης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της πολιτικής αστάθειας, 

καθώς και σε αναβίωση του κινδύνου για έξοδο της Ελλάδας από τη ζώνη του Ευρώ. Δεδομένου ότι η 

δραστηριότητα της Συγγενούς ασκείται στην Ελλάδα, οι μακροοικονομικές συνθήκες και οι πολιτικές 

εξελίξεις στην χώρα επηρεάζουν άμεσα και σε σημαντικό βαθμό την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα 

αποτελέσματα και τη γενική χρηματοοικονομική κατάσταση της Συγγενούς. 

 Η αδυναμία επίτευξης συμφωνίας επί των όρων επέκτασης του Δευτέρου Προγράμματος μεταξύ της 

ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Ε.Ε.»), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (εφεξής «οι Θεσμοί»), οδήγησε στη λήξη του 

Δεύτερου Προγράμματος την 30η Ιουνίου 2015, χωρίς να επιτευχθεί μετάβαση σε νέο πρόγραμμα 

οικονομικής βοήθειας ικανό να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, ώστε να ανταποκριθεί στις εξωτερικές οικονομικές της υποχρεώσεις. Σε συνέχεια 

περαιτέρω διαπραγματεύσεων με τους Θεσμούς, η Ελληνική Δημοκρατία συμφώνησε σε ένα 

πρόγραμμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για την παροχή 

περαιτέρω ενίσχυσης της σταθερότητας. Η εν λόγω ενίσχυση συνοδεύεται από το Τρίτο Πρόγραμμα 

οικονομικής προσαρμογής (εφεξής «Τρίτο Πρόγραμμα»). 

 Ο σκοπός του Τρίτου Προγράμματος είναι να καλύψει τις εξωτερικές χρηματοδοτικές ανάγκες της 

Ελλάδας μέχρι τα μέσα του 2018 και να ενθαρρύνει την επιστροφή της χώρας σε πορεία βιώσιμης 

ανάπτυξης. Περιλαμβάνει πρόσθετα μέτρα, τα οποία έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τη σταθερότητα 

του ελληνικού τραπεζικού τομέα, και θέτει στόχους που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της 

δημοσιονομικής βιωσιμότητας και την επαναφορά της χώρας σε πορεία οικονομικής ανάπτυξης. Στην 

περίπτωση που το Τρίτο Πρόγραμμα δεν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα ή η Ελληνική 

Δημοκρατία και οι Θεσμοί αδυνατούν να συνεχίσουν να συμφωνούν ως προς μια βιώσιμη λύση για το 
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χρέος και μια βιώσιμη δημοσιονομική προσαρμογή της Ελλάδας, η ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας 

δεν θα είναι εφικτή. Η εν λόγω εξέλιξη αναμένεται να δημιουργήσει πολιτική αστάθεια και να αναβιώσει 

στους επενδυτές τον κίνδυνο μιας πιθανής εξόδου της Ελλάδας από τη ζώνη του Ευρώ. Σημειώνεται ότι 

το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2016 

εκτιμάται στα €314,9 δις, έναντι €311,7 δις στο τέλος του 2015 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου 

21.04.2017). Το εν λόγω χρέος ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (εφεξής «ΑΕΠ») 

είναι το υψηλότερο μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., καθώς ανήλθε σε 179,0% το 2016, έναντι 177,4% το 

2015 .  

Τέτοιου είδους δυσμενείς μακροοικονομικές εξελίξεις και άλλα γεγονότα εκτός της σφαίρας επιρροής της 

Συγγενούς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτός του ελέγχου της ελληνικής κυβέρνησης, μπορούν να 

οδηγήσουν σε αύξηση των επιτοκίων δανεισμού στην ελληνική οικονομία. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την 

αύξηση του κόστους δανεισμού της Συγγενούς επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο άμεσα την 

κερδοφορία της και το μέρισμα που θα καταβάλλει στην Εταιρεία. Επίσης, η ως ανωτέρω αύξηση του 

κόστους δανεισμού στην ελληνική οικονομία σε συνδυασμό με μια γενικότερη επιδείνωση των 

προοπτικών της ιδιωτικής οικονομίας, μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση του 

Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Συστήματος 5 (εφεξής «ΔΠΑ»). Τυχόν καθυστέρηση στην 

υλοποίηση του ΔΠΑ ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση στα μελλοντικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ, καθώς θα 

μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις παραμέτρους καθορισμού τους με βάση την απόφαση της 

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (εφεξής «ΡΑΕ») υπ’ αρ. 340/2014 «Μεθοδολογία υπολογισμού 

απαιτούμενου εσόδου του διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας». 

Ειδικότερα, ενδεχόμενη καθυστέρηση στην υλοποίηση του ΔΠΑ θα μπορούσε να μειώσει το ύψος της 

μελλοντικής Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης του ΑΔΜΗΕ και, συνεπώς, των μελλοντικών 

Επιτρεπόμενων Εσόδων και Απαιτούμενων Εσόδων του ΑΔΜΗΕ, όπως αυτά υπολογίζονται με βάση 

την καθοριζόμενη στην ως άνω απόφαση της ΡΑΕ Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου 

Εσόδου του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής το 

«ΕΣΜΗΕ» ή «Σύστημα» ή «Σύστημα Μεταφοράς»). Σημειώνεται ότι, με βάση το άρθρο 13 της ως άνω 

υπ’ αρ. 340/2014 απόφασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του 

Διαχειριστή του Συστήματος, σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί σημαντικά τα οικονομικά, νομικά ή 

πραγματικά δεδομένα που είχαν ληφθεί υπόψη κατά την έγκριση του Επιτρεπόμενου Εσόδου, δύναται 

να διενεργηθεί έκτακτη αναθεώρησή του, μετά από σχετικό αίτημα του ΑΔΜΗΕ, το οποίο υποβάλλεται 

είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε μετά από σχετική υπόδειξη ή σύσταση της ΡΑΕ. Η εν λόγω 

ενδεχόμενη μείωση στα μελλοντικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ μπορεί να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις 

στην επιχειρηματική δραστηριότητα και την κερδοφορία του ΑΔΜΗΕ, καθώς και στο μέρισμα που θα 

καταβάλλει ο ΑΔΜΗΕ στην Εταιρεία.  

Η δραστηριότητα του ΑΔΜΗΕ υπόκειται σε αυστηρό και περίπλοκο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, 

που αφορά την εκ μέρους του διαχείριση του ΕΣΜΗΕ, και σε αυξημένες εποπτικές υποχρεώσεις. 

Ενδεχόμενες μεταβολές του σχετικού θεσμικού πλαισίου μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τα 

αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και την χρηματοοικονομική θέση του ΑΔΜΗΕ και κατά συνέπεια το 

διανεμόμενο μέρισμα. Επίσης ενδέχεται να προκαλέσουν κεφαλαιακές ανάγκες στη Συγγενή τις οποίες 

θα κληθούν να καλύψουν οι μέτοχοι της Συγγενούς μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

 Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση για τη λειτουργία και 

ανάπτυξη της Εταιρείας. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας μέσω της παρακολούθησης 

και προγραμματισμού των ταμειακών της ροών, και δρα κατάλληλα μέσω της εξασφάλισης  κατά το 

δυνατόν επαρκών πιστωτικών ορίων και ταμειακών διαθεσίμων, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την 

επιμήκυνση της μέσης διάρκειας ζωής του χρέους του και τη διαφοροποίηση των πηγών 

χρηματοδότησης. Η εταιρεία αναμένεται να λάβει προμέρισμα από τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. το οποίο επαρκεί 

για την κάλυψη των χρηματοοικονομικών αναγκών της.  
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III. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2017 εκταμιεύθηκε δάνειο από την ΔΕΗ Α.Ε. ποσού 831 χιλ. 

ευρώ με δυνατότητα εκταμίευσης έως του ποσού των 1,3 εκατ. 

Δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 1 Φεβρουαρίου έως 

30 Ιουνίου 2017 έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.admieholding.gr 

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2017 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

Ο Πρόεδρος 

Ιάσων Ρουσόπουλος 
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Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας ‘’ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ’’ 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας 

‘’ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ’’, της 30
ης

 Ιουνίου 2017 και τις 

σχετικές συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 

καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, 

καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση 

συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την 

κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη 

είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 

«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον 

Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα 

που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή 

αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς 

μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει 

στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 

έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα 

μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων 

της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη 

συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

Αθήνα,  15 Σεπτεμβρίου 2017 

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14421  Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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Δ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 
 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ                          

(ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.) 

 

Ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 

για την περίοδο από 1 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ.     30/6/2017 

          

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:         

Ενσώματα πάγια  5                     5  

΄Αυλα περιουσιακά στοιχεία   5                     5  

Επενδύση που λογιστικοποιείται με την μέθοδο της καθαρής 
θέσης 

  3  
    

      500.742  

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                       2  

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  
  

    
    

   500.755  

          

Κυκλοφορούν ενεργητικό:         

Λοιπές απαιτήσεις   11                   51 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα    12                 298  

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού                    349  

  

  

    

  

Σύνολο ενεργητικού 
    

501.104 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
 

  
      

 Ίδια κεφάλαια:         

 Μετοχικό κεφάλαιο   13           491.840  

 Κέρδη εις νέο                  8.174  

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    
  

    
    

   500.014  

          

 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:         

 Μακροπρόθεσμος δανεισμός    14                 831  

 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων                      831  

          

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:         

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις     9,15                 259 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων                    259  

          

Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων   
  

    
 

501.104 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 

    

        

  Σημ.   
1/2/2017-

30/06/2017 

        

 
          

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

         3             8.972  

                    8.972  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ:           

   Αμοιβές προσωπικού       4                  56  

   Παροχές τρίτων       6                    2  

   Αμοιβές τρίτων       7                185  

   Φόροι – τέλη     8                  32  

   Χρηματοοικονομικά έξοδα     9                    3  

   Λοιπά έξοδα        10                520  

                       798  

            

ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ                    8.174  

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ                   8.174  

            

            

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά 
από φόρους 

          

        0,00 

            

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
περιόδου μετά από φόρους 

          

                  8.174  

 
 

Κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή         €  0,035 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

    

  
 1/2/2017-
30/06/2017  

    

  Ταμει Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   

  Κέρδη προ φόρων            8.174  

  Προσαρμογές για:   

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

         (8.972) 

   Λειτουργικό κέρδος (ζημιά) προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 

           
  (798) 

    (Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων           (53) 

    Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων             259 

Καθαρές ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες              (592) 

        

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   

    Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων                (11) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες               (11) 

        

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

  Είσπραξη μετοχικού κεφαλαίου  70 

    Δάνειo από ΔΕΗ ΑΕ              831  

Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες              901  

Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων              298  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, έναρξης περιόδου  
                     

-    

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τέλους περιόδου              298  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Μετοχικό Κέρδη   Σύνολο 
  κεφάλαιο εις νέο   ιδίων 
        κεφαλαίων 

Υπόλοιπο  01/02/2017 - -   - 

          
Αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 
Σύστασης εταιρείας 

    

Εισφορά με μετρητά 70   70 
Εισφορά εις είδος 491.770   491.770 
     

Καθαρά κέρδη περιόδου - 8.174  8.174 
 

Υπόλοιπο  30/06/2017 491.840           8.174    500.014  



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.) 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

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

διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.». 

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.2.1.2, 2.2). 

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 οικονομικές καταστάσεις είναι οι πρώτες που δημοσιεύει η εταιρεία από την ημερομηνία 

σύστασης της που ήταν η 01/02/2017. 

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

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

Η παρούσα ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση εγκρίθηκε από το Διοικητικό 

Συμβούλιο στις 14 Σεπτεμβρίου 2017. Είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας: 

www.admieholding.gr 

 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση καλύπτει την περίοδο από 1 

Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017. Η ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχει 

συνταχθεί σύμφωνα με εκείνα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») που είτε 

είχαν εκδοθεί και ίσχυαν την περίοδο σύνταξης αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης (Σεπτέμβριος 2017), είτε είχαν εκδοθεί και είχαν πρόωρα υιοθετηθεί.  

Η παρούσα ενδιάμεση οικονομική έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. 

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. 

 

 

http://www.admieholding.gr/
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2.2 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») και παρουσιάζει 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 

Οι εξελίξεις κατά την διάρκεια κυρίως του έτους 2017 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

σχετικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας ως σήμερα, 

διατηρούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. 

Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, εξακολουθούν να υφίστανται έως την ημερομηνία εγκρίσεως 

των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ενώ οι επιμέρους διατάξεις εφαρμογής τους τροποποιούνται 

κατά περίπτωση με την έκδοση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου. 

Με βάση τα ανωτέρω, αναμένεται ότι θα υπάρξει σταδιακή ομαλοποίηση του οικονομικού 

περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα καθώς 

δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του νέου Ελληνικού προγράμματος και υπάρχει περίπτωση η 

επιβολή νέων μέτρων για την επίτευξη της αξιολόγησης να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ύφεση. Ο ίδιος 

κίνδυνος υπάρχει και εάν δεν γίνει καθόλου η αξιολόγηση. 

Λαμβάνοντας επίσης υπ’ όψη τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας , καθώς και την υγιή 

χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, αλλά και το 10ετές εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο του 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε που η εταιρεία μας συμμετέχει κατά 51% , τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική 

οικονομία δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά, η 

Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι 

λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν 

επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα. 

 

2.4 ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 

Η σύνταξη Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων απαιτεί από τη Διοίκηση να 

προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού 

και παθητικού, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των 

Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα που 

παρουσιάζονται κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Οι εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης αναθεωρούνται 

κατ’έτος. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. 

 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΝΕΟΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΩΝ  

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1.1.2017 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της 

Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 

διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

Δεν υπάρχουν νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που να είναι υποχρεωτικά για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 01.01.2017. 
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και 

συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το 

μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει 

μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και 

αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η Εταρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 

επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις.  

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, 

κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη 

συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών 

κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να 

προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή 

είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση 

των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για 

αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 

15 στις οικονομικές του καταστάσεις.  

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2019 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. 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. Η 

Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές του 

καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΠΧΑ 17 “Ασφαλιστήρια συμβόλαια” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021) 

Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές  

για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο 

πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου είναι να 

διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την εύλογη 

εικόνα σχετικά με  αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας που 

είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με 

τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό 

κόστος.  Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη 

πραγματοποιηθείσες ζημιές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που 

επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες 

των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται 

από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

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

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

με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά 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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) “Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4 

Ασφαλιστήρια συμβόλαια”  (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο θα α) παρέχει την επιλογή 

σε όλες τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά 

εισοδήματα και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων τις τυχόν αποκλίσεις που θα προκύψουν λόγω της 

εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, και β) 

παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν κυρίως τον κλάδο των ασφαλίσεων, 

την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως 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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από 

τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να 

θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το 
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ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν 

εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η  Διερμηνεία έχει 

εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που 

εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος” (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και 

αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική 

αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της 

λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του 

φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 

τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές. Η Διερμηνεία δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016)  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο ΔΠΧΑ. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 12 “Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες” 

H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των 

γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν 

κατηγοριοποιηθεί 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.  

ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης 

επενδύσεων κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες 

εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία 

κατά την αρχική αναγνώριση. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. 
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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.  

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. 
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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 
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 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 30/06/2017. 

 

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 χρήσης εντός της οποίας 
πραγματοποιούνται.  
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΄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 
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 χρήσης. 

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 χρήσης 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 χρήσης. 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 χρήσης. 

 

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 από-μειώνονται, 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.   
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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 
χρήσης. Η Εταιρεία αρχικά εξετάζει εάν υφίστανται αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης σε επίπεδο 
εξατομικευμένων στοιχείων τα οποία θεωρούνται σημαντικά, ενώ τα στοιχεία τα οποία δεν θεωρούνται 
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 
περίοδο, 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 χρήσης 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. 
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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 
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 
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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  

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

ΘΕΣΗΣ 

Οι επενδύσεις της Εταιρείας, αφορούν την 51% συμμετοχή στην 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 περίοδο που παρουσιάζεται έχει ως εξής: 

 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 

  Αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία 491.770 

Αναλογία επί των αποτελεσμάτων 8.972 

Αναλογία επί των λοιπών συνολικών εσόδων - 

Υπόλοιπο 30.06.2017 500.742 
 

Η αναλογία επί των αποτελεσμάτων αφορά την αναλογία της Εταιρείας στα αποτελέσματα  της εταιρείας 
ΑΔΜΗΕ για το διάστημα από 01.04.2017 έως και 30.06.2017. 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικές Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την περίοδο που 
παρουσιάζεται σχετικά με την ΑΔΜΗΕ ΑΕ: 

 

Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές πληροφορίες 
ΑΔΜΗΕ ΑΕ 
 

 (ποσά σε χιλ €.) 30/6/2017 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 1.607.406 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.388.710 

 
2.996.116 

Ίδια κεφάλαια 930.294 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 922.295 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.143.527 

 
2.996.116 

 

 

(ποσά σε ευρώ) 
1/1 - 

31/03/2017 
1/1 - 

30/06/2017 
   

Κύκλος εργασιών 65.538.268 131.876.369 

Καθαρά κέρδη μετά φόρων 14.631.248 32.224.312 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα 14.631.248 32.224.312 
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4. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

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

 

Αμοιβές προσωπικού 30/6/2017 

Αμοιβές προσωπικού 13 
Αμοιβές Δ.Σ. 33 
Εργοδοτικές εισφορές 10 

Σύνολο 56 

 
 
 
 
 
 
 

Μέσος όρος 
απασχολούμενου 

προσωπικού 

                                   4  
 

 

5. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

5.1. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

 
(ποσά σε €) 

Έπιπλα Σύνολο 

 
και λοιπός 
εξοπλισμός 

  

Αξία κτήσης 5.541 5.541 

Σωρευμένες αποσβέσεις (175) (175) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30.06.2017 5.366 5.366 

 

5.2. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

(ποσά σε €) 
Λογισμικό  Σύνολο 

Αξία κτήσης 5.440 5.440 

Σωρευμένες αποσβέσεις (109) (109) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30.06.2017 5.331 5.331 

 

 

6. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

 

(Ποσά σε €) 
 

01/02-30/06/17 

Ενοίκια 1.995 
Επισκευές και συντηρήσεις 440 

Σύνολο 2.435 
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7. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Το μεγαλύτερο μέρος των αμοιβών τρίτων περιλαμβάνει έξοδα συμβούλων (νομικών και 
χρηματοοικονομικών)  και ελεγκτών για την σύνταξη του ενημερωτικού ώστε να πραγματοποιηθεί η 
εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 

8. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 

Το ποσό των 32 χιλιάδων αφορά χαρτόσημο δανείου 2,4% επί του ποσού της σύμβασης δανείου 
που έγινε με την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.. 

 

9.  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

Το ποσό των 3 χιλιάδων ευρώ αφορά πρόβλεψη δεδουλευμένων τόκων για το ποσό των 831.000,00 
ευρώ που εκταμιεύθηκε από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) στις 13/06/2017 
με επιτόκιο 7,02% όπως ορίζεται στην δανειακή σύμβαση. 

 

10. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ  

Το κονδύλι της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 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 

Το ποσό των 51 χιλ ευρώ περιλαμβάνει απαίτηση ΦΠΑ ύψους 50 χιλ. και ποσό 1 χιλ. προκαταβολή 
προς προμηθευτές.  

 

12. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

(Ποσά σε €) 
 

 30/6/2017 

Καταθέσεις όψεως 297.716 

Σύνολο 297.716 

 

 

Όλα τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας είναι σε ευρώ σε λογαριασμό της Εθνικής Τραπέζης και δεν 
υπάρχουν δεσμεύσεις επ’ αυτών πέραν των capital controls. 

 

13. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε τετρακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια οχτακόσιες 
σαράντα χιλιάδες (491.840.000) ευρώ 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 
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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. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

Το υπόλοιπο που απεικονίζεται στον ισολογισμό της 30.06.2017 στο κονδύλι του μακροπρόθεσμου 
δανεισμού περιλαμβάνει το υπόλοιπο του δανείου που δόθηκε από την ΔΕΗ για την κάλυψη των 
λειτουργικών εξόδων της εταιρείας για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  

 

Βάσει της σύμβασης του δανείου η αποπληρωμή του δανείου θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2018. 

 

15.  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο που απεικονίζεται στον ισολογισμό της 30.06.2017 στις υποχρεώσεις της εταιρείας 
αφορά κυρίως υποχρεώσεις σε συμβούλους επιχειρήσεων για τον έλεγχο και σύνταξη του 
ενημερωτικού δελτίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.   

 

16. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Η ΔΕΗ υπήρξε συνδεδεμένο μέρος με την εταιρεία ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έως την 19/06/2017 που 
έγινε η εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  

Κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2017, εκταμιεύθηκε δάνειο από την ΔΕΗ Α.Ε. ποσού 
831.000,00 ευρώ με δυνατότητα εκταμίευσης έως του ποσού των 1,3 εκατομμυρίων. 

Δεν υπάρχουν λοιπές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

 

17. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Τα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς και ως την έγκριση των συνημμένων 

Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών είναι τα εξής: 

 Η Εταιρεία αναμένεται να λάβει προμέρισμα για την χρήση 2017 για το ποσοστό της 
συμμετοχής (51%) στο κεφάλαιο του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Το προμέρισμα αναμένεται να δοθεί εντός 
του μηνός Σεπτεμβρίου βάσει της υπ’ αριθμ. 45 απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΑΔΜΗΕ  στις 21 Αυγούστου 2017. Το ποσό του προμερίσματος που θα διανεμηθεί 
αντιστοιχεί στο 50% των καθαρών κερδών του α’ τριμήνου 2017 του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ήτοι, ποσού 
7.315.500 ευρώ.  

 

18. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία προς 

γνωστοποίηση. 

 

 


