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 ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α΄ 
 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019 

 

 Η εταιρεία ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών («Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προέβη σε 
επαναδιατύπωση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 30 
Ιουνίου 2019 οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβουλίου στις 23 Σεπτεμβρίου 2019.  
 
Στις επαναδιατυπωμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α’ Εξαμήνου 2019, 
λογιστικοποιήθηκαν με την μέθοδο της καθαρής θέσης και οι νεοσυσταθείσες θυγατρικές εταιρείες, 
«Αριάδνη Interconnection ΑΕΕΣ» και «Grid Telecom» της από κοινού ελεγχόμενης εταιρείας ΑΔΜΗΕ 
ΑΕ στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με 51%.  
  
Ειδικότερα, στις αρχικά δημοσιοποιηθείσες 18/9/2019 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α’ 
Εξαμήνου συμπεριλήφθηκε με την μέθοδο της καθαρής θέσης μόνο η ΑΔΜΗΕ ΑΕ, χωρίς τις ως άνω 
θυγατρικές, λόγω της μη σημαντικότητας των μεγεθών των νεοσυσταθεισών θυγατρικών εταιρειών 
στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε και κατ’ επέκταση της Εταιρείας . 
  
Ωστόσο, η Διοίκηση της Εταιρείας, κατόπιν επισήμανσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κρίνοντας 
πως η επιρροή αυτή θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα έτη με την πλήρη εφαρμογή των 
επιχειρηματικών σχεδίων των θυγατρικών και για λόγους συγκρισιμότητας των οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας με αυτές των επομένων χρήσεων, έκρινε απαραίτητο για την πληρέστερη 
ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, με ημερομηνία αναφοράς την 30.06.2019, να λογιστικοποιήσει 
με την μέθοδο της καθαρής θέσης τον όμιλο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και να προβεί σε επαναδιατύπωση 
των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2019. 
  
Με βάση την ανωτέρω αξιολόγηση για την περίοδο 01.01.2019 - 30.06.2019  τα κονδύλια των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων  "κέρδη εις νέον" και "Επένδυση που λογιστικοποιείται με την 
μέθοδο της καθαρής θέσης" καθώς και αντίστοιχα υποσύνολά τους παρουσιάζονται αυξημένα κατά 
περίπου €478χιλ. (€ 138 χιλ. αύξηση έτους 2018 και €340 χιλ. αύξηση περιόδου εξαμήνου 2019), ενώ 
τα «μερίδιο συμμετοχής σε Επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης» 
και τα «Καθαρά κέρδη» παρουσιάζονται αυξημένα κατά €340 χιλ.  
   

 Ακολουθεί η παρουσίαση των επαναδιατυπωμένων αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2019: 
  

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. Α’ Εξάμηνο ’19: 

▪ Καθαρά κέρδη 20,4 εκατ. ευρώ 

▪ Απόφαση καταβολής μερίσματος και προμερίσματος 0,088 ευρώ ανά μετοχή 

    Όμιλος ΑΔΜΗΕ Α’ Εξάμηνο ’191: 

▪ Έσοδα 126,0 εκατ. Ευρώ (+1,0%) 

▪ Κέρδη προ φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 

89,3 εκατ. ευρώ (-12,6%) 

▪ Καθαρά κέρδη 40,0 εκατ. ευρώ (-9,9%) 

                                                           
1 Τα ποσοστά μεταβολής που παρατίθενται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν υπολογιστεί στα στρογγυλοποιημένα κονδύλια σε 
χιλιάδες ευρώ των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου. 
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▪ Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη (εξαιρώντας τις προβλέψεις καθώς και τις προβλέψεις 

στο κόστος μισθοδοσίας) 38,7 εκατ. Ευρώ (+9%) (βλ. Παράρτημα) 

 

 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2019: Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. κάτοχος του 51% των μετοχών της ΑΔΜΗΕ 

Α.Ε., ανακοίνωσε σήμερα τα επαναδιατυπωμένα αποτελέσματα σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για την περίοδο 

1 Ιανουαρίου 2019 – 30 Ιουνίου 2019. 

 

 

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α΄Εξαμ. Α΄Εξαμ. Μεταβολή 

Εκατ. ευρώ 2019 2018 

Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις, μέθοδος καθαρής θέσης 20,4 21,4 -4,4% 

Κέρδη προ Φόρων, Χρηματ/κών Aποτελεσμάτων και 
Αποσβέσεων 

20,2 21,2 -4,6% 

Κέρδη προ Φόρων και Χρηματ/κών Αποτελεσμάτων 20,2 21,2 -4,6% 

Καθαρά Κέρδη 20,4 21,3 -4,0% 

Κέρδη ανά Μετοχή (ευρώ) 0,088 0,092  

Τέλος Περιόδου 30.06.2019 31.12.2018  

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα λήξης χρήσης 26,6 4,8 449,5% 
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Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ανακοίνωσε επίσης αποτελέσματα 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για το Α’ εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019: 

 

 
  ΟΜΙΛΟΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ 

 ΑΔΜΗΕ ΑΕ Α΄Εξαμ. Α΄Εξαμ.   Α΄Εξαμ. Α΄Εξαμ.   

Εκατ. Ευρώ 2019 2018 Μεταβολή 2019 2018 Μεταβολή 

Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς 116,5 117,1 -0,6% 116,5 117,1 -0,6% 

Συνολικά έσοδα 126,0 124,8 1,0% 126,0 124,8 1,0% 

Σύνολο προβλέψεων* 3,5 22   3,5 22   

Κέρδη προ φόρων, χρηματ/κών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων* 

89,3 102,1 -12,6% 89,8 102,1 -12,1% 

Ως % των εσόδων 70,9% 81,8% -10,9 πμ 71,2% 81,8% -10,6 πμ 

Κέρδη προ φόρων και χρηματ/κών 
αποτελεσμάτων* 

53,6 68,7 -21,9% 54,1 68,7 -21,2% 

Καθαρά κέρδη* 40,0 44,4 -9,9% 39,4 44,4 -11,4% 

  30.06.2019 31.12.2018   30.06.2019 31.12.2018   

Καθαρός δανεισμός** 94,0 83,5 12,6% 295,5 283,8 4,1% 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
τέλους περιόδου 

560,8 602,9 -7,0% 359,4 402,6 -10,7% 

* Συμπ. απελευθέρωση πρόβλεψης λόγω απόρριψης δικαστικής απαίτησης εργολάβου ύψους 26,6 εκατ. ευρώ 
το Α' Εξάμηνο 2018 και απελευθέρωση πρόβλεψης λόγω απόρριψης δικαστικής απαίτησης εργολάβου ύψους 
6,9 εκατ. ευρώ το Α' Εξάμηνο 2019. 

** Ο Καθαρός δανεισμός προκύπτει ως η διαφορά μεταξύ Συνολικού δανεισμού (Μακροπρόθεσμου και 
Βραχυπρόθεσμου μείον το αναπόσβεστο μέρος εξόδων σύναψης δανείων) και Χρηματικών διαθεσίμων περιόδου (βλ. 
Παράρτημα) 

 
Πηγή: ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ Ανάλυση Εσόδων Α΄Εξαμ. Α΄Εξαμ.   Α΄Εξαμ. Α΄Εξαμ.   

Εκατ. Ευρώ 2019 2018 Μεταβολή 2019 2018 Μεταβολή 

Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς 116,5 117,1 -0,6% 116,5 117,1 -0,60% 

Χρεώσεις εκκαθαρίσεων Διαχειριστή 351,7 534,5   351,7 534,5   

Αποδόσεις εκκαθαρίσεων Διαχειριστή (351,7) (534,5)   (351,7) (534,5)   

Λοιπές πωλήσεις: 9,5 7,6 24,9% 9,6 7,6 25,6% 

Έσοδα από εργολαβίες 0,9 0,4 154,7% 0,9 0,4 154,7% 

Έσοδα Υποστήριξης Παγίων ΔΕΔΔΗΕ 5,1 4,9 5,2% 5,1 4,9 5,2% 

Ληφθείσες συμμετοχές πελατών 3,3 1,1 201,1% 3,3 1,1 201,1% 

Ενοίκιο οπτικών ινών 0,0 1,0 -100,0% 0,0 1,0 -100,0% 

Έσοδα από ανάκτηση Διοικητικών  
Δαπανών 

0,2 0,3 -32,4% 0,2 0,3 -32,4% 

Λοιπές Πωλήσεις 0,0 0,1 -69,4% 0,1 0,1 8,1% 

     Σύνολο 126,0 124,8 1,0% 126,0 124,8 1,0% 
 

Πηγή: ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
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Προοπτικές 

 
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αναμένει ότι η ευνοϊκή τάση του πρώτου εξαμήνου θα διατηρηθεί και στο 

δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η έγκαιρη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του 2019, σε 

συνδυασμό με την ομαλή εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής 

από τη θυγατρική «Αριάδνη Interconnection», επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα 

ρυθμιστική περίοδο, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί. 

 
Ειδικότερα, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υλοποιεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τα κρίσιμα έργα ηλεκτρικής 

διασύνδεσης τα οποία περιλαμβάνονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ): 

- Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής (προϋπολογισμού 995 εκατ. ευρώ): Προκήρυξη των διαγωνισμών 

από την «Αριάδνη Interconnection» 

- Διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου (προϋπολογισμού 364 εκατ. ευρώ): Ανακήρυξη των 

Αναδόχων στα έργα κατασκευής του Συστήματος Αντιστάθμισης Αέργου Ισχύος (STATCOM) και 

της Γραμμής Μεταφοράς (ΓΜ) 150kV Μολάοι-Τερματικό Αντιστάθμισης ΝΑ Πελοποννήσου. 

- Επέκταση Συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο: 

o Ανατολικός Διάδρομος (προϋπολογισμού 105 εκατ. ευρώ): Συμβασιοποίηση της 

κατασκευής νέου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) στην Κόρινθο (έργο 20,6 εκατ. 

ευρώ) και της Γραμμής Μεταφοράς (ΓΜ) 400kV Μεγαλόπολη-Κόρινθος (έργο 26 εκατ. 

ευρώ). 

o Δυτικός Διάδρομος (προϋπολογισμού 118 εκατ. ευρώ): Ολοκλήρωση της υποθαλάσσιας 

διασύνδεσης στο τμήμα Ρίου-Αντιρρίου (έργο 29 εκατ. ευρώ). 

- Ενίσχυση του βόρειου άξονα τροφοδότησης των Κυκλάδων (προϋπολογισμού 21,3 εκατ. ευρώ): 

Ολοκλήρωση της υποθαλάσσιας διασύνδεσης Εύβοιας-Άνδρου/Άνδρου-Τήνου. 

Διασύνδεση Σποράδων (προϋπολογισμού 56 εκατ. ευρώ): Προκήρυξη διαγωνισμών για την ηλεκτρική 

διασύνδεση Σκιάθου-Μαντουδίου Ευβοίας. 

 
Ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του Επενδυτικού Προγράμματος, είναι η 

έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, ένα έργο-ορόσημο για τη 

διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ενεργειακής επάρκειας της Κρήτης, σε συνδυασμό με τη 

διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου που βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης. Τον Μάιο 2019, 

προκηρύχθηκαν δύο διαγωνισμοί για τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής: ο πρώτος αφορά στα καλωδιακά 

τμήματα, προϋπολογισμού 600 εκατ. ευρώ, και ο δεύτερος στην κατασκευή Σταθμών Μετατροπής 

προϋπολογισμού 315 εκατ. ευρώ. Ο πρώτος διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και εξετάζονται οι τεχνικές 

προσφορές, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 
Επιπλέον, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ενέταξε στο προκαταρκτικό Δεκαετές πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) για την 

περίοδο 2020-2029 τη Διασύνδεση των Δωδεκανήσων, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,5 δισ. 

ευρώ. Παράλληλα, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εξετάζει εναλλακτικά σενάρια για την άρση της ηλεκτρικής 

απομόνωσης των νησιών Βορειανατολικού Αιγαίου και τη διασύνδεσή τους με το ηπειρωτικό 

ηλεκτρικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες 

του έργου. 
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Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της χάραξης νέων στρατηγικών αναχρηματοδότησης έχει εξασφαλίσει τα 

απαραίτητα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των επιχειρησιακών και επενδυτικών 

αναγκών της για τα επόμενα χρόνια. Διαθέτει δε ένα πλήρως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 

δανείων, το οποίο σε συνδυασμό με την ενεργή διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων ενισχύει το 

χρηματοοικονομικό προφίλ της ώστε να εφαρμόσει από θέση ισχύος το φιλόδοξο επενδυτικό της 

πρόγραμμα. 

 
Ο εξορθολογισμός των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών αποτελεί μια από τις βασικές 

προτεραιότητες των δυο τελευταίων ετών. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν υλοποιηθεί προγράμματα 

οικειοθελούς αποχώρησης, καθώς και αναχρηματοδότηση του υπάρχοντος δανεισμού, αλλά και νέα 

χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους. 

 
Το όφελος από το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης του 2018 υπολογίζεται σε περίπου 8,8 εκ. 

ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ το όφελος από το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης του 2019 

υπολογίζεται σε περίπου 5,4 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση. Το συνολικό όφελος για την Εταιρία, το οποίο 

θα αποτυπώνεται σταδιακά στα αποτελέσματα των επόμενων χρήσεων, θα φτάσει αθροιστικά τα 

περίπου 14 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση, μη λαμβάνοντας υπόψη το κόστος μισθοδοσίας των νέων 

υπαλλήλων που θα προσληφθούν, το οποίο θα είναι ωστόσο μειωμένο. 

 
Σε ότι αφορά τα χρηματοοικονομικά έξοδα, καθώς και την ενεργή διαχείριση των χρηματικών 

διαθεσίμων, παρουσιάζεται σαφής βελτίωση των Καθαρών Χρηματοοικονομικών Δαπανών το 1ο 

εξάμηνο του 2019 σε 0,6 εκ. ευρώ, από 6,1 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο (εξαιρώντας την 

θετική επίδραση των 2 εκ. ευρώ στα χρηματοοικονομικά έσοδα, από προεξόφληση απαιτήσεων για 

το έργο του Πολυπόταμου). 

 
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω και με ταυτόχρονη διατήρηση των υπολοίπων δαπανών σε σταθερά 

επίπεδα, τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους για το 1ο εξάμηνο 2019 (εξαιρώντας 

τις προβλέψεις καθώς και τις προβλέψεις στο κόστος μισθοδοσίας) διαμορφώνονται σε 38,7 εκ. ευρώ, 

αυξημένα κατά 3,2 εκ. ευρώ (+9,0%) σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. 

 
Στη δήλωση του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μ. Μανουσάκης τονίζει «Κατά 

την ανάληψη την καθηκόντων μας θέσαμε ως πρώτη προτεραιότητα την επίσπευση και έγκαιρη 

υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ. Αυτό με την σκληρή δουλειά όλων στην 

Εταιρία το κάναμε πράξη. Τώρα είναι η ώρα για την επόμενη πρόκληση - την ισχυροποίηση των 

οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας. Είμαστε πεπεισμένοι, πως με τις κατάλληλες ενέργειες που 

ήδη υλοποιούνται και την ενεργή συμμετοχή του δυναμικού του ΑΔΜΗΕ, και αυτός ο στόχος θα 

επιτευχθεί.» 
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  ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. - Επισκόπηση Αποτελεσμάτων  

 
Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για την περίοδο αυτή αντανακλούν τη 

συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 20,4 εκατ. ευρώ. 

 
Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά το Α’ εξάμηνο ανέρχονται στις 175 χιλιάδες ευρώ και αντανακλούν 

δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις Αμοιβές 

Προσωπικού. Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα 

χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν στις 172 χιλιάδες ευρώ και αντιστάθμισαν μέρος των 

Λειτουργικών Εξόδων της εταιρείας. 

 
Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. ανήλθαν σε 20,4 εκατ. ευρώ και τα κέρδη ανά μετοχή 

διαμορφώθηκαν σε 0,088 ευρώ. 

 
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2019 ανέρχονταν στα 26,6 εκατ. ευρώ. Το ποσό 

αυτό έχει τοποθετηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος που προσφέρει μέσο επιτόκιο 2,76%. Η ΑΔΜΗΕ 

Συμμετοχών Α.Ε. δεν έχει χρέος. 

 
Για το 2019, η Διοίκηση πρότεινε τη διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού ως προμέρισμα. 

Το προμέρισμα ανά μετοχή προς διανομή ανήλθε στα 0,06 ευρώ και διανεμήθηκε στους μετόχους τον 

Αύγουστο. Επίσης μετά από απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που έλαβε χώρα στις 

04.07.2019 αποφασίστηκε η διανομή του εναπομείναντος μερίσματος 0,0284 ευρώ ανά μετοχή για 

τη χρήση 2018, διανεμηθέν τον Αύγουστο μαζί με το προμέρισμα του 2019. Συνεπώς οι μέτοχοι έλαβαν 

συνολικό ποσό μερίσματος και προμερίσματος 0,088 ευρώ ανά μετοχή. 
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  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.- Επισκόπηση αποτελεσμάτων  

 
Οι κάτωθι χρηματοοικονομικές πληροφορίες παρέχονται από την Συγγενή Εταιρεία της ΑΔΜΗΕ 
Συμμετοχών, ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στο πλαίσιο των Οικονομικών Καταστάσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για το εξάμηνο 
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. 

 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ Α΄Εξαμ. Α΄Εξαμ. Μεταβολή Α΄Εξαμ. Α΄Εξαμ. 
Μεταβολή 

Εκατ. Ευρώ 2019 2018   2019 2018 

Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς 116,5 117,1 -0,6% 116,5 117,1 -0,6% 

Συνολικά έσοδα 126,0 124,8 1,0% 126,0 124,8 1,0% 

Λοιπά έσοδα 1,3 1,8 -28,2% 1,2 1,8 -29,2% 

Αμοιβές προσωπικού (30,4) (38,0) -19,9% (30,2) (38,0) -20,4% 

εκ των οποίων Πρoβλέψεις 1,7 9,4   1,7 9,4   

Λοιπά έξοδα (10,2) (8,0) -27,1% (10,0) (8,0) 23,9% 

Εργολαβικό κόστος (0,9) (0,3) 152,0% (0,9) (0,3) 152,0% 

Σύνολο προβλέψεων 3,5 22,0   3,5 22   

Σύνολο λειτ. εξόδων προ Αποσβέσεων (36,7) (22,6) 62,1% (36,3) (22,6) 60,1% 

Κέρδη προ φόρων, χρηματ/κών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων * 

89,3 102,1 -12,6% 89,8 102,1 -12,1% 

Περιθώριο Κερδών προ φόρων, 
χρηματ/κών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων 

70,9% 81,8% -10,9 πμ 71,2% 81,8% -10,6 πμ 

Κέρδη προ φόρων και χρηματ/κών 
αποτελεσμάτων 

53,6 68,7 -21,9% 54,1 68,7 -21,2% 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 8,2 4,8 70,6% 6,8 4,8 41,3% 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα (6,8) (11,0) -37,5% (6,8) (11,0) -37,5% 

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 1,4 (6,1) -122,5% 0,0 (6,1) -99,5% 

Καθαρά κέρδη 40,0 44,4 -9,9% 39,4 44,4 -11,4% 

  30.06.2019 31.12.2018   30.06.2019 31.12.2018   

Καθαρός δανεισμός** 94,0 83,5 12,6% 295,5 283,8 4,1% 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλους 
περιόδου 

560,8 602,9 -7,0% 359,4 402,6 -10,7% 

* Συμπ. απελευθέρωση πρόβλεψης λόγω απόρριψης δικαστικής απαίτησης εργολάβου ύψους 26,6 εκατ. ευρώ το Α' Εξάμηνο 2018 και απελευθέρωση 
πρόβλεψης λόγω απόρριψης δικαστικής απαίτησης εργολάβου ύψους 6,9 εκατ. ευρώ το Α' Εξάμηνο 2019.  
Έσοδα εκκαθαρίσεων δεν παρουσιάζονται, πηγή: ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

** Ο Καθαρός δανεισμός προκύπτει ως η διαφορά μεταξύ Συνολικού δανεισμού (Μακροπρόθεσμου και 
Βραχυπρόθεσμου μείον το αναπόσβεστο μέρος εξόδων σύναψης δανείων) και Χρηματικών διαθεσίμων περιόδου 
(βλ. Παράρτημα) 

 

Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς κατά το Α’ εξάμηνο του 2019, μειώθηκαν κατά 0,6 εκατ. 

ευρώ, λόγω των μειωμένων τιμολογήσεων των Δικαιωμάτων του Συστήματος. Οι λοιπές πωλήσεις 

αυξήθηκαν κατά 1,9 εκατ. Ευρώ, ως αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων από εργολαβίες και από 

ληφθείσες συμμετοχές πελατών και της έλλειψης εσόδου από ενοίκιο οπτικών ινών. 

 
Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των Αποσβέσεων, ανήλθαν σε 36,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας 

αύξηση 62,1% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2018. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην 

μεγαλύτερη απελευθέρωση πρόβλεψης του Α’ εξαμήνου 2018 (22,0 εκατ. Ευρώ) σε σχέση με την 
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απελευθέρωση πρόβλεψης του Α’ εξαμήνου 2019 (3,5 εκατ. Ευρώ). Οι αμοιβές προσωπικού 

εμφανίζονται μειωμένες κατά 7,6 εκατ. Ευρώ, λόγω της μείωσης των προβλέψεων που αφορούν στην 

εφαρμογή του προγράμματος καθορισμένων αποδοχών (ΔΛΠ 19) αλλά και σε προβλέψεις για μη 

ληφθείσες άδειες (συνολικά 1,7 εκατ. Ευρώ το Α’ εξάμηνο 2019 έναντι 9,4 εκατ. Ευρώ το Α’ εξάμηνο 

2018), καθώς και της μείωσης της μισθολογικής δαπάνης του τακτικού προσωπικού, ως αποτέλεσμα 

του προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης που πραγματοποιήθηκε το 2018. 
 

Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν 

κατά 12,8 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 89,3 εκατ. ευρώ. Το Περιθώριο Κέρδους προ Φόρων, 

Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων διαμορφώθηκε στο 70,9%, μειωμένο κατά 

11,0 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Τα Κέρδη προ Φόρων και 

Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων  μειώθηκαν κατά 21,9% και διαμορφώθηκαν στα 53,6 εκατ. 

ευρώ, ενώ τα Καθαρά Κέρδη μειώθηκαν κατά 4,4 εκατ. ευρώ και ανήλθαν στα 40,0 εκατ. ευρώ. Οι 

διαφορές αυτές οφείλονται κυρίως στους παράγοντες που περιγράφονται ανωτέρω, αλλά και στη 

θετική επίδραση της μείωσης των Καθαρών Χρηματοοικονομικών Δαπανών. 
 

Τα Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα ανήλθαν σε 1,4 εκ. ευρώ, έναντι ζημίων 6,1 εκατ. ευρώ το 

πρώτο εξάμηνο του 2018. Η μεταβολή ερμηνεύεται από δύο παράγοντες: πρώτον, τα 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,4 εκατ. Ευρώ, κυρίως λόγω του εσόδου προεξόφλησης 

απαιτήσεων για το έργο του Πολυπόταμου, και δεύτερον, τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα μειώθηκαν 

κατά 4,2 εκατ. ευρώ, λόγω μείωσης στους τόκους των δανείων, η οποία προήλθε από τη μείωση του 

χρέους με κανονικές αποπληρωμές και του κόστους εξυπηρέτησης του μετά την επιτυχημένη 

χρηματοδότηση/αναχρηματοδότηση που έλαβε χώρα το 2018. 

 
Ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής για την τρέχουσα χρήση είναι 28% και ο φόρος εισοδήματος 

ανήλθε σε 15,0 εκατ. ευρώ. 

 
Το Α' εξάμηνο ’19, οι Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών κεφαλαίου 

κίνησης ανήλθαν σε 87,3 εκατ. ευρώ έναντι 76,9 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. 

 

Ο συνολικός Δανεισμός του Ομίλου, αφορά τα δάνεια της ΑΔΜΗΕ ΑΕ όπου στις 30 Ιουνίου 2019 ήταν 
ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ ΑΔΜΗΕ  
Εκατ. ευρώ 

Κοινοπρακτικό ομολογιακό 213,5 

ΕΤΕπ 270,0 

ΒοC 176,9 

Αναπόσβεστο μέρος εξόδων 
σύναψης δανείων 

(5,6) 

Σύνολο 654,8 

 
Το Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προχώρησε σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων στους μετόχους της 

Συγγενούς στη διανομή μερίσματος ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2018, 

που αντιστοιχεί στο ποσό των 42,8 εκατ. ευρώ. 

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. εισέπραξε το μερίδιο που της αναλογεί στη βάση του μεριδίου 51% που 

κατέχει στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε.. 
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  Δήλωση αποποίησης ευθύνης  

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω 

δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. Όλες οι δηλώσεις σχετικά με τη μελλοντική οικονομική κατάσταση, τα 

αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., τις προοπτικές για το 2019 και για τα επόμενα 

χρόνια που βασίζονται στην επιχειρηματική στρατηγική της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και στα επιχειρηματικά της σχέδια, οι 

επιπτώσεις των παγκόσμιων, τοπικών οικονομικών και ενεργειακών συνθηκών, ο αντίκτυπος της κρίσης του 

δημόσιου χρέους, οι πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές, η μελλοντική διανομή μερισμάτων και οι 

πρωτοβουλίες διαχείρισης όσον αφορά στις επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες της ΑΔΜΗΕ 

Συμμετοχών Α.Ε. και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι μελλοντικές δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους 

και αβεβαιότητες που μπορεί να προκαλέσουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων, 

διότι οι τρέχουσες προσδοκίες και υποθέσεις σχετικά με μελλοντικά γεγονότα και περιστάσεις ενδέχεται να μην 

είναι ακριβείς. Τα πραγματικά αποτελέσματα και γεγονότα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που 

αναμένονται στις μελλοντικές δηλώσεις για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών κινδύνων 

που περιγράφονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. για το έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2018, το Ελληνικό Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. που σχεδιάστηκε αρχικά και 

εγκρίθηκε από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της θυγατρικής της 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018. 

 
Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει 

εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της 

παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις 

της Εταιρείας μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη 

ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις 
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Γεγονότα Περιόδου 
 

Προκήρυξη των διαγωνισμών για το έργο Κρήτη-Αττική 

Προκηρύχθηκαν από την «Αριάδνη Interconnection» οι διαγωνισμοί για την ηλεκτρική Διασύνδεση 

Συνεχούς Ρεύματος Κρήτης-Αττικής, συνολικού αναθεωρημένου προϋπολογισμού 995 εκατ. ευρώ, με 

χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης εντός του 2022. Η διακήρυξη για τα καλωδιακά τμήματα 

(προϋπολογισμού 600 εκατ. ευρώ) αφορά στην μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση δύο υποβρύχιων 

καλωδιακών συστημάτων, των υπόγειων καλωδιακών τμημάτων και των οπτικών ινών. Η διακήρυξη 

για τους Σταθμούς Μετατροπής Εναλλασσόμενου/Συνεχούς Ρεύματος (προϋπολογισμού 315 εκατ. 

ευρώ) περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση δύο Σταθμών Μετατροπής και ενός 

Υποσταθμού GIS. Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας διασύνδεση Συνεχούς Ρεύματος, η οποία 

δημιουργεί νέα πρότυπα για τις νησιωτικές διασυνδέσεις που θα ακολουθήσουν και αλλάζει τα 

δεδομένα στον κλάδο Μεταφοράς Ενέργειας στην Ελλάδα. 

 
Συμβασιοποίηση έργων επέκτασης του Συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο 

Υπεγράφησαν οι συμβάσεις για δύο βασικά σκέλη του έργου Διασύνδεσης της Πελοποννήσου στο 

Σύστημα 400 kV του ΕΣΜΗΕ. Κατά πρώτον, υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του νέου Κέντρου 

Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) στην Κόρινθο με την ένωση εταιρειών ΜYTILINEOS S.A.-SIEYUAN ELECTRIC 

CO. LTD που ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου. Κατά δεύτερον, υπεγράφη με την κοινοπραξία 

ΑΤΕΡΜΩΝ- ΙΝΤΡΑΚΑΤ η σύμβαση για την κατασκευή της νέας Γραμμής Μεταφοράς 400 kV που θα 

συνδέει το ΚΥΤ Μεγαλόπολης με το νέο ΚΥΤ Κορίνθου. Και τα δυο έργα έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης 

το 2021. 

 
Χρηματοδότηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου από την ΕΤΕπ 

Υπεγράφη μακροπρόθεσμη δανειακή σύμβαση ύψους 178 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της 

πρώτης ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης. Το νέο δάνειο της 

ΕΤΕπ, εικοσαετούς διάρκειας, θα χρηματοδοτήσει το 50% του κόστους της νέας ηλεκτρικής 

διασύνδεσης που αποτελείται από δυο υποθαλάσσια καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 150 

kV, μεταξύ της χερσονήσου του Μαλέα στην Πελοπόννησο και του Κόλπου του Κισσάμου στην Κρήτη. 

Το έργο, το οποίο αναμένεται να ηλεκτριστεί εντός του 2020, αποτελεί ένα εμβληματικό έργο 

υποδομής που θα καλύψει με αξιόπιστο τρόπο τη ζήτηση ρεύματος στην Κρήτη στο ορατό μέλλον. Η 

νέα διασύνδεση θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη των κλάδων αιολικής ενέργειας και υβριδικής 

ανανεώσιμης ενέργειας στη Κρήτη, επιτρέποντας την αξιοποίηση του πλούσιου αιολικού δυναμικού 

του νησιού για την παραγωγή καθαρής ενέργειας για την υπόλοιπη χώρα. 

 
Επιτυχημένο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης με τη συμμετοχή 65 υπαλλήλων μέχρι τις 

30.06.2019. Το όφελος από το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης του 2019 υπολογίζεται σε 

περίπου 5,4 εκ. € σε ετήσια βάση, όταν ολοκληρωθεί, με 80 αποχωρήσεις να πραγματοποιούνται 

εντός του 2019 και 6 τον Μάιο του 2020. 
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Μεταγενέστερα γεγονότα 

 
Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις για τις διασυνδέσεις της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε με τις υπ’ αριθμόν 1271/2019 και 1272/2019 αποφάσεις του 

τις αιτήσεις ακυρώσεως Δήμου Μονεμβασίας και Σωματείου «ΑΡΤΕΜΙΣ» κατά της ΑΕΠΟ για τη 

διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου και η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

απέρριψε την προσφυγή της Euroasia Interconnector Ltd κατά του διαγωνισμού για τους Σταθμούς 

Μετατροπής της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής. Η ΑΕΠΠ έκρινε την προσφυγή απαράδεκτη ως 

ασκούμενη χωρίς έννομο συμφέρον, καθώς η Εuroasia Interconnector δεν διέθετε την –υποχρεωτική 

εκ του νόμου– ιδιότητα του ενδιαφερόμενου με συμφέρον να του ανατεθεί η υπό ανάθεση σύμβαση. 

 

 
Ολοκλήρωση υποθαλάσσιων διασυνδέσεων σε Κυκλάδες και Ρίο-Αντίρριο 

Ολοκληρώθηκε η πόντιση υποβρύχιων καλωδίων στο πλαίσιο δύο σημαντικών έργων διασύνδεσης. 

Το πρώτο περιλαμβάνει την υποθαλάσσια σύνδεση Ρίου-Αντιρρίου και αφορά στην επέκταση του 

Συστήματος Υπερυψηλής Τάσης 400 kV στην Πελοπόννησο μέσω του «Δυτικού Διαδρόμου» 

Μεγαλόπολη-Πάτρα-Αχελώος. Το δεύτερο εντάσσεται στην ενίσχυση του βόρειου διαδρόμου 

τροφοδότησης των Κυκλάδων και περιλαμβάνει την υποθαλάσσια διασύνδεση Εύβοιας-Άνδρου και 

Άνδρου-Τήνου. Και τα δύο έργα έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης τέλος 2019-αρχές 2020. 

 
Ανακήρυξη Αναδόχων σε έργα της διασύνδεσης Κρήτη-Πελοπόννησος 

Ανακηρύχθηκαν οι Ανάδοχοι για δύο σημαντικά έργα που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της 

Διασύνδεσης Πελοποννήσου-Κρήτης. Κατά πρώτον, ανακηρύχθηκε ο Ανάδοχος για την κατασκευή του 

Στατού Συστήματος Αντιστάθμισης Αέργου Ισχύος (STATCOM) στην Κρήτη με την ένωση εταιρειών NARI 

TECHNOLOGY Co Ltd. - ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε.. Κατά δεύτερον, η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ανακηρύχθηκε Ανάδοχος για την 

κατασκευή της νέας Γραμμής Μεταφοράς 150 kV που θα συνδέει τον Υποσταθμό Μολάων με το 

Τερματικό Αντιστάθμισης στη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Και τα δυο έργα έχουν ορίζοντα 

ολοκλήρωσης το 2020. 

 
Προκήρυξη διαγωνισμών για τη διασύνδεση των Σποράδων 

Προκηρύχθηκαν δύο διαγωνισμοί για την ηλεκτρική διασύνδεση της Σκιάθου με το Μαντούδι 

Ευβοίας, συνολικού προϋπολογισμού 56 εκατ. ευρώ. Το έργο προγραμματίζεται να τεθεί σε 

λειτουργία εντός του 2021 και ενισχύει την ασφάλεια τροφοδοσίας του νησιωτικού συμπλέγματος 

των Σποράδων με εγκατάσταση υποθαλάσσιας και εναέριας γραμμής, καθώς και κατασκευή νέου 

υποσταθμού GIS στη Σκιάθο. 
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Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. είναι μέτοχος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με ποσοστό 51%. Στο πλαίσιο του πλήρους 

ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η μοναδική δραστηριότητα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. είναι η 

συμμετοχή της στον ΑΔΜΗΕ και η μοναδική πηγή εσόδων της είναι το μέρισμα που εισπράττει. Η συμμετοχή 

της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στον ΑΔΜΗΕ λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η αποστολή της ΑΔΜΗΕ 

Συμμετοχών είναι να ευθυγραμμίζεται με όλες τις δραστηριότητες της Συγγενούς της εταιρείας ΑΔΜΗΕ. 

 
Οι μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.admieholding.gr. 

 

 

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διαχειρίζεται το ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας. Βασική του αποστολή είναι η συντήρηση και ανάπτυξη του Συστήματος, ώστε να 

διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρικό ρεύμα κατά τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο. Από 

τις 20 Ιουνίου 2017 ο ΑΔΜΗΕ ακολουθεί το μοντέλο του πλήρως ιδιοκτησιακά διαχωρισμένου Διαχειριστή και 

το ρυθμιστικό του πλαίσιο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την κοινοτική οδηγία 2009/72. Ο ΑΔΜΗΕ επιδιώκει 

την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εγγυάται την ισότιμη 

μεταχείριση όλων των χρηστών του Συστήματος. 

 
Το δίκτυο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αποτελείται από γραμμές μεταφοράς μήκους 11.732 χιλιομέτρων, εναέριες, 

υποβρύχιες και υπόγειες, καθώς και διεθνείς διασυνδέσεις με την Ιταλία, την Αλβανία, την πΓΔΜ, την Βουλγαρία 

και την Τουρκία. Το Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ηπειρωτικής Ελλάδας και των συνδεδεμένων με αυτό νησιών 

λειτουργεί σε υψηλή (150kV) και υπερυψηλή τάση (400kV). 

 

Πληροφορίες: 

Γραφείο Σχέσεων με Επενδυτές 

Τηλ: +30 210 3636 936, Email: office@admieholding.gr 
 
 

Σχετικά με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. 

Σχετικά με την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

http://www.admieholding.gr/
http://www.admieholding.gr/
mailto:office@admieholding.gr
mailto:office@admieholding.gr


13 

 

 

 
 

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ KATAΣTAΣHΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 
Α΄Εξαμ. Α΄Εξαμ. 

 

Μετα- 
βολή  2019 2018 

Κύκλος εργασιών 20,4 21,4 -1,0 

Λειτουργικά Έξοδα (0,2) (0,1) -0,1 

Κέρδη προ φόρων 20,4 21,3 -0,9 

Κέρδη μετά από φόρους 20,4 21,3 -0,9 

 Κέρδη ανά μετοχή (ευρώ) 0,088 0,092 
 

 

 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2019 31.12.2018 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 549,0 550,5 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 36,6 14,8 

ΣΥΝΟΛΟ 585,6 565,3 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
  

Σύνολο Καθαρής Θέσης 585,6 565,3 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 0,0 0,0 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 0,0                    0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 585,6 565,3 

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

 
 Α’ Εξαμ. 2019 Α’ Εξαμ. 2018 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη προ φόρων 20,4 21,3 

Προσαρμογές για   

Κέρδη από ποσοστό συμμετοχής σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ΑΔΜΗΕ 51%) (20,4) (21,4) 

Έσοδα από μερίσματα 0,0 0,0 

Λοιπά (0,2) (0,1) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες (0,2) (0,1) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες 0,0 0,0 

Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 21,9 10,2 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων 21,8 10,1 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, έναρξης Χρήσης 4,8 2,2 

 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τέλους Χρήσης 

 
26,6 

 
12,3 

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
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  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (εκατ. ευρώ) 
 
 

Όμιλος Εταιρεία 
 

 01/01/2019 
30/06/2019 

1/1/2018- 
30/6/2018 

 01/01/2019 
30/06/2019 

1/1/2018- 
30/6/2018 

% 

ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ:       

Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς 116,5 117,1  116,5 117,1 -0,6% 

Έσοδα εκκαθαρίσεων Διαχειριστή 351,7 534,5  351,7 534,5  

Έξοδα εκκαθαρίσεων Διαχειριστή (351,7) (534,5)  (351,7) (534,5)  

Λοιπές πωλήσεις 9,5 7,6  9,5 7,6 24,9% 

 126,0 124,8  126,0 124,8 1,0% 

ΕΣΟΔΑ /(ΕΞΟΔΑ):       

Αμοιβές προσωπικού 30,4 38,0  30,2 38,0 -20,5% 

Αποσβέσεις 35,7 33,4  35,7 33,4  6,7% 

Εργολαβικό κόστος 0,9 0,3  0,9 0,3 152,0% 

Υλικά και αναλώσιμα 0,0 0,6  0,0 0,6 -96,8% 

Παροχές τρίτων 1,7 1,3  1,7 1,3 27,6% 

Αμοιβές τρίτων 2,8 1,8  2,6 1,8 42,1% 

Φόροι – τέλη 0,9 0,9  0,9 0,9  0,0% 

Πρόβλεψη για εκκρεμοδικίες (4,0) (23,4)  (4,0) (23,4) -82,9% 

Προβλέψεις απομείωσης αξίας υλικών 0,3 0,6  0,3 0,6 -50,0% 

Λοιπές προβλέψεις απομείωση στοιχείων 
ενεργητικού 

0,1 0,8 
 

0,1 0,8 -87,5% 

Λοιπά (έσοδα) (1,3) (1,8)  (1,2) (1,8) -33,3% 

Λοιπά έξοδα 4,8 3,4  4,8 3,4 42,8% 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (6,8) (11,0)  (6,8) (11,0) -38,2% 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 8,2 4,8  6,8 4,8 41,7% 

ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 55,0 62,6 
 

54,1 62,6 -13,6% 

Φόρος εισοδήματος (15,0) (18,1)  (14,7) (18,1) -18,8% 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ 40,0 44,4  39,4 44,4 11,3% 

Κέρδη προ φόρων και χρηματ/κών 
αποτελεσμάτων 

 
53,6 

 
68,7 

  
54,1 

 
68,7 

 
-21,3% 

Κέρδη προ φόρων, χρηματ/κών αποτελεσμάτων 
και αποσβέσεων 

89,3 102,1 
 

89,8 102,1 -12,0% 

Ως % των εσόδων 70,9% 81,8%  71,2% 81,8%      -10,6πμ 

 

 
Πηγή: ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 



15 

 

 

 

  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (εκατ. ευρώ) 
Όμιλος Εταιρεία 

 
 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018 

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό: 
    

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.705,3 1.671,3 1.705,3 1.671,3 

Ασώματες ακινητοποιήσεις 2,5 0,2 2,5 0,2 

Επενδύσεις σε θυγατρικές 0,0 0,0 200,3 200 

Επενδύσεις σε συγγενείς 1,0 1,0 1,0 1,0 

Χρηματοοικ/κά Περιουσ. Στοιχεία στο 
αποσβεσμένο κόστος 

3,8 3,8 3,8 3,8 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 0,8 0,0 0,8 0,0 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.713,4 1.676,3 1.913,7 1.876,3 

Κυκλοφορούν ενεργητικό: 
    

Αποθέματα 56,0 54,2 56,0 54,2 

Εμπορικές απαιτήσεις 225,8 715,9 225,8 715,9 

Λοιπές απαιτήσεις 25,0 63,2 24,7 63,2 

Χρηματικά διαθέσιμα 560,8 602,9 359,4 402,7 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 867,6 1.436,3 665,9 1.235,9 

Σύνολο ενεργητικού 2.580,9 3.112,6 2.579,5 3.112,2 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
    

Ίδια κεφάλαια:     

Μετοχικό κεφάλαιο 38,4 38,4 38,4 38,4 

Τακτικό αποθεματικό 12,8 12,8 12,8 12,8 

Λοιπά αποθεματικά (13,5) (13,3) (13,5) (13,3) 

Υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων 650,9 650,9 650,9 650,9 

Αποτελέσματα εις νέο 336,3 339,0 335,3 338,8 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.024,9 1.028,0 1.024,0 1.027,7 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: 
    

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 580,5 623,2 580,5 623,2 

Παροχές στο προσωπικό 38,7 40,1 38,7 40,1 

Προβλέψεις 33,7 37,7 33,7 37,7 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 125,8 125,9 125,1 125,9 

Συμμετοχές καταναλωτών και επιχορηγήσεις 290,7 295,0 290,7 295,0 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4,9 8,2 4,9 8,2 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.073,5 1.130,1 1.073,5 1.130,1 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 
    

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 204,6 729,3 204,5 729,3 

Βραχυπρ/μο μέρος μακρoπρ/μου δανεισμού 74,3 63,3 74,3 63,3 

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος 20,0 5,2 19,6 5,1 

Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις 46,4 44,7 46,4 44,7 

Έσοδα επομένων χρήσεων και λοιπά αποθεματικά 137,1 112,1 137,1 112,1 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 482,4 954,5 482,0 954,4 

Σύνολο παθητικού και Ιδίων κεφαλαίων 2.580,9 3.112,6 2.579,5 3.112,2 

 
Πηγή: ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
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  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  

 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (εκατ. ευρώ) 

                Όμιλος                            Εταιρεία 

 
1/1/2019- 

30/06/2019 
1/1/2018- 

30/06/2018 

1/1/2019- 
30/06/2019 

1/1/2018- 
30/06/2018 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστ/τες     

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων 55,0 62,6 54,1 62,6 

Προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις παγίων και ασώματων ακινητοποιήσεων 39,9 36,3 39,9 36,3 

Αποσβέσεις συμμετοχών και επιχορηγήσεων (4,2) (2,8) (4,2) (2,8) 

Πιστωτικοί τόκοι (8,2) (4,8) (6,8) (4,8) 

Λοιπές προβλέψεις (3,6) (26,7) (3,5) (26,7) 

Απόσυρση ενσώµατων παγίων και λογισµικού 
και μεταφορά σε εργολαβικό κόστος 

1,6 0,3 1,6 0,3 

Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείων 0,5 1,4 0,5 1,4 

Χρεωστικοί και λοιποί τόκοι 6,4 10,7 6,4 10,7 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 87,3 76,9 87,8 76,9 

(Αύξηση)/μείωση σε: 
    

Εμπορικές απαιτήσεις 488,9 546,2 488,9 546,2 

Λοιπές απαιτήσεις 40,3 38,9 40,5 38,9 

Αποθέματα (2,1) (8,5) (2,1) (8,5) 

Αύξηση/(μείωση) σε:     

Εμπορικές υποχρεώσεις (524,7) (1.101,2) (524,8) (1.101,2) 

Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα 20,9 99,7 20,9 99,7 

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δρασ/τες 110,7 (348,0) 111,3 (348,0) 

 
Cash flows from investing activities 

    

Είσπραξη τόκων 6,2 4,6 4,8 4,6 

Είσπραξη επιχορηγήσεων 0,0 0,5 0,0 0,5 

Απόκτηση συγγενών, χρηματ. στοιχείων διακρατούμενων 
ως τη λήξη 

0,0 (3,0) (0,3) (3,0) 

Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων (77,7) (16,9) (77,7) (16,9) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστ/τες (71,5) (14,8) (73,3) (14,8) 

 
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

    

Αποπληρωμές μακροπρόθεσμου δανεισμού (32,1) (105,0) (32,1) (105,0) 

Πληρωμή μερισμάτων (42,8) (20,2) (42,8) (20,2) 

Προμερίσματα καταβληθέντα 0,0 0,0 0,0 0,0 

Έξοδα σύναψης δανείων 0,0 (4,2) 0,0 (4,2) 

Αντλήσεις Δανείων 0,0 269,0 0,0 269,0 

Πληρωμή τόκων (6,4) (10,7) (6,4) (10,7) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματ/κές δραστ/τες (81,3) 128,9 (81,3) 128,9 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων (42,2) (233,8) (43,3) (233,8) 

Χρηματικά διαθέσιμα, έναρξης χρήσης 602,9 771,8 402,6 771,8 

Χρηματικά διαθέσιμα, τέλους χρήσης 560,8 538,0 359,4 538,0 

Πηγή: ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
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Παράρτημα: 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
 
Υπολογισμός Προσαρμοσμένων Καθαρών Κερδών 
 

 

Όμιλος ΑΔΜΗΕ 
   

6M2019 
 

6M2018 
 

Δ Δ% 

Κέρδη/ Ζημιές Πρό Φόρων 
 

55,001 
 

62,554 
 

-7,553 -12.1% 

Εκκρεμοδικίες 
 

-3,952 
 

-23,437 
 

19,485 -83.1% 

Πρόβλεψη Βραδέως Κινούμενων Υλικών 
 

294 
 

639 
 

-345 -54.0% 

Πρόβλεψη στοιχείων Ενεργητικού 
 

118 
 

845 
 

-727 -86.0% 

Προβλέψεις Μισθοδοσίας* 
 

1,656 
 

9,366 
 

-7,710 -82.3% 

Κέρδη/ Ζημιές Πρό Φόρων (προσαρμοσμένα) 
 

53,117 
 

49,967 
 

3,150 6.3% 

Υπολογιζόμενος συντελεστής φόρου** 
 

27.2% 
 

29.0% 
   

Φόρος Εισοδήματος 
 

14,448 
 

14,490 
 

-42 -0.3% 

Κέρδη/ Ζημιές μετά Φόρων (προσαρμοσμένα) 
 

38,669 
 

35,477 
 

3,192 9.0%         

* Προβλέψεις Μισθοδοσίας   
6M2019 

 
6M2018 

 
Δ 

 

Πρόβλεψη Αναλογιστικής Μελέτης 
 

574 
 

9.741 
 

-9.167 
 

Πρόβλεψη μη ληφθεισών Αδειών, Ρεπό και 
Υπερωριών 

 
1.082 

 
(375) 

 
1.457 

 

Σύνολο: 
 

1.656 
 

9.366 
 

-7.710 
 

 

 
**Ο υπολογιζόμενος συντελεστής φόρου προκύπτει ως το πηλίκο του φόρου εισοδήματος προς τα Κέρδη προ Φόρων, 
όπως παρουσιάζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

 
 

Υπολογισμός Καθαρού Δανεισμού 
 

  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 

            

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
αυτών 

560.781 602.933   359.370 402.639 

            

            

Καθαρός δανεισμός 94.040 83.523   295.451 283.817 
 


