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ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 
 

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: 

• Καθαρά κέρδη 6,0 εκατ. ευρώ  

• Υπενθυμίζεται πως τον Απρίλιο’22 έχει προταθεί: 

➢ Διανομή μικτού προμερίσματος ανά μετοχή 0,068 (χρήση 2022)  

 

Όμιλος ΑΔΜΗΕ:  Προσήλωση στο επενδυτικό πρόγραμμα και ανθεκτικότητα στη λειτουργική 

κερδοφορία παρά τις καθυστερήσεις στις ρυθμιστικές αποφάσεις 

• Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν στα 70,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 3,5% σε σύγκριση με το 

α’ τρίμηνο 2021. 

• Τα  Έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς λαμβάνοντας υπόψη και τα έσοδα από την 

Αγορά Εξισορρόπησης1, ανήλθαν στα 67,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022, σημειώνοντας αύξηση 

4,1% έναντι του α’ τριμήνου 2021. 

• Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 45,6 εκατ. ευρώ 

(από 47,5 εκατ. ευρώ το  α’ τρίμηνο 2021). Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 47,1 εκατ. 

ευρώ έναντι 46,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021, σημειώνοντας αύξηση 1,1%. 

• Επενδυτικές Δαπάνες 36,2 εκατ. ευρώ. 

• Ισχυρή Χρηματοοικονομική Θέση, με Καθαρό Δανεισμό στα 694,1 εκατ. ευρώ. 

 

Αθήνα – 15 Ιουνίου 2022 - Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (RIC: ADMr.AT, Bloomberg: ADMIE.GA, 

Χρηματιστήριο Αθηνών: ΑΔΜΗΕ) εφεξής «η Εταιρεία» κάτοχος του 51% των μετοχών του Ομίλου της 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δημοσιεύει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την περίοδο  που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022. 

 

Συνοπτικά μεγέθη ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.       
Ποσά σε εκατ. ευρώ Q1 2022 Q1 2021 Δ% 

Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις, μέθοδος καθαρής θέσης 6,2 8,3 -25,3% 

EBITDA 6,0 8,2 -26,3% 

ΕΒΙΤ 6,0 8,1 -26,3% 

Καθαρά Κέρδη 6,0 8,2 -26,1% 

Κέρδη ανά Μετοχή (ευρώ) 0,03 0,04   

        
Ποσά σε εκατ. ευρώ 31.03.2022 31.12.2021   

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Αυτών 3,9 4,0 -4,1% 

 

 

 

 
1 Από 01.01.2022 τα έσοδα από την Αγορά Εξισορρόπησης αφορούν χρέωση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας που μέχρι πρότινος 
συμπεριλαμβάνονταν στις Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος. 
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Η εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)» εφεξής 

«η Συγγενής» παρείχε επίσης τις κάτωθι χρηματοοικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022: 

Συνοπτικά μεγέθη2 ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε εκατ. ευρώ Q1 2022 Q1 20213 Δ% Q1 2022 Q1 20213 Δ% 

Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς 64,0 64,6 -0,8% 64,0 64,6 -0,8% 

Έσοδο από Αγορά Εξισορρόπησης 3,2 0,0 n/a 3,2 0,0 n/a 

Συνολικά Έσοδα 70,3 67,9 3,5% 69,5 67,3 3,3% 

Λοιπά έσοδα 0,5 0,6 -8,0% 0,6 0,5 20,0% 

Λειτουργικά έξοδα 23,8 21,9 8,8% 23,6 21,6 9,4% 

Προβλέψεις 1,3 -0,9 n/a 1,3 -0,9 n/a 

EBITDA 45,6 47,5 -3,9% 45,1 47,0 -3,9% 

συγκρίσιμο EBITDA 47,1 46,6 1,1% 46,6 46,2 1,0% 

περιθώριο συγκρίσιμου EBITDA 67,1% 68,7% n/a 67,1% 68,6% n/a 

EBIT 19,6 23,1 -15,0% 19,1 22,6 -15,4% 

συγκρίσιμο EBIT 21,1 22,3 -5,2% 20,6 21,8 -5,3% 

Κέρδη περιόδου προ φόρων 16,2 21,1 -23,1% 15,9 20,3 -21,6% 

Καθαρά κέρδη περιόδου 12,2 16,3 -25,3% 12,0 15,7 -23,9% 

        

Ποσά σε εκατ. ευρώ Q1 2022 31.12.2021 Δ%  Q1 2022 31.12.2021 Δ%  

Καθαρός δανεισμός 694,1 663,9 4,6% 609,5 622,8 -2,1% 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 196,5 203,4 -3,4% 187,0 190,1 -1,6% 

 

Στη συνέχεια εμφανίζονται διαγραμματικά τα μεγέθη και οι μεταβολές των Συνολικών Εσόδων, του 

συγκρίσιμου EBITDA και Καθαρών Κερδών για τα συγκρίσιμα τρίμηνα των ετών 2021-2022: 

 

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ παραμένει προσηλωμένος στο επενδυτικό του πρόγραμμα και επικεντρώνεται στην 

επιτάχυνση των διεθνών διασυνδέσεων, εν μέσω των αυξημένων δυσκολιών που σημειώθηκαν ήδη από το 

πρώτο τρίμηνο του έτους. Η εκκρεμότητα έκδοσης απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αναφορικά 

με το Επιτρεπόμενο Έσοδο της Ρυθμιστικής περιόδου 2022-2025 και κατ’ επέκτασιν για το Απαιτούμενο 

Έσοδο του 2022 προκαλεί σημαντική καθυστέρηση στην αναγκαία αναπροσαρμογή των Μοναδιαίων 

 
2 Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), τα κέρδη προ 
φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), το συγκρίσιμο EBITDA, τo συγκρίσιμο ΕΒΙΤ και ο καθαρός 
δανεισμός θεωρούνται εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ). Για τους ορισμούς και περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στo Παράρτημα A 

 
3 Στα συγκριτικά στοιχεία συγκεκριμένων κονδυλίων έχουν γίνει αναταξινομήσεις για σκοπούς συγκρισιμότητας (ανάλυση στο 
Παράρτημα Β). 
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Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, προκειμένου ο Διαχειριστής να εισπράττει τα προβλεπόμενα έσοδα τόσο 

για τα έργα που έχει ολοκληρώσει όσο και για τις αυξημένες λειτουργικές του δαπάνες. 

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο α’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν στα 70,3 εκατ. ευρώ, 

σημειώνοντας άνοδο 3,5% έναντι 67,9 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021, η οποία οφείλεται κυρίως στην 

αύξηση του εσόδου από χρέωση Χρήσης Συστήματος, ωστόσο εμφανίζουν σημαντική υποανάκτηση λόγω 

της καθυστέρησης έκδοσης σχετικής απόφασης από την ΡΑΕ. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν κατά 3,9% σε 45,6 

εκατ. ευρώ έναντι 47,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε 

στα 47,1 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 1,1% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του α’ τριμήνου 2021 ύψους 

46,6 εκατ. ευρώ,  εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:  

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους 

της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,14 εκατ. ευρώ, 

έναντι πρόβλεψης ποσού 0,04 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2021, και  

β) πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 1,34 εκατ. ευρώ έναντι απελευθέρωσης πρόβλεψης 

ποσού 0,88 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021. 

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 15% και ανήλθε στα 19,6 εκατ. ευρώ, έναντι 23,1 εκατ. ευρώ το α’ 

τρίμηνο 2021, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 6,7% ως αποτέλεσμα της 

επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της αύξησης του ύψους των αμοιβών 

τρίτων κατά 60,2%, που οφείλεται στην αύξηση των αμοιβών απασχολουμένων με συμβάσεις έργου για την 

κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Ομίλου. Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 21,1 εκατ. ευρώ, 

χαμηλότερο κατά 5,2% έναντι 22,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021 μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω 

έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 16,2 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 

23,1% έναντι 21,1 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2021, καθώς καταγράφηκε αύξηση του κόστους δανεισμού 

λόγω της άντλησης του νέου ομολογιακού δανείου των 90 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο 2021. Επιπρόσθετα, η 

ολοκλήρωση και παγιοποίηση έργων στο τέλος του 2021 συντέλεσε στην περαιτέρω αύξηση των 

χρηματοοικονομικών εξόδων.  

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη περιόδου το α’ τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε 12,2 εκατ. ευρώ, 

χαμηλότερα κατά 25,3% έναντι 16,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021, με τη μείωση να οφείλεται στους 

παράγοντες που αναφέρθηκαν ανωτέρω, οι οποίοι αντιστάθμισαν τη θετική επίδραση που προέκυψε από 

τη μείωση του φόρου εισοδήματος, λόγω της μείωσης του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, από 24% 

στο α’ τρίμηνο 2021 σε 22% στο τρέχον τρίμηνο. 

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ για το α’ τρίμηνο του 2022 κατέγραψε επενδύσεις σε έργα ύψους 36,2 εκατ. ευρώ έναντι 

81,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, μείωση που οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι υπάρχουν 

καθυστερήσεις διαγωνισμών με σκοπό να αναθεωρηθεί ο προϋπολογισμός τους εξαιτίας της μεγάλης 

αύξησης του κόστους των υλικών που παρατηρείται, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 

694,1 εκατ. ευρώ. 

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει προχωρήσει σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στη 

διανομή μερίσματος στους Μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών του οικονομικού 

έτους 2021, που αντιστοιχεί στο ποσό των 33,9 εκατ. ευρώ με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ να 

εισπράξει μέρισμα ποσού 17,3 εκατ. ευρώ. 
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 Προοπτικές  

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, σημειώθηκε υποχώρηση των κεφαλαιουχικών δαπανών του ΑΔΜΗΕ, η 

οποία συνδέεται με το ρευστό περιβάλλον που διαμορφώνουν δυσμενείς εξελίξεις της τρέχουσας περιόδου 

όπως η διεθνής ενεργειακή κρίση τιμών που επιδεινώθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι 

αλλεπάλληλες ανατιμήσεις πρώτων υλών. Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί στενά τον 

προϋπολογισμό του 2022 και όπου κρίνεται αναγκαίο εντός του έτους θα επαναξιολογήσει τις εκτιμήσεις 

της με βάση την εξέλιξη της κρίσης. 

Η πορεία των σημαντικότερων έργων έχει ως εξής: 

1. Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής: Το μεγαλύτερο έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που 

υλοποιείται αυτή τη στιγμή στη χώρα, με προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ,  προχωρά στο θαλάσσιο και 

το χερσαίο τμήμα του. Μετά την πλήρη εγκατάσταση των καλωδίων οπτικών ινών (συνολικού 

μήκους 670 χλμ.) και την πόντιση του πρώτου τμήματος του ανατολικού ηλεκτρικού πόλου 500 kV, 

μήκους 170 χλμ., εντός του 2022 θα ξεκινήσει η εγκατάσταση και των χερσαίων καλωδιακών 

τμημάτων στην πλευρά της Αττικής και θα ολοκληρωθεί η κατασκευή μέρους του εξοπλισμού των 

Σταθμών Μετατροπής. 

2. Ηλεκτρική διασύνδεση Κυκλάδων: Η Δ’ Φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων αφορά στη διασύνδεση 

Σαντορίνης, Φολεγάνδρου, Μήλου και Σερίφου και συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το πρώτο σκέλος της διασύνδεσης (Σαντορίνη-Νάξος) έχει εισέλθει 

πλέον σε φάση κατασκευής με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023.  Εντός του 2022 αναμένεται να 

ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί και για τα υπόλοιπα τρία νησιά των ΝΔ Κυκλάδων (Φολέγανδρος, 

Μήλος, Σέριφος) που θα ενσωματώσουν το σύνολο του νησιωτικού συμπλέγματος στο Σύστημα 

Υψηλής Τάσης έως το 2024. Η Δ’ Φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων έχει χαρακτηριστεί ως Έργο 

Μείζονος Σημασίας. 

3. Δυτικός Διάδρομος Πελοποννήσου: Το τελευταίο τμήμα της διασύνδεσης  του ΚΥΤ Μεγαλόπολης 

με την υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Αχελώου–Διστόμου προχωρά με την υλοποίηση 

εναλλακτικής όδευσης στην περιοχή των Καλαβρύτων, κατόπιν αντιδράσεων τοπικών παραγόντων.  

Η επέκταση του Συστήματος 400 kV προς τη Μεγαλόπολη θα αυξήσει δραστικά την ικανότητα 

μεταφοράς προς και από την Πελοπόννησο, ευνοώντας την περαιτέρω ανάπτυξη ΑΠΕ στην περιοχή 

και ενισχύοντας την ευστάθεια των τάσεων για το Νότιο Σύστημα συνολικά. 

 

4. Ανατολικός Διάδρομος Πελοποννήσου: Το υποέργο της νέας Γραμμής Μεταφοράς 400 kV που θα 

συνδέσει το υφιστάμενο ΚΥΤ Μεγαλόπολης με το υπό κατασκευή ΚΥΤ Κορίνθου, βρίσκεται σε φάση 

ολοκλήρωσης. Το νέο ΚΥΤ που κατασκευάζεται στην Κόρινθο αποτελεί νευραλγική υποδομή του 

Ανατολικού Διαδρόμου Πελοποννήσου και αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσης εντός του 2022. Με 

την ολοκλήρωση του συνόλου της νέας Γραμμής Υπερυψηλής Τάσης (Μεγαλόπολη - Κόρινθος - 

Αττική) με ορίζοντα το 2025, θα αυξηθεί δραστικά  η ικανότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

από και προς την Πελοπόννησο και θα βελτιωθεί σημαντικά η ευστάθεια των τάσεων για το Νότιο 

Σύστημα. 

 

5. Αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου: Οι εργασίες κατασκευής του νέου ΚΥΤ Κουμουνδούρου, 

τεχνολογίας κλειστού τύπου (GIS), που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο ΚΥΤ υπαίθριου τύπου, 

βρίσκονται σε εξέλιξη. Η υλοποίηση του νέου ΚΥΤ Κουμουνδούρου θα εξυπηρετήσει τη σύνδεση 

του Ανατολικού Διαδρόμου 400 kV Πελοποννήσου, θα αποτελέσει το τερματικό της διασύνδεσης 

Αττικής-Κρήτης με το ηπειρωτικό Σύστημα και θα ενισχύσει την αξιοπιστία τροφοδότησης των 

φορτίων στην (Δυτική κυρίως) Αττική. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 46 

εκατ. ευρώ και η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του αναμένεται εντός του 2023. Το έργο 
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συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 30 εκατ. ευρώ, ως τμήμα της 

Γραμμής Μεταφοράς Μεγαλόπολη-Κόρινθος-ΚΥΤ Κουμουνδούρου. Η πλήρης ολοκλήρωση του 

αναβαθμισμένου ΚΥΤ Κουμουνδούρου αναμένεται το 2025. 

6. Διασύνδεση Σκιάθου: Η διασύνδεση Σκιάθου-Εύβοιας, ένα έργο με συνολικό προϋπολογισμό 57 

εκατ. ευρώ που θα θωρακίσει ενεργειακά τις βόρειες Σποράδες βρίσκεται στην τελική ευθεία. Οι 

εργασίες κατασκευής του Υποσταθμού Σκιάθου και αναβάθμισης του Υποσταθμού Μαντουδίου 

βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης και η νέα διασύνδεση αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 

καλοκαίρι του 2022. 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Με στόχο τη διαρκή ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Συστήματος και τη θωράκιση της ασφαλούς 

τροφοδοσίας των καταναλωτών με ηλεκτρική ενέργεια, ο ΑΔΜΗΕ έχει διευρύνει ήδη από το 2021 το 

Πρόγραμμα Ανανέωσης Παγίων, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό του από 80 εκατ. ευρώ σε 200 εκατ. ευρώ. 

Με βάση τον τρέχοντα σχεδιασμό ο Διαχειριστής θα έχει εκσυγχρονίσει τον πλέον κρίσιμο εξοπλισμό 

Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης σε ολόκληρη τη χώρα έως το 2023 και θα προχωρήσει σε αντικατάσταση 

του 60% των υφιστάμενων στοιχείων του Συστήματος με υπερσύγχρονο εξοπλισμό έως το 2026. 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

Ο ΑΔΜΗΕ προτεραιοποιεί τα έργα διεθνών διασυνδέσεων, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής 

συνεργασίας στον τομέα της Ενέργειας και την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού. Στο 

πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής: 

• Προχωρά άμεσα στην κατασκευή του εγχώριου τμήματος της δεύτερης διασύνδεσης Ελλάδας-

Βουλγαρίας (Νέα Σάντα-Maritsa).  

• Εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας για τη δεύτερη ενισχυτική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας, από κοινού 

με τον Διαχειριστή της γειτονικής χώρας, Terna. 

• Έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας για την κατασκευή ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ 

Ελλάδας και Αιγύπτου. Ο ΑΔΜΗΕ, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή της Αιγύπτου (EETC – Egyptian 

Electricity Transmission Company), έχει επίσης συγκροτήσει ομάδα εργασίας με αντικείμενο την 

προετοιμασία του ενεργειακού έργου. 

Παράλληλα, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ: 

• Συμβάλλει στην ωρίμανση και κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης, με φορέα 

υλοποίησης τον Euroasia Interconnector, διασφαλίζοντας με την τεχνογνωσία που διαθέτει την 

επιχειρησιακή επάρκεια του έργου.  

• Επιταχύνει τις διαδικασίες για τη μελέτη της νέας διασύνδεσης Ελλάδας-Αλβανίας, με τη 

συγκρότηση ομάδας εργασίας, μαζί με τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς της Αλβανίας. 

• Ωριμάζει τα σχέδια για την αναβάθμιση της διασύνδεσης Ελλάδας-Τουρκίας, η οποία θα ενισχύσει 

τη διασύνδεση του Ευρωπαϊκού με το Τουρκικό Σύστημα Μεταφοράς.  

• Προωθεί την αναβάθμιση της υφιστάμενης διασύνδεσης με τη Βόρεια Μακεδονία. 

Σε επίπεδο ωρίμανσης της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εντός του 2022 θα πραγματοποιηθεί 

η σύζευξη της ελληνικής Ενδοημερήσιας Αγοράς με την πανευρωπαϊκή αγορά συνεχούς διαπραγμάτευσης 

(XBID) στο σύνορο της Ιταλίας αλλά και της Βουλγαρίας. 
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  ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. – Ανασκόπηση Αποτελεσμάτων 

Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 αντανακλούν τη 

συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 6,2 εκατ. ευρώ 

σημειώνοντας μείωση 25,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2021. 

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 194 χιλ. ευρώ έναντι 149 χιλ. ευρώ το α’ 

τρίμηνο 2021. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε δαπάνες που αφορούν κυρίως αμοιβές σε τρίτους (λογιστικές 

και ελεγκτικές υπηρεσίες) καθώς και αμοιβές προσωπικού. 

Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν 

στις 39 χιλ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 47,7%  έναντι 26 χιλ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2021, η οποία 

οφείλεται κυρίως στο υψηλότερο μέσο επιτόκιο απόδοσης όπως διαμορφώθηκε στον ειδικό λογαριασμό 

που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, αντισταθμίζοντας μερικώς τα λειτουργικά έξοδα της 

εταιρείας. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 31.03.2022 ανέρχονταν σε 3,9 εκατ. ευρώ ενώ 

υπενθυμίζεται πως η Εταιρεία έχει μηδενικό χρέος. 

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 6,0 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 26,1% 

έναντι 8,2 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2021. 

Η Εταιρεία βάσει του μερίσματος που έχει λάβει από την συνδεδεμένη εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ποσού 17,3 

εκατ. ευρώ, τον Απρίλιο ’22 πρότεινε τη διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου μεικτού προμερίσματος 

ύψους 0,068 ευρώ ανά μετοχή.    
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 ΑΔΜΗΕ Α.Ε. – Ανάλυση Εσόδων και Βασικών Λειτουργικών Δαπανών 

Οι κάτωθι χρηματοοικονομικές πληροφορίες παρέχονται από την Συγγενή Εταιρεία της ΑΔΜΗΕ 

Συμμετοχών, Όμιλος ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στο πλαίσιο πληροφόρησης των επενδυτών για επιλεγμένα οικονομικά 

μεγέθη  για το τρίμηνο που έληξε στις 31.03.2022, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 

Ανάλυση Εσόδων ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε εκατ. ευρώ Q1 2022 Q1 20214 Δ% Q1 2022 Q1 20214 Δ% 

Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς 64,0 64,6 -0,8% 64,0 64,6 -0,8% 

Έσοδο από Αγορά Εξισορρόπησης 3,2 0,0 n/a 3,2 0,0 n/a 

Έξοδα από σύμβαση παραχώρησης 0,0 0,0 n/a -0,8 -0,6 23,5% 

Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων: 
      

Έσοδα από εργολαβίες  0,0 0,7 n/a 0,0 0,7 n/a 

Έσοδα υπηρεσιών υποστήριξης παγίων 1,3 2,4 -47,8% 1,3 2,4 -47,8% 

Ληφθείσες συμμετοχές πελατών 1,5 0,1 n/a 1,5 0,1 n/a 

 Έσοδα από ανάκτηση διοικητικών δαπανών 0,3 0,1 n/a 0,3 0,1 n/a 

Σύνολο Λοιπών Εσόδων 3,0 3,3 -9,0% 3,0 3,3 -8,8% 

Σύνολο 70,3 67,9 3,5% 69,5 67,3 3,3% 

 

Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς κατά το α’ τρίμηνο 2022 σημείωσαν μείωση της τάξης του 0,8% 

και ανήλθαν στα 64,0 εκατ. ευρώ έναντι 64,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, η οποία 

οφείλεται κυρίως: α) στην αύξηση των εσόδων χρέωσης Χρήσης Συστήματος κατά 7 εκατ. ευρώ, κυρίως 

λόγω της ενσωμάτωσης των Παγίων της Κρήτης στο ΕΣΜΗΕ και της αύξησης των χρεώσεων Χρήσης 

Συστήματος με βάση την απόφαση 492/2021 της ΡΑΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2021 

και β) στη μείωση των εσόδων από δικαιώματα διασύνδεσης κατά 7,7 εκατ. ευρώ με βάση τις αποφάσεις 

της ΡΑΕ (35,3 εκατ. ευρώ το 12μηνο 2022 έναντι 66,2 εκατ. ευρώ το 12μηνο 2021). Ωστόσο σημειώνεται πως 

η εκκρεμότητα έκδοσης απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αναφορικά με το Επιτρεπόμενο 

Έσοδο της Ρυθμιστικής περιόδου 2022-2025 -και κατ’ επέκτασιν για το Απαιτούμενο Έσοδο του 2022- 

προκαλεί σημαντική καθυστέρηση στην αναγκαία αναπροσαρμογή των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης 

Συστήματος, προκειμένου ο Διαχειριστής να εισπράττει τα προβλεπόμενα έσοδα τόσο για τα έργα που 

έχει ολοκληρώσει όσο και για τις αυξημένες λειτουργικές του δαπάνες.  

Τα Έσοδα από Αγορά Εξισορρόπησης αποτελούν μία νέα ροή εσόδων το 2022 και ανήλθαν σε 3,2 εκατ. 

ευρώ για το α’ τρίμηνο 2022. Το Έσοδο από το Τέλος Αγοράς Εξισορρόπησης για το έτος 2022 εγκρίθηκε με 

την απόφαση της ΡΑΕ 1059/2021. Από 01.01.2022 τα έσοδα από την Αγορά Εξισορρόπησης αφορούν 

χρέωση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας που μέχρι πρότινος συμπεριλαμβάνονταν στις Χρεώσεις Χρήσης 

Συστήματος. 

Τα Σύνολο των Λοιπών Εσόδων ανήλθε σε 3 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση 9% έναντι της αντίστοιχης 

περιόδου  που οφείλεται στη μείωση των εσόδων από εργολαβίες καθώς και στη μείωση των εσόδων από 

υπηρεσίες υποστήριξης παγίων λόγω του γεγονότος ότι υπηρεσίες συντήρησης υποσταθμών μέσης τάσης 

μεταφέρονται σταδιακά στον ΔΕΔΔΗΕ. Η μείωση αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη θετική συνεισφορά της 

αύξησης των εσόδων από ληφθείσες συμμετοχές πελατών, λόγω περισσότερων συμβάσεων συνδέσεων 

αιολικών πάρκων.   

Τα λειτουργικά έξοδα  του Ομίλου το α’ τρίμηνο 2022 αυξήθηκαν κατά 8,8% και ανήλθαν σε 23,8 εκατ. 

ευρώ, έναντι 21,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2021.   

 
4 Στα συγκριτικά στοιχεία συγκεκριμένων κονδυλίων έχουν γίνει αναταξινομήσεις για σκοπούς συγκρισιμότητας (ανάλυση στο 
Παράρτημα Β). 
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Αναλυτικότερα, οι Αμοιβές προσωπικού εμφανίζονται μειωμένες κατά 2,8% στα 13,3 εκατ. ευρώ κυρίως 

λόγω του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης που εφαρμόστηκε στο 2ο εξάμηνο του 2021, ενώ η 

μείωση του Εργολαβικού κόστους συνδέεται με την αντίστοιχη μείωση των εργολαβικών εσόδων.  

Παράλληλα οι Αμοιβές Τρίτων και Παροχές Τρίτων εμφάνισαν αθροιστικά μια αύξηση ποσού 2 εκατ. ευρώ 

που οφείλεται κύρια κατά ποσό 1,3 εκατ. ευρώ σε αύξηση των αμοιβών απασχολουμένων με συμβάσεις 

έργου για την κάλυψη των διευρυμένων λειτουργικών αναγκών ως αποτέλεσμα της επέκτασης του Ομίλου 

και κατά ποσό 0,5 εκατ. ευρώ σε αύξηση διαφόρων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν το α’ τρίμηνο 2022 

(αμοιβές αδειών λογισμικού, αμοιβές δικηγόρων, αμοιβές άλλων τρίτων). Τα Λοιπά έξοδα σημείωσαν 

αύξηση κατά 25,6% στα 3,4 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω επαναξιολόγησης καταλληλόλητας των υλικών και 

ανταλλακτικών. 

Οι Συνολικές προβλέψεις ανήλθαν σε ποσό 1,3 εκατ. ευρώ που οφείλεται κυρίως σε σχηματισμό 

πρόβλεψης για τέλη κτηματογράφησης ποσού 0,5 εκατ. ευρώ και σχηματισμό πρόβλεψης βραδέως 

κινούμενων υλικών ποσού 0,6 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα για το α’ τρίμηνο του 2021, οι συνολικές προβλέψεις 

ανήλθαν σε απελευθέρωση ποσού 0,9 εκατ. ευρώ που οφείλεται κυρίως σε αγωγές τρίτων κατά της 

Εταιρείας που απορρίφθηκαν και για τις οποίες η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είχε σχηματίσει σχετική πρόβλεψη. Οι 

Αποσβέσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 26 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,7%, κυρίως λόγω της σημαντικής 

αύξησης των περιουσιακών του στοιχείων ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος, 

καθώς και στην επέκταση του Ρυθμιστικού Μητρώου Παγίων (ΡΜΠ) κατά την προηγούμενη χρήση.  

Τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα του Ομίλου ανήλθαν στα 0,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022 από 0,8 εκατ. 

ευρώ το α’ τρίμηνο 2021 και η μεταβολή οφείλεται κυρίως στη μείωση των τόκων καταθέσεων της 

θυγατρικής εταιρείας «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Μ.A.E.Ε.Σ» ως απόρροια της μείωσης των χρηματικών 

της διαθεσίμων και ισοδύναμων αυτών. Τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα ανήλθαν στα 3,8 εκατ. ευρώ 

αυξημένα κατά 34,3% κυρίως λόγω της χαμηλότερης κεφαλαιοποίησης των τόκων που πραγματοποιήθηκε 

το α’ τρίμηνο 2022, ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης σημαντικών έργων για τα οποία είχαν αναληφθεί 

δάνεια. 

Ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής για την τρέχουσα περίοδο είναι 22% και ο φόρος εισοδήματος 

του Ομίλου ανήλθε σε 4,1 εκατ. ευρώ. Το α’ τρίμηνο οι ενοποιημένες Ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε 47 εκατ. ευρώ έναντι 46,2 εκατ. ευρώ για 

το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. 

 
5 Στα συγκριτικά στοιχεία συγκεκριμένων κονδυλίων έχουν γίνει αναταξινομήσεις για σκοπούς συγκρισιμότητας (ανάλυση στο 
Παράρτημα Β). 

Λειτουργικά Έξοδα ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε εκατ. ευρώ Q1 2022 Q1 20215 Δ% Q1 2022 Q1 20215 Δ% 

Αμοιβές προσωπικού 13,3 13,7 -2,8% 13,3 13,7 -2,8% 

Εργολαβικό κόστος 0,0 0,6 n/a 0,0 0,6 n/a 

Υλικά και αναλώσιμα  0,5 0,2 n/a 0,5 0,2 n/a 

Παροχές τρίτων   1,5 1,2 25,0% 1,5 1,2 25,0% 

Αμοιβές τρίτων   4,6 2,9 60,2% 4,5 2,7 66,5% 

Φόροι – τέλη 0,5 0,6 -17,0% 0,5 0,6 -17,0% 

Λοιπά έξοδα  3,4 2,7 25,6% 3,4 2,7 25,6% 

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων 23,8 21,9 8,8% 23,6 21,6 9,4% 
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Οι Επενδύσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 36,2 εκατ. ευρώ έναντι 81,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021 

και αφορούν κυρίως στο έργο διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής (Φάση Β). Η μείωση οφείλεται κυρίως στο 

γεγονός ότι υπάρχουν καθυστερήσεις διαγωνισμών με σκοπό να αναθεωρηθεί ο προϋπολογισμός τους 

εξαιτίας της μεγάλης αύξησης του κόστους των υλικών που παρατηρείται. Επίσης, κατά τη διάρκεια του 

2021 ολοκληρώθηκε η Φάση Α του έργου διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής , η οποία στο α’ τρίμηνο 2021 αφο-

ρούσε επενδύσεις αξίας 34,5 εκατ. ευρώ. 

Ο συνολικός Δανεισμός του Ομίλου, αφορά στα δάνεια της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της θυγατρικής εταιρείας 

«ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Μ.A.E.Ε.Σ» και το υπόλοιπο τους στις 31 Μαρτίου 2022 αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

  

  
Εκατ. ευρώ ΟΜΙΛΟΣ  

ΕΤΕπ 435,7 
Κοινοπρακτικό Ομολογιακό 457,5 
Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων 1,9  
Τροποποίηση δανειακών όρων -2,7 
Αναπόσβεστο μέρος εξόδων σύναψης δανείων  -3,5 

Σύνολο 888,9 
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Κύριες Εξελίξεις - Γεγονότα 

 

Την 15.02.2022 με την υπ’ αριθμόν 221 Υπουργική Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και 

Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, η «GRID TELECOM M.A.E.» σε συνεργασία με την εταιρεία «ΤΕΡΝΑ Ε-ΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» 

(η «Ένωση») ανακηρύχθηκε Προσωρινός Ανάδοχος του διαγωνισμού «Ultra-Fast Broadband» (UFBB), για 

τέσσερεις γεωγραφικές ζώνες (LOT) εκ των επτά που προκηρύχθηκαν, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 400 

εκατ. ευρώ. Η Ένωση είχε ολοκληρώσει επιτυχώς τη συμμετοχή της στη διαγωνιστική διαδικασία το 

Σεπτέμβριο 2021. Ο διαγωνισμός UFBB, αφορά στο μεγαλύτερο έργο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού 

Τομέα για την κατασκευή και λειτουργία δικτύου οπτικών ινών και την παροχή υπηρεσιών χονδρικής σε 

τηλεπικοινωνιακές εταιρείες σε διάφορες περιοχές της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ. 

Με την από 8.3.2022 ενημέρωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίστηκε η περίοδος 

οριστικοποίησης της Σύμβασης Σύμπραξης για την ολοκλήρωση και υπογραφή των απαιτούμενων 

εγγράφων. 

 

Την 24.02.2022 η Τακτική Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της θυγατρικής «GRID TELECOM 

M.A.E.» ενέκρινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 3,5 εκατ. ευρώ, με σκοπό την κάλυψη 

αναγκών της εταιρείας στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και σε συνάρτηση με το 

επιχειρηματικό της σχέδιο. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διενεργήθηκε με καταβολή μετρητών από 

την Εταιρεία, με έκδοση 35.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100 

ευρώ) η κάθε μία. 

 

Την 02.03.2022 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της συγγενούς εταιρείας, 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ, με θέμα την επιλογή και τον διορισμό του κ. Μανούσου Μανουσάκη στη θέση του Διευθύνοντος 

Συμβούλου της συγγενούς εταιρείας, ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για χρονικό διάστημα τριών ετών, με αφετηρία την 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022 και λήξη την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2025.  
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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 2022 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 2021, 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 2021. 

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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Σχετικά με την ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 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. 

 

 

Σχετικά με την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

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, εναέριες, υποβρύχιες και υπόγειες, καθώς 

και διεθνείς διασυνδέσεις με την Ιταλία, την Αλβανία, την Βόρεια Μακεδονία, 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 

 

 

  

http://www.admieholding.gr/
mailto:office@admieholding.gr
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ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2022 – 31/03/2022                                                                                   
(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 
 

 
 
Πηγή: ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

  

 
6 Στα συγκριτικά στοιχεία συγκεκριμένων κονδυλίων έχουν γίνει αναταξινομήσεις για σκοπούς συγκρισιμότητας (ανάλυση στο 
Παράρτημα Β). 

  Όμιλος   Εταιρεία 

 
 

01/01/2022- 
31/03/2022 

01/01/2021- 
31/03/20216 

 01/01/2022- 
31/03/2022 

01/01/2021- 
31/03/20216 

Έσοδα            
Έσοδο ενοικίου συστήματος μεταφοράς   64.043  64.582   64.043  64.582 
Έσοδο από αγορά εξισορρόπησης   3.212  -      3.212  -    
Έξοδο από σύμβαση παραχώρησης   -     -      (768)  (622) 
Έσοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή   141.206  23.416   141.206  23.416 
Έξοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή   (141.206)  (23.416)   (141.206)  (23.416) 
Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων   3.010  3.307   3.010  3.302 

Συνολικά έσοδα   70.265  67.890   69.496  67.262 

Έξοδα /(έσοδα)       
Αμοιβές προσωπικού   13.343  13.723   13.276  13.658 
Αποσβέσεις     26.013  24.375   26.006  24.369 
Εργολαβικό κόστος   10  629   10  629 
Υλικά και αναλώσιμα    522  160   522  160 
Παροχές τρίτων     1.458  1.227   1.458  1.226 
Αμοιβές τρίτων     4.609  2.877   4.496  2.701 
Φόροι – τέλη   490  573   487  572 
Πρόβλεψη (απελευθέρωση πρόβλεψης) για κινδύνους και 
έξοδα 

  1.342  (882)   1.343  (882) 

Λοιπά έσοδα   (543)  (591)   (612)  (451) 
Λοιπά έξοδα    3.384  2.694   3.368  2.650 

Συνολικά έξοδα   50.628  44.783   50.353  44.632 

Κέρδη περιόδου προ φόρων & χρημ/κών αποτελεσμάτων   19.637  23.106   19.143  22.630 

Χρηματοοικονομικά έξοδα   (3.850)  (2.867)   (3.843)  (2.866) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα   436  847   636  575 

Κέρδη περιόδου προ φόρων   16.222  21.086   15.937  20.339 

Φόρος εισοδήματος    (4.071)  (4.820)   (3.965)  (4.613) 

Καθαρά κέρδη περιόδου μετά φόρων   12.151  16.266   11.972  15.726 

Κατανέμονται σε:       
Μετόχους της Εταιρείας    12.151  16.266   11.972  15.726 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές   -   -    -   -  

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 31/03/2022                                                                                               
(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 Όμιλος   Εταιρεία 

  31/03/2022 31/12/2021   31/03/2022 31/12/2021 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
     

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό       

Ενσώματες ακινητοποιήσεις   2.764.989  2.757.493   2.758.649  2.755.260 
Ασώματες ακινητοποιήσεις    5.448  5.903   5.393  5.844 
Δικαιώματα χρήσης παγίων   1.671  2.200   1.544  2.065 
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις  -  -    205.300  201.800 
Επενδύσεις σε συγγενείς   1.743  1.743   1.050  1.050 
Χρηματ/κα περ. στοιχεία στο αποσβ/νο κόστος   4.132  4.075   4.132  4.075 
Μακροπρόθεσμο μέρος απαιτήσεων χρηματοδοτικής 
μίσθωσης  

 
 3.733  3.732   3.189  3.224 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   26.225  24.627   26.225  24.627 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού   2.807.941  2.799.772    3.005.482  2.997.944 

Κυκλοφορούν ενεργητικό         
Αποθέματα     52.144  56.394   52.144  56.394 
Εμπορικές απαιτήσεις     142.434  134.802   142.909  134.835 
Λοιπές απαιτήσεις    100.934  118.922   91.867  106.121 
Βραχυπρόθεσμο μέρος απαιτήσεων χρηματοδοτικής  
μίσθωσης 

 
 448  364   163  150 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών   196.535  203.384   186.996  190.115 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   492.495  513.867    474.079  487.615 

Σύνολο ενεργητικού   3.300.437  3.313.639    3.479.561  3.485.559 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Ίδια κεφάλαια      
Μετοχικό κεφάλαιο    38.444  38.444   38.444  38.444 
Τακτικό αποθεματικό    13.076  13.076   12.815  12.815 
Λοιπά αποθεματικά   (8.237)  (8.237)   (8.231)  (8.231) 
Υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων    893.967  893.967   893.967  893.967 
Αποτελέσματα εις νέο    479.570  467.439   474.369  462.397 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας           1.416.820  1.404.690    1.411.364  1.399.392 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  -   -    -   -  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     1.416.820  1.404.690   1.411.364  1.399.392 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσμος δανεισμός     851.588  829.224   758.053  775.041 
Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού   11.277  11.206   11.277  11.206 
Λοιπές προβλέψεις    16.314  16.056   16.314  16.056 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις   182.228  182.202   182.233  182.208 
Επιχορηγήσεις    434.849  428.291   434.849  428.291 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις   1.455  1.956   1.358  1.851 
Μακροπρόθεσμη υποχρέωση σύμβασης παραχώρησης   -   -    295.491  278.946 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   18.578  18.998   6.781  7.982 
Ειδικοί λογαριασμοί διαχείρισης (αποθεματικά)   61.605  61.350   61.605  61.350 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων     1.577.892  1.549.283    1.767.959  1.762.932 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις      122.773  187.228   112.370  141.176 
Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση σύμβασης παραχώρησης   -   -    3.847  9.088 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις   253  298   223  268 
Βραχυπρ/σμο μέρος μακροπρ/μου  δανεισμού    37.375  35.777   36.909  35.746 
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος   898  3.489   818  3.407 
Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις    65.141  73.868   66.788  74.542 
Ειδικοί λογαριασμοί διαχείρισης (αποθεματικά)   79.284  59.007   79.284  59.007 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   305.724  359.666    300.238  323.235 

Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων    3.300.437  3.313.639   3.479.561  3.485.559 

  

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2022-31/03/2022                                                                             
(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

   Όμιλος Εταιρεία 

  

 

01/01/2022- 
31/03/2022 

01/01/2021- 
31/03/20217 

01/01/2022- 
31/03/2022 

01/01/2021- 
31/03/20217 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       

Κέρδη προ φόρων    16.222  21.086  15.937  20.339 

Προσαρμογές για:      
 Αποσβέσεις παγίων και ασώματων ακινητοποιήσεων   29.192  27.136  29.185  27.130 

 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων    (3.179)  (2.761)  (3.179)  (2.761) 

 Πιστωτικοί τόκοι   (436)  (847)  (636)  (575) 

 Λοιπές προβλέψεις   1.342  (1.089)  1.343  (1.115) 

 Διαγραφές παγίων    4  26  4  26 

 Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείων   65  78  66  78 

 Κέρδος από συγγενείς εταιρείες  -  (183)  -   -  

 Χρεωστικοί και λοιποί τόκοι-έξοδα   3.785  2.789  3.777  2.788 

 Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού   (165)  (113)  (165)  (113) 

 Προβλέψεις προσωπικού    142  44  142  44 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης   46.973  46.166  46.474  45.841 

 (Αύξηση)/μείωση σε:       
 Εμπορικές απαιτήσεις   (7.903)  11.983  (8.439)  17.540 

 Λοιπές απαιτήσεις   3.942  (16.180)  4.817  (14.581) 

 Αποθέματα   413  1.316  413  1.316 

 Εμπορικές υποχρεώσεις   (33.021)  (68.836)  (31.368)  (35.470) 

 Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα   10.791  21.104  10.757  19.044 

 Πληρωμές φόρου εισοδήματος   -   342  -  - 

Καθαρές ταµειακές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές δρασ/τες   21.193  (4.106)  22.654  33.691 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες      
 Είσπραξη τόκων    96  524  96  204 

 Είσπραξη επιχορηγήσεων   9.736  (807)  9.736  (807) 

 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες και σε χρηματ. στοιχείων    -   -   (3.500)  -  

 Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων    (58.380)  (78.461)  (12.640)  (47.926) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστ/τες   (48.548)  (78.744)  (6.309)  (48.529) 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
 Αποπληρωμές δανεισμού   (14.833)  (3.167)  (14.833)  (3.167) 

 Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου   (21)  -   -   -  

 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις (χρεολύσια)   (58)  (39)  (64)  (39) 

 Έξοδα σύναψης δανείων   (905)  (396)  (900)  -  

 Αντλήσεις δανείων   40.000 -  -   -  

 Πληρωμή τόκων    (3.676)  (2.583)  (3.665)  (2.518) 

Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από χρηματ/κές δρασ/τες   20.506  (6.184)  (19.463)  (5.724) 

Καθαρή (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων    (6.848)  (89.035)  (3.118)  (20.562) 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, έναρξης περιόδου    203.384  248.478  190.115  161.359 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, τέλους περιόδου    196.535  159.443  186.996  140.797 

 

  

 
7 Στα συγκριτικά στοιχεία συγκεκριμένων κονδυλίων έχουν γίνει αναταξινομήσεις για σκοπούς συγκρισιμότητας (ανάλυση στο 
Παράρτημα Β). 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
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Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» της 

Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA/2015/1415el) που εφαρμόζονται από την 3η Ιουλίου 2016 στους 

Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ»),  o Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης 

Απόδοσης («ΕΔΜΑ») στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό 

σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι «ΕΔΜΑ» εξυπηρετούν 

στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και της 

χρηματοοικονομικής του θέσης. Οι εναλλακτικοί δείκτες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με 

τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν 

αυτά.  

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου και της Εταιρείας χρησιμοποιούνται οι κάτωθι δείκτες: 

 

Δημοσιευμένα κέρδη EBIΤ (Δείκτης κερδών πριν τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και τον φόρο εισοδήματος)  

Ο δείκτης EBIT εξυπηρετεί την καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας και 

υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο πωλήσεων  μείον το σύνολο των εξόδων. Το περιθώριο EBIT (%) υπολογίζεται διαιρώντας 

το EBIT με το σύνολο των πωλήσεων. 

 

Συγκρίσιμα κέρδη EBIT (Adjusted EBIT) 

Τα συγκρίσιμα κέρδη EBIT (Adjusted EBIT) ορίζονται ως τα δημοσιευμένα κέρδη EBIT, προσαρμοσμένα με την επίδραση 

από α) τις προβλέψεις (ενδεικτικά περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών απαιτήσεων), 

β) τις υποαξίες αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων και γ) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων. 

 

Δημοσιευμένα κέρδη EBITDA (Δείκτης κερδών πριν από τις αποσβέσεις και απομειώσεις, τα χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα και τον φόρο εισοδήματος)   

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας 

και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο πωλήσεων  μείον το σύνολο εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις. Το 

περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο των πωλήσεων. 

 

Συγκρίσιμα κέρδη EBITDA (Adjusted EBITDA)    

Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA (Adjusted EBITDA) ορίζονται ως τα Δημοσιευμένα κέρδη EBITDA, προσαρμοσμένα με την 

επίδραση από: α) τις προβλέψεις (ενδεικτικά περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών 

απαιτήσεων), και β) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων . 

 

Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων 

Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων ορίζονται ως τα δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων προσαρμοσμένα με την επίδραση 

από: α) τις προβλέψεις (ενδεικτικά περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών απαιτήσεων), 

β) τις υποαξίες αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, γ) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων και δ) των 

μη επαναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών εσόδων/εξόδων. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
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Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη (Adjusted Net Income) 

Τα συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ορίζονται ως τα δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη προσαρμοσμένα με την επίδραση από: α) 

τις προβλέψεις (ενδεικτικά περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών απαιτήσεων), β) τις 

υποαξίες αποτίμησης των παγίων περιουσιακών , γ) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων και δ) των μη 

επαναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών εσόδων/εξόδων. 

 

Δείκτης Καθαρού δανεισμού/EBITDA 

Ο δείκτης Καθαρός δανεισμός/EBITDA αντικατοπτρίζει κατά πόσο τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων του 

Ομίλου και της Εταιρείας καλύπτουν τον καθαρό δανεισμό της (όπως αυτός ορίζεται στην αμέσως επόμενη 

παράγραφο).  

 

Καθαρός Δανεισμός  

Ως καθαρός δανεισμός ορίζεται ο δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος 

δανεισμός συμπεριλαμβανομένου και των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις) μείον τα χρηματικά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών και υποδεικνύει το επίπεδο ρευστότητας καθώς και την ικανότητα του Ομίλου και 

της Εταιρείας να αποπληρώνει τους τόκους. 

 

Δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει πόσο αποδοτικά χρησιμοποίησε ο Όμιλος και η Εταιρεία τα κεφάλαιά της για να 

δημιουργήσει πρόσθετα κέρδη και υπολογίζεται ως εξής: Κέρδη προ φόρων προς Ίδια Κεφάλαια. 

Ο υπολογισμός των παραπάνω δεικτών (εκτός από τους συγκρίσιμους επιλεγμένους εναλλακτικούς δείκτες 

μέτρησης) προκύπτει απευθείας από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Χρήσης. 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τον τρόπο υπολογισμού των συγκρίσιμων επιλεγμένων εναλλακτικών δεικτών 

μέτρησης. 

 

Υπολογισμοί Συγκρίσιμων δεικτών 

     

 Όμιλος Εταιρεία 
 Q1 2022 Q1 2021 Q1 2022 Q1 2021 

Συνολικά έσοδα  70.265   67.890   69.496   67.262  

Συνολικά έξοδα  (50.628)  (44.783)  (50.353)  (44.632) 

ΕΒΙΤ 19.637 23.106 19.143 22.630 

Προβλέψεις*  1.484   (839)  1.486   (839) 

Συγκρίσιμο EBIT 21.121 22.268 20.629 21.792 

Αποσβέσεις  26.013   24.375   26.006   24.369  

Συγκρίσιμο EBITDA 47.134 46.643 46.635 46.161 

Προβλέψεις*  (1.484)  839   (1.486)  839  

EBITDA 45.650 47.481 45.149 46.999 
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  Όμιλος Εταιρεία 

 Q1 2022 Q1 2021 Q1 2022 Q1 2021 

ΕΒΙΤ 19.637 23.106 19.143 22.630 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  (3.850)  (2.867)  (3.843)  (2.866) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  436   847   636   575  

Κέρδη περιόδου προ φόρων 16.222 21.086 15.937 20.339 

Απόσβεση κέρδους τροποποίησης δανειακών όρων  (119)  -   (119)  -  

Συγκρίσιμα Κέρδη περιόδου προ φόρων 17.825 20.248 17.541 19.500 

Πραγματικός φορολογικός συντελεστής 25,1% 22,9% 24,9% 22,7% 

Συγκρίσιμος φόρος εισοδήματος  (4.474)  (4.629)  (4.364)  (4.423) 

Συγκρίσιμα Καθαρά κέρδη περιόδου μετά φόρων 13.352 15.619 13.177 15.077 

 

 

Υπολογισμός πραγματικού φορολογικού  συντελεστή: 
 

 Όμιλος Εταιρεία 
 Q1 2022 Q1 2021 Q1 2022 Q1 2021 

Κέρδη περιόδου προ φόρων 16.222 21.086 15.937 20.339 

Φόρος εισοδήματος  (4.071)  (4.820)  (3.965)  (4.613) 

Πραγματικός φορολογικός συντελεστής 25,1% 22,9% 24,9% 22,7% 

 

 

* Ως έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια περιλαμβάνονται κυρίως τα ακόλουθα: 

 

α) για το α’ τρίμηνο 2022 πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και 

συνταξιούχους της Εταιρείας ποσού 9 χιλ. ευρώ, προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 133 χιλ. ευρώ, 

πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 1.342 χιλ. ευρώ.  

β) για το α’ τρίμηνο 2021 πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και 

συνταξιούχους της Εταιρείας ποσού 21 χιλ. ευρώ, προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 22 χιλ. ευρώ, καθώς 

και απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 882 χιλ. ευρώ. 
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Τα παρακάτω ποσά της προηγούμενης περιόδου έχουν αναταξινομηθεί έτσι ώστε η Κατάσταση Αποτελεσμάτων και η 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρεία την 31.03.2022 να είναι συγκρίσιμη με την 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων και την Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 31.03.2021. 

 

1. Ποσό 49 χιλ. ευρώ τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρεία στις 31.03.2021 αναταξινομήθηκε από τα «Λοιπά 

έσοδα» στα «Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων» για λόγους συγκρισιμότητας με την Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 

31.03.2022. Το ποσό αυτό αφορά στα έσοδα για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης. 

2. Ποσό 205 χιλ. ευρώ τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρεία στις 31.03.2021 αναταξινομήθηκε από τα «Λοιπά 

έξοδα» στις «Αμοιβές προσωπικού» για λόγους συγκρισιμότητας με την Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31.03.2022. 

Το ποσό αυτό αφορά λοιπές παροχές προς το προσωπικό. 

3. Ποσό 232 χιλ. ευρώ τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρεία αναταξινομήθηκε από την «Πρόβλεψη (απε-

λευθέρωση πρόβλεψης) για κινδύνους και έξοδα» στα «Λοιπά έξοδα» κατά το ποσό 6 χιλ. ευρώ και στους «Φόρους –

Τέλη» κατά το ποσό των 226 χιλ. ευρώ για λόγους συγκρισιμότητας με την Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31.03.2022. 

Το ποσό αυτό αφορά δικαστικές δαπάνες, για τις οποίες έγινε χρήση πρόβλεψης που είχε σχηματισθεί κατά το 

παρελθόν. 

4. Ποσό 31.514 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο στις 31.03.2021 που αφορά τιμολογήσεις εργολαβικού κόστους περιόδου 

αναταξινομήθηκε από τη γραμμή «Εμπορικές απαιτήσεις» στη γραμμή «Εμπορικές υποχρεώσεις» για λόγους 

συγκρισιμότητας με την Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 31.3.2022. 

5. Ποσό 629 χιλ. ευρώ τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρεία στις 31.03.2021 που αφορά μεταφορά κό-στους 

έργων τρίτων σε εργολαβικό κόστος, αναταξινομήθηκε από τη γραμμή «Διαγραφές παγίων» στη γραμμή «Αγορά 

ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων» για λόγους συγκρισιμότητας με την Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 

31.3.2022. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2022 – 31/03/2022 
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ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-31/03/2021 

 

 

 Όμιλος Εταιρεία  

Έσοδα 

01/01/2021- 31/03/2021 
Δημοσιευμένα 

Αναταξινομήσεις 01/01/2021- 31/03/2021 
Αναπροσ/μένα 

01/01/2021- 31/03/2021 
Δημοσιευμένα 

Αναταξινομήσεις 01/01/2021- 31/3/2021 
Αναπροσ/μένα 

Αρίθμηση  

Έσοδο ενοικίου συστήματος μεταφοράς  64.582   64.582  64.582   64.582  

Έσοδο από αγορά εξισορρόπησης 
- 

 

- - 

 

- 

 
Έξοδο από σύμβαση παραχώρησης  -    -   (622)   (622)  

Έσοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή 
 23.416 

 

 23.416  23.416 

 

 23.416 

 
Έξοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή  (23.416)   (23.416)  (23.416)   (23.416)  
Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων  3.259 49  3.307  3.253 49  3.302 1 

Συνολικά έσοδα 67.841  49   67.890 67.214 49 67.262  
Έξοδα/ (Έσοδα)        
Αμοιβές προσωπικού  13.518  205  13.723  13.453  205  13.658 2 
Αποσβέσεις    24.375 

 
 24.375  24.369 

 
 24.369 

 

Εργολαβικό κόστος  629 
 

 629  629 
 

 629 
 

Υλικά και αναλώσιμα   160 
 

 160  160 
 

 160 
 

Παροχές τρίτων    1.227 
 

 1.227  1.226 
 

 1.226 
 

Αμοιβές τρίτων    2.877 
 

 2.877  2.701 
 

 2.701 
 

Φόροι – τέλη  799  (226)  573  799  (226)  572 3 
Πρόβλεψη (απελευθέρωση πρόβλεψης) για κινδύνους και 
έξοδα 

 (1.115)  232  (882)  (1.115)  232  (882) 3 

Λοιπά έσοδα  (639)  49  (591)  (499)  49  (451) 1 
Λοιπά έξοδα   2.905  (211)  2.694  2.861  (211)  2.650 2,3 

Συνολικά έξοδα  44.735  49  44.783  44.583  49  44.632  
Κέρδη περιόδου προ φόρων & χρημ/κών αποτελεσμάτων  23.106 -  23.106  22.630 -  22.630  
Χρηματοοικονομικά έξοδα  (2.867) 

 
 (2.867)  (2.866) 

 
 (2.866)  

Χρηματοοικονομικά έσοδα  847 
 

847  575 
 

 575  
Κέρδη περιόδου προ φόρων  21.086 -  21.086  20.339 -  20.339  
Φόρος εισοδήματος   (4.820) 

 
 (4.820)  (4.613) 

 
 (4.613)  

Καθαρά κέρδη περιόδου μετά              φόρων 
 16.266 -  16.266  15.726 -  15.726 

 
Κατανέμονται σε:        

Μετόχους της Εταιρείας 
 16.266 

 

 16.266  15.726 

 

 15.726 

 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές  -    -   -    -   

        


