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Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή. 



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως και 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα συγκριτικά κονδύλια του Ομίλου δεν περιλαμβάνονται τα Αποτελέσματα της θυγατρικής καθώς συστήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 (σημ.10)   

     Όμιλος  Εταιρεία 

ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Σημ. 
01/01/2019  
30/06/2019 

01/01/2018  
30/06/2018 

 01/01/2019  
30/06/2019 

01/01/2018  
30/06/2018 

Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς 3 116.450 117.142  116.450 117.142 

Έσοδα εκκαθαρίσεων Διαχειριστή 3 351.688 534.457  351.688 534.457 

Έξοδα εκκαθαρίσεων Διαχειριστή 3 (351.688) (534.457)  (351.688) (534.457) 

Λοιπές πωλήσεις 3 9.542 7.635  9.589 7.635 

   125.992 124.777  126.039 124.777 

ΕΞΟΔΑ /(ΕΣΟΔΑ):        

Αμοιβές προσωπικού 4 30.426 37.983  30.231 37.983 

Αποσβέσεις   5  35.666 33.442  35.666 33.442 

Εργολαβικό κόστος   867 344  867 344 

Υλικά και αναλώσιμα    20 632  20 632 

Παροχές τρίτων     1.694 1.328  1.694 1.328 

Αμοιβές τρίτων     2.827 1.812  2.574 1.812 

Φόροι – τέλη   877 911  876 911 

Πρόβλεψη (απελευθέρωση πρόβλεψης) για κινδύ-
νους και έξοδα 

6 (3.539) (21.953)  (3.539) (21.953) 

Λοιπά (έσοδα)  (1.266) (1.763)  (1.249) (1.763) 

Λοιπά έξοδα   4.800 3.355  4.792 3.355 

Συνολικά έξοδα   72.372 56.089  71.932 56.089 

ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ    
  

 
  

ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ              53.620            68.688             54.107            68.688 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  7.1 (6.842) (10.954)  (6.842) (10.954) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 7.2 8.224 4.821  6.810 4.821 

ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ                 55.002               62.555                     54.075               62.555      

Φόρος εισοδήματος   8 (14.970) (18.141)  (14.709) (18.141) 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ   40.032 44.414  39.366 44.414 



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης 
 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως και 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 

 

  Όμιλος  Εταιρεία 

  

01/01/2019  
30/06/2019 

01/01/2018  
30/06/2018 

 01/01/2019  
30/06/2019 

01/01/2018  
30/06/2018 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ  40.032 44.414  39.366 44.414 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα (μη ανακυκλούμενα στα 
αποτελέσματα) 

      

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) βάση ΔΛΠ 19  (288) -  (288) - 

Λοιπά συνολικά κέρδη/(ζημιές) περιόδου, μετά από φό-
ρους           (288) -   (288) - 

Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη(ζημιές) περιόδου 
μετά από φόρους 

 39.744 44.414  39.078 44.414 



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως και 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

 
 
  

Όμιλος  Εταιρεία 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

01/01/2019  
30/06/2019 

01/01/2018  
31/12/2018 

 01/01/2019  
30/06/2019 

01/01/2018  
31/12/2018 

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό: 
Σημ

  
     

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 9 1.705.307 1.671.314  1.705.307 1.671.314 

Ασώματες ακινητοποιήσεις  9 2.524 215  2.524 215 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις  10 - -  200.300 200.000 

Επενδύσεις σε συγγενείς  11 1.021 1.000  1.000 1.000 

 Χρηματ/κα περ. στοιχεία στο αποσβ/νο κόστος  13 3.756 3.756  3.756 3.756 

 Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού – Δικαιώματα χρήσης 
Παγίων 

14,2.4 768 -  768 - 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού    1.713.376 1.676.285  1.913.655 1.876.285 

Κυκλοφορούν ενεργητικό:   
  

 
  

Αποθέματα    55.973 54.207  55.973 54.207 

Εμπορικές απαιτήσεις    15 225.835 715.923  225.835 715.923 

Λοιπές απαιτήσεις   16 24.964 63.248  24.687 63.160 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών   560.781 602.933  359.370 402.639 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού    867.552 1.436.311  665.864 1.235.929 

Σύνολο ενεργητικού    2.580.928 3.112.596  2.579.519 3.112.214 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

Ίδια κεφάλαια:  
     

Μετοχικό κεφάλαιο    38.444 38.444  38.444 38.444 

Τακτικό αποθεματικό    12.828 12.828  12.815 12.815 

Λοιπά αποθεματικά   (13.541) (13.252)  (13.541) (13.252) 

Υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων    650.939 650.939  650.939 650.939 

Αποτελέσματα εις νέο    336.266 339.049  335.343 338.792 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων      1.024.936 1.028.007  1.024.000 1.027.737 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:   
  

 
  

Μακροπρόθεσμος δανεισμός    17 580.514 623.186  580.514 623.186 

Παροχές στο προσωπικό   38.668 40.061  38.668 40.061 

Λοιπές προβλέψεις   18 33.709 37.744  33.709 37.744 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις                125.847 125.928  125.087 125.928 

Συμμετοχές καταναλωτών και επιχορηγήσεις    290.714 294.951  290.714 294.951 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

4.855 8.187  4.855 8.187 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων    
 

1.073.547 1.130.058  1.073.547 1.130.058 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 
      

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις      19  204.565 729.261  204.463 729.259 

Βραχυπρ/σμο μέρος μακροπρ/μου  δανεισμού    17 74.308 63.271  74.308 63.271 

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος    20.000 5.238  19.630 5.128 

Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις    20 46.430 44.693  46.430 44.693 

Έσοδα επόμενων χρήσεων και λοιπά αποθεματικά   21 137.141 112.068  137.141 112.068 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  
 

482.445 954.531  481.972 954.419 

Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων   
 

2.580.928 3.112.596  2.579.519 3.112.214 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης 
 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως και 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  
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Όμιλος  Εταιρεία 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
01/01/2019  
30/06/2019 

01/01/2018  
30/06/2018 

 01/01/2019  
30/06/2019 

01/01/2018  
30/06/2018 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστ/τες 
Σημ

. 
     

Κέρδη προ φόρων   55.002 62.555  54.075 62.555 

Προσαρμογές για:       

Αποσβέσεις παγίων και ασώματων ακινητοποιήσεων  39.903 36.267  39.903 36.267 

Αποσβέσεις συμμετοχών και επιχορηγήσεων   (4.237) (2.825)  (4.237) (2.825) 

Πιστωτικοί τόκοι 6.2  (8.224) (4.821)  (6.810) (4.821) 

Λοιπές προβλέψεις 17 (3.560) (26.714)  (3.539) (26.714) 

Εργολαβικό κόστος ,διαγραφές και λοιπές κινήσεις  1.551 308  1.551 308 

Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείων  476 1.401  476 1.401 

Χρεωστικοί και λοιποί τόκοι-έξοδα  6.1 6.366 10.698  6.366 10.698 

Λειτουργικό κέρδος προ           

μεταβολών κεφαλαίου κίνησης   87.277 76.870  87.785 76.870 

(Αύξηση)/μείωση σε:         

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις   488.927 546.215  488.927 546.215 

Λοιπές απαιτήσεις   40.327 38.940  40.517 38.940 

Αποθέματα   (2.060) (8.509)  (2.060) (8.509) 

Αύξηση/(μείωση) σε:        

Εμπορικές υποχρεώσεις  (524.696) 
(1.101.201

) 
 (524.796) (1.101.201) 

Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα   20.879 99.667  20.879 99.667 

Καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές 
δρασ/τες 

  110.654 (348.017)  111.252 (348.017) 

       

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες        

Είσπραξη τόκων  6.2  6.181 4.614  4.766 4.614 

Είσπραξη επιχορηγήσεων   - 491  - 491 

Επενδύσεις  9 - (3.000)  (300) (3.000) 

Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων  8      (77.723) (16.878)       (77.723) (16.878) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστ/τες  (71.542) (14.772)  (73.256) (14.772) 
        

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες        

Αποπληρωμές δανεισμού   (32.111) (105.000)  (32.111) (105.000) 

Πληρωμές Μερισμάτων  (42.799) (20.176)  (42.799) (20.176) 
Έξοδα σύναψης δανείων  - (4.182)  - (4.182) 

Αντλήσεις δανείων   - 269.000  - 269.000 

Πληρωμή τόκων και λοιπών εξόδων 
  
6.1 

(6.355) (10.698)  (6.355) (10.698) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματ/κές δραστ/τες  (81.265) 128.945  (81.265) 128.945 

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων  (42.152) (233.845)  (43.269) (233.845) 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, έναρξης χρήσης   602.933 771.849  402.639 771.849 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τέλους χρήσης   560.781 538.004  359.370 538.004 



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως και 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕ-
ΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΣ  

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 

Τακτικό Απο-
θεματικό 

 

Υπεραξία ανα-
προσαρμογής 

Παγίων  

Λοιπά Αποθε-
ματικά 

 

Αποτελέ-
σματα εις 

νέο  

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο  31/12/2017 38.444  12.815  639.712  (10.372)  286.615  967.214 

- Επίδραση IFRS 9 -  -  -  -  (2.552)  (2.552) 

Υπόλοιπο  01/01/2018 38.444  12.815   639.712   (10.372)  284.063  964.662 

- Καθαρά κέρδη χρήσης -  -  -  -  85.868  85.868 

- Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) χρήσης, μετά από φό-
ρους 

-  -  11.227  (2.881)  -  8.346 

- Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού -  13  -  -  (13)  - 

- Διανομή μερίσματος -  -  -  -  (30.869)  (30.869) 

Υπόλοιπο  31/12/2018 38.444  12.828  650.939  (13.252)  339.049  1.028.007 

 - Επίδραση IFRS 16 -  -  -  -  (16)  (16) 

Υπόλοιπο  01/01/2019 38.444  12.828   650.939   (13.252)  339.033  1.027.991 

- Καθαρά κέρδη περιόδου -  -  -  -  40.032  40.032 

- Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) περιόδου, μετά από 
φόρους 

- 
 

- 
 

-  (288)  -  (288) 

- Διανομή μερίσματος -  -  -  -  (42.799)  (42.799) 

Υπόλοιπο  30/06/2019 38.444  12.828  650.939  (13.541)  336.266  1.024.936 

  



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως και 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 

Τακτικό Απο-
θεματικό 

 

Υπεραξία α-
ναπροσαρμο
γής Παγίων  

Λοιπά Απο-
θεματικά 

 

Αποτελέ-
σματα εις νέο 

 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο  31/12/2017 38.444  12.815  639.712  (10.372)  286.615  967.214 

 - Επίδραση IFRS 9 -  -  -  -  (2.552)  (2.552) 

Υπόλοιπο  01/01/2018 38.444  12.815   639.712   (10.372)  284.063  964.662 

- Καθαρά κέρδη χρήσης -  -  -  -  85.598  85.598 

- Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) χρήσης, μετά από 
φόρους 

-  -  11.227  (2.881)  -  8.346 

- Διανομή μερίσματος -  -  -  -  (30.869)  (30.869) 

Υπόλοιπο  31/12/2018 38.444  12.815  650.939  (13.252)  338.792  1.027.737 

 - Επίδραση IFRS 16 -  -  -  -  (16)  (16) 

Υπόλοιπο  01/01/2019 38.444  12.815   650.939   (13.252)  338.776  1.027.721 

- Καθαρά κέρδη περιόδου -  -  -  -  39.366  39.366 

- Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) περιόδου, μετά από 
φόρους 

- 
 

- 
 

- 
 

(288) 
 

- 
 

(288) 

- Διανομή μερίσματος -  -  -  -  (42.799)  (42.799) 

Υπόλοιπο  30/06/2019 38.444  12.815  650.939  (13.541)  335.343  1.024.000 

 

Η Εταιρεία με την υπ’ αριθμ.46/19.04.2019  Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε την διανομή μερίσματος, για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018, σε ποσοστό 50% των καθαρών κερ-

δών, που αντιστοιχεί στο ποσό των σαράντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ (€ 42.798.959), από τα φορολογημένα κέρδη της χρήσεως από 

01.01.2018 έως 31.12.2018, το οποίο και καταβλήθηκε ολοσχερώς εντός της τρέχουσας περιόδου. 
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή. 



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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1. ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ( ή «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «η Εται-

ρεία») αποτελεί συνέχεια της εταιρείας ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που ιδρύθηκε στην Ελλάδα 

το 2000 κατόπιν αλλαγής της επωνυμίας της με το υπ’ αριθμ. 10787/11.10.2011 ΦΕΚ και η λειτουργία της οποίας 

διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.  

Τον Σεπτέμβριο του 2018, η Εταιρεία συνέστησε κατά συμμόρφωση των αποφάσεων 816/2018 και 838/2018 τη 

θυγατρική με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙ-

ΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ( ή «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION ΑΕΕΣ. Το μετοχικό κεφάλαιό της ανέρχεται σε Ευρώ 

200.000.000 (διακόσια εκατομμύρια ευρώ) και καταβλήθηκε ολοσχερώς το ίδιο έτος. Σκοπός και αντικείμενο της 

θυγατρικής είναι κυρίως η χρηματοδότηση και κατασκευή του έργου κοινού ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 3.10.3 

«Γραμμή μεταφοράς μεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη και περιφέρειας Αττικής (EL)» κατά τα προβλεπόμενα στην α-

πόφαση 816/2018 της ΡΑΕ, του οποίου την κυριότητα και διαχείριση μετά την ολοκλήρωσή του, η θυγατρική θα 

μεταβιβάσει στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4001/2011, τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχεί-

ρισης του Συστήματος, την άδεια διαχείρισης του EΣΜΗΕ και τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ.   

 Στις 14 Ιανουαρίου 2019, η Εταιρεία συνέστησε  νέα θυγατρική, με την μορφή μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας, 

με την επωνυμία GRID TELECOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο GRID TELECOM 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η εγκατά-

σταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη δικτύων κάθε είδους ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

κάθε είδους υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών υπηρεσιών, σε τοπικό, εθνικό, διακρατικό και διε-

θνές επίπεδο. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ 300.000 (τριακόσιες χιλιάδες ευρώ) και καταβλήθηκε 

ολοσχερώς μέσα στη χρήση. Και στις δύο θυγατρικές η Εταιρεία συμμετέχει ως μοναδικός μέτοχος κατέχοντας το 

100% του μετοχικού τους κεφαλαίου ενώ τα αποτελέσματά τους ενοποιούνται πλήρως στα αποτελέσματα του Ομί-

λου.  

Σκοπός της Εταιρείας είναι να ασκεί τις δραστηριότητες και να εκτελεί τα καθήκοντα του Κυρίου και Διαχειριστή του 

Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας («ΕΣΜΗΕ») όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του 

Ν.4001/2011.  Ειδικότερα, σκοπός της Εταιρείας είναι η λειτουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση και ανάπτυξη του 

ΕΣΜΗΕ, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, με τρόπο επαρκή, ασφαλή, απο-

δοτικό και αξιόπιστο. Στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού, η Εταιρεία εκτελεί τα καθήκοντα και λειτουργεί σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων των κεφαλαίων Α έως Γ του Τέταρτου Μέρους του Ν.4001/2011, και των πράξεων που 

εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του και ιδίως του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ και της άδειας διαχείρισης του 

ΕΣΜΗΕ που της χορηγείται. 

Η έδρα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. βρίσκεται στην οδό Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104-43, Αθήνα, Ελλάδα, ενώ η διάρκειά 

της έχει οριστεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2100.  Την 30η Ιουνίου 2019 ο Όμιλος απασχολούσε 1.272 εργαζόμενους, 

ενώ η Εταιρεία 1.254 εργαζόμενους εκ των οποίων 6 είχαν αποσπαστεί σε υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα και οι 5 

εξ΄ αυτών, μισθοδοτήθηκαν από την Εταιρεία, το συνολικό κόστος μισθοδοσίας των οποίων ανήλθε σε Ευρώ 89 

χιλ. περίπου και περιλαμβάνεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

Στις 20 Ιουνίου 2017, ολοκληρώθηκαν οι ενέργειες που προβλέπονται στα άρθρα 142 και επόμενα του Ν. 

4389/2016 για την πραγμάτωση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της Εταιρείας από την ΔΕΗ, μεταξύ άλλων και της 

ολοκλήρωσης της μεταβίβασης μετοχών της Εταιρείας ποσοστού 24% στη STATE GRID EUROPE LIMITED. Με 

την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας του πλήρως ιδιοκτησιακού Διαχωρισμού το μοντέλο λειτουργίας της Εται-

ρείας μεταβαίνει αυτόματα από το πρότυπο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς, στο πρότυπο του 

Ιδιοκτησιακού Διαχωρισμού. Επομένως, οι ειδικές ρυθμίσεις του Νόμου 4001/2011 για τη λειτουργία της Εταιρείας 

υπό το μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς, δεν τυγχάνουν πλέον εφαρμογής. 

Την 30η Ιουνίου 2019 το 51% των μετοχών της Εταιρείας ανήκε στην ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. («η Μητρική 

Εταιρεία»), το 25% των μετοχών ανήκε στην ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και το 24% των μετοχών, στην STATE GRID 

EUROPE LIMITED. 

 



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑ-
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2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

2.1. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

Δήλωση Συμμόρφωσης 

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό  

Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 34 («ΔΠΧΑ»), περί ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

2.1.1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ενέκρινε τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της πε-

ριόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2019, την 16η Σεπτεμβρίου 2019.   

2.1.2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαι-

τούνται στις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και για το λόγο αυτό, η ανάγνωσή τους θα πρέπει να γίνεται 

σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ελεγμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 

Δεκεμβρίου 2018, όπως έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.admie.gr. Οι συνημμένες 

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού 

κόστους εκτός από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναπροσαρμόζονται σε εύλογες αξίες σε τακτά χρονικά 

διαστήματα και την αρχή της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης. Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικο-

νομικές Καταστάσεις 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. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Η σύνταξη των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων απαιτεί από τη Διοίκηση του Ομίλου και 

της Εταιρείας, να προβαίνει σε εκτιμήσεις, κρίσεις 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 περιόδους. Οι εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης αναθεωρούνται κατ’ έτος. Τα πραγματικά αποτε-

λέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις και κρίσεις αυτές.  

2.3. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

α) Θυγατρικές Εταιρείες.  

Θυγατρικές είναι οι οικονομικές οντότητες στις οποίες ο Όμιλος ασκεί έλεγχο επί της λειτουργίας τους. Ο Όμιλος ελέγχει 

μία εταιρεία όταν εκτίθεται σε ή έχει δικαιώματα σε μεταβλητές αποδόσεις της εταιρείας λόγω της συμμετοχής του στην 

εταιρεία αυτή και έχει την ικανότητα να επηρεάσει αυτές τις αποδόσεις μέσω της εξουσίας του στην εταιρεία αυτή. Η 

ύπαρξη και η επίδραση των δικαιωμάτων ψήφου που μπορούν να εξασκηθούν ή να μετατραπούν συνεκτιμώνται για 

να τεκμηριωθεί ότι ο Όμιλος ελέγχει την οικονομική οντότητα. Έλεγχος μπορεί να υπάρχει και σε περιπτώσεις όπου η 

συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο με δικαίωμα ψήφου είναι μικρότερη του 50%, αλλά ο Όμιλος είναι σε θέση να εξα-

σκήσει έλεγχο στις χρηματοοικονομικές και επιχειρηματικές πολιτικές, de facto. De facto έλεγχος υφίσταται όταν ο 

αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου του Ομίλου, σε σχέση με τον αριθμό αλλά και την κατανομή των δικαιωμάτων των 

άλλων μετόχων, δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου από τον Όμιλο των χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών πολιτι-

κών. 

Οι θυγατρικές ενοποιούνται με ολική ενοποίηση από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν 

να ενοποιούνται κατά την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

Οι συνενώσεις επιχειρήσεων λογιστικοποιούνται βάσει της μεθόδου εξαγοράς. Το κόστος εξαγοράς υπολογίζεται ως 

η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που εκχωρούνται, των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί ή υφίστανται, 

και των συμμετοχικών τίτλων που έχουν εκδοθεί κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Το κόστος εξαγοράς περιλαμ-

βάνει την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων που προκύπτουν από συμφωνίες ενδεχόμενων 

ανταλλαγμάτων. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώ-

νται σε μία επιχειρηματική συνένωση επιμετρώνται καταρχήν στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της 

εξαγοράς. Εάν υπάρχει, ο Όμιλος αναγνωρίζει μια ελέγχουσα συμμετοχή στη θυγατρική είτε στην εύλογη αξία είτε στην 

http://www.admie.gr/
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αξία του μεριδίου της μη ελέγχουσας συμμετοχής στην καθαρή θέση της αποκτηθείσας εταιρείας. Ο Όμιλος αναγνω-

ρίζει τις μη ελέγχουσες συμμετοχές, στην αναλογία τους στην καθαρή θέση της θυγατρικής. Τα έξοδα εξαγοράς 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα κατά την πραγματοποίησή τους. 

Σε συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σταδιακά, ο αποκτών θα επιμετρήσει εκ νέου τα συμμετοχικά δικαιώ-

ματα που κατείχε προηγουμένως στον αποκτώμενο στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της απόκτησης και θα 

αναγνωρίσει τυχόν κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα. 

Τυχόν ενδεχόμενο αντάλλαγμα που δίνεται από τον Όμιλο αναγνωρίζεται αρχικά στην εύλογη αξία του κατά την ημε-

ρομηνία εξαγοράς. Αλλαγές στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου ανταλλάγματος που πληρούν τις προϋποθέσεις 

χαρακτηρισμού τους ως περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα είτε ως επίδραση στα 

λοιπά συνολικά εισοδήματα. Ενδεχόμενο αντάλλαγμα που αναγνωρίζεται ως καθαρή θέση, δεν επανεκτιμάται και ο 

μεταγενέστερος διακανονισμός λογιστικοποιείται μέσα στην καθαρή θέση. 

Όταν το άθροισμα (α) του κόστους εξαγοράς, (β) του ποσού που αναγνωρίστηκε ως μη ελέγχουσες συμμετοχές και 

(γ) της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία εξαγοράς του μεριδίου του Ομίλου, εφόσον η συνένωση επιτυγχάνεται 

σταδιακά, είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν, το υπερβάλλον ποσό 

αναγνωρίζεται ως υπεραξία. Εάν το ανωτέρω άθροισμα είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών περιου-

σιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται απευθείας στα αποτελέσματα. 

Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου 

απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απο-

μείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών είναι ομοιόμορφες με 

αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. Στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Μητρικής οι θυγατρικές αποτι-

μώνται στο κόστος μείον την απομείωση. 

(β) Μεταβολές σε ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές χωρίς απώλεια ελέγχου 

Συναλλαγές με τους μετόχους μειοψηφίας οι οποίες δεν επηρεάζουν τον έλεγχο που ασκεί ο Όμιλος στη θυγατρική, 

επιμετρώνται και καταχωρούνται ως συναλλαγές κεφαλαίου (equity transactions) – δηλαδή ο χειρισμός είναι ο ίδιος με 

αυτόν που ακολουθείται στις συναλλαγές με τους κύριους μετόχους του Ομίλου. Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που 

καταβλήθηκε και του αποκτηθέντος σχετικού μεριδίου της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής, αφαι-

ρείται από τα ίδια κεφάλαια. 

(γ) Πώληση/παύση ελέγχου θυγατρικής 

Μόλις ο Όμιλος παύσει να έχει έλεγχο στη θυγατρική, το εναπομένον ποσοστό συμμετοχής επιμετράται εκ νέου στην 

εύλογη αξία του, ενώ τυχόν διαφορές καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Κατόπιν, το περιουσιακό αυτό στοιχείο κα-

τηγοριοποιείται ως συγγενής επιχείρηση, ή χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού με αξία κτήσης την εύλογη αυτή 

αξία. Επιπροσθέτως, ποσά που είχαν προηγουμένως καταχωρηθεί στα Λοιπά συνολικά εισοδήματα, θα λογιστικοποι-

ηθούν όπως στην περίπτωση της πώλησης θυγατρικής κι επομένως ενδέχεται να λογιστικοποιηθούν στα 

αποτελέσματα. 

(δ) Συγγενείς επιχειρήσεις 

Συγγενείς είναι οι οικονομικές οντότητες, στις οποίες ο Όμιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο γενικά 

ισχύει όταν τα ποσοστά συμμετοχής κυμαίνονται μεταξύ 20% και 50% των δικαιωμάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε 

συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής 

θέσης, η επένδυση σε μία συγγενή επιχείρηση αναγνωρίζεται αρχικά στο κόστος κτήσης και η λογιστική αξία αυξάνεται 

ή μειώνεται για να αναγνωρίσει το μερίδιο του επενδυτή στα κέρδη ή τις ζημίες της συγγενούς μετά την ημερομηνία 

της απόκτησης. Ο λογαριασμός των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις περιλαμβάνει και την υπεραξία που προ-

έκυψε κατά την εξαγορά (μειωμένη με τυχόν ζημίες απομείωσης). 

Σε περίπτωση πώλησης ποσοστού συμμετοχής σε συγγενή επιχείρηση, όπου όμως ο Όμιλος συνεχίζει να ασκεί ση-

μαντική επιρροή, μόνο η αναλογία στα ποσά που είχαν προηγουμένως καταχωρηθεί απευθείας στα Λοιπά συνολικά 

εισοδήματα θα καταχωρηθεί στα αποτελέσματα. 

Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συγγενών επιχειρήσεων μετά την εξαγορά αναγνωρίζεται στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων, ενώ το μερίδιο των μεταβολών στα Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά την εξαγορά, ανα-

γνωρίζεται στα Λοιπά συνολικά εισοδήματα. Οι συσσωρευμένες μεταβολές μετά την εξαγορά επηρεάζουν τη λογιστική 

αξία των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις με αντίστοιχη προσαρμογή στην τρέχουσα αξία της επένδυσης. Στην 
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περίπτωση που το μερίδιο του Ομίλου επί των ζημιών μιας συγγενούς υπερβεί την αξία της επένδυσης στη συγγενή, 

δεν αναγνωρίζονται επιπλέον ζημιές, εκτός εάν έχουν γίνει πληρωμές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσμεύσεις για 

λογαριασμό της συγγενούς. 

Ο Όμιλος εξετάζει σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, εάν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης των επενδύσεων σε συγγε-

νείς επιχειρήσεις. Εάν κάποια επένδυση πρέπει να απομειωθεί, ο Όμιλος υπολογίζει το ποσό της απομείωσης ως τη 

διαφορά μεταξύ του ανακτήσιμου ποσού της επένδυσης και της λογιστικής της αξίας. 

Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών επιχειρήσεων απαλείφονται κατά 

το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται επίσης 

κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου σε αυτές, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης του μετα-

βιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συγγενών επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να 

είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. Στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της μητρικής 

οι συγγενείς αποτιμώνται στο κόστος μείον την απομείωση. 

2.4. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΝΕΟΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΩΝ 

Οι λογιστικές πολιτικές που έχει ακολουθήσει η Εταιρεία και ο Όμιλος για τη σύνταξη των ενδιάμεσων και  ετήσιων 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων έχουν εφαρμοστεί µε συνέπεια στις χρήσεις 2018 και 2019, αφού ληφθούν υπόψη 

τα νέα πρότυπα, οι ακόλουθες τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες οι οποίες εκδόθηκαν και είναι υποχρεωτικής 

εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019 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 2019  

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 παρουσιά-

ζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την 

αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των μισθώσεων και απαιτεί από τον μισθωτή να ανα-

γνωρίζει όλες τις μισθώσεις στις οικονομικές του καταστάσεις, με ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο, με ορισμένες 

εξαιρέσεις. 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 σύμβα-

σης. 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. 

Μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 16 για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2019, χρησιμοποιώντας την 

τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση, βάσει της οποίας η σωρευτική αναδρομική επίδραση της αρχικής εφαρ-

μογής του Προτύπου να αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής (01.01.2019). Τα συγκριτικά 

στοιχεία δεν έχουν αναδιατυπωθεί. Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζει το πρότυπο στις συμβάσεις που είχαν ανα-

γνωριστεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 16 ως μισθώσεις εφαρμόζοντας το ΔΛΠ 17 και την 

Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 4. Συνεπώς, ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν εφαρμόζει το πρότυπο στις συμβάσεις που δεν είχαν 

προηγουμένως προσδιοριστεί ως συμβάσεις μίσθωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 και τη Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 4. 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία, χρησιμοποίησε τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το πρότυπο αναφορικά για τις συμ-

βάσεις μίσθωσης μικρής διάρκειας οι οποίες λήγουν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής 

καθώς και των συμβάσεων μίσθωσης για τις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας. Ο 

Όμιλος και η Εταιρεία μισθώνει εξοπλισμό γραφείου (Προσωπικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και φωτοτυπικά) που 

θεωρούνται χαμηλής αξίας. 

Συνοπτικά, παρατίθενται οι επιπτώσεις από την υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 16: 
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Επίπτωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (αύξηση/ (μείωση) την 01.01.2019 

Περιουσιακά στοιχεία                                                                    Ποσά σε €  

Ενσώματα πάγια (Δικαιώματα Χρήσης) 692.808  

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 5.385  

Υποχρεώσεις   

Υποχρεώσεις από συμβάσεις μίσθωσης 714.346  

Επίδραση στην Καθαρή Θέση (16.154)  

 

ΔΠΧΑ 9 : Δικαίωμα Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση (Τροποποίηση)   

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα προπληρωμής που επι-

τρέπουν ή απαιτούν από ένα συμβαλλόμενο μέρος είτε να καταβάλει είτε να λάβει εύλογη αποζημίωση για την 

πρόωρη λήξη της σύμβασης (υπό την έννοια ότι από την πλευρά του κατόχου του περιουσιακού στοιχείου ενδέχεται 

να υπάρχει επιβάρυνση λόγω πρόωρης εξόφλησης) επιτρέπεται να επιμετρηθούν στο αποσβέσιμο κόστος ή στην 

εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων. . Η τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίπτωση 

στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

ΔΛΠ 28: Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το κατά πόσο η επιμέτρηση (και κυρίως η απομείωση) των μακροπρόθεσμων 

συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, οι οποίες στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής ε-

πένδυσης στη συγγενή επιχείρηση ή στην κοινοπραξία, διέπονται από το ΔΠΧΠ 9, ΔΛΠ 28 ή ένα συνδυασμό των 

δύο προτύπων. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9, προτού εφαρ-

μόσει το ΔΛΠ 28, σε αυτές τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής 

θέσης. Κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 η οικονομική οντότητα δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν προσαρμογές στην 

λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων συμμετοχών οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΛΠ 28. . Η τρο-

ποποίηση δεν έχει σημαντική επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 23: Αβεβαιότητα σχετικά με τις Θεωρήσεις Φόρου Εισοδήματος 

Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που εμπεριέχεται σε φορολογικούς χει-

ρισμούς, κατά το λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η διερμηνεία παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά 

με την εξέταση αβέβαιων φορολογικών θεωρήσεων μεμονωμένα ή από κοινού, την εξέταση των φορολογικών θε-

ωρήσεων από τις φορολογικές αρχές, την κατάλληλη μέθοδο ώστε να αντικατοπτρίζεται η  αβεβαιότητα της 

αποδοχής της θεώρησης από τις φορολογικές αρχές καθώς και την εξέταση των συνεπειών των αλλαγών στα 

πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

ΔΛΠ 19 : Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων παροχών (Τροποποιήσεις).  

Οι τροποποιήσεις απαιτούν τις οντότητες να χρησιμοποιούν επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές για τον 

προσδιορισμό του κόστους  τρέχουσας απασχόλησης και του καθαρού τόκου για το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου 

αναφοράς, μετά την πραγματοποίηση μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος καθο-

ρισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν επίσης, πως επηρεάζεται η εφαρμογή των απαιτήσεων του 

ανώτατου ορίου του περιουσιακού στοιχείου, από το λογιστικό χειρισμό μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός διακα-

νονισμού του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίπτωση στις 

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2015 -2017, το οποίο είναι μια συλλογή τρο-

ποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι Διοικήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας δεν αναμένουν οι τροποποιήσεις αυτές να 

έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας.  

 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο: οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 
3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή 
επιχείρηση, η οικονομική οντότητα επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή  που προηγουμένως κατείχε στην επιχείρηση 
αυτή. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά από κοινού έλεγχο 
μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, η οικονομική οντότητα δεν επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή 
που προηγουμένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή.  
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 ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι φορολογικές συνέπειες των πληρωμών για 
χρηματοοικονομικά μέσα που ταξινομούνται ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, θα πρέπει να αναγνωρίζονται 
ανάλογα με το που οι συναλλαγές ή τα γεγονότα του παρελθόντος που δημιούργησαν τα διανεμητέα κέρδη 
έχουν αναγνωριστεί. 

 ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την παράγραφο 14 του προτύπου ώστε, όταν ένα 
περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για 
πώληση και μέρος δανείου που λήφθηκε ειδικά για αυτό το περιουσιακό στοιχείο παραμένει ως ανοικτό 
υπόλοιπο κατά τη στιγμή εκείνη, το κόστος δανεισμού αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στα κεφάλαια που 
προέρχονται από γενικό δανεισμό. 

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

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»  

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021 και 

επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή εφόσον το ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες και το ΔΠΧΑ 9 Χρηματο-

οικονομικά μέσα – Ταξινόμηση και επιμέτρηση, έχουν εφαρμοστεί. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις αρχές για την 

αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των ασφαλιστήριων συμβολαίων. Απαιτεί επίσης να ε-

φαρμόζονται παρόμοιες αρχές σε συμβόλαια αντασφάλισης που κατέχονται και σε συμβόλαια επένδυσης που 

εκδίδονται με χαρακτηριστικά προαιρετικής συμμετοχής. Στόχος είναι, η διασφάλιση της παρεχόμενης πληροφόρη-

σης, από τις οικονομικές οντότητες, να αντιπροσωπεύει αξιόπιστα αυτά τα συμβόλαια. Η παρεχόμενη 

πληροφόρηση επιτρέπει στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να προβούν σε αξιολόγηση της επίδρασης 

των συμβολαίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17,  στην κατάσταση οικονομική θέσης, στη 

χρηματοοικονομική απόδοση και στις ταμειακές ροές μιας οικονομικής οντότητας. Το νέο πρότυπο δεν έχει εφαρ-

μογή στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

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 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. 

Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου 

2018) 

Την 29η Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό 

πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει: 

-το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων, 

-τους ορισμούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και των εσόδων και 

των εξόδων, 

-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά με τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών στοιχείων και υπο-

χρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις, 

-τις βάσεις αποτίμησης και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται και, 

-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις 

Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον προετοιμάζουν οικονομικές 

καταστάσεις να αναπτύσσουν   συνεπείς λογιστικές πολιτικές για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που δεν εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής των υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει δυνατότητα επιλογής μεταξύ λογιστι-

κών πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να κατανοήσουν 

και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα.  

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, «Τροποποιήσεις στις 

παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου», το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται 

προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο.  
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Η τροποποίηση εφαρμόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού 

πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστι-

κές εκτιμήσεις και λάθη: Ορισμός της σημαντικότητας (Τροποποιήσεις). Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον ορισμό της σημαντικότητας και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμο-

στεί. Ο νέος ορισμός αναφέρει πως «πληροφόρηση θεωρείται σημαντική εφόσον όταν παραλείπεται, αποκρύπτεται 

ή είναι ανακριβής, εύλογα αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις των κύριων χρηστών των οικονομικών καταστά-

σεων, που λαμβάνουν με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρέχουν οικονομική πληροφόρηση 

για τη συγκεκριμένη οντότητα». Επιπλέον, βελτιώθηκαν οι επεξηγήσεις που συνοδεύουν τον ορισμό της σημαντι-

κότητας. Οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός της σημαντικότητας είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των 

ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Διοικήσεις του Ομίλου και 

της Εταιρείας δεν αναμένουν οι τροποποιήσεις αυτές να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές κα-

ταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας.  

ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποιήσεις). Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις αναφορικά με τον ο-

ρισμό μιας Επιχείρησης (τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3) με σκοπό την επίλυση των δυσκολιών που προκύπτουν όταν 

μια οικονομική οντότητα προσδιορίζει εάν έχει αποκτήσει μια επιχείρηση ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων. Οι 

τροποποιήσεις εφαρμόζονται για συνενώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης προσδιορίζεται 

στην πρώτη ετήσια λογιστική περίοδο που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και για απόκτηση περιουσια-

κών στοιχείων που συμβαίνουν την ή μετά την έναρξη αυτής της περιόδου, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Διοικήσεις του Ομίλου και της Εται-

ρείας δεν αναμένουν οι τροποποιήσεις αυτές να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

του Ομίλου και της Εταιρείας. 

3. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)  

 

 Όμιλος  Εταιρεία 

 1/1/2019 
30/6/2019 

1/1/2018 
30/06/2018 

 1/1/2019 
30/6/2019 

1/1/2018 
30/06/2018 

Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς 116.450 117.142  116.450 117.142 

Έσοδα Εκκαθαρίσεων Διαχειριστή 351.668 534.457  351.668 534.457 

(Έξοδα Εκκαθαρίσεων Διαχειριστή) (351.668) (534.457)  (351.668) (534.457) 

Λοιπές πωλήσεις:      

Έσοδα από εργολαβίες  917 360  917 360 

 Έσοδα Υποστήριξης Παγίων ΔΕΔΔΗΕ 5.118 4.863  5.118 4.863 

Ληφθείσες συμμετοχές πελατών 3.285 1.091  3.285 1.091 

Ενοίκιο οπτικών ινών (Λειτουργικές Μισθώσεις) - 961  - 961 

Έσοδα από ανάκτηση διοικητικών δαπανών 202 299  202 299 

Λοιπές πωλήσεις: 19 62  67 62 

Σύνολο Λοιπών Πωλήσεων 9.542 7.635 
 

9.589 7.635 

Γενικό Σύνολο 125.992 124.777 
 

126.039 124.777 

 

Τα Έσοδα/Έξοδα Εκκαθαρίσεων αφορούν τις Εκκαθαρίσεις που διενεργεί η Εταιρεία ως διαχειριστής της Αγοράς 

Ενέργειας και η μείωση που παρατηρείται στη χρήση, οφείλεται στην εφαρμογή του Ν. 4585. Σύμφωνα με το Νόμο 
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4585 άρθρο 4 ΦΕΚ 216/24-12-2018, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. από 01.04.2019 υποκαθίσταται αυτοδικαίως, σε όλα τα 

δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. που απορρέουν από τις αρμοδιότητες της δια-

χείρισης των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου 

του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 που προέρχονται από το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων, 

το Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Συμβατικών Σταθμών και το Ειδικό Τέλος Λιγνίτη, ανεξαρτήτως του 

χρόνου γενέσεώς τους (σημ.15 και 22). 

Έγκριση Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική περίοδο 2018-2021 και του Απαιτούμενου Εσόδου για 

το 2018 και 2019 

Με την υπ’ αριθμό απόφαση ΡΑΕ 235/2018 (Μάρτιος 2018) εγκρίθηκε το Επιτρεπόμενο Έσοδο (AR, Allowed 

Revenue) για την τετραετή Ρυθμιστική Περίοδο 2018-2021 και το Απαιτούμενο Έσοδο (RR, Required Revenue) για 

το έτος 2018. Σύμφωνα με την Απόφαση το Επιτρεπόμενο Έσοδο για το 2018 ανέρχεται σε Ευρώ 233,9 εκ., για το 

2019 σε Ευρώ 252,4 εκ., για το 2020 σε Ευρώ 281,0 εκ. και για το 2021 σε Ευρώ 285,9 εκ. Το Απαιτούμενο για το 

2018 ανέρχεται σε Ευρώ 197,5 εκ. 

Στη συνέχεια έγινε Αίτηση Αναθεώρησης από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κατά της Απόφασης ΡΑΕ 235/2018.  Ως απάντηση 

στην Αίτηση Αναθεώρησης η ΡΑΕ εξέδωσε την Απόφαση 370/2018 (Απρίλιος 2018) με την οποία απέρριψε το 

σχετικό αίτημα.  

Ο ΑΔΜΗΕ στις 19.07.2018 έστειλε εισήγηση στη ΡΑΕ για τις Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος για το 2018. 

Επιπλέον με σχετική επιστολή την 9.10.2018 ο ΑΔΜΗΕ απέστειλε στοιχεία για τη Χρήση εισοδήματος συμφόρησης 

από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας. Σύμφωνα με την επιστολή το 

διαθέσιμο ποσό εσόδων που εισηγείται ο ΑΔΜΗΕ να ληφθεί για την ελάφρυνση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 

2019 ανέρχεται σε Ευρώ 37,9 εκ.  

Με την Απόφαση 100/2019 η  ΡΑΕ ενέκρινε το Απαιτούμενο Έσοδο για το 2019 σε Ευρώ 198.9 εκ 

Χρήση εισοδήματος συμφόρησης από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις 

της χώρας για το 2019 

Μετά από σχετική εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. η ΡΑΕ με την Απόφαση 1041/24.10.2018 εγκρίθηκε η χρήση ποσού 

Ευρώ 37,9 εκ., από το Λογαριασμό Ειδικού Αποθεματικού (Κατανομή της Ικανότητας Μεταφοράς των Διασυνδέ-

σεων βάσει του άρθρου 178 του ΚΔΕΣΜΗΕ) που διατηρεί η Εταιρεία, για τη μείωση του Απαιτούμενου Εσόδου του 

ΕΣΜΗΕ για το έτος 2019 και περιλαμβάνονται στο Λογαριασμό «Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς». 

 

4. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Όμιλος  Εταιρεία 

 1/1/2019 
30/6/2019 

1/1/2018 
30/06/2018 

 1/1/2019 
30/6/2019 

1/1/2018 
30/06/2018 

Αμοιβές προσωπικού  27.507 26.019  27.352 26.019 

Εργοδοτικές εισφορές 7.435 7.701  7.396 7.701 

Λοιπές παροχές στο προσωπικό 430 207  430 207 

Έξοδο παροχής μειωμένου τιμολογίου σε ερ-

γαζόμενους και συνταξιούχους.  
1.162 766  1.162 766 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού  574 9.741  574 9.741 

Κεφαλαιοποίηση αμοιβών προσωπικού (σημ. 

9) 
(6.682) (6.451)  (6.683) (6.451) 

Σύνολο 30.426 37.983  30.231 37.983 

 

 Κατάργηση συμψηφισμού της αποζημίωσης απόλυσης με το χορηγούμενο εφ’ άπαξ βοήθημα.  

1. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 του Ν.4491/66 «Περί Ασφαλίσεως του Προσωπικού ΔΕΗ», στους ασφα-

λισμένους που εξέρχονται της υπηρεσίας της ΔΕΗ τους δικαιούμενους σύνταξης κατά τις διατάξεις του Νόμου 

αυτού, καταβάλλεται εφάπαξ βοήθημα ανάλογο με τα έτη πραγματικής υπηρεσίας στη ΔΕΗ, το οποίο, κατά τη ρητή 

ειδική διάταξη της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, συμψηφίζεται μετά της τυχόν καταβαλλόμενης αποζημίωσης λόγω 
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καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή καταλήψεως των ασφαλισμένων από το όριο ηλικίας ή από κάποια άλλη 

αιτία αποχωρήσεως, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.  

2. Εξάλλου, στις διατάξεις του ΚΚΠ-ΔΕΗ που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.δ 210/1974 και έχει ισχύ νόμου και 

ειδικότερα στα άρθρα 34, 35, 36 και 37 αυτού, ορίζεται ότι στο τακτικό προσωπικό της Επιχείρησης, που για οποιο-

δήποτε λόγο λύεται η σύμβασή του (αυτοδικαίως ή λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας), δεν οφείλεται 

αποζημίωση εφόσον δικαιούται εφάπαξ βοήθημα από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση που το εφάπαξ 

βοήθημα υπολείπεται της αποζημίωσης, καταβάλλεται μόνο η διαφορά μεταξύ της αποζημίωσης και του εφάπαξ 

βοηθήματος.  

3. Σε κάθε πάντως περίπτωση και όταν εργοδότης είναι, σύμφωνα με το άρθρο 2 § 1 του Ν. 173/1967, «το δημόσιο 

ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Επιχειρήσεις και Οργανισμοί κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ)…» η οφειλομένη αποζημίωση λόγω 

απόλυσης του Ν. 2112/1920 που θα καταβαλλόταν, εάν δεν ίσχυαν τα παραπάνω, κατά την με οποιονδήποτε τρόπο 

αποχώρηση των εργαζομένων από την Επιχείρηση και εξαιτίας αυτής, υπόκειται στους επιβαλλόμενους από τις 

προαναφερόμενες διατάξεις περιορισμούς ως προς το ανώτατο όριό της, που σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 

1876/1990, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 21 § 13 του Ν. 3144/2003, καθορίζεται σήμερα στο 

ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 

 Με το Ν. 4533 ΦΕΚ Α’ 75/27.04.2018 με τίτλο «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω 

άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις», και συγκεκριμένα με το άρθρο 8 παρ.2, 

καταργείται η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 4491/1966 (ΦΕΚ Α’ 1), καθώς και κάθε άλλη γενική 

ή ειδική διάταξη νόμου ή Κανονισμού Εργασίας με την οποία προβλέπεται συμψηφισμός της αποζημίωσης απόλυ-

σης εργαζομένου με το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.  

Με βάση τα ανωτέρω, η Εταιρεία θα καταβάλει εφεξής αποζημίωση απόλυσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το ποσό των Ευρώ 15 (δεκαπέντε χιλιάδες Ευρώ) στους ασφαλισμένους που αποχωρούν λόγω καταγγελίας της 

συμβάσεως εργασίας, ή συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, ή άλλης αιτίας που ο νόμος ορίζει.  

Το ανωτέρω αποτελεί πρόγραμμα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 19. Η παρούσα αξία 

της υποχρέωσης που αναλαμβάνει η Εταιρεία κατά την έναρξη ισχύος εφαρμογής του ανωτέρω νόμου (μέσω του 

οποίου ενεργοποιείται η υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης), υπολογισμένη με τη χρήση αναλογιστικών μεθό-

δων από ανεξάρτητους αναλογιστές αποτελεί κόστος προϋπηρεσίας για υπηρεσία που παρασχέθηκε σε 

προηγούμενες χρονικές περιόδους και στις 30 Ιουνίου 2019 ανέρχεται σε Ευρώ 10.063. Το ποσό των Ευρώ 574, 

επιβάρυνε τα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, ενώ ποσό Ευρώ 288 επιβάρυνε απευ-

θείας τα Ίδια κεφάλαια μέσω της Κατάστασης Λοιπών εισοδημάτων. Στα πλαίσια των ανωτέρω, η Εταιρεία 

προχώρησε με την υπ’αριθμ. 6/01.03.2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου στην έγκριση νέου Προγράμματος 

Οικειοθελούς Αποχώρησης Εργαζομένων από την επιχείρηση με την παροχή οικονομικού κινήτρου και συνολικού 

προϋπολογισμού επιπλέον Ευρώ 1,56 εκ. το κόστος του οποίου έχει συμπεριληφθεί στην ανωτέρω αναλογιστική 

μελέτη.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου έχουν συ-

μπληρώσει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα, βάσει ετών ασφάλισης ή/και ηλικίας όπως προβλέπει η ασφαλιστική 

νομοθεσία, από την 30.04.2019 και μέχρι την 30.09.2019. Το πρόγραμμα είναι εθελοντικό και μέχρι τις 30 Ιουνίου, 

έχουν δηλώσει συμμετοχή 65 εργαζόμενοι.  

5. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

 Όμιλος  Εταιρεία 

 1/1/2019 
30/6/2019 

1/1/2018 
30/06/2018 

 1/1/2019 
30/6/2019 

1/1/2018 
30/06/2018 

Παγίων στοιχείων (σημ. 9)  39.580 36.233  39.580 36.233 

Λογισμικό (σημ. 9)  290 35  290 35 

Επιχορηγήσεις και Συμμετοχές καταναλω-

τών  
(4.237) (2.825)  (4.237) (2.825) 

Δικαιώματα χρήσης ενεργητικού 33 -  33 - 

Σύνολο 35.666 33.442  35.666 33.442 
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6. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 Όμιλος  Εταιρεία 

 1/1/2019 
30/6/2019 

1/1/2018 
30/06/2018 

 1/1/2019 
30/6/2019 

1/1/2018 
30/06/2018 

Προβλέψεις (απελευθέρωση) για εκκρεμο-

δικίες (σημ. 17)  
(3.952) (23.437)  (3.952) (23.437) 

Πρόβλεψη (απελευθέρωση)  αποτίμ. υλι-

κών και ανταλ/τικών   
295 639  295 639 

Πρόβλεψη (απελευθέρωση) απομείωσης 

απαιτήσεων (σημ.15).  
118 845  118 845 

Σύνολο (3.539) (21.953)  (3.539) (21.953) 

Η πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων, που διενήργησε η Εταιρεία και ο Όμιλος ποσού Ευρώ 118, διενεργήθηκε 

κατ’ εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9.  

7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ- ΕΣΟΔΑ  

 Όμιλος  Εταιρεία 

7.1 Χρηματοοικονομικά έξοδα 
1/1/2019 
30/6/2019 

1/1/2018 
30/06/2018 

 1/1/2019 
30/6/2019 

1/1/2018 
30/06/2018 

Τόκοι δανείων 6.258 9.447  6.258 9.447 

Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείων  476 1.401  476 1.401 

Λοιπά έξοδα τραπεζών 108 106  108 106 

Σύνολο 6.842 10.954  6.842 10.954 

 

Η κεφαλαιοποίηση τόκων κατασκευαστικής περιόδου για την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2019 ανήλθε σε Ευρώ 

2.610  (2018: Ευρώ 2.141). 

 Όμιλος  Εταιρεία 

7.2 Χρηματοοικονομικά έσοδα 
1/1/2019 
30/6/2019 

1/1/2018 
30/06/2018 

 1/1/2019 
30/6/2019 

1/1/2018 
30/06/2018 

Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων  2.495 1.732  1.081 1.732 

Λοιποί τόκοι  3.685 2.883  3.685 2.883 

Έσοδα προεξόφλησης απαιτήσεων 2.044 206  2.044 206 

Σύνολο 8.224 4.821  6.810 4.821 

 

8. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) 

 
Όμιλος 

 
Εταιρεία 

 1/1/2019 
30/6/2019 

1/1/2018 
30/06/2018 

 1/1/2019 
30/6/2019 

1/1/2018 
30/06/2018 

Τρέχων φόρος εισοδήματος   14.763 11.246  14.502 11.246 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος      207 6.895               207 6.895 

Σύνολο φόρου εισοδήματος 14.970 18.141  14.709 18.141 

 

Ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής για την τρέχουσα χρήση είναι 28%. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος 

υποβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται παραμένουν προσωρινά έως ότου οι 

φορολογικές αρχές ελέγξουν τις δηλώσεις και τα βιβλία και στοιχεία του φορολογούμενου και εκδοθεί η τελική έκ-

θεση ελέγχου. Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που γίνονται αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να 

συμψηφίσουν μελλοντικά κέρδη για διάστημα πέντε ετών από το έτος στο οποίο προέκυψαν. Η Εταιρεία έλαβε 
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έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη από τον νόμιμο ελεγκτή της, αναφορικά με τις φορολογικές 

της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2011 έως 2017, ενώ η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις 

περιόδους μέχρι και το 2011. Η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης για το 2018, αναμένεται να είναι χωρίς επιφύ-

λαξη από το νόμιμο ελεγκτή της, ενώ η διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, 

πέραν αυτών που έχουν καταχωρηθεί και απεικονίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.  

Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4579/2018 (ΦΕΚ Α' 201/03.12.2018), αντικαταστάθηκε το άρθρο 58 του ΚΦΕ 

(ν.4172/2014). Με τις νέες διατάξεις μειώνεται έως και το 2022 σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από 

επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες κατά μία ποσοστιαία μο-

νάδα ανά έτος, αρχής γενομένης της μείωσης για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019. Επιπλέον, σύμφωνα 
με το ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος» ορίζεται ότι: 

«Τα αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις θα επιμετρούνται με τους φορολογικούς συ-

ντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή 

η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν θεσπιστεί 

ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού».  

Κατ’ επέκταση, οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν αναγνωριστεί στην Κατάσταση Χρηματοοικο-

νομικής Θέσης, έχουν προσαρμοστεί κατά την 31.12.2018, στους φορολογικούς συντελεστές που θα ισχύουν στα έτη 

που αναμένεται να διακανονιστούν. 
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Στις προσθήκες για ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση περιλαμβάνεται κεφαλαιοποίηση του κόστους μισθοδοσίας (κύρια της Διεύθυνσης Νέων ΄Εργων Μεταφοράς της Εταιρείας ύψους Ευρώ 6.682 (2018: 6.451 

Ευρώ) (σημ.4)  καθώς και λοιπές δαπάνες και αναλώσιμα υλικά της Εταιρείας ύψους Ευρώ 7.653  ( 2018: 4.154 Ευρώ )που πραγματοποιήθηκαν για την κατασκευή νέων έργων.  

9. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Γήπεδα 

Κτίρια - 

Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις 

Μηχ/τα και 

εξοπλισμός 

Μέσα 

Μεταφοράς 

Έπιπλα 

και Σκεύη 

Ακιν/σεις υπό 

Εκτέλεση Σύνολο 

31 Δεκεμβρίου 2017 190.461 78.680 905.609 5.951 6.927 393.270 1.580.899 

- Προσθήκες - - - - - 178.160 178.160 

- Αποσβέσεις - (5.052) (68.230) (739) (1.301) - (75.322) 

- Αποσύρσεις-διαγραφές  - - - (5) (7) (1.472) (12) 

- Μεταφορές από έργα υπό κατασκευή - 1.884 214.837 343 656 (217.757)              (37) 

- Μεταφορές στο εργολαβικό κόστος - - - - - (10.949) (10.949) 

- Λοιπές κινήσεις  - - 98 - 17 (68) 47 

31 Δεκεμβρίου 2018 190.461 75.511 1.052.315 5.551 6.291 341.184 1.671.314 

                

31 Δεκεμβρίου 2018 190.461 75.511 1.052.315 5.551 6.291 341.184 1.671.314 

- Προσθήκες - - - - - 77.723 77.723 

- Αποσβέσεις - (2.732) (35.649) (359) (839) - (39.579) 

- Αποσύρσεις-διαγραφές  - - (11) - (5) - (16) 

- Μεταφορές από έργα υπό κατασκευή 28 15.141 36.925 - 2.447 (57.142) (2.600) 

- Μεταφορές στο εργολαβικό κόστος  - - - - - (867) (867) 

- Λοιπές κινήσεις  - - 217 - 2 (886) (667) 

30 Ιουνίου 2019 190.490 87.920 1.053.798 5.192 7.896 366.011 1.705.307 
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9. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(συνέχεια) Γήπεδα 

Κτίρια - 

Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις 

Μηχ/τα και 

εξοπλισμός 

Μέσα 

Μεταφοράς 

Έπιπλα 

και Σκεύη 

Ακιν/σεις 

υπό 

Εκτέλεση Σύνολο 

31 Δεκεμβρίου 2018               

Αξία κτήσης 190.461 95.473 1.306.804 8.225 12.608 341.184 1.954.755 

Σωρευμένες αποσβέσεις - (19.962) (254.489) (2.674) (6.316) - (283.441) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 190.461 75.511 1.052.315 5.551 6.291 341.184 1.671.314 

                

30 Ιουνίου 2019               

Αξία κτήσης 190.490 110.614 1.343.932 8.225 15.048 360.011 2.028.320 

Σωρευμένες αποσβέσεις - (22.694) (290.134) (3.033) (7.152) - (323.013) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 190.490 87.920 1.053.798 5.192 7.896 360.011 1.705.307 

 

 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

Η αύξηση στις Ασώματες Ακινητοποιήσεις (Ευρώ 2.309) οφείλεται στην προμήθεια Λογισμικού για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας (Αγίου Στεφάνου).    

Μέσα 

Μεταφοράς 

Έπιπλα 

και Σκεύη 

Ακιν/σεις 

υπό 

Εκτέλεση Σύνολο 
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10.  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο κονδύλι Επενδύσεις σε θυγατρικές, αφορούν στο ποσό του καταβεβλημέ-

νου μετοχικού κεφαλαίου των κατά ποσοστό 100% θυγατρικών εταιρειών ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION ΑΕΕΣ 

και GRID TELECOM MAE. 

Η ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION AEEΣ, συστήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018, σε συμμόρφωση των αποφάσεων 

816/2018 και 838/2018 της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, με τις ανωτέρω αποφάσεις της,  όρισε την Εταιρεία, να συστήσει εταιρεία 

ειδικού σκοπού («SPV») εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της, με σκοπό τη χρηματοδότηση και κατασκευή του 

έργου κοινού ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 3.10.3 «Γραμμή μεταφοράς μεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη και περιφέρειας 

Αττικής (EL)», προκειμένου να ορισθεί από τη ΡΑΕ ως φορέας για την κατασκευή και χρηματοδότηση του ανωτέρω 

έργου. 

Η Εταιρεία, σε συμμόρφωση των ανωτέρω αποφάσεων της ΡΑΕ, συνέστησε με την υπ’αριθμ. 4994/2018 συμβο-

λαιογραφική πράξη την ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού, θυγατρικής 100% με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «Α-

ΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION ΑΕΕΣ», με αποκλειστικό σκοπό και αντικείμενο:  

i) την χρηματοδότηση και κατασκευή του έργου κοινού ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 3.10.3 «Γραμμή μεταφοράς μεταξύ 

Κορακιάς στην Κρήτη και περιφέρειας Αττικής (EL)» κατά τα προβλεπόμενα στην απόφαση 816/2018 της ΡΑΕ, του 

οποίου την κυριότητα και διαχείριση μετά την ολοκλήρωσή του η Εταιρεία θα μεταβιβάσει στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του Ν.4001/2011, τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, την άδεια 

διαχείρισης του EΣΜΗΕ και τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ.   

ii) τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας και συναφούς πράξης και ενέργειας, για την εκτέλεση του 

Έργου και κάθε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της Εταιρείας ή υπηρετεί την 

με οποιονδήποτε τρόπο ευόδωση του, συμπεριλαμβανομένης και της σύναψης δανειακών και άλλων χρηματοοι-

κονομικών συμβάσεων με πιστωτικά ιδρύματα ή συνδεδεμένες εταιρείες.    

iii) την ανάκτηση του κόστους κατασκευής του έργου πλέον της εγκεκριμένης απόδοσης, καθώς το έργο έχει χαρα-

κτηριστεί ως «Έργο Μείζονος Σημασίας» (PMI), όπως θα καθοριστούν από τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ και το 

σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής ανέρχεται σε Ευρώ 200.000.000 (διακόσια εκατομμύρια ευρώ), καταβλήθηκε 

ολοσχερώς μέσα στη χρήση. Η θυγατρική ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION AEES ενοποιείται πλήρως στα αποτε-

λέσματα του Ομίλου. 

Με την υπ’αριθμ. 5.241/2019 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Αριστείδη Δράγιου, 

συστήθηκε θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία GRID TELECOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Σκο-

πός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι η άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:  

i. Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προϊόντων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών- λύσεων 

καθώς και ευρυζωνικής πρόσβασης  

ii. Η εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη δικτύων κάθε είδους ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και κάθε είδους υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών υπηρεσιών, σε τοπικό, 

εθνικό, διακρατικό και διεθνές επίπεδο  

iii. Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση των πάσης φύσεως υπηρεσιών κινητής 

και σταθερής επικοινωνίας  

iv. Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις 

τηλεπικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού συστημάτων, καθώς και της αναπτύξεως, 

παραγωγής, χρήσεως, πωλήσεως, εκμισθώσεως, μισθώσεως και συντηρήσεως τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισμού 

v. Η απόκτηση κυριότητας επί εξοπλισμού και μέσων για την παροχή των υπηρεσιών που εντάσσονται στον 

σκοπό της Εταιρείας και η απόκτηση δικαιωμάτων κυριότητας, χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως με αγορά, 

μίσθωση ή με άλλον τρόπο κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων. 

vi. Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών, βάσει των τεχνολογικών 

εξελίξεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, πολυμέσων και διαδικτύου καθώς και 
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οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας που μπορεί να παρασχεθεί μέσω του δικτύου της Εταιρείας ή μέσω άλλων 

δικτύων στα οποία η Εταιρεία έχει ή μπορεί να έχει πρόσβαση. 

vii. Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, βάσεων δεδομένων και υπηρεσιών διαδικτύου. 

Η παροχή μισθωμένων ή εκμισθωμένων γραμμών και δικτύου και εκμίσθωση χωρητικότητας  

viii. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών σχετικών με την εξυπηρέτηση των λειτουργιών τους, σε 

συνδεδεμένες με την Eταιρεία επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Το μετοχικό 

κεφάλαιο της ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 

τρεις χιλιάδες (3.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία. Η 

θυγατρική GRID TELECOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ενοποιείται πλήρως στα αποτελέσματα του Ομίλου.  

11. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Οι επενδύσεις του Ομίλου που περιλαμβάνονται στο κονδύλι Επενδύσεις σε συγγενείς, λογιστικοποιούνται με την 

μέθοδο της Καθαρής Θέσης και αφορούν την κατά 20% συμμετοχή της Εταιρείας, στο μετοχικό κεφάλαιο της 

Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. Σύμφωνα με τον Ν. 4512/2018 ιδρύθηκε το Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. 

(ΕΧΕ Α.Ε.) με αρμοδιότητα να διαχειρίζεται τις Αγορές Ενέργειας και τις Ενεργειακές Χρηματοπιστωτικές Αγορές 

σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων. 

Στη μετοχική του σύνθεση συμμετέχουν (σε παρένθεση το μετοχικό μερίδιο): 

ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε (22%) 

Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) (21%) 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (20%) 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) (20%) 

ΧΑΚ (10%) 

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (7%) 

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας είναι ο διάδοχος του λειτουργού της αγοράς ΛΑΓΗΕ και θα αναλάβει τη διεκπεραίωση 

των ενεργειακών συναλλαγών, δηλαδή θα αποτελέσει την αγορά στην οποία παραγωγοί και έμποροι ενέργειας θα 

συναλλάσσονται. Σύμφωνα με το νέο μοντέλο, θα δημιουργηθούν 4 διαφορετικές αγορές όπου θα διενεργούνται 

συναλλαγές για διαφορετικά προϊόντα: Η αγορά της επόμενης ημέρας, η ενδοημερήσια αγορά, η προθεσμιακή 

αγορά και η αγορά εξισορρόπησης. Το ενεργειακό χρηματιστήριο θα έχει την ευθύνη για το trading στην 

προθεσμιακή, την προημερήσια και την ενδοημερήσια αγορά, ενώ η αγορά εξισορρόπησης θα λειτουργεί από τον 

ΑΔΜΗΕ. 

12. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Την 30η Ιουνίου 2019, το 24% των μετοχών της Εταιρείας, ανήκε στην STATE GRID EUROPE LIMITED, το 51% 

των μετοχών ανήκε στην ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ και το 25%των μετοχών ανήκε στην ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.. Ο Όμιλος ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο εμμέσως, μέσω της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), η οποία εκτός από την άμεση συμμετοχή της στην 

Εταιρεία κατά 25%, κατέχει  και το 51,12 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΕ, και αποτελεί την Mητρική. Με τις ανωτέρω εταιρείες, η Εταιρεία δεν είχε εντός της περιόδου συναλλαγές στα 

πλαίσια των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, ενώ δεν υπάρχουν ουσιώδεις συναλλαγές που να μην 

έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Η Εταιρεία στα πλαίσια των συνήθων επιχειρηματι-

κών δραστηριοτήτων της, διενήργησε συναλλαγές μόνο με την ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕΕΣ, τα υπόλοιπα (απαιτήσεις, 

υποχρεώσεις και έσοδα, έξοδα) την 30η Ιουνίου 2019 έχουν ως εξής: 

 

 30-Ιουν-19 

Ποσά σε Ευρώ Απαιτήσεις   (Υποχρεώσεις) 

ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕΕΣ 62.779  - 

 62.779  - 
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Αμοιβές Διοίκησης 

Οι μικτές αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για τη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2019 ανήλθαν σε Ευρώ 

286 χιλ. έναντι Ευρώ 223 χιλ. της εξάμηνης περιόδου 2018, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση κατά 28% περίπου. 

13. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ  

Η Εταιρεία, στις 15 Ιουνίου 2018, με την υπ. αριθμ. 99/2018 απόφαση Δ/ντος συμβούλου, αποφάσισε την αγορά 

200 Ομολογιών ονομαστικής αξίας 10.000 ευρώ έκαστης, ως κεφαλαιακή επένδυση στα Ομόλογα Μειωμένης 

Εξασφάλισης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων Σ.Π.Ε. διάρκειας 7 ετών και με ετήσια απόδοση 4,75 % 

καταβάλλοντας το ποσό των Ευρώ Δύο εκ. (Ευρώ 2.000.000) συνολικά. Κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9, η Εταιρεία 

αποτίμησε τη ζημιά απομείωσης του ανωτέρω Ομολόγου σε Ευρώ 121 χιλ.. 

Επίσης η Εταιρεία, από τις 19 Δεκεμβρίου 2018, με την υπ. αριθμ. 161/2018 απόφαση Δντος συμβούλου, 

συμμετέχει με ιδιωτική τοποθέτηση στο απλό ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής 

τράπεζας, διάρκειας 7 ετών και με απόδοση 6,50%, καταβάλλοντας το ποσό των Ευρώ Δύο εκ. (Ευρώ 2.000.000) 

συνολικά. Κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9, η Εταιρεία αποτίμησε τη ζημιά απομείωσης του ανωτέρω Ομολόγου σε 

Ευρώ 123 χιλ. 

    

14. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

  Όμιλος  Εταιρεία 

 30.06.2019 31.12.2018  30.06.2019 31.12.2018 

Δικαιώματα χρήσης ΔΠΧΑ 16 951 -  951 - 

Αποσβεσμένα δικαιώματα χρήσης (183) -  (183) - 

Υπόλοιπο τέλους 768 -  768 - 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία, χρησιμοποιεί τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το πρότυπο για τις συμβάσεις 

μίσθωσης οι οποίες λήγουν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής και των συμβάσεων 

μίσθωσης για τις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας. Ο Όμιλος και η Εταιρεία μισθώνει 

εξοπλισμό γραφείου (Προσωπικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και φωτοτυπικά) που θεωρούνται χαμηλής αξίας 

(σημ.2.4, ΔΠΧΑ 16 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ). 

15. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Όμιλος  Εταιρεία 

 30.06.2019 31.12.2018  30.06.2019 31.12.2018 

Απαιτήσεις από συναλλαγές «Αγοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας» 135.007 563.493  135.007 563.493 

Απαιτήσεις από εργολαβίες ΔΕΗ 21.539 24.401  21.539 24.401 

Έσοδα εισπρακτέα  55.441 112.634  55.441 112.634 

Προκαταβολές  1.106 286  1.106 286 

Σύνολο απαιτήσεων από πελάτες χωρίς κα-

θυστέρηση χωρίς απομείωση αξίας 
213.093 700.813 

 
213.093 700.813 

Σύνολο απαιτήσεων από πελάτες σε καθυστέ-

ρηση με απομείωση αξίας 
24.314 25.521 

 
24.314 25.521 

Μείον πρόβλεψη απομείωσης αξίας απαιτήσεων  (11.572) (10.411)  (11.572) (10.411) 

Σύνολο  225.835 715.923  225.835 715.923 

 

 30 Ιουν 19 

Ποσά σε Ευρώ Έσοδα   Έξοδα 

ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕΕΣ (51.286)  
- 

 (51.286)  - 
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Στο λογαριασμό «Απαιτήσεις από συναλλαγές Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις 

που προέρχονται από τις Χρεώσεις Εκκαθαρίσεων Διαχειριστή. Η Εταιρεία ως Διαχειριστής βάσει σχετικής νομο-

θεσίας, αναλαμβάνει να χρεώνει σε παρόχους ενέργειας και να αποδίδει στους δικαιούχους ειδικές χρεώσεις, ενώ 

τα αντίστοιχα ποσά των υποχρεώσεων εμφανίζονται στη σημείωση 18. Στα πλαίσια εφαρμογής  του Ν. 4585 και 

την υποκατάσταση από 01.04.2019 της Εταιρείας από την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. ΑΕ, από το ανωτέρω κονδύλι του ισολογι-

σμού «Απαιτήσεις από συναλλαγές Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας», η Εταιρεία μετέφερε σε χρέωση της 

υποχρέωσης προς την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π Α.Ε. ανοικτά υπόλοιπα Απαιτήσεων, ύψους Ευρώ 509.409 (σημ.3, 22). 

Η κίνηση της πρόβλεψης αποµείωσης της αξίας των απαιτήσεων έχει ως εξής: 

  Όμιλος  Εταιρεία 

 2019 2018  2019 2018 

Υπόλοιπο αρχής 10.411 14.440  10.411 14.440 

Προσθήκες πρώτης εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 01.01.2018 - 2.552  - 2.552 

Πρόσθετη πρόβλεψη βάσει ΔΠΧΑ 9 περιόδου 1.659 -  1.659 - 

Απελευθέρωση πρόβλεψης (499) (6.581)  (499) (6.581) 

Υπόλοιπο τέλους 11.572 10.411  11.572 10.411 

Στις απαιτήσεις από πελάτες σε καθυστέρηση με απομείωση αξίας περιλαμβάνονται κυρίως ανείσπρακτες απαιτή-

σεις άνω του ενός έτους. 

  

16. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 Όμιλος  Εταιρεία 

  30.06.2019 31.12.2018  30.06.2019 31.12.2018 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 6.657 15.702  6.328 15.702 

Ενοίκια οπτικών ινών - 1.719  - 1.719 

Απαιτήσεις από εργαζομένους  582 641  582 641 

Απαιτήσεις εργολαβιών εισπρακτέες 2.397 2.553  2.397 2.553 

Απαιτήσεις από ειδικά έργα (Πολυπόταμος)  4.011 21.494  4.011 21.494 

Λοιπά 13.204 23.027  13.256 22.939 

Σύνολο απαιτήσεων από πελάτες χωρίς καθυ-

στέρηση και χωρίς απομείωση αξίας 
26.851 65.136 

 
26.573 65.047 

Μείον πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  (1.887) (1.887)  (1.887) (1.887) 

Σύνολο  24.964 63.248  24.687 63.160 

 

Στις απαιτήσεις από ειδικά έργα της Εταιρείας και του Ομίλου, περιλαμβάνεται το σύνολο της ανείσπρακτης απαί-

τησης που αφορά το έργο σύνδεσης Πολυπόταμος. Το υπόλοιπο της απαίτησης, θα καλυφθεί μέσω 

αναπροσαρμογής του επιτρεπόμενου εσόδου έτους 2019 όπως προβλέπεται με την υπ’αριθμ. 100/2019 απόφαση 

της ΡΑΕ .  

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

30 

 

17. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ  

 Όμιλος  Εταιρεία 

 30.06.2019 31.12.2018  30.06.2019 31.12.2018 

Τραπεζικά δάνεια 446.889 469.000 
 446.889 469.000 

Ομόλογα πληρωτέα 213.469 223.469 
 213.469 223.469 

Αναπόσβεστο μέρος εξόδων σύναψης 

δανείων 
(5.537) 

(6.013) 
 (5.537) (6.013) 

Σύνολο δανεισμού 654.821 686.456  654.821 686.456 

 

Μείον βραχυπρόθεσμο μέρος: 
 

 
   

- Τραπεζικά δάνεια 45.389 44.222  45.389 44.222 

- Ομόλογα πληρωτέα 30.000 20.000 
 30.000 20.000 

-Αναπόσ/στο μέρος εξόδων σύναψης 

δανείων 
(1.081) 

(952) 
 (1.081) (952) 

Σύνολο βραχυπρόθεσμου δανεισμού 74.308 63.271  74.308 63.271 

Μακροπρόθεσμο μέρος δανεισμού 580.514 623.186  580.514 623.186 

 

Το συνολικό ποσό τόκων δανείων για τη χρήση που έληξε την 30η Ιουνίου 2019 περιλαμβάνεται στο λογαριασμό 

χρηματοοικονομικών εξόδων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων (σημείωση 7.1). Το σύνολο του δανεισμού της Ε-

ταιρείας είναι σε ευρώ. Ακολουθεί περαιτέρω ανάλυση του δανεισμού της Εταιρείας ανά τύπο επιτοκίου: 

 Όμιλος  Εταιρεία 

 30.06.2019 31.12.2018  30.06.2019 31.12.2018 

Τραπεζικά δάνεια και ομόλογα       

- Κυμαινόμενου επιτοκίου 390.358 422.469  390.358 422.469 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων      

- Σταθερού επιτοκίου 270.000 270.000  270.000 270.000 

Αναπόσβεστο μέρος εξόδων σύναψης 

δανείων 
(5.537) 

(6.013) 
 (5.537) (6.013) 

Σύνολο 654.821 686.456  654.821 686.456 

 

Τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι εγγυημένα από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.  

Οι πιο πάνω δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνουν όρους των οποίων η µη τήρηση µπορεί να οδηγήσει σε καταγ-

γελία της σύμβασης, όπως να µην αλλάξει η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας που προβλέπεται σε αυτές. Επίσης, 

ορισμένες συμβάσεις, περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικούς όρους που πρέπει να τηρούνται από την Εταιρεία.  

Το σύνολο των αποπληρωμών δανείων για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2019 ανήλθε σε Ευρώ 32.111  

(2018: Ευρώ 105.000). Το σύνολο του δανεισμού της Εταιρείας δεν περιλαμβάνει όρους μετατροπής σε  μετοχικό 

κεφάλαιο. 
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18. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Οι Λοιπές Προβλέψεις, αφορούν σε αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας (πρόβλεψη για Εκκρεμοδικίες) και σε εκτί-

μηση συνολικής επιβάρυνσης για το τέλος κτηματογράφησης. 

 Όμιλος  Εταιρεία 

 30.06.2019 31.12.2018  30.06.2019 31.12.2018 

Αγωγές τρίτων 27.498 31.449  27.498 31.449 

Εκτίμηση για τέλη κτηματογράφησης 6.211 6.295  6.211 6.295 

Υπόλοιπο τέλους 33.709 37.744  33.709 37.744 

 
      

 Εταιρεία  Εταιρεία 

 30.06.2019 31.12.2018  30.06.2019 31.12.2018 

Υπόλοιπο αρχής 37.744 63.932  37.744 63.932 

Πρόσθετη πρόβλεψη για αγωγές τρίτων 6.696 6.306  6.696 6.306 

Πρόβλεψη (απελευθέρωση πρόβλεψης) εθε-

λουσίας εξόδου - 

 

(4.760)  - (4.760) 

Χρησιμοποίηση πρόβλεψης (τέλη κτηματο-

γράφησης) 
(84) (387)  (84) (387) 

Απελευθέρωση πρόβλεψης για αγωγές τρί-

των 
(10.648) (27.347)  (10.648) (27.347) 

Υπόλοιπο τέλους 33.709 37.744  33.709 37.744 

 

Η Εταιρεία είναι εναγόμενη σε αριθμό υποθέσεων που αφορούν τις δραστηριότητές της. Την 30η Ιουνίου 2019, το 

συνολικό ποσό που απαιτούσαν τρίτοι ανέρχεται σε Ευρώ 104.520 (2018: Ευρώ 107.016), όπως αναλύεται παρα-

κάτω: 

1. Απαιτήσεις Εργολάβων/ Προμηθευτών και Λοιπές Απαιτήσεις: Αριθμός τρίτων και προμηθευτών/ εργολά-

βων έχουν εγείρει απαιτήσεις, οι οποίες είτε εκκρεμούν στα δικαστήρια είτε βρίσκονται εν μέσω διαιτητικών ή/και 

συμβιβαστικών διαδικασιών. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε Ευρώ 64.816 (2018: Ευρώ 65.210). Στις περισ-

σότερες περιπτώσεις η Εταιρεία εγείρει ανταπαιτήσεις οι οποίες δεν αποτυπώνονται στα λογιστικά της βιβλία 

μέχρι τη στιγμή της είσπραξης. 

2. Περιβαλλοντολογικές Απαιτήσεις:  Αριθμός ιδιωτών έχει εγείρει απαιτήσεις αναφορικά με ζημίες που, όπως 

ισχυρίζονται, προκλήθηκαν από πυρκαγιές, ή περιβαλλοντολογικές επεμβάσεις με υπαιτιότητα της Εταιρείας, 

καθώς και απαιτήσεις δήμων για καταβολή δημοτικών τελών, το συνολικό ποσό των οποίων ανέρχεται σε Ευρώ 

3.364 (2018: Ευρώ 3.964). 

3. Απαιτήσεις από Εργαζόμενους: Εργαζόμενοι της Εταιρείας έχουν εγείρει απαιτήσεις συνολικού ύψους Ευρώ 

12.298 (2018: Ευρώ 15.337) για παροχές και επιδόματα τα οποία, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, θα έπρεπε 

να τους είχαν καταβληθεί.  

4. Διάφορες Απαιτήσεις: Αριθμός εταιρειών έχουν εγείρει απαιτήσεις αναφορικά με αποζημίωση λόγω μη χορή-

γησης όρων σύνδεσης. Επίσης, έχουν εγερθεί κατά της Εταιρείας αγωγές για αποζημίωση από αυτοκινητιστικά 

ατυχήματα. Το συνολικό ποσό των ανωτέρω αξιώσεων  ανέρχεται σε Ευρώ 24.042 (2018: Ευρώ 22.503). 

Έναντι όλων των ανωτέρω ποσών έχει σχηματιστεί πρόβλεψη η οποία την 30η Ιουνίου 2019 ανέρχεται συνολικά 

σε Ευρώ 27.498 (2018: Ευρώ 31.449). Η απελευθέρωση της πρόβλεψης ποσού Ευρώ 10.647 οφείλεται κυρίως 

στην έκδοση αποφάσεων του ΠΠ ΑΘΗΝΩΝ οι οποίες απορρίπτουν τις αγωγές των Α & Β ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ Ε-

ΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ,  C & A ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ και SPES SOLARIS, για τις οποίες είχε σχηματιστεί 

πρόβλεψη (τόκοι συν αιτούμενο ποσό) ποσού συνολικά Ευρώ 8.838. 
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Στις Λοιπές Προβλέψεις περιλαμβάνεται πρόβλεψη ποσού Ευρώ 6.211 (2018: Ευρώ 6.295), από εκτίμηση της 

επιβάρυνσης για το κόστος κτηματογράφησης δικαιωμάτων δουλειών, οικοπέδων και εδαφοτεμαχίων το οποίο υ-

πολογίστηκε μετά από σχετική μελέτη που διενεργήθηκε το 2016 από τις τεχνικές υπηρεσίες της Εταιρείας. Κατά 

την τρέχουσα εξάμηνη περίοδο, η πρόβλεψη αυτή απομειώθηκε με ποσό Ευρώ 84 περίπου το οποίο καταβλήθηκε 

για τέλη κτηματογράφησης. 

19. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 Όμιλος  Εταιρεία 

 30.06.2019 31.12.2018  30.06.2019 31.12.2018 

Υποχρεώσεις από συναλλαγές «Αγοράς Η-

λεκτρικής Ενέργειας»  
118.785 671.062 

 
118.785 671.062 

Λοιποί προμηθευτές και εργολάβοι 30.277 19.383  30.271 19.383 

Προκαταβολές πελατών 36.908 23.655  36.908 23.655 

Λοιποί φόροι πληρωτέοι 3.831 3.704  3.841 3.704 

Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες 2.340 2.502  2.312 2.502 

Λοιποί πιστωτές 12.424 8.955  12.346 8.953 

Σύνολο 204.565 729.261  204.463 729.259 

Στα πλαίσια εφαρμογής  του Ν. 4585 και την υποκατάσταση από 01.04.2019 της Εταιρείας από την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. 

ΑΕ, στο ανωτέρω κονδύλι του ισολογισμού «Υποχρεώσεις από συναλλαγές Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας», η Ε-

ταιρεία μετέφερε σε χρέωση της υποχρέωσης προς την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π Α.Ε. ανοικτά υπόλοιπα Απαιτήσεων, ύψους 

Ευρώ 509.409 (σημ. 15, 21). Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι άτοκες και βραχυχρόνιες. 

20. ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 Όμιλος  Εταιρεία 
 30.06.2019 31.12.2018  30.06.2019 31.12.2018 

Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων 1.651 1.749  1.651 1.749 

Έξοδα χρήσεως πληρωτέα από εκκαθάριση 

ενέργειας 
37.231 35.003  37.231 35.003 

Υποχρέωση από αναπαύσεις προσωπικού, 

υπερωρίες και άδειες 
7.494 6.411  7.494 6.411 

Λοιπά έξοδα χρήσης πληρωτέα 54 1.531  54 1.531 

Σύνολο 46.430 44.693  46.430 46.430 

 

21. ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

 Όμιλος  Εταιρεία 

 30.06.2019 31.12.2018  30.06.2019 31.12.2018 

Έσοδα επομένων χρήσεων δικαιωμάτων 

διασυνδέσεων 
92.412 74.196  92.412 74.196 

Έσοδα από χρεώσεις μη συμμόρφωσης 34.083 31.838  34.083 31.838 

Έσοδα επομένων χρήσεων από Εκτακτες Ει-

σαγωγές Περίσσειας Ενέργειας Λ-Β 
1.345 1.220  1.345 1.220 

Μεταβατικό τέλος Ασφάλειας εφοδια-

σμού/Διακοπτόμενο φορτίο (Ν.4203/13) 
6.628 2.417  6.628 2.417 

Λοιπά έσοδα επομένων χρήσεων 2.673 2.397  2.673 2.397 

Σύνολο 137.141 112.068  137.141 112.068 

 

Τα Έσοδα Επομένων Χρήσεων Δικαιωμάτων Διασυνδέσεων, αφορούν το αποθεματικό που σχηματίζει η Εταιρεία 

από τιμολογήσεις μηνιαίων εκκαθαρίσεων, βάσει του άρθρου 178 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, για τη μεί-

ωση του Ετήσιου Κόστους του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή για την χρηματοδότηση έργων 
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διασύνδεσης με γειτονικές χώρες κατόπιν σχετικής απόφασης της ΡΑΕ. Κατά τη χρήση 2019, η Εταιρεία θα κάνει 

χρήση ποσού Ευρώ 37,9 εκ. (2018: 35 εκ.) με βάση την υπ'αριθμ.1041/2018 απόφαση της ΡΑΕ για τη μείωση του 

Ετήσιου Κόστους του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Τα Έσοδα Επομένων Χρήσεων από Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης, αφορούν το αποθεματικό που σχηματίζει η Ε-

ταιρεία από τιμολογήσεις μηνιαίων εκκαθαρίσεων και προορίζεται για  κάλυψη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων 

σύμφωνα με άρθρο 164 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ. Τα ποσά αυτά δεν αφορούν έσοδα της Εταιρείας αλλά 

διατίθενται κυρίως για την κάλυψη ζημιών από αφερέγγυους παρόχους μετά από απόφαση της Διοίκησης . Η Ε-

ταιρεία με αντίστοιχες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει κάνει χρήση ποσού συνολικά Ευρώ 14,9  εκ. 

προκειμένου να διατεθούν για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων των συμμετεχόντων λόγω αποχώρησης 

τους από την αγορά σε αναμονή των αποφάσεων δικαστηρίων, το οποίο περιλαμβάνεται στο υπόλοιπο των «Εσό-

δων επομένων χρήσεων από χρεώσεις μη συμμόρφωσης» την 30.06.2019.  

Τα Έσοδα Επομένων Χρήσεων από Έκτακτες Εισαγωγές Περίσσειας Ενέργειας, αφορούν το αποθεματικό που 

σχηματίζει η Εταιρεία από τιμολογήσεις εκκαθαρίσεων, βάσει του άρθρου 178 παράγραφος 8 του Κώδικα Διαχείρι-

σης του ΕΣΜΗΕ. Η χρησιμοποίηση του αποθεματικού αυτού, καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν σχετικής 

εισήγησης του Διαχειριστή του Συστήματος. 

Σύμφωνα με το Ν.4203/13 με εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2016, τηρείται ειδικός λογαριασμός αποθεματικού για 

την χρέωση Μεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασμού και την απόδοση σε δικαιούχους διακοπτόμενου φορτίου. 

Σύμφωνα με το νόμο η οποιαδήποτε διαφορά αποδίδεται στους δικαιούχους διακοπτόμενου φορτίου (βιομηχανίες) 

μετά από την οριστική εκκαθάριση. Το υπόλοιπο του ποσού που δεν έχει αποδοθεί μέχρι σήμερα, αναμένεται να 

αποδοθεί εντός του έτους 2019 μετά την οριστική εκκαθάρισή του.  

Τα Λοιπά Έσοδα Επομένων Χρήσεων, αφορούν κυρίως σε έσοδα επόμενων χρήσεων εργολαβιών από συμβολαι-

οποιημένα έργα με τη πρώην μητρική ΔΕΗ ΑΕ. 

22. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ   

Συνοπτική Περιγραφή των Σημαντικότερων Έργων 

Συνοπτική Περιγραφή των Σημαντικότερων Έργων 
Από τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη το δεύτερο 3μηνο 2019, τα πιο σημαντικά αφορούν στις ομάδες έργων 
«Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς»,  «Διασύνδεση της Κρήτης με το Ηπειρωτικό 
Σύστημα Μεταφοράς» και «Επέκταση του Συστήματος 400 kV προς την Πελοπόννησο». 
 
Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς  
Πρόκειται για έργο που συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και η συγχρηματοδότησή του συνεχίζεται 
από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 
Η Α΄ Φάση του έργου ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία εντός του 2018.  
Επίσης, εντός του 2018 ανακηρύχθηκαν οι μειοδότες, υπογράφηκαν οι συμβάσεις με τους Αναδόχους και ξεκίνησε 
η υλοποίηση της Β΄ Φάσης του έργου. Η πρώτη σύμβαση αφορά τις καλωδιακές συνδέσεις Πάρου – Νάξου και 
Μυκόνου – Νάξου και η δεύτερη τον Υ/Σ Νάξου. 
Τέλος, εντός του 2018 ανακηρύχθηκε ο μειοδότης και υπογράφηκε η σύμβαση με τον Ανάδοχο για την υλοποίηση 
της Γ΄ Φάσης (δεύτερη καλωδιακή σύνδεση Λαυρίου-Σύρου). 
Όλα τα έργα των Β΄ και Γ΄ Φάσεων είναι σε εξέλιξη. 
 
Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων ελαίου στις διασυνδέσεις Άνδρος – Λιβάδι (Ν. Εύβοια) και Άνδρος 
– Τήνος.  
Πρόκειται για έργο που έχει προταθεί για συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Εντός του 2018 ανακηρύ-
χθηκε ο μειοδότης, υπογράφηκε η σύμβαση για τον Ανάδοχο και ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου. Το έργο είναι σε 
εξέλιξη. 
 
Διασύνδεση της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς 
Είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου με στόχο την ολοκλήρωση της Φάσης Ι (Ε.Ρ) εντός του 
2020 και της Φάσης ΙΙ (Σ.Ρ) εντός του 2022. 
Η Φάση Ι της Διασύνδεσης (Ε.Ρ) θα συνδέσει τον Υ/Σ Μολάων με τον Υ/Σ Χανίων μέσω εναέριας, υπόγειας και 
υποβρύχιας Γ.Μ., ονομαστικής τάσεως 150kV και ονομαστικής ισχύος 2x200 MVA. Η Φάση Ι έχει ενταχθεί στο 
ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Εντός του 2018 ανακηρύχθηκαν οι μειοδότες, υπογράφηκαν οι συμβάσεις με τους Αναδόχους και ξεκίνησε η υλο-
ποίηση των καλωδιακών διασυνδέσεων και των Υ/Σ. Τα έργα είναι σε εξέλιξη. 
Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η κατασκευή των εναερίων Γ.Μ. στην Πελοπόννησο. 
Για τη Φάση ΙΙ (Σ.Ρ), ολοκληρώθηκε το 2018 η τελική έρευνα βυθού και υποβλήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών 
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Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στη ΔΙ.Π.Α / ΥΠΕΝ. Παράλληλα, έχουν οριστικοποιηθεί οι θέσεις προσαιγιάλωσης των καλω-
δίων, οι θέσεις εγκατάστασης των Σταθμών Μετατροπής και οι θέσεις εγκατάστασης των ηλεκτροδίων στην Αττική 
και την Κρήτη. Τον Μάιο του 2019 δημοσιεύθηκαν οι διακηρύξεις για την υλοποίηση των Σταθμών Μετατροπής και 
των υπόγειων και υποβρύχιων καλωδιακών γραμμών. 
 
Επέκταση του Συστήματος 400 kV προς την Πελοπόννησο 
Το ΚΥΤ Μεγαλόπολης ηλεκτρίστηκε το 2013. Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 150kV του 
ΚΥΤ, καθώς και των δύο Γ.Μ. 400 kV που συνδέουν το ΚΥΤ με τη νέα μονάδα Φ.Α., Μεγαλόπολη V. Το έργο 
συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013. 
Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής του εναέριου τμήματος της Γ.Μ. 400 kV Μεγαλόπολης – Πατρών, καθώς 
και των έργων για την εγκατάσταση αυτεπαγωγών αντιστάθμισης στα ΚΥΤ Αχελώου και Διστόμου. Οι αδειοδοτικές 
διαδικασίες για τα έργα στα Τερματικά Καστριτσίου και Αντιρρίου, καθώς και για την εγκατάσταση αυτεπαγωγών 
αντιστάθμισης στο ΚΥΤ Μεγαλόπολης είναι σε προχωρημένο στάδιο. 
Επίσης, εντός του 2018 ανακηρύχθηκαν οι μειοδότες, υπογράφηκαν οι συμβάσεις με τους Αναδόχους και ξεκίνησε 
η υλοποίηση του υπόγειου και υποβρυχίου καλωδιακού τμήματος της Γ.Μ. 400 kV στην περιοχή Ρίου - Αντιρρίου. 
Τέλος, εντός του 2019 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια των διαγωνι-
στικών διαδικασιών για το ΚΥΤ Κορίνθου και την εναέρια Γ.Μ. 400 kV Μεγαλόπολη – Κόρινθος και ανακηρύχθηκαν 
οι μειοδότες. Τα έργα είναι σε εξέλιξη. 
 

Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΕΣΜΗΕ) περιόδου 2018 - 2027 

Με την Απόφαση 256/2018 της ΡΑΕ εγκρίθηκε το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) της περιόδου 2018 - 2027 τη 16η Μαρτίου 2018 και αυτό δημοσιεύθηκε 

στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ΦΕΚ Β´ 1570/08.05.2018. 

Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΕΣΜΗΕ) περιόδου 2019 - 2028  

Από την 28η Δεκεμβρίου 2017 έως την 29η Ιανουαρίου 2018 και έπειτα από την Απόφαση 68/20.12.2017 του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Προκαταρκτικό Σχέδιο ΔΠΑ το οποίο 

αφορά την περίοδο 2019 - 2028. Τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης ελήφθησαν υπόψη στη διαμόρφωση 

του Σχεδίου ΔΠΑ 2019 - 2028. Έπειτα από την Απόφαση 13/26.03.2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ 

Α.Ε. υποβλήθηκε το Σχέδιο ΔΠΑ 2019 - 2028 στη ΡΑΕ για έγκριση την 30η Μαρτίου 2018. Η ΡΑΕ επανήλθε και με 

την επιστολή Ο-72301/15.06.2018 ζήτησε την Αναθεώρηση του υποβληθέντος Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυ-

ξης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της περιόδου 2019 - 2028, ως προς την αύξηση 

της μεταφορικής ικανότητας της Φάσης ΙΙ της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης της νήσου της Κρήτης με την Αττική από τα 

700 MW στα 1000 MW με σύνδεσμο συνεχούς ρεύματος, επικαιροποιώντας όλα τα επιμέρους στοιχεία αυτού του 

σχεδιασμού, καθώς επίσης και το χρονοδιάγραμμα της Φάσης Ι της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης της νήσου της Κρήτης 

με την Πελοπόννησο. Έπειτα από αυτήν την εξέλιξη, υποβλήθηκε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. το Αναθεωρημένο Σχέδιο 

ΔΠΑ 2019 - 2028 στη ΡΑΕ για έγκριση τη 17η Ιουλίου 2018. Η ΡΑΕ επανήλθε και με την επιστολή Ο-

74429/09.11.2018 ζήτησε τη νέα Αναθεώρηση του υποβληθέντος Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνι-

κού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της περιόδου 2019 - 2028, εστιάζοντας στην ηλεκτρική 

διασύνδεση της νήσου της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ (Φάση ΙΙ) στο πλαίσιο των Αποφάσεων 816/2018 και 838/2018, 

αυτής. Επιπλέον αυτού, ζητήθηκαν διευκρινίσεις για τον προγραμματισμό της υλοποίησης των Έργων Επέκτασης 

του Συστήματος για τη σύνδεση του Δικτύου, την επείγουσα εκτέλεση των οποίων αιτήθηκε η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., καθώς 

και την επανένταξη της κατασκευής του Υποσταθμού της Τήνου στο υπό τη Νέα Αναθεώρηση Σχέδιο ΔΠΑ 2019 - 

2028. Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, υποβλήθηκε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. το Νέο Αναθεωρημένο Σχέδιο ΔΠΑ 2019 - 

2028 στη ΡΑΕ για έγκριση τη 16η Νοεμβρίου 2018. Η ΡΑΕ επανήλθε και με την επιστολή Ο-76092/25.02.2019 

ζήτησε τη Νεότερη Αναθεώρηση του υποβληθέντος Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της περιόδου 2019 - 2028, εστιάζοντας στη Δ´ Φάση της Διασύνδεσης των Κυ-

κλάδων, στην Υλοποίηση των Έργων του Συστήματος Μεταφοράς 400 kV στην Πελοπόννησο, στη δεύτερη 

Διασύνδεση Ελλάδας - Βουλγαρίας και στη συμβατότητα των Έργων του ΔΠΑ με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυ-

ξης του ENTSO-E (TYNDP) σε ότι αφορά τις Διεθνείς Διασυνδέσεις με το ΕΣΜΗΕ. Επιπλέον αυτών, τέθηκαν 

ζητήματα τα οποία άπτονται του τρόπου διαμόρφωσης του ΔΠΑ. Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, υποβλήθηκε από 

την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. το Νεότερο Αναθεωρημένο Σχέδιο ΔΠΑ 2019 - 2028 στη ΡΑΕ για έγκριση τη 12η Μαρτίου 2019. 

Έπειτα από τη συνάντηση “PCIs ELECTRICITY MEETINGS” η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες την 11.04.2019 

, το Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (Project of Common Interest - PCI) “EuroAsia Interconnector” περι-

λαμβάνει δύο (2) τμήματα. Το τμήμα 3.10.1 της διασύνδεσης Ισραήλ - Κύπρου και το τμήμα 3.10.2 της διασύνδεσης 
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Κύπρου - Ελλάδας (Κρήτη) με συνδέσμους ΣΡ. Το τμήμα της διασύνδεσης Αττικής - Κρήτης το οποίο ήταν τμήμα 

(3.10.3) του προαναφερθέντος PCI δεν αποτελεί πλέον τμήμα του PCI 3.10 και θα υλοποιηθεί από την εταιρεία 

ειδικού σκοπού «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.», με τις προδιαγραφές οι οποίες εξασφαλίζουν τη δια-

λειτουργικότητα της διασύνδεσης Αττικής - Κρήτης με τις διασυνδέσεις προς την Κύπρο και στη συνέχεια προς το 

Ισραήλ. Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, υποβλήθηκε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. το Τέταρτο (4ο) Αναθεωρημένο Σχέδιο 

ΔΠΑ 2019 - 2028 στη ΡΑΕ για έγκριση τη 18η Απριλίου 2019. 

Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΕΣΜΗΕ) περιόδου 2020 - 2029 

Παράλληλα από την 21η Δεκεμβρίου 2018 έως και την 21η Ιανουαρίου 2019 και έπειτα από την Απόφαση 

75/20.12.2018 του Διοικητικού Συμβουλίου, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Προκαταρκτικό Σχέ-

διο ΔΠΑ το οποίο αφορά την περίοδο 2020 - 2029. Τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης ελήφθησαν υπόψη 

στη διαμόρφωση του Σχεδίου ΔΠΑ 2020 - 2029. Έπειτα από την Απόφαση 17/29.03.2019 του Διοικητικού Συμβου-

λίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υποβλήθηκε το Σχέδιο ΔΠΑ 2020 - 2029 στη ΡΑΕ για έγκριση την 29η Μαρτίου 2019. Έπειτα 

από τη συνάντηση “PCIs ELECTRICITY MEETINGS” η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες την 11.04.2019 , το Έργο 

Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (Project of Common Interest - PCI) “EuroAsia Interconnector” περιλαμβάνει 

δύο (2) τμήματα. Το τμήμα 3.10.1 της διασύνδεσης Ισραήλ - Κύπρου και το τμήμα 3.10.2 της διασύνδεσης Κύπρου 

- Ελλάδας (Κρήτη) με συνδέσμους ΣΡ. Το τμήμα της διασύνδεσης Αττικής - Κρήτης το οποίο ήταν τμήμα (3.10.3) 

του προαναφερθέντος PCI δεν αποτελεί πλέον τμήμα του PCI 3.10 και θα υλοποιηθεί από την εταιρεία ειδικού 

σκοπού «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.», με τις προδιαγραφές οι οποίες εξασφαλίζουν τη διαλειτουρ-

γικότητα της διασύνδεσης Αττικής - Κρήτης με τις διασυνδέσεις προς την Κύπρο και στη συνέχεια προς το Ισραήλ. 

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, υποβλήθηκε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. το Αναθεωρημένο Σχέδιο ΔΠΑ 2020 - 2029 στη 

ΡΑΕ για έγκριση τη 18η Απριλίου 2019, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί από τη ΡΑΕ κάποια απόφαση μέχρι 

σήμερα. 

Εφαρμογή Ν. 4585, υποκατάσταση από 01.04.2019 της Εταιρείας από την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. ΑΕ, αρμοδιοτήτων 

διαχείρισης εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε., Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών 

Συμβατικών Σταθμών και του Ειδικού Τέλους Λιγνίτη. 

Σύμφωνα με το Νόμο 4585 άρθρο 4 ΦΕΚ 216/24-12-2018,  η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. από 01.04.2019 υποκαθίσταται 

αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. που απορρέουν από τις 

αρμοδιότητες της διαχείρισης των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συ-

στήματος και Δικτύου του άρθρου 143 του ν. 4001/2011που προέρχονται από το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση 

Εκπομπών Αερίων Ρύπων, το Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Συμβατικών Σταθμών και το Ειδικό 

Τέλος Λιγνίτη, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους. 

Οι εκκρεμείς δίκες της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., οι οποίες αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις στα οποία, σύμφωνα με 

την παράγραφο 5, υποκαθίσταται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., χωρίς 

να διακόπτονται βιαίως και χωρίς να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή 

δήλωση εκ μέρους της. Η Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. απαλλάσσεται από 1.4.2019 από οποιαδήποτε τυχόν υποχρέωσή της 

έναντι τρίτου, περιλαμβανομένου και του Δημοσίου, που απορρέει από τη διαχείριση των αναφερόμενων στην πα-

ράγραφο 5 εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., στην οποία υποκαθίσταται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. 

Α.Ε.  

Στα πλαίσια εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, η Εταιρεία την 01.04.2019 μετέφερε σε πίστωση της απαίτησης 

της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π Α.Ε. προς την Εταιρεία, συνολικού ύψους Ευρώ 524.859 χιλ., ανοικτά υπόλοιπα Απαιτήσεων από 

τις ως άνω δραστηριότητες ενέργειας, ύψους Ευρώ 509.409 χιλ., ενώ εξόφλησε το υπόλοιπο ποσό ύψους Ευρώ 

15.450 χιλ., με απευθείας κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Δ.Α.Π. Ε.Ε.Π. Α.Ε.  

 

23. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Η διαχείριση κινδύνων εστιάζεται στην αβεβαιότητα των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών αγορών και 

προσβλέπει στην ελαχιστοποίηση των δυσμενών αποτελεσμάτων στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. Η 

Εταιρεία προσδιορίζει, αξιολογεί και εάν καταστεί αναγκαίο αντισταθμίζει τους κινδύνους που σχετίζονται με τις 

λειτουργικές της δραστηριότητές, ενώ σε περιοδική βάση ελέγχει και αναθεωρεί τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες 
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σε σχέση με την διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου. Επίσης, δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές 

κερδοσκοπικής φύσης.  

Η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση διαθέτει τις απαραίτητες δικλίδες και οργάνωση έτσι ώστε να περιορίζει τους κανο-

νιστικούς και ρυθμιστικού κινδύνους, ενώ σε συνεργασία με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εξασφαλίζει ότι 

υπάρχουν οι απαραίτητες εγκρίσεις για κάθε συναλλαγή. Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών και λοιπών κινδύ-

νων καθώς και η φύση αυτών δεν έχει μεταβληθεί σε σχέση με όσα αναφέρονται στις ετήσιες Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018. 

24. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Εκτός από τις συμμετοχές της στις Θυγατρικές και το Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.,  η Εταιρεία συμμετέχει με 

ποσοστό 5% στην εταιρεία Joint Allocation Office S.A. και έχει καταβάλει ποσό Ευρώ 65  έως την 30η Ιουνίου 2019 

(2018: Ευρώ 65). Ωστόσο λόγω της μη αναμενόμενης απόδοσης της επένδυσης αυτής, η  Εταιρεία έχει απομειώσει 

πλήρως την επένδυση αυτή.  

Η Εταιρεία επίσης συμμετέχει με ποσοστό 12,5% στην εταιρεία COORDINATED AUCTION OFFICE (CAO) IN 

SOUTH EAST EUROPE D.O.O. και έχει καταβάλει ποσό Ευρώ 40 έως την 30η Ιουνίου 2019 (2018: Ευρώ 40). Η 

συμμετοχή αυτή λόγω της μη αναμενόμενης απόδοσης της επένδυσης, εμφανίζεται στο κονδύλι του ισολογισμού: 

Λοιπές απαιτήσεις. Η Εταιρεία επίσης, δεν έχει εκδώσει εγγυήσεις ή εγγυητικές επιστολές για καμία από τις 

ανωτέρω συμμετοχές της. 

25. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα πλέον αυτών που ήδη γνωστοποιούνται στις ανωτέρω σημειώσεις τα οποία 

απαιτούν γνωστοποίηση ή προσαρμογή των συνημμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

26. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ 

Κατά την τρέχουσα περίοδο έγιναν οι εξής ανακατατάξεις στα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης: 

 

Αμοιβές προσωπικού 2018 

Δημοσίευση 38.423 

Λοιπές παροχές στο προσωπικό (112) 

Αποζημιώσεις εκτός έδρας και λοιπές παροχές (1.192) 

Κεφαλαιοποίηση αμοιβών προσωπικού 863 

Αμοιβές προσωπικού 37.983 

Λοιπά έξοδα  

Δημοσίευση 2.163 

Έξοδα μεταφορών και ταξιδίων 1.192 

Λοιπά έξοδα 3.355 

  
Αμοιβές τρίτων  

Δημοσίευση 2.564 

Αμοιβές τρίτων (752) 

Προβλέψεις 1.812 

27. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει ενδεχόμενα στοιχεία Ενεργητικού.  

 


