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Οι παρούσες ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις είναι αυτές που εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. την 23η Σεπτεμβρίου 2019. 



 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.) 
ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 
01η  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η IOYNIOY 2019 
(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

2 
 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗΣ 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 

 

 
A. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ............................................................. 3 
B. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ............................................................................................................... 4 
Γ.ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ……………8 
Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ......... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.) 
ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 
01η  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η IOYNIOY 2019 
(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

3 
 

A.   ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρεία 
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε.  (εφεξής Εταιρεία), που εδρεύει στην 
Αθήνα, οδός Δυρραχίου, αρ. 89: 
 

1.Ιάσων Ρουσόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
2.Ιωάννης Καμπούρης του Θεοχάρη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
3.Καρακατσάνης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
4.Δαρούσος Ευάγγελος του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
5.Νικολούζος Αλέξανδρος του Λεωνίδα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 

υπό την ως άνω ιδιότητά μας, δηλώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: 
 
(α) η ενδιάμεση επαναδιατυπωμένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας για την περίοδο 
01.01-30.06.2019, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα, απεικονίζει 
κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα 
περιόδου και συνολικών εσόδων της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του 
άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και 
(β) η εξαμηνιαία επαναδιατυπωμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά 
τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

 
 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2019 
 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΜΕΛΟΣ ΔΣ 

   

Ι. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι.  ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ A. ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ  

ΑΔΤ. Χ085318 ΑΔΤ.  ΑΙ036584 ΑΔΤ. ΑΝ 615557 
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B. ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

                              (ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.) 

Eπι των επαναδιατυπωμένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων  

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2019 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την περίοδο από 01.01-30.06.2019 της ΑΔΜΗΕ 

Συμμετοχών Α.Ε. και παρέχει χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα 

αποτελέσματα της Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. Στην Έκθεση περιγράφονται τα σημαντικότερα 

γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την πρώτο εξάμηνο του 2019 και η επίδρασή τους στις οικονομικές 

καταστάσεις, οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η εταιρεία, ενώ παρατίθενται και 

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

περιλαμβάνονται οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων 

προσώπων.  

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007, είναι εναρμονισμένη με το 

με τις σχετικές διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου (Κ.Ν.) 4548/2018 όπως ισχύει και συνοδεύει την 

ετήσια οικονομική έκθεση της αυτής χρήσης. 

1. Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας   

α. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου, στόχοι και βασικές αξίες 

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

διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.». 

Στόχος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι η προαγωγή του έργου της Συγγενούς ΑΔΜΗΕ ΑΕ, μέσω της 

συμμετοχής της στον διορισμό των βασικών διοικητικών της στελεχών, η συνεργασία με τον Στρατηγικό 

Επενδυτή, καθώς και η επικοινωνία της δραστηριότητας της Συγγενούς στους μετόχους και το ευρύτερο 

επενδυτικό κοινό. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ βάσει του 

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

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

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

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

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

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

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

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

στο ΓΕΜΗ την 18.05.2017. (σημ.13). Ως εκ τούτου, η Εταιρεία καθίσταται μέτοχος του 51% του ΑΔΜΗΕ 

και η συμμετοχή λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης ως Κοινοπραξία κατά την έννοια του ΔΠΧΑ 11 

– “Από κοινού συμφωνίες” (σημ.2.5). 

Ο σκοπός της Εταιρείας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα εξής:  

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

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

αλλοδαπή.  

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

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

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

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

διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας www.admie.gr. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας 

www.admieholding.gr. 

β. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 

Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη 

λειτουργία της ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της δραστηριοποιούνται πλήρως για 

την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της. 

Η Εταιρεία διαθέτει ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ανεξαρτησία και η πλήρης διαφάνεια λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, η λειτουργία της 

εποπτεύεται από το Δ.Σ. και από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας. 

γ. Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων και των ενσώματων και άυλων περιουσιακών 

στοιχείων 

Επισκόπηση αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου 2019 

Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους ανήλθαν σε 20.266 χιλ. ευρώ (2018: 21.263 
χιλ). Το ποσό περιλαμβάνει κέρδη 20.417 χιλ ευρώ και  από το 51% της συμμετοχής στον Όμιλο ΑΔΜΗΕ. 

Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε 176 χιλ. ευρώ (2018: 120 χιλ ευρώ).  

Τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή της Εταιρείας ανήλθαν σε 0,088 ευρώ (2018:0,092 ευρώ) . 

Σε επίπεδο ισολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας στις 30.06.2019 ήταν 26.614 χιλ ευρώ 
(31.12.2018 :4.843 χιλ ευρώ). Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε  585.584 χιλ. ευρώ (31.12.2018 : 
565.318 χιλ ευρώ).  

Στις 25.04.2019 η εταιρεία έλαβε μέρισμα από την συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε 21.827 χιλ ευρώ για τα 
κέρδη της χρήσης 2018.  

Οι αμοιβές των μελών της Διοίκησης της Εταιρείας , κατά το πρώτο εξάμηνο 2019 ανήλθαν σε 15 χιλ.ευρώ 
(2018: 5 χιλ ευρώ)  μικτές αποδοχές ,τα οποία αφορούν αμοιβές για παραστάσεις στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας.  

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

Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω έχουν πραγματοποιηθεί με τους συνήθεις όρους της 
αγοράς. 

Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Η εταιρεία διαθέτει ενσώματα και άυλα στοιχεία αναπόσβεστης αξίας 11 χιλιάδων ευρώ τα οποία 
αποτελούνται κυρίως από έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λογισμικά προγράμματα στο πλαίσιο 
της λειτουργίας της Εταιρείας. 
 

http://www.admieholding.gr/
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2. Κυριότεροι κίνδυνοι  

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας επηρεάζονται από τα παρακάτω είδη κινδύνου:  

Κίνδυνος επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας 

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

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

κάλυψης από την Εταιρεία των λειτουργικών και λοιπών της εξόδων.  

Κίνδυνοι που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της ΑΔΜΗΕ 

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

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

Ενδεχόμενες μεταβολές του σχετικού θεσμικού πλαισίου μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τα 

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

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

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

Κίνδυνος ρευστότητας 

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

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

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

δυνατόν επαρκών πιστωτικών ορίων και ταμειακών διαθεσίμων.  

3. Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας 

Προοπτικές για το 2019 

Δεδομένης της φύσης των δραστηριοτήτων αλλά και της υγιούς χρηματοοικονομικής κατάστασης της 

Εταιρείας για το 2019, η διοίκηση θα προσπαθήσει να διατηρήσει την κερδοφόρα πορεία της. Σ’ αυτό θα 

συνδράμει και η βούλησή της για εξορθολογισμό των δαπανών και ενίσχυση των δραστηριοτήτων που 

αποφέρουν έσοδα.  

4. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Δεν υπάρχουν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

5. Σημαντικά Γεγονότα της περιόδου 2019 

Στις 25.04.2019 η εταιρεία έλαβε μέρισμα από την συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε 21.827 χιλ ευρώ για τα 
κέρδη της χρήσης 2018.  
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Μερισματική πολιτική 

Το Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδρίασε στις 26 Μαρτίου 2018 αποφάσισε για την μερισματική πολιτική 

της εταιρείας, να υιοθετήσει τη συνδυαστική χρήση διανομής μερισμάτων και προμερισμάτων με απώτερο 

στόχο την μεταβίβαση στους μετόχους της Εταιρείας της μέγιστης δυνατής προσόδου από τα μερίσματα 

της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.        

 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2019 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο Πρόεδρος 

Ιάσων Ρουσόπουλος 
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Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” 

 
 
Έκθεση Επισκόπησης Επαναδιατυπωμένης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Εισαγωγή 

 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη επαναδιατυπωμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής 

θέσης της Εταιρείας “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” της 30ης Ιουνίου 2019 και τις 

σχετικές επαναδιατυπωμένες συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επαναδιατυπωμένες επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που 

συνθέτουν την επαναδιατυπωμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007.  

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της επαναδιατυπωμένης ενδιάμεσης 

συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας ευθύνη είναι να 

εκφράσουμε συμπέρασμα επί της επαναδιατυπωμένης ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 

2410 “Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον 

ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 

χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών 

επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και 

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

μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν 

εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να 

πιστεύουμε ότι η συνημμένη επαναδιατυπωμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Έμφαση Θέματος 
 
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.1 της επαναδιατυπωμένης ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, όπου περιγράφεται το θέμα της επαναδιατύπωσης των ενδιάμεσων συνοπτικών 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 30.06.2019. Επί των 
συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων αυτών έχουμε εκδώσει έκθεση επισκόπησης χωρίς να 
διαφοροποιούμε το συμπέρασμά μας. Στο συμπέρασμά της παρούσας επισκόπησης  δεν διατυπώνεται 
επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Επαναδιατυπωμένης Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με την 

ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 
 
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2019 
 
 
 
 
 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14421 
 
ΣΟΛ Α.Ε. 
Μέλος Δικτύου Crowe Global 
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ. ΚΟΥΡΤΗΣ 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 50601 
 
ΣΟΛ Α.Ε. 
Μέλος Δικτύου Crowe Global 
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Α.Ε. 
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     ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
 
      ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ.   

30/06/2019 
(Επαναδιατύπωση) 

 
31/12/2018 

(Επαναδιατύπωση) 

         

      Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:         

      Ενσώματα πάγια  5.1                   5                  5  

     ‘Αυλα περιουσιακά στοιχεία   5.2                   6                  7  
Επένδυση που λογιστικοποιείται με την 
μέθοδο της καθαρής   θέσης 

  3  

  
549.019 550.577   

     Σύνολο μη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού  

 

  

549.030 550.589  

          

     Κυκλοφορούν ενεργητικό:         

     Λοιπές απαιτήσεις   10   9.955 9.907 

     Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα    11             26.614            4.843  

     Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού      36.569 14.750 

     

     Σύνολο ενεργητικού 
 

           585.598 565.338 

     ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ &  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

  
      

     Ίδια κεφάλαια:         

     Μετοχικό κεφάλαιο   12         491.840        491.840  

     Τακτικό αποθεματικό                   734                            734 

     Λοιπά αποθεματικά  13  7.887 8.034 

     Κέρδη εις νέον   85.123 64.710 

 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  585.584 

 
565.318 

 
          

     Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:         

     Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις    14   13 20 

     Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις 15  1 - 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων    
υποχρεώσεων  

  
  

14 20 

          

    Σύνολο παθητικού και ιδίων 
κεφαλαίων   

 
  

585.598 565.338 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Επαναδιατυπωμένων 

Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 

    

         

 Σημ. 
01/01/2019- 
30/06/2019 

(Επαναδιατύπωση) 

01/01/2018-
30/06/2018 

        

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

    3       20.417 

 
   
     

  21.350 
          
     
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ:           

Αμοιβές προσωπικού     4 (54)  (55)  

Αποσβέσεις   5 (2)  (2)  

Παροχές τρίτων       6 (14)    (5)  

Αμοιβές τρίτων       7 (69)             (9)  

Φόροι-τέλη    (1)  (1)  

Λοιπά έξοδα      9 (35)  (48)  

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΧΡΗΜ/ΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

       20.242  21.229 
 

Χρηματοοικονομικά έξοδα   8 (1)                     - 

Χρηματοοικονομικά έσοδα   8 172                   34 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ        20.413                21.263 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα       

Μερίδιο επί συνολικών εισοδημάτων σε 
επενδύσεις  
που λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της 
καθαρής θέσης 

              (147)  - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
περιόδου μετά από φόρους 

   20.266  21.263 

 

Κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή    €0,088 €0,092 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Επαναδιατυπωμένων 

Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

    

 
 

01/01/2019-  
30/06/2019 

   
01/01/2018-
30/06/2018 

 (Επαναδιατύπωση)   

  
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   

   

 
Κέρδη προ φόρων  
 
Προσαρμογές για: 

 
20.413 

   
       21.263 

Αποσβέσεις  

 
               2 

                                                                                 
2           

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

                            
         (20.417) 

            
    (21.350) 

        

Πιστωτικοί τόκοι     (172)       - 
 
Χρεωστικοί τόκοι 

 
       1 

   
- 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 

 
 

    (173) 

         
      

   (84) 
 
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων 

                 4 

  
 

3.693 
Αύξηση/ (Μείωση) 
 
Εμπορικών υποχρεώσεων 
 (7) 

        
 
  
     (12) 

Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα  1 

   
(3.731) 

          

Καθαρές ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (175)   (134) 

 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  

   

Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων  (1)   (2) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (1)   (2) 

         

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Είσπραξη μερίσματος από ΑΔΜΗΕ 21.827   10.210 

Πληρωμές τόκων  (1)   - 

Είσπραξη προσόδου από Τράπεζα της Ελλάδος 120   11 

Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 21.947   10.221 

Καθαρή αύξηση χρηματικών διαθεσίμων 21.771   10.085 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, έναρξης Περιόδου  4.843   2.181 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τέλους Περιόδου          26.614   12.267 
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ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 

 Μετοχικό Τακτικό Λοιπά Αποτελέσματα Σύνολο 

 κεφάλαιο Αποθεματικό αποθεματικά εις νέο ιδίων 

 
    κεφαλαίων 

Υπόλοιπο  31/12/2017 491.840 - 3.778 23.041        518.659 

  
 

   
 

 
 

   
Καθαρά κέρδη περιόδου -  - 42.403 42.403 
Σχηματισμός Τακτικού    
αποθεματικού   

 
734  (734) 

 
 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα  
 

  
 

Μερίδιο επί συνολικών 
εισοδημάτων από επένδυση με την 
μέθοδο της καθαρής θέσης - 

 

4.256  

4.256 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 
περιόδου μετά από φόρους  

 
4.256  

4.256 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
αποτελέσματα περιόδου  

 734 4.256 41.669 46.660 

Υπόλοιπο  31/12/2018 491.840 734 8.034 64.710 565.318 

      
 

     
Καθαρά κέρδη περιόδου -  - 20.413 20.413 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα 
Μερίδιο επί συνολικών 
εισοδημάτων από επένδυση με την 
μέθοδο της καθαρής θέσης  

 

(147)  

 
 
 

(147) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 
περιόδου μετά από φόρους 

- - (147) - (147) 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
αποτελέσματα περιόδου  

- - (147) 20.413 20.266 

Υπόλοιπο  30/06/2019 491.840 734 7.887 85.123 585.584 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Επαναδιατυπωμένων Ενδιάμεσων 

Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

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

διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.». 

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Δυρραχίου 89, Αθήνα. 

Η εταιρεία εποπτεύεται ως προς την τήρηση της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς και των κανόνων εταιρικής 

διακυβέρνησης. Περαιτέρω  υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και εποπτεύεται από το 

Χρηματιστήριο Αθηνών ως εισηγμένη. 

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

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

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

ΑΔΜΗΕ που κατέχει η ΔΕΗ και αντιπροσωπεύουν 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, και γ) η 

μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με εις είδος επιστροφή στους μετόχους της ΔΕΗ του συνόλου 

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

που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου αυτού, έλαβε χώρα την 31.03.2017, ενώ η 

σχετική πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έγινε με το υπ’ αριθ. 

4/31.03.2017 πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 18.05.2017. (σημ.12).  

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

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

Ο σκοπός της Εταιρείας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα εξής:  

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

λειτουργία νομικών προσώπων.  

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

αλλοδαπή.  

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

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

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

Οι οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2019 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με 

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

οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν το σύνολο της πληροφόρησης και των γνωστοποιήσεων που 

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

με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις  της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018. 

Kατά την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30η 
Ιουνίου 2019 τα πρόσωπα που διατηρούν σημαντική άμεση ή έμμεση συμμετοχή κατά την έννοια των 
άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007 είναι: 

Η Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ ΑΕ με ποσοστό 51,12% (118.605.114 μετοχές) 

 Η SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTOR LLP με ποσοστό 12.98% (30.104.153 μετοχές),  η 
οποία έχει την ιδιότητα διαχειριστή επενδύσεων για τους παρακάτω πελάτες της: Silchester 
International Investors International Value Equity Trust, Silchester International Investors 
International Value Equity Group Trust, Silchester International Investors International Value Equity 
Taxable Trust, The Calleva Trust, Silchester International Investors Tobacco Free International 
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Value Equity Trust. 

 Λοιποί μέτοχοι με ποσοστό 35,9% (83.290.733 μετοχές). 

Οι οικονομικές καταστάσεις της μη εισηγμένης από κοινού ελεγχόμενης Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναρτώνται 

στην διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας www.admie.gr. 

Οι παρούσες ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 23 

Σεπτεμβρίου 2019. Είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας: www.admieholding.gr. 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

2.1 ΒΑΣΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ 

Κατόπιν επισήμανσης της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Διοίκηση της Εταιρείας προέβη σε επαναδιατύπωση 

των οικονομικών καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2019 τις οποίες δημοσίευσε αρχικά κατά την 19η Σεπτεμβρίου 

2019 προκειμένου να συμπεριλάβει σε αυτές με την μέθοδο της καθαρής θέσης εκτός από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ  

και τις νεοσυσταθείσες θυγατρικές αυτής, «Αριάδνη Interconnection» και «Grid Telecom». Η επίπτωση της 

επαναδιατύπωσης παρουσιάζεται κατωτέρω.  

 

Κονδύλι 

Υπόλοιπο 31.12.2018 

Αρχικώς 
δημοσιευμένο 

ποσό Προσαρμογή 
Επαναδιατυπωμένο 

Ποσό 

Επένδυση που λογιστικοποιείται με την 
μέθοδο της καθαρής   θέσης 550.439 138 550.577 

Κέρδη εις νέον 64.572 138 64.710 

Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις που 
λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της 

καθαρής θέσης 42.353 138 42.491 

Καθαρά Κέρδη Περιόδου 42.265 138 42.403 

 

Κονδύλι 

Υπόλοιπο 30.06.2019 

Αρχικώς 
δημοσιευμένο 

ποσό Προσαρμογή 
Επαναδιατυπωμένο 

Ποσό 

Επένδυση που λογιστικοποιείται με την 
μέθοδο της καθαρής   θέσης 548.541 478 549.019 

Κέρδη εις νέον 84.645 478 85.123 

Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις που 
λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της 

καθαρής θέσης 20.077 340 20.417 

Καθαρά Κέρδη Περιόδου 20.073 340 20.413 

 

2.2 ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση καλύπτει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου  έως 30η 

Ιουνίου 2019. Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 

2019, ακολουθούνται οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού σε σύγκριση με τις πιο πρόσφατες 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (31 Δεκεμβρίου 2018), εκτός από την υιοθέτηση των παρακάτω νέων 

http://www.admie.gr/
http://www.admieholding.gr/
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προτύπων και διερμηνειών που ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2020, καθώς 

και την λογιστικοποίηση των θυγατρικών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., όπως αναφέρεται στην ενότητα 2.1 ανωτέρω. 

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

κόστους. 

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

λογίζεται με την μέθοδο της καθαρής θέσης. 

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ και όλα τα κονδύλια 

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

πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

2.3 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2019  έχουν 

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

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

συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

2.4 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας συνεχίστηκε το πρώτο τρίμηνο του 2019 με το ΑΕΠ να 

παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 1,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, βασιζόμενο κυρίως 

στις αυξημένες εξαγωγές υπηρεσιών, τις ιδιωτικές επενδύσεις καθώς και την ενισχυμένη ιδιωτική 

κατανάλωση. Από την άλλη πλευρά, η αύξηση στις εισαγωγές και η μείωση στις εξαγωγές προϊόντων, 

περιόρισε μια ακόμη ισχυρότερη πορεία ανάπτυξης. 

Η ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαίωσε ότι το αποτέλεσμα του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2018 έφθασε το 4,3% του 

ΑΕΠ στο πλαίσιο του ενισχυμένου ορισμού της εποπτείας, υπερβαίνοντας την επίτευξη του δημοσιονομικού 

στόχου 3,5% για τέταρτη συνεχή χρονιά 

Παρόλη την οικονομική ανάκαμψη, η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει μία σειρά από σημαντικές προκλήσεις, 

όπως οι σχετικά χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και η χαμηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση της ελληνικής 

κυβέρνησης σε σχέση με την επενδυτική κατηγορία. Ταυτόχρονα, υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι και 

αβεβαιότητες που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον, όπως η επιβράδυνση της παγκόσμιας 

οικονομικής δραστηριότητας λόγω του αυξανόμενου προστατευτισμού του εμπορίου και των γεωπολιτικών 

εντάσεων. Η Διοίκηση αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις προκειμένου 

να διασφαλίσει τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις 

δραστηριότητες του στην Ελλάδα. 

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

χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, δεν αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές δημοσιονομικές 

αποκλίσεις που θα επιδράσουν αρνητικά στην ομαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση εκτιμά 

διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα 

όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις 

δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

2.5 ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 

Οι λογιστικές πολιτικές που έχει ακολουθήσει η Εταιρεία για τη σύνταξη των ετήσιων Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων εφαρμόζονται με συνέπεια, 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.  

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2019  
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ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

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

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

πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 

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

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

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

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

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

λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο 

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

Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017. 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 23: Αβεβαιότητα σχετικά με τις Θεωρήσεις Φόρου Εισοδήματος 

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

φορολογικούς χειρισμούς, 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 θεωρήσεων 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 της Εταιρείας. 

ΔΠΧΑ 9 : Δικαίωμα Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση (Τροποποίηση)   

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

επιτρέπουν 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 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 επένδυσης 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 εφαρμόσει 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 τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίπτωση στις 

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 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 καθορισμένων 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 διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Η τροποποίηση 

δεν έχει σημαντική επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2015 -2017, το οποίο είναι μια 

συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. H Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει οι τροποποιήσεις αυτές να 

έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 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.  

 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 

Χρηματοοικονομικά 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 εφαρμόζονται παρόμοιες αρχές σε συμβόλαια αντασφάλισης που κατέχονται και σε συμβόλαια 

επένδυσης που εκδίδονται με χαρακτηριστικά προαιρετικής συμμετοχής. Στόχος είναι, η διασφάλιση της 

παρεχόμενης πληροφόρησης, 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 εφαρμογή στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 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, 
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-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά με τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων 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 λογιστικών 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.  

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 

λογιστικές 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 εφαρμοστεί. 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 καταστάσεων, 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 σημαντικότητας. 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. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν 

αναμένει οι τροποποιήσεις αυτές να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας.  

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

τον ορισμό 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 περιουσιακών 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. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει οι τροποποιήσεις αυτές να έχουν σημαντική 

επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

2.6 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών πληροφοριών απαιτεί από τη Διοίκηση να προβαίνει σε εκτιμήσεις, κρίσεις 
και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη 
γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία αναφοράς ,καθώς και τα 
έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται κατά τις υπό εξέταση χρήση. Οι εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης 
αναθεωρούνται κατ’ έτος. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις και κρίσεις 
αυτές.  

Οι σημαντικότερες κρίσεις και εκτιμήσεις αναφορικά με γεγονότα ,των οποίων η εξέλιξη θα μπορούσε να 
μεταβάλει ουσιωδώς τα κονδύλια των Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών,  είναι οι εξής: 

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

 δύναμη επί της Εταιρείας 

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

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

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

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

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

 τρία (3) μέλη υποδεικνύονται από την Εταιρεία, 

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

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

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

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

Διορισμός βασικών διοικητικών στελεχών:  

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

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Οικονομικός Διευθυντής (CFO) και αναπληρωτής Οικονομικός 
Διευθυντής: Σε περίπτωση που  ο διορισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν προκύπτει μέσω της 
συνδρομής του προαναφερθέντος Ειδικού Συμβούλου Προσλήψεων, ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 
και ο Οικονομικός Διευθυντής υποδεικνύονται από την SGEL. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία διορίζει τον 
αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή. Σε αντίθετη περίπτωση (ήτοι, διορισμού Διευθύνοντος Συμβούλου 
κατόπιν ανάθεσης σε Ειδικό Σύμβουλο Προσλήψεων, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα), ο αναπληρωτής 
Διευθύνων Σύμβουλος και ο Οικονομικός Διευθυντής υποδεικνύονται από την Εταιρεία, ενώ η SGEL διορίζει 
τον αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή. Η Εταιρεία ορίζει και παύει το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΔΜΗΕ 
ΑΕ, με την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της SGEL , ενώ ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και 
ο Οικονομικός Διευθυντής υποδεικνύονται από την SGEL. Σε περιπτώσεις διαφωνίας σχετικά με το 
πρόσωπο του Διευθύνοντος Συμβούλου , αυτός καθορίζεται με τη βοήθεια εξωτερικού συμβούλου 
προσλήψεων και η Εταιρεία υποδεικνύει τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Οικονομικό 
Διευθυντή. 
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Ειδικά θέματα Γενικής Συνέλευσης («Γ.Σ.»): Απαιτείται αυξημένη απαρτία κατ’ ελάχιστον 80% του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 80% των παριστάμενων μετόχων για τη λήψη 
απόφασης Γ.Σ. επί σειράς θεμάτων μείζονος σπουδαιότητας όπως π.χ. την αύξηση ή μείωση του μετοχικού 
κεφαλαίου και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, την τροποποίηση του καταστατικού ή των 
ειδικών θεμάτων Δ.Σ. και Γ.Σ., για τα οποία απαιτούνται αυξημένα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας τη 
λύση, εκκαθάριση, διορισμό διαχειριστή ή εκκαθαριστή, τη συγχώνευση, διάσπαση ή άλλο εταιρικό 
μετασχηματισμό, την τροποποίηση των δικαιωμάτων των μετόχων και άλλα. 

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

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

- Απομείωση της συμμετοχής στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ  

Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά σε κάθε ημερομηνία αναφοράς την ύπαρξη ή μη ενδείξεων απομείωσης της 
συμμετοχής στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ και αν τέτοιες ενδείξεις διαπιστωθούν, η συμμετοχή ελέγχεται για 
απομείωση, όπως περιγράφεται στη Σημείωση 3. Η διοίκηση δεν θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης 
για την ημερομηνία αναφοράς 30/06/2019. 

 

2.7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων 

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

Ενσώματα πάγια 

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

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

΄Αυλα περιουσιακά στοιχεία 

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

Απομείωση Μη Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 

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

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

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 κατήργησε τις προηγούμενες κατηγοριοποιήσεις των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων του ΔΛΠ 39, χωρίς ωστόσο να μεταβάλει τις απαιτήσεις κατηγοριοποίησης και 
επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, κατά την αρχική αναγνώριση, ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 
ταξινομείται ως επιμετρούμενο: 

 Στο αποσβέσιμο κόστος 

 Στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων 

 Στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων 

Η ανωτέρω ταξινόμηση βασίζεται στο γενικότερο μοντέλο που η επιχείρηση διαχειρίζεται τα εν λόγω 
χρηματοοικονομικά στοιχεία καθώς και στα συμβατικά τους χαρακτηριστικά τα οποία δημιουργούν ταμειακές 
ροές. 

Απομείωση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων  

Για την απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, το ΔΠΧΑ 9 εισάγει το μοντέλο της 
"αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς" και αντικαθιστά το μοντέλο της "πραγματοποιηθείσας ζημιάς" του ΔΛΠ 39. 
Η μέθοδος του προσδιορισμού της ζημίας απομείωσης του ΔΠΧΑ 9, εφαρμόζεται για τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως επιμετρούμενα στο αποσβέσιμο κόστος, συμβατικά περιουσιακά 
στοιχεία και επενδύσεις χρέους στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων, αλλά όχι σε 
επενδύσεις σε μέσα καθαρής θέσης. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβέσιμο κόστος αποτελούνται από τις εμπορικές 
απαιτήσεις, χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, και εταιρικά χρεόγραφα χρέους. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 
9, οι ζημίες επιμετρώνται σε μία από τις εξής βάσεις: 

- 12 μηνες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (αυτές οι αναμενόμενες ζημίες ενδεχομένως να προκύψουν λόγω 
γεγονότων συμβατικών αθετήσεων, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς) (Στάδιο 1) 

- αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες διάρκειας ζωής (αυτές οι αναμενόμενες ζημίες ενδεχομένως να προκύψουν 
από γεγονότα που θα λάβουν χώρα κατά ολόκληρη τη διάρκεια του χρηματοοικονομικού στοιχείου) (Στάδιο 2) 

- αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες διάρκειας ζωής με ενδείξεις απομείωσης (Εάν υφίστανται αντικειμενικές 
ενδείξεις απομείωσης, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες επιμετρώνται για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου (Στάδιο 3) 

Κατά τον προσδιορισμό εάν ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου έχει 
σημαντικά διαφοροποιηθεί από την αρχική αναγνώριση, για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών 
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ζημιών, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψιν ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες και αναλύσεις, βάσει της ιδίας 
ιστορικής γνώσης, συμπεριλαμβανόμενης της προβολής αυτών στο μέλλον. 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

Επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημίες, 
συμπεριλαμβανομένων των απομειώσεων και διαγραφών αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

Η απομείωση για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες είναι μια σταθμισμένη βάσει πιθανοτήτων εκτίμηση των 
πιστωτικών ζημιών. Οι πιστωτικές ζημίες επιμετρώνται στην παρούσα αξία (με τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου) των χρηματικών ελλειμάτων, δηλαδή η παρούσα αξία της διαφοράς των χρηματικών ροών που η 
Εταιρεία θα λάμβανε συμβατικά και των χρηματικών ροών που αναμένει να εισπράξει. 

Οι ζημίες επι των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος, 
αφαιρούνται από την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων. 

Διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ή κατά περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου ή το μέρος μίας ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) 
διαγράφονται όταν (1) εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή (2) μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 
και η μεταβίβαση πληροί τους όρους του προτύπου για παύση της αναγνώρισης. 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

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

Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 

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

Έντοκα Δάνεια και Πιστώσεις 

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

Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις 

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

Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος) 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 

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

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

Αναγνώριση Εσόδων 

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

Μισθώσεις  

Η Εταιρεία ως μισθωτής καταχωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων 
με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Η 
Εταιρεία ως εκμισθωτής κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές 
μισθώσεις, και ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. 

Συμμετοχή σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 

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

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

εταιρεία «Deloitte» που έγινε αποδεκτή από τη Διοίκηση και έχει δημοσιευθεί κατ’ άρθρο 9 παρ. 4 και 6 ,σε 

συνδυασμό με άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ίσχυε τότε, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο εισφοράς σε 

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

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

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

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

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

αναγνώριση, δεν κατανέμεται σε περιουσιακά στοιχεία της συμμετοχής και συνεπώς δεν αποσβένεται αλλά 

ελέγχεται για ενδείξεις απομείωσης . 

Συνοπτικά η αρχική αναγνώριση της συμμετοχής υπολογίστηκε ως εξής:  

Εύλογη αξία συμμετοχής στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε 491.770 

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

Αναλογία Εταιρείας (51%) 465.478 

Υπερβάλλον τίμημα που δεν κατανέμεται σε περιουσιακά στοιχεία 26.292 
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3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  

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

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

(ποσά σε χιλ. ευρώ)                                                                    

                                                                                                     30/06/2019 31/12/2018 
Υπόλοιπο Επένδυσης  550.577        519.572 
Επίδραση ΔΠΧΑ 9 στην καθαρή θέση ΑΔΜΗΕ Α.Ε 
(κατά την ημερομηνία μετάβασης 01.01.2018) 

 (1.302) 

Αναλογία επί των αποτελεσμάτων 20.417 43.793 

Αναλογία επί των λοιπών συνολικών εσόδων (147) 4.256 
Μείον μερίσματα καταβληθέντα (21.827) (15.743) 

Υπόλοιπο  549.019 550.577 

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

 

 

 

(ποσά σε ευρώ) 
01/01/2019 
-30/06/2019 

01/01/2018 
-30/06/2018 

   
Κύκλος εργασιών 125.991.628 124.777.475 
Καθαρά κέρδη μετά φόρων 40.032.454   44.414.268 
Λοιπά συνολικά έσοδα    -288.208                   - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 39.744.246   44.414.268 

 

Η αναλογία επί των αποτελεσμάτων αφορά την αναλογία της Εταιρείας (51%) στα αποτελέσματα του 
Ομίλου της ΑΔΜΗΕ και στα λοιπά συνολικά έσοδα της. 

 

 
Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ΑΔΜΗΕ 
ΑΕ 
 30/06/2019 31/12/2018 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 1.713.376 1.676.285 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 867.552 1.436.311 

 2.580.928 3.112.596 

Ίδια κεφάλαια 1.024.936 1.028.007 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.073.547 1.130.058 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 482.445 954.531 

 2.580.928 3.112.596 
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4. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

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

   Αμοιβές προσωπικού 30/06/2019 30/06/2018 

   Αμοιβές προσωπικού 27 38 

   Αμοιβές Δ.Σ. 15 5 

   Εργοδοτικές εισφορές 11 12 

Σύνολο  54 55 

5. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

5.1.ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

(Ποσά σε €) 
 

 
Έπιπλα 

 
Σύνολο 

 και Σκεύη  

Αξία κτήσης 8.433  8.433  

Σωρευμένες αποσβέσεις (3.498)   (3.498) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30.06.2019 4.935 4.935 

 

5.2.ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(Ποσά σε €) 

 

 
Λογισμικό 

 
Σύνολο 

 

Αξία κτήσης 10.730  10.730   
Σωρευμένες αποσβέσεις (5.164)   (5.164)  

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30.06.2019 5.566       5.566  

 

 

 

6.     ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

 

(Ποσά σε €) 
 

01/01- 
30/06/2019 

01/01- 
30/06/2018 

Ενοίκια 
Λοιπές παροχές τρίτων 

600 
1.400 

3.990 
1.459 

Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης 12.212       - 

Σύνολο 14.212 5.449 

 
7. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Το ποσό των 69χιλ περιλαμβάνει αμοιβές τρίτων, έξοδα λογιστών, τεχνικών και λοιπών τρίτων. 

 

8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ/ ΕΣΟΔΑ 

Στο κονδύλι των αποτελεσμάτων περιόδου απεικονίζεται ποσό εσόδου 172 χιλ ευρώ που αφορούν 
δεδουλευμένους προσόδους από την μερίδα που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15, παράγραφος 1 του Ν. 2469/97 όπως ισχύει περί Κοινού 
Κεφαλαίου τα οποία αφορούν το α ’ εξάμηνο του 2019. 
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9.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ  

Το κονδύλι της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης λοιπά έξοδα περιλαμβάνει έξοδα στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών (Χ.ΑΑ.) αναφορικά με δικαιώματα διαπραγμάτευσης, έξοδα ταξιδίων και λοιπά λειτουργικά 
έξοδα.  

 

10.ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Στις βραχυπρόθεσμες λοιπές απαιτήσεις το ποσό των 9.955χιλ. ευρώ αφορά το προμέρισμα που δόθηκε 
στους μετόχους της εταιρίας στις 31/08/2018, απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο από φόρους- τέλη 
καθώς και δεδουλευμένα χρηματοοικονομικά έσοδα για το α’ εξάμηνο του  2019. 

 

11.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 
 

30/06/2019  31/12/2018 

Καταθέσεις όψεως 26.614 4.843 

Σύνολο 26.614 4.843 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας είναι σε ευρώ σε λογαριασμό της Εθνικής Τραπέζης και στην 
Τράπεζα της Ελλάδος.  

Υπάρχει αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων της εταιρίας που οφείλεται στην είσπραξη μερίσματος από 
την εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με το υπ’αριθ.46 /19.04.2019 πρακτικό της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού Ευρώ 42.798.959,00, από τα 
φορολογημένα κέρδη χρήσης 2018. Στην Εταιρεία αναλογεί ως μέρισμα, το ποσό των Ευρώ 
21.827.469,09 το οποίο εισέπραξε τον Απρίλιο του 2019. 

Από τον Νοέμβριο του 2017, η Εταιρεία άνοιξε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15, παράγραφος 1 του Ν. 2469/97 όπως ισχύει περί 
Κοινού Κεφαλαίου.   

Τα διαθέσιμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος 
χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για την σύναψη 
βραχυχρόνιων πράξεων διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας και συγκεκριμένα συμφωνιών αγοράς και 
επαναπώλησης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου. 

Με τον τρόπο αυτόν, τα μεταφερόμενα κεφάλαια διασφαλίζονται πλήρως και είναι άμεσα ή εντός ολίγων 
ημερών διαθέσιμα στους φορείς, ενώ μέσω των ανωτέρω βραχυχρονίων πράξεων εξασφαλίζονται για 
τους φορείς ελκυστικές αποδόσεις, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν για το α’ εξάμηνο 2019 σε περίπου 
2,76%. 

 

12.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

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

 

Α. Με καταβολή μετρητών ποσού εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00) στον υπ’αριθμ. 10400351143 
Λογαριασμό της Εταιρείας που τηρεί στην Εθνική Τράπεζα, στις 30 Μαρτίου του 2017 εκ μέρους της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. 

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

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

 

13.ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

Στα λοιπά αποθεματικά ανέρχονται σε ποσό 7.887 χιλ. ευρώ που αφορούν αναλογία 51% επί των λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων της από κοινού ελεγχόμενης ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  

 

14. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο που απεικονίζεται στον ισολογισμό της 30.06.2019 στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
της Εταιρείας αφορά κυρίως μη ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τρίτους (ορκωτούς ελεγκτές, λογιστές 
κτλ)  που εξοφλούνται εντός του επόμενου μηνός.   

 

15.ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Για το α’ εξάμηνο του 2019 το ποσό των δεδουλευμένων υποχρεώσεων ανήλθε σε 600 ευρώ που αφορά 
δεδουλευμένη δαπάνη ενοικίου προς την συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  
 
 
16.ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Δεν υπάρχουν λοιπές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη πέραν του παραπάνω ενοικίου (σημ.15). 

 

17.ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Η εταιρεία στις 08.08.2019 διένειμε μέρισμα για την χρήση 2018 και προμέρισμα για την χρήση 2019. Το 
ποσό του μερίσματος εγκρίθηκε στις 04/07/2019 κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και 
ανήλθε σε 6.608.552,41 ευρώ. Το ποσό του προμερίσματος για την χρήση 2019 ύψους 13.920.000,00 
ευρώ εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο υπ’ αριθμόν 38 στις 08/05/2019.  

  

18.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ Κ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) 

Για τις χρήσεις 2017, 2018 και την τρέχουσα η εταιρεία έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των 
ορκωτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013. Για την χρήση 2018 ο 
έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί 
με την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, ωστόσο η διοίκηση εκτιμά ότι δεν αναμένεται να 
προκύψουν ουσιαστικές αλλαγές στις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας όπως αυτές 
απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης . 

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

19.ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

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

 



 

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

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η IOYNIOY 2019 
(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

30 
 

                                                             1.1.2019-30.06.2019     1.1.2018-30.06.2018       

Κέρδη  μετά από φόρο                                                           20.413                           21.263 
 
Κέρδη που αναλογούν στους  Μετόχους                                20.413                           21.263 
   
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών               232.000.000                 232.000.000                
  
Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη 
ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)                                                       0,088                             0,092 

 
 

20.ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία προς 

γνωστοποίηση. 

 

 

Οι παρούσες επαναδιατυπωμένες ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας από τη 

σελίδα 15 έως και τη σελίδα 30 εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 

23.09.2019. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ Δ.Σ. 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 

    

Ι. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Μ. ΒΥΖΑ  

ΑΔΤ. Χ085318 ΑΔΤ.  ΑΙ036584 Αρ. Αδείας Α’ τάξης A0100864  

    

  
 

PricewaterhouseCoopers  
Accounting A.E. 

 

  Αρ. Αδείας Λογιστικού Γραφείου: 1494  


