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ΜήνΥΜα ΠρΟέδρΟΥ αδΜήέ ΣΥΜΜέΤΟΧΩν α.έ.   

To 2017, η χρονιά της ίδρυσης της εταιρείας, υπήρξε μια χρονιά ορόσημο για 
την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Η δημιουργία της εταιρείας αποτέλεσε κομμάτι ενός 
ευρύτερου σχεδίου, αφενός για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Ελλάδα και την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων, αφετέρου για 
την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης σε εταιρείες με 
βασικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο. 
Ένα χρόνο μετά την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η ΑΔΜΗΕ 
Συμμετοχών έχει εδραιωθεί ως μέγεθος και προοπτική στην διεθνή και 
εγχώρια επενδυτική κοινότητα. Ο ρόλος της που είναι η φροντίδα και η 
επιμέλεια για την ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών του ΑΔΜΗΕ, 
εταιρείας που κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου, είναι σαφές ότι 
διεκπεραιώνεται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. 

Τα μέλη που έχει προτείνει να συμμετάσχουν στο ΔΣ του ΑΔΜΗΕ αναλαμβάνοντας σημαντικές εκτελεστικές θέσεις 
και να συνεργαστούν με τα αντίστοιχα μέλη που έχει προτείνει η State Grid International Development, κάτοχος 
του 24% του ΑΔΜΗΕ αλλά και του ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, κάτοχος του 25% του ΑΔΜΗΕ, έχουν οδηγήσει την εταιρεία σε 
μικρό χρονικό διάστημα να αλλάξει σελίδα και να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των επόμενων 
ετών. Συνέργειες και ανταλλαγή τεχνογνωσίας έχουν επιτευχθεί, ενώ ο ΑΔΜΗΕ υιοθετεί πλέον σύγχρονες 
εταιρικές διαδικασίες που συμβαδίζουν με τις διεθνείς καλές πρακτικές. 
Ο κρίσιμος ρόλος που επιφύλασσε στον ελληνικό Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) η Ευρωπαϊκή 
απόφαση για στροφή σε καθαρότερες μορφές ενέργειας που επισφραγίστηκε με την υπογραφή της Συμφωνίας 
του Παρισίου για την κλιματική αλλαγή, βρίσκει την εταιρεία στην καλύτερη θέση για επιτάχυνση των νησιωτικών 
διασυνδέσεων ώστε να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών από τις ρυπογόνες συμβατικές μονάδες που 
λειτουργούν στα ελληνικά νησιά και να διευκολύνει την διείσδυση των ΑΠΕ.  
Ήδη μέσα στο 2018 ο ΑΔΜΗΕ παρέδωσε την Α’ φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων, συμβασιοποιεί στο 
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα την Β’ και Γ’ Φάση, όπως και το εμβληματικό έργο της διασύνδεσης της 
Πελοποννήσου με την Κρήτη. Ακολουθούν η διασύνδεση της Αττικής με την Κρήτη, η Δ’ Φάση της Διασύνδεσης 
των Κυκλάδων, μέσω της οποίας όλα τα νησιά της περιοχής θα είναι πλέον διασυνδεδεμένα με την ηπειρωτική 
χώρα, η διασύνδεση των Δωδεκανήσων και πολλά ακόμη έργα ενίσχυσης και επέκτασης του υφιστάμενου 
δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Είμαστε σίγουροι πως τα επόμενα έτη θα βρουν την ΑΔΜΗΕ 
Συμμετοχών και τον ΑΔΜΗΕ στην σωστή θέση ώστε να υλοποιήσει εκείνα τα έργα που έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή 
Ενεργειακή Ένωση διασφαλίζοντας την ενεργειακή ασφάλεια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καταστώντας 
τους μετόχους μας συνοδοιπόρους σε αυτήν την πορεία. 

ιάσων Ρουσόπουλος
Πρόεδρος  ΑΔΜΗΕ ΣυΜΜΕΤΟΧών Α.Ε.
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ΜήνΥΜα ΠρΟέδρΟΥ καΙ δΙέΥθΥνΟνΤΟΣ ΣΥΜβΟΥΛΟΥ αδΜήέ α.έ.  

Ένα χρόνο μετά τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ, από τον οποίο 
προέκυψε η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας αποδεικνύει καθημερινά ότι “γίνεται και αλλιώς”. 
Οτι δηλαδή μια εταιρεία υπό δημόσιο έλεγχο μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά 
επ’ ωφελεία των μετόχων της και του κοινωνικού συνόλου. 
Μέσα στο 2017, ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε σε ευρεία οργανωτική αναδιάρθρωση, 
αποκτώντας μια πιο ευέλικτη δομή -με την βελτιστοποίηση της Διαχείρισης 
Παγίων στο επίκεντρο- , κατά τα πρότυπα των πλέον σύγχρονων Διαχειριστών 
της Ευρώπης. Ενίσχυσε το χρηματοοικονομικό προφίλ του, μέσω στοχευμένων 
κινήσεων τόσο στο σκέλος της διαχείρισης του δανειακού του χαρτοφυλακίου, 
όσο και των διαθεσίμων του. 
Το όφελος από τις κινήσεις αυτές αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα της χρήσης 
του 2017 και θα γίνει ακόμα πιο αισθητό κατά τα επόμενα χρόνια. 

Και το σημαντικότερο, κατέστησε σαφές ότι είναι σε θέση να πετύχει τον στρατηγικό μακροπρόθεσμο στόχο του, 
τη διατήρηση της ηγετικής του θέση στην Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η υλοποίηση του στόχου αυτού 
“περνά” μέσα από την ταχεία υλοποίηση των μεγάλων project νησιωτικών διασυνδέσεων (κυρίως, αλλά όχι 
μόνο) που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό του πρόγραμμα, ύψους 1 δισ. ευρώ για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2018-
2021. Ο Διαχειριστής έδωσε ήδη ένα πρώτο, απτό δείγμα γραφής με την περάτωση του project της Α’ Φάσης της 
Διασύνδεσης των Κυκλάδων στις αρχές του 2018, λίγους μήνες αφότου η νέα Διοίκηση ανέλαβε καθήκοντα. 
Η νέα αυτή φιλοσοφία, της επιτάχυνσης των έργων, διαπνέει πλέον τον ΑΔΜΗΕ και αντανακλάται και σε όλα τα 
μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, για παράδειγμα η Β’ και Γ’ Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων και η 
Διασύνδεση της Κρήτης.  Ελπίζουμε ότι οι μέτοχοι της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα συμμετάσχουν στο αφήγημα της 
Συγγενούς Εταιρείας ΑΔΜΗΕ και θα στηρίξουν το αναπτυξιακό της όραμα, που έχει ξεκάθαρα θετικό πρόσημο για 
την ελληνική οικονομία και κοινωνία. 

μάνος μανουσάκης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
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γΕΝιΚΕσ πΛήΡοΦοΡιΕσ

 Σκοπός της αδΜήέ Συμμετοχών είναι η προαγωγή του έργου της Συγγενούς αδΜήέ αέ, μέσω της συμμετοχής 
της στον διορισμό των βασικών διοικητικών της στελεχών, η συνεργασία με τον Στρατηγικό έπενδυτή, καθώς και η 
επικοινωνία της δραστηριότητας της Συγγενούς στους μετόχους και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό.

 ή αδΜήέ α.έ. ασκεί τις δραστηριότητες και εκτελεί τα καθήκοντα του κύριου διαχειριστή του έλληνικού Συστήματος 
Μεταφοράς ήλεκτρικής ένέργειας («έΣΜήέ»). έιδικότερα, σκοπός της έταιρείας είναι η λειτουργία, εκμετάλλευση, 
συντήρηση και ανάπτυξη του έΣΜήέ, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, καθώς 
και η λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που σχετίζεται με τις εκτός του ήμερησίου ένεργειακού Προγραμ-
ματισμού (ήέΠ) συναλλαγές σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας και του ελεύθερου ανταγωνισμού.

 1.2 | έΙΣαγΩγή ΤήΣ αδΜήέ ΣΥΜΜέΤΟΧΩν ΣΤΟ ΧρήΜαΤΙΣΤήρΙΟ - ΙΟΥνΙΟΣ 2017 

Τη δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών της αδΜήέ Συμμετοχών στο πλαίσιο της 
εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην κύρια αγορά του Χ.α., με τιμή εκκίνησης τα 2,12. ή 
εκδήλωση για την υποδοχή της αδΜήέ Συμμετοχών πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Ιουνίου στο Χρηματιστή-
ριο αθηνών, όπου ο υπουργός Περιβάλλοντος και ένέργειας, γ. Σταθάκης και ο πρόεδρος της αδΜήέ Συμμετοχών 
Ιάσων ρουσόπουλος κήρυξαν τη λήξη της συνεδρίασης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠληροφορΙΕΣ

 1.1 | ΙΣΤΟρΙκΟ  

ή αδΜήέ Συμμετοχών ιδρύθηκε τον φεβρουάριου του 2017, στο πλαίσιο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού μεταξύ 
δέή και αδΜήέ και σε εφαρμογή της έυρωπαϊκής Οδηγίας 2009/72/έκ. Με την συγκεκριμένη οδηγία προτείνεται 
στα κράτη μέλη της έέ, μεταξύ άλλων, ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας από την παραγωγή και την προμήθεια, με απώτερο σκοπό την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού 
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

 Στην αδΜήέ Συμμετοχών, εισφέρθηκε από την δέή το 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ανεξάρτητου διαχειριστή 
Μεταφοράς ήλεκτρικής ένέργειας (αδΜήέ), ενώ στην συνέχεια, στις 19 Ιουνίου 2017, το σύνολο των μετοχών της 
εταιρείας διανεμήθηκε στους μετόχους της δέή με ταυτόχρονη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο αθηνών.

Το 25% του αδΜήέ πωλήθηκε και μεταβιβάστηκε απευθείας από την δέή στο έλληνικό δημόσιο («δέΣ αδΜήέ») 
ενώ το 24% στην State Grid International Development μέσω διεθνούς διαγωνισμού του οποίου σκοπός ήταν η 
προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή.

Ορόσημα

•  ΜαρΤΙΟΣ 
Σύσταση 
αδΜήέ

•  Αύγούστοσ 
νομοθεσία δΣέ 
(4001/2011

•  ΜαιΟΣ 
νόμος Πλήρους 
Ιδιοκτησιακού 
διαχωρισμού (4389/2016)

•  δέκέΜβρΙΟΣ 
Προσφορά SGCC για 
απόκτηση 24% της αδΜήέ 

•  φέβρΟΥαρΙΟΣ 
Σύσταση αδΜήέ Συμμετοχών

•  ΙΟΥνΙΟΣ 
-  έισαγωγή της αδΜήέ 

Συμμετοχών στο Χα
   -  Πιστοποίηση της αδΜήέ από ραέ
   -  Ιδρυτική Πράξη της αδΜήέ

•  αΠρΙΛΙΟΣ 
- Πρόγραμμα έθελουσίας έξόδου 
- Σύναψη δανείου 
- Πρόωρη αποπληρωμή μέρους του κοινοπρακτικού 
   Ομολογιακού δανείου 
-  Στη γραμμή αφετηρίας η διασύνδεση 

κρήτης-Πελοποννήσου

•  ΙΟΥνΙΟΣ 
αναχρηματοδότηση 
κοινοπρακτικού 
Ομολογιακού δανείου

•  ΜαρΤΙΟΣ 
-  ραέ: απόφαση για 

ρυθμιστική περίοδο 
2018 - 21

   -  έγκαίνια της α’ 
φάσης διασύνδεσης 
κυκλάδων

2011 2012 2016 2017 2018
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γΕΝιΚΕσ πΛήΡοΦοΡιΕσ

Πορεία της Μετοχής από την Εισαγωγή της έως το τέλος του 2017 

18.06.2017

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

€

18.07.2017 18.08.2017 18.09.2017 18.10.2017 18.11.2017 18.12.2017

Χ.α.: αδΜήέ      Bloomberg: ADMIE GA      Reuters: ADMr.AT

Ο κ. Σταθάκης σημείωσε στο χαιρετισμό του ότι η αδΜήέ Συμμετοχών είναι η πρώτη εταιρεία δημοσίου χαρακτή-
ρα που εισάγεται μετά από 11 χρόνια στο Χρηματιστήριο. αναφέρθηκε επίσης στα οφέλη που προκύπτουν από την 
εισαγωγή της αδΜήέ Συμμετοχών, εστιάζοντας στο ότι «δίνεται η ευκαιρία στους επενδυτές να συμμετέχουν στον 
αδΜήέ για να ενισχύσουν το νέο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξής του που περιλαμβάνει σημαντικά έργα διασυνδέσε-
ων εγχώριου και διεθνούς ενδιαφέροντος». 

Ο κ. ρουσόπουλος έκανε λόγο για φυσικό μονοπώλιο με γεωστρατηγικό ρόλο στην ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας 
ότι στόχος της διοίκησης θα είναι «να υπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον και τους μετόχους. ή εισαγωγή των με-
τοχών της αδΜήέ Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο αποτελεί μέρος του σχεδίου για την διατήρηση του αδΜήέ υπό 
τον έλεγχο του έλληνικού δημοσίου. αντανακλά ακόμη τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του αδΜήέ, με έμφαση 
στην ανεξαρτησία και τις προοπτικές της εταιρείας για επενδύσεις. ή αδΜήέ Συμμετοχών ευθυγραμμίζεται με την 
αποστολή του αδΜήέ, που δεν είναι άλλη από την διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμο της χώρας με τρόπο 
ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο».

Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης μίλησε για ιστορική ημέρα, επι-
σημαίνοντας ότι η αδΜήέ Συμμετοχών αποτελεί την 26η προσθήκη στον δείκτη FTSE των μετοχών της υψηλής 
κεφαλαιοποίησης.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Κατασταση αΠΟτΕλΕσΜατων Χρησησ 2016 2017 Μεταβολή

Έσοδο ένοικίου Συστήματος Μεταφοράς 222,5 236,9 5,0%

Συνολικά έσοδα 248,6 256,5 3,2%

Σύνολο προβλέψεων -7,3 -5,5 -23,9%

EBITDA 1 152,0 172,0 13,1%

ώς % των εσόδων 61,1% 67,0% 5,9 πμ

κέρδη προ φόρων και χρηματ/κών αποτελεσμάτων 88,8 107,7 21,2%

Καθαρά Κέρδη -2,7 61,7

ταΜΕιαΚΕσ ρΟΕσ από 2016 2017 Μεταβολή

Λειτουργικές δραστηριότητες 2 207,5 150,3 -27,6%

έπενδυτικές δραστηριότητες -61,5 -55,6 -9,6%

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες -40,4 -93,0 130,4%

Μεταβολή χρηματικών διαθεσίμων 105,7 1,8 -98,3%

Κατασταση αΠΟτΕλΕσΜατων Χρησησ 2017

Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις, μέθοδο καθαρής θέσης 24,0

EBITDA 1 23,0

κέρδη προ φόρων και χρηματ/κών αποτελεσμάτων 23,0

Καθαρά κέρδη 23,0

ταΜΕιαΚΕσ ρΟΕσ από 2017

Λειτουργικές δραστηριότητες -1,6

έπενδυτικές δραστηριότητες -

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 3,8

Μεταβολή χρηματικών διαθεσίμων 2,2

 1.3 | ΣΥνΟΠΤΙκα ΟΙκΟνΟΜΙκα ΣΤΟΙΧέΙα 

ΑΔΜηΕ ΣυΜΜΕτοχώΝ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕθη
(Σε εκατομμύρια έυρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΑΔΜηΕ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕθη
(Σε εκατομμύρια έυρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

1. Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων.

2.  Εξαιρ. € 476 εκ. που αποδόθηκαν στο νέο Διαχειριστή λογαριασμών υΚώ στις 5 Ιανουαρίου 2018, πηγή: ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
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Ρολοσ τήσ ΕΤΑιΡΕιΑσ

Ο αδΜήέ ως διαχειριστής του έΣΜήέ εκτελεί όλα τα καθήκοντα που ορίζονται στο νόμο, ιδίως το άρθρο 94 του 
νόμου 4001/2011, καθώς και τις επιπλέον αρμοδιότητες που του ανατέθηκαν με το αρ. 12 του ν. 4425/2016.

Τα καθήκοντα αυτά είναι:

 1.  διασφάλιση ότι η μακροχρόνια ικανότητα του Συστήματος ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες για μετα-
φορά ηλεκτρικής ενέργειας, υπό οικονομικά βιώσιμες συνθήκες. Λαμβάνοντας πάντα υπόψη την προ-
στασία του περιβάλλοντος. 

ρολοΣ τηΣ ΕτΑΙρΕΙΑΣ

 2.1 | ανΤΙκέΙΜένΟ έΤαΙρέΙαΣ  

ή μοναδική δραστηριότητα της έταιρείας αποτελεί η συμμετοχή της στον αδΜήέ. Οι στόχοι και η στρατηγική της 
αδΜήέ Συμμετοχών είναι η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση του σκοπού του αδΜήέ. αυτός θα αποτελεί 
το μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο και θα ασκεί έλεγχο επί αυτού. 

βάσει των διατάξεων του νόμου 4001/2011, ο αδΜήέ ανέλαβε το ρόλο του διαχειριστή του έθνικού Συστήματος 
Μεταφοράς ήλεκτρικής ένέργειας (έΣΜήέ) και συγκεκριμένα τα καθήκοντα λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυ-
ξης του έΣΜήέ ενσωματώνοντας τα αντίστοιχα καθήκοντα και λειτουργίες που αποτελούσαν αρμοδιότητα: α) του 
δέΣΜήέ ως διαχειριστή του Συστήματος και β) της γενικής διεύθυνσης Μεταφοράς της δέή ως κυρίου του Συστή-
ματος.

Ως εκ τούτου, ο αδΜήέ οργανώθηκε κατόπιν ενσωμάτωσης των αντίστοιχων κλάδων Μεταφοράς της δέή και του 
δέΣΜήέ, αντίστοιχα, σε μία διακριτή εταιρεία, στην οποία μεταφέρθηκαν όλες οι σχετικές οργανωτικές λειτουργίες, 
το προσωπικό και τα πάγια στοιχεία του έΣΜήέ και η οποία καθίσταται, βάσει του νόμου 4001/2011 καθολικός διά-
δοχος της δέή και του δέΣΜήέ, αντίστοιχα, ως προς το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που σχετίζονται 
με τους παραπάνω κλάδους Μεταφοράς.

έιδικότερα, σκοπός τoυ αδΜήέ είναι η λειτουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση και ανάπτυξη του έΣΜήέ, ώστε να 
διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, με τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο. 

Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού, ο αδΜήέ εκτελεί τα καθήκοντα και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων των κεφαλαίων α έως γ του Τέταρτου Μέρους του νόμου 4001/2011, και των πράξεων που εκδίδονται 
κατ’ εξουσιοδότησή του και, ιδίως, του κώδικα διαχείρισης έΣΜήέ και της άδειας διαχείρισης του έΣΜήέ που του 
χορηγείται.

Παραγωγή στο δίκτυο (TWh)

*Πηγή: αδΜήέ α.έ.

ΛΙγνΙΤή

φΥΣΙκΟ αέρΙΟ

ΥδρΟήΛέκΤρΙκή

αΠέ*

ΣΤΟ δΙκΤΥΟ 

έΙΣαγΩγέΣ

14,9%

12,5%

4,8%

5,5%

4,7%

8,8%

16,4%

15,4%

3,5%

5,8%

4,7%

6,2%

51,2TWh

2016

52,0TWh

2017

+1,6%



ΜΕΡοσ Α’

Ετήσιοσ Απολογισμοσ 2017

18
ΜΕΡοσ Α’

19

Ρολοσ τήσ ΕΤΑιΡΕιΑσ

11.  Χορήγηση και διαχείριση της πρόσβασης τρίτων στο Σύστημα. Παροχή ειδικά αιτιολογημένων επεξηγή-
σεων σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης. 

12.  Συμμετοχή σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες, οι οποίες έχουν σκοπό την επεξεργασία και διαμόρ-
φωση κανόνων κοινής δράσης που συντείνουν, στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας, στη δημιουργία 
ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα στον καταμερισμό και την εκχώρηση 
δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των αντίστοιχων διασυνδέσεων, καθώς και στη 
διαχείριση των δικαιωμάτων αυτών για λογαριασμό των ως άνω διαχειριστών και ιδίως στο έυρωπαϊκό 
δίκτυο διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς ήλεκτρικής ένέργειας (ENTSO-E).

13.  έκπόνηση σε ετήσια βάση, κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους υφιστάμενους και μελλοντικούς Χρή-
στες του έΣΜήέ, δεκαετούς Προγράμματος ανάπτυξης του έΣΜήέ.

14.  Τήρηση των αναγκαίων διαχειριστικών λογιστικών λογαριασμών για την είσπραξη των εσόδων από τη 
διαχείριση συμφόρησης των διασυνδέσεων, ή άλλων χρεώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία και 
τη διαχείριση του έΣΜήέ.

15.  δημοσίευση στην ιστοσελίδα του καταλόγου όλων των εγκεκριμένων από τη ραέ τιμολογίων με τα οποία 
χρεώνει τους Χρήστες του Συστήματος. 

16.  Υπολογισμός της Οριακής Τιμής αποκλίσεων.

17.  έκκαθάριση των αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης και διευθέτηση των χρηματικών συναλλαγών στο 
πλαίσιο της διευθέτησης των αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης σε συνεργασία με το Λαγήέ και το 
διαχειριστή του έδδήέ.

18.  Σύναψη, κατόπιν διαγωνισμού, συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένων 
συμβάσεων διαχείρισης της ζήτησης, μόνον εφόσον αυτό απαιτείται για την παροχή των επικουρικών 
υπηρεσιών και για τις ανάγκες εξισορρόπησης των αποκλίσεων παραγωγής - ζήτησης κατά τη λειτουρ-
γία του συστήματος σε πραγματικό χρόνο και στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του κώδικα διαχείρισης του 
Συστήματος. 

19.  Συνεργασία με το Λαγήέ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα Συναλλαγών και του κώδικα διαχείρι-
σης του Συστήματος.

20.  Προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής φύσεως σε θέματα της αρμοδιότητάς του σε διαχειριστές ή 
κυρίους συστημάτων μεταφοράς έναντι αμοιβής. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς και σε προ-
γράμματα χρηματοδοτούμενα από την έ.έ., εφόσον δεν παρακωλύεται η άρτια εκτέλεση των καθηκόντων του.

 2.2 | αξΙέΣ καΙ ΟραΜα ΤήΣ αδΜήέ ΣΥΜΜέΤΟΧΩν 

Οι αξίες της αδΜήέ Συμμετοχών ευθυγραμμίζονται με αυτές του αδΜήέ. Υψιστη προτεραιότητα είναι η διασφάλιση 
της εμπιστοσύνης των επενδυτών μας. έπιδιώκει παράλληλα την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Συγ-
γενούς εταιρείας αδΜήέ α.έ., με απόλυτο αίσθημα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης.

ή αδΜήέ ΣΥΜΜέΤΟΧΩν κατέχοντας το 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ανεξάρτητου διαχειριστή Μεταφοράς 
ήλεκτρικής ένέργειας (αδΜήέ α.έ.) εποπτεύει και ενεργεί προς όφελος των μετόχων αναλαμβάνοντας τις κάτωθι 
δεσμεύσεις:

•  Δέσμευση για τον αδιάλειπτο ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας

ή εξασφάλιση του αδιάλειπτου εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια ικανοποιώντας όλα τα κριτήρια ποιό-
τητας, ασφάλειας και αποδοτικότητας. αυτή είναι και η κύρια επιδίωξη μας η οποία διέπει κάθε δραστηριότητα μας 
στα πλαίσια του ρόλου μας ως βασικός μέτοχος του διαχειριστή του έΣΜήέ.

•  Αμεροληψία

ή εγγύηση ισότιμης και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στο Σύστημα, για όλους τους Χρήστες.

•  Διαφάνεια

έποπτεία στην εφαρμογή διαδικασιών πλήρους διαφάνειας στη λειτουργία μας και παροχή όλων των απαραίτητων 

 2.  Παροχή πρόσβασης στο Σύστημα στους κατόχους άδειας παραγωγής, προμήθειας ή εμπορίας ηλεκτρικής 
ενέργειας. έπίσης σε όσους έχουν νόμιμα εξαιρεθεί από την υποχρέωση κατοχής τέτοιων αδειών και 
στους έπιλέγοντες Πελάτες.

 3.  Παροχή της δυνατότητας σύνδεσης του έλληνικού δικτύου διανομής ήλεκτρικής ένέργειας (έδδήέ) με 
το έΣΜήέ, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στον κώδικα διαχείρισης του έλληνικού Συστήματος Μεταφο-
ράς ήλεκτρικής ένέργειας (κώδικας διαχείρισης έΣΜήέ).

 4.  διαχείριση των ροών της ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα, συνεκτιμώντας τις ανταλλαγές με άλλα 
διασυνδεδεμένα συστήματα μεταφοράς. 

 5.  Μέριμνα για την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του Συστήματος. διασφαλίζει, μεταξύ άλ-
λων, τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων επικουρικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
που παρέχονται μέσω διαχείρισης της ζήτησης, στο βαθμό που η διαθεσιμότητά τους δεν εξαρτάται από 
άλλο διασυνδεδεμένο Σύστημα μεταφοράς.

 6.  κατάρτιση του προγράμματος κατανομής των μονάδων παραγωγής που συνδέονται με το Σύστημα. 
Προσδιορισμός της χρήσης των διασυνδέσεων με άλλα συστήματα μεταφοράς κατανομή σε πραγματικό 
χρόνο του φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής.

 7.  Παροχή στους διαχειριστές άλλων Συστημάτων μεταφοράς και δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 
με τα οποία συνδέεται το Σύστημα. Παροχή επαρκών πληροφοριών για την ασφαλή και αποδοτική λει-
τουργία, καθώς και τη συντονισμένη ανάπτυξη και τη διαλειτουργικότητα του Συστήματος και των παρα-
πάνω συστημάτων και δικτύων.

 8.  Παροχή στους Χρήστες του Συστήματος κάθε αναγκαίας πληροφορία για την εξασφάλιση της αποτελεσμα-
τικής πρόσβασής τους στο Σύστημα. 

 9.  Παροχή των πάσης φύσεως υπηρεσιών του εφαρμόζοντας διαφανή, αντικειμενικά και αμερόληπτα κρι-
τήρια, ώστε να αποτρέπεται κάθε διάκριση μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών Χρηστών του Συστή-
ματος και ιδίως κάθε διάκριση υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων.

10.  έίσπραξη των τελών πρόσβασης στο Σύστημα και διευθέτηση των χρεοπιστώσεων που του αναλογούν 
στο πλαίσιο του μηχανισμού αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, σύμφωνα με 
το άρθρο 13 του κανονισμού (έκ) 714/2009.

Εξέλιξη της Ζήτησης

2010 20142011 20152012 20162013 2017

50,0
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έξαιρείται η άντληση, Πηγή: αδΜΙέ
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πληροφοριών προς τους φορείς της αγοράς για την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.

•  Αποδοτικότητα

έποπτεία στην εκτέλεση των καθηκόντων του διαχειριστή του Συστήματος με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, επιτυγ-
χάνοντας την βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας με γνώμονα 
το δημόσιο όφελος και δημιουργώντας αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

•  Αειφορία

ή εκτέλεση των καθηκόντων μας σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης με οικονομικούς, κοινωνικούς 
και περιβαλλοντικούς όρους. ένισχύουμε την έρευνα και ανάπτυξη, την τεχνική κατάρτιση και την ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μας.

 2.3 | δΙαΣΥνδέδέΜένΟ ΣΥΣΤήΜα ΜέΤαφΟραΣ ήΛέκΤρΙκήΣ ένέργέΙαΣ 

Το έθνικό διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς ήλεκτρικής ένέργειας (έΣΜήέ) διαχειριστής του οποίου είναι ο 
αδΜήέ αποτελείται από γραμμές Μεταφοράς 400kV και 150kV, κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (κΥΤ) και Υποσταθμούς 
150kV - 20kV.

Οι γραμμές Μεταφοράς έχουν συνολικό μήκος 11.732 χλμ, εκ των οποίων 11.059 χλμ είναι εναέριες, 481 χλμ υπο-
βρύχιες και 192 χλμ υπόγειες. Οι υπόγειες γραμμές Μεταφοράς είναι εγκατεστημένες, κυρίως, περιμετρικά και εντός 
των μεγάλων αστικών κέντρων της αθήνας και της θεσσαλονίκης. 

Με υποβρύχιες γραμμές συνδέεται η ήπειρωτική Χώρα με τα νησιά του Ιονίου (κέρκυρα, Λευκάδα, κεφαλονιά, 
Ζάκυνθος) και με την Άνδρο. Ταυτόχρονα προχωρούν οι διαδικασίες για την διασύνδεση επιπλέον νησιών των κυ-
κλάδων με το διασυνδεδεμένο Σύστημα (Τήνος, Σύρος. Μύκονος, Πάρος, νάξος).

Το Σύστημα Μεταφοράς, επιπλέον, περιλαμβάνει 20 κΥΤ (400/150/30kV) και 293 υποσταθμούς 150kV - 20kV (ανύψω-
σης, υποβιβασμού, ζεύξης και σύνδεσης).

τοπικές διασυνδέσεις 

Σπονδυλική στήλη του έθνικού διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς αποτελούν οι τρεις εναέριες γραμμές δι-
πλού κυκλώματος 400kV, που μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια κυρίως από τους σταθμούς παραγωγής της δυτικής 
Μακεδονίας και θεωρούνται υψίστης σημασίας για το σύνολο της χώρας. Σε αυτή την περιοχή παράγεται περίπου 
το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, που με τη σειρά του μεταφέρεται στα κύρια κέντρα κατανάλωσης στην 
κεντρική και νότια έλλάδα, όπου καταναλώνεται περίπου το 65% της ηλεκτρικής ενέργειας.

Διεθνείς διασυνδέσεις 

Το έλληνικό διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς συνδέεται με τα Συστήματα Μεταφοράς της αλβανίας, της βουλ-
γαρίας, της π.γ.δ.Μ., της Ιταλίας (Συνεχές ρεύμα 400kV) και της Τουρκίας. Οι παραπάνω διασυνδέσεις συμβάλουν 
σημαντικά στην ασφάλεια λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς και στην ανάπτυξη των εμπορικών ανταλλαγών 
ηλεκτρικής ενέργειας με τις χώρες αυτές και την ευρύτερη περιοχή της ν.α. έυρώπης.

ΜΠΛΑΓΚΟΕΒΓΚΡΑΝΤ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

ΜΠΑΜΠΑΕΣΚΙ
(ΤΟΥΡΚΙΑ)

NEA ΣΑΝΤΑΦΙΛΙΠΠΟΙ
ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΕΛΙΤΗ

AMYNTAIO

ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΡΑΧΘΟΣ

ΑΧΕΛΩΟΣ

ΛΑΡΥΜΝΑ

ΑΛΙΒΕΡΙ

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ

ΛΑΥΡΙΟΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΚΑΡ∆ΙΑ

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΟ (ΠΓ∆Μ)

MPΙΤΟΛΑ (ΠΓ∆Μ)

ΕΛΜΠΑΣΑΝ (ΑΛΒΑΝΙΑ)

ITAΛIA

ΜΠΛΑΓΚΟΕΒΓΚΡΑΝΤ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) ΜΑΡΙΤΣΑ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

ΜΠΑΜΠΑΕΣΚΙ
(ΤΟΥΡΚΙΑ)

NEA ΣΑΝΤΑΦΙΛΙΠΠΟΙ
ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΕΛΙΤΗ

AMYNTAIO

ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΡΑΧΘΟΣ

ΑΧΕΛΩΟΣ

ΛΑΡΥΜΝΑ

ΑΛΙΒΕΡΙ

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ

ΛΑΥΡΙΟΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣΚΟΡΙΝΘΟΣ

∆ΙΣΤΟΜΟ∆ΙΣΤΟΜΟ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΚΑΡ∆ΙΑ

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΟ (ΠΓ∆Μ)

MPΙΤΟΛΑ (ΠΓ∆Μ)

ΕΛΜΠΑΣΑΝ (ΑΛΒΑΝΙΑ)

ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ (ΑΛΒΑΝΙΑ)

ITAΛIA

Χάρτης Ελληνικού συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής Ενέργειας

400kV Σύνδεση/Υποσταθμός

400kV διασύνδεση

400kV Σύνδεση/Υποσταθμός - Μελλοντικά Έργα

DC 400kV διασύνδεση

DC 400kV διασύνδεση - Μελλοντικά Έργα

150kV Σύνδεση/Υποσταθμός 

150kV Σύνδεση/Υποσταθμός - Μελλοντικά Έργα

θερμικός Σταθμός Παραγωγής

Υδροηλεκτρικός Σταθμός Παραγωγής

Υποσταθμός αιολικού Πάρκου
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αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων και της δραστικής μείωσης του κόστους. κατά συνέπεια, το περιθώριο EBITDA 
διαμορφώθηκε στο 67%, αυξημένο κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες από πέρυσι. Τα λειτουργικά κέρδη του αδΜήέ αέ 
αυξήθηκαν κατά 21,2% στα € 107,7 εκ.

υΚώ

κατά το 2017 ολοκληρώθηκε επίσης το πέρασμα της διαχείρισης του λογαριασμού ΥκΩ (Υπηρεσίες κοινής Ωφέλει-
ας) από τον αδΜήέ στον δέδδήέ. από την 1η Ιανουαρίου 2018 μόνος διαχειριστής του λογαριασμού ΥκΩ είναι ο 
δέδδήέ. Το όφελος από τον αδΜήέ προκύπτει από το ότι μειώνεται όχι μόνο το διαχειριστικό κόστος αλλά και το 
διαχειριστικό ρίσκο μέσω της μεταφοράς στον δέδδήέ όλων των απαιτήσεων, υποχρεώσεων και εκκρεμών δικών 
που σχετίζονται με τον εν λόγω λογαριασμό.

τεχνολογική υπεροχή

Το 2017 έγινε σαφές και το ότι ο νέος αδΜήέ επιδιώκει να βρίσκεται στην αιχμή των νέων τεχνολογιών. Το 2017 
εγκρίθηκαν και οι τρεις προτάσεις, στις οποίες συμμετείχε ο διαχειριστής, για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα της 
έυρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία, Horizon 2020. Πρόκειται για τις ερευνητικές προτάσεις 
Flexitranstore, Crossbow και Easy Res που θα χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ανάπτυξη ΕΣΜηΕ

Μέσα στο 2017 ο αδΜήέ ανέλαβε ποικίλες πρωτοβουλίες για να επιταχύνει τα έργα ανάπτυξης του έθνικού Συστή-
ματος Μεταφοράς ήλεκτρικής ένέργειας, όπως:

•  την ταχεία ολοκλήρωση της Α’ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων.

•  την απόφαση για επίσπευση κατά δύο χρόνια της γ’ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων που έχει πλέον 
ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020 αντί του 2002.

•  τη λήψη της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη Διασύνδεση Κρήτης - Πελοποννήσου σε χρόνο 
μικρότερο του ενός έτους, καθώς και την ολοκλήρωση της μελέτης βυθού για το ίδιο έργο.

•  την προκήρυξη των έργων της Β΄ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων.

•  την επέκταση των ύ/σ γρεβενών, Φλώρινας, Δόξας και Αντλιοστασίου Πολυφύτου.

•  την επέκταση των Κύτ Νέας σάντας, Λαγκαδά, Λάρυμνας και Θεσσαλονίκης.

•  Νέο σύστημα Ελέγχου Ενέργειας.

Ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του αδΜήέ είναι η επιτυχής μετάβαση στο νέο Σύστημα έλέγ-
χου ένέργειας (EMS) που ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017. Το νέο EMS είναι 
εξοπλισμένο με όλες τις απαραίτητες εφαρμογές που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και αξιοπιστία του Συστήματος 
μεταφοράς.

 Α’ φάση Διασύνδεσης Κυκλάδων

κορωνίδα των επιτευγμάτων του αδΜήέ για το 2017 ήταν η ολοκλήρωση της α’ φάσης των κυκλάδων. Οι πρώτες 
μελέτες για το έργο χρονολογούνται από το 1970 και παρέμειναν για δεκαετίες σχέδια επί χάρτου. Το 2006 χαρακτη-
ρίστηκε ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας. Οκτώ χρόνια αργότερα, το 2014, υπεγράφησαν 
οι συμβάσεις. Προγραμματιζόταν να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη του 2016.

ή νέα διοίκηση που ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι του 2017, σε συνεργασία με τους εργαζόμενους που υπέρβαλαν 
εαυτούς, ολοκλήρωσε το έργο σε επτά μήνες, ξεπερνώντας ποικίλα προβλήματα διοικητικού και επιχειρηματικού 
χαρακτήρα. 

Στις 19 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της α’ φάσης του έργου της διασύνδεσης των κυκλάδων 
με το ήπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς ήλεκτρικής ένέργειας, με την οποία η Σύρος και η Πάρος διασυνδέονται με 
υποβρύχιο καλώδιο υψηλής τάσης με το ηπειρωτικό σύστημα. Μέσω της Πάρου η αντίπαρος, η νάξος, το κουφο-
νήσι, η Σχοινούσα, η ήρακλειά, η Ίος, η Σίκινος και η φολέγανδρος ηλεκτροδοτούνται από το ήπειρωτικό Σύστημα 
Μεταφοράς ήλεκτρικής ένέργειας, ενώ τον Μάϊο προστέθηκε και η Μύκονος.
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«Ιδρυτική πράξη» του νέου ΑΔΜηΕ

Το νέο κεφάλαιο στην ιστορία του αδΜήέ άνοιξε επίσημα την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, ημέρα κατά την οποία επισημο-
ποιήθηκε ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός. Στη διάρκεια της τελετής στο Μουσείο Μπενάκη υπεγράφη η σύμβαση για 
τη μεταβίβαση του 24% του διαχειριστή στη State Grid Corporation of China αλλά και η συμφωνία μεταξύ των νέων 
μετόχων, δηλαδή της δέΣ αδΜήέ, της αδΜήέ Συμμετοχών και της State Grid.

Βελτίωση χρηματοοικονομικού προφίλ

Μια από τις βασικές προτεραιότητες της διοίκησης του αδΜήέ που ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι του 2017 ήταν 
η βελτίωση του χρηματοοικονομικού προφίλ της εταιρείας. διαπιστώθηκε για παράδειγμα ότι τα ταμειακά διαθέσιμα 
ήταν όλα τοποθετημένα σε μία τράπεζα, με χαμηλό επιτόκιο 0,65%. Μετά από διαπραγματεύσεις, εξασφαλίστηκε το 
μεγαλύτερο επιτόκιο που προσφέρεται σήμερα, δηλαδή 1,4%. Μεταφέρθηκε επίσης μεγάλο μέρος των διαθεσίμων 
στην Τράπεζα της έλλάδας για να επενδυθoύν σε repos του έλληνικού δημοσίου, πετυχαίνοντας απόδοση 3,1%. Χάρη 
σε αυτούς τους χειρισμούς, εκτιμάται ότι τα χρηματοοικονομικά έσοδα το 2018 θα αυξηθούν κατά € 7 εκ. περίπου και 
θα ανέλθουν κοντά στα € 9 εκ.

έπίσης, το α’ εξάμηνο του 2018 υπεγράφη δανειακή σύμβαση ύψους € 199 εκ. με τις Bank of China και ΙCBC, δύο από 
τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου. Το περιθώριο δανεισμού καθορίστηκε σε μόλις 2,4%. 

Τον Ιούνιο του 2018 η αδΜήέ α.έ. ολοκλήρωσε τη διαδικασία αναχρηματοδότησης του κοινοπρακτικού Ομολογια-
κού δανείου που είχε συνάψει το 2017 με έλληνικές Τράπεζες και είχε περιθώριο επιτοκίου 6,25% συνάπτοντας νέο 
κΟδ με το περιθώριο επιτοκίου να ανέρχεται πλέον στο 3%.

Τα παραπάνω δάνεια συμπεριλαμβανομένων των δανείων με την έυρωπαϊκή Τράπεζα έπενδύσεων, συνολικού 
ύψους € 270 εκ. έχουν συναφθεί με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους. Χάρη στις κινήσεις αυτές η αδΜήέ α.έ. από θέση 
ισχύος θα συνεχίσει να υλοποιεί από θέση ισχύος το φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων της, στο οποίο κεντρική θέση 
καταλαμβάνουν οι διασυνδέσεις των νησιών με την ηπειρωτική χώρα.

Εξωστρέφεια  

Ο νέος αδΜήέ πρέπει να είναι μια εξωστρεφής εταιρεία με διακριτή εταιρική ταυτότητα. Μια από τις πρώτες δράσεις 
εξωστρέφειας μετά τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό ήταν η συμμετοχή της εταιρείας - για πρώτη φορά - στην 82η διε-
θνή Έκθεση θεσσαλονίκης, τον Σεπτέμβριο του 2017. Μέσω του βήματος του διεθνούς έκθεσιακού φορέα το ευρύ 
κοινό ενημερώθηκε για τον νέο αδΜήέ.

Αναδιάρθρωση - Εθελούσια έξοδος

κεντρικό ρόλο στο οργανωτικό μοντέλο του νέου αδΜήέ καταλαμβάνουν η δημιουργία της νέας διεύθυνσης διαχεί-
ρισης Παγίων και η συγκέντρωση των υπηρεσιών προμηθειών και τηλεπικοινωνιών.

Η ενεργητική διαχείριση των παγίων του ΑΔΜΗΕ αποτελεί βασικό στόχο για τα επόμενα χρόνια. Όχι μόνο για λόγους 
οικονομικούς, αλλά και επειδή οι φιλόδοξοι στόχοι για την αύξηση των αΠέ στο ενεργειακό μείγμα επιτάσσουν να 
αναβαθμιστούν οι υποδομές του Συστήματος Μεταφοράς και να γίνουν πιο «έξυπνες».

ή οργανωτική αναδιάρθρωση έγινε σε συνδυασμό με την υλοποίηση προγράμματος εθελουσίας εξόδου. Ο μέσος 
όρος ηλικίας του ανθρώπινου δυναμικού του αδΜήέ ήταν τα 52 έτη και θα ξεπερνούσε τα 55 έτη το 2022, εάν η 
εταιρεία δεν αναλάμβανε πρωτοβουλίες. Μέσω του προγράμματος εθελουσίας εξόδου αποχώρησαν 136 άτομα που 
είχαν θεμελιώσει πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Ο αδΜήέ, όμως, χρειάζεται νέο στελεχιακό δυναμικό. για το σκοπό αυτό, επιταχύνθηκε η ολοκλήρωση του δια-
γωνισμού του αΣέΠ τον αύγουστο του 2017 με αποτέλεσμα  να αναμένονται 76 νέοι εργαζόμενοι που θα καλύψουν 
τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τις συνταξιοδοτήσεις της περιόδου 2011-2015. Παράλληλα, σε συνέχεια της 
εθελουσίας έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την πρόσληψη άλλων 52 ατόμων.

Ενίσχυση οικονομικών αποτελεσμάτων

Τα οικονομικά αποτελέσματα της αδΜήέ α.έ. ήταν επίσης σημαντικά βελτιωμένα το 2017. Τα κέρδη προ φόρων, τό-
κων και χρηματοοικονομικών εξόδων, τα λεγόμενα EBITDA, παρουσίασαν σημαντική αύξηση 13,1%, στα € 172 εκ.  ως 
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•  Μείωση του ετήσιου κόστους υπηρεσιών Κοινής ώφέλειας

Πάνω από € 300 εκ. ανά έτος λόγω τροφοδοσίας της κρήτης και € 50 εκ. ανά έτος για τις κυκλάδες (λόγω υψηλού 
κόστους παραγωγής μονάδων πετρελαίου).

•  Περιβαλλοντική ελάφρυνση των νησιών

- Οι περισσότερες πετρελαϊκές μονάδες βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες και τουριστικές περιοχές.

- Μετά τη διασύνδεση οι μονάδες θα βρίσκονται σε ψυχρή εφεδρεία.

•  Βελτίωση της ενσωμάτωσης ΑΠΕ στα νησιά (πολύ υψηλό ηλιακό και αιολικό δυναμικό)

-  Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης θα ικανοποιείται από αΠέ με το υπόλοιπο να καλύπτεται από εισαγωγές.

-  Μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα.

-  έπίτευξη των εθνικών στόχων για το 2020 με αύξηση διείσδυσης αΠέ και μείωση εκπομπών CO2.

Ο αδΜήέ καλείται να υλοποιήσει έγκαιρα και αξιόπιστα το επενδυτικό του πρόγραμμα με πυρήνα τις διασυνδέσεις 
των νησιών: την διασύνδεση της κρήτης μέσω της πρώτης φάσης (διασύνδεση Πελοπόννησος - κρήτη) και της 
δεύτερης φάσης (διασύνδεση αττική - κρήτη), τις επόμενες φάσεις της διασύνδεσης των κυκλάδων (φάση β, γ και 
δ) και την διασύνδεση των δωδεκανήσων. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι στόχοι του αδΜήέ για το 2018 που περιλαμβάνουν έναρξη εργασιών σε 
σημαντικά έργα, καθώς και μελέτες που αφορούν την ασφαλή και εύρωστη λειτουργία του συστήματος. Στη συνέχεια 
παρατίθενται περισσότερες λεπτομέρειες για τα βασικά έργα νησιωτικών διασυνδέσεων που βρίσκονται είτε σε φάση 
υλοποίησης (κυκλάδες, κρήτη), είτε σε φάση σχεδιασμού (δωδεκάνησα). 

•  Έναρξη υλοποίησης Διασύνδεσης Πελοπόννησος - Κρήτη (Κρήτη Ι).

•  Έναρξη εργασιών Διασύνδεσης Αττική - Κρήτη (Κρήτη ΙΙ).

•  Έναρξη υλοποίησης Β΄ Φάσης Διασύνδεσης των Κυκλάδων.

•  Έναρξη υλοποίησης της νέας Διασύνδεσης Εύβοια - Άνδρος και Άνδρος - τήνος.

•  Έναρξη εργασιών γ΄ Φάσης Διασύνδεσης των Κυκλάδων.

•  Επιτάχυνση υλοποίησης του διαδρόμου Α της επέκτασης του συστήματος 400 kV προς την Πελοπόννησο.

•  Εκπόνηση μελετών για τη Διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το Ηπειρωτικό σύστημα με σκοπό την ένταξη 
στο Προκαταρκτικό Σχέδιο δΠα 2020 - 2029.

•  Έναρξη εργασιών Δ΄ Φάσης Διασύνδεσης των Κυκλάδων.

•  Έναρξη υλοποίησης του διαδρόμου Β της επέκτασης του συστήματος 400 kV προς την Πελοπόννησο.

•  Έναρξη εργασιών για τη Διασύνδεση της σκιάθου.

•  Εκπόνηση Μελετών Επάρκειας συστήματος και Κρήτης.

•  Εκπόνηση μελετών για την ενίσχυση των υφιστάμενων διασυνδέσεων μεταξύ Ελλάδας και π.γ.Δ.Μ.

•  Εκπόνηση μελετών κόστους - οφέλους για κρίσιμα έργα του ΔΠΑ.

Έργα Διασύνδεσης Κρήτης

Τα έργα που αφορούν τη διασύνδεση της κρήτης είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς το υψηλό μεταβλητό κόστος πα-
ραγωγής του νησιού αντανακλάται σε σημαντική επιβάρυνση των καταναλωτών για κάλυψη των Υπηρεσιών κοινής 
Ωφέλειας (ΥκΩ). Παράλληλα, το νησί παρουσιάζει μεγάλο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του φορτίου, ενώ έντονο είναι το 
ενδιαφέρον για περαιτέρω αξιοποίηση του πλούσιου τοπικού δυναμικού αΠέ. Τέλος, τα έργα διασύνδεσης της κρή-
της δίνουν λύση και στο χρόνιο πρόβλημα της χαμηλής αξιοπιστίας τροφοδότησης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις βλαβών 
του συστήματος παραγωγής του νησιού.

ή πρώτη διασύνδεση (κρήτη Ι), με αγωγό εναλλασσόμενου ρεύματος 150 kV, ονομαστικής ικανότητας 2x200ΜVA 
μεταξύ Πελοποννήσου και κρήτης θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2020 και έχει προϋπολογισμό € 324 εκ. 
Το έργο περιλαμβάνει εναέριες γραμμές (αναβάθμιση υφιστάμενων και κατασκευή νέων) στην Πελοπόννησο, διπλή 
υποβρύχια καλωδιακή γραμμή και διπλή υπόγεια καλωδιακή γραμμή στην Πελοπόννησο και την κρήτη. Στόχος είναι 

ή διασύνδεση των κυκλάδων αποτελεί εξαιρετικής σημασίας έργο για την οικονομία της έλλάδας, καθώς προσφέρει 
αξιόπιστη και επαρκή τροφοδότηση των νησιών με ηλεκτρική ενέργεια υψηλής τάσης. Παράλληλα, μειώνεται η επι-
βάρυνση των καταναλωτών μέσω των ΥκΩ, καθώς οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας επιδοτούν την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας μέσω πετρελαίου στα Μη διασυνδεδεμένα νησιά. 

Το όφελος προσεγγίζει τα € 80 εκ.ετησίως, ενώ σε βάθος χρόνου εικοσαετίας αναμένεται να ανέλθει στα € 2,7 δις. Το 
έργο βελτιώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των νησιών λόγω της σημαντικής μείωσης των εκπομπών ρύπων από 
τους αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής και ενθαρρύνει την περαιτέρω διείσδυση των αΠέ μέσω νέων επενδύσεων 
στα συγκεκριμένα νησιά.

Το έργο, προϋπολογισμού € 247 εκ., συγχρηματοδοτήθηκε από την έυρωπαϊκή Ένωση και το έΣΠα και δανειοδοτήθηκε 
από την έυρωπαϊκή Τράπεζα έπενδύσεων 1. από το σύνολο του προϋπολογισμού, περίπου € 145 εκ. αναμένεται να 
είναι συνεισφορά της α’ φάσης της διασύνδεσης των κυκλάδων στην ρυθμιζόμενη Περιουσιακή βάση της έταιρείας, 
δεδομένου ότι δεν προσμετράται σε αυτή το ποσό των επιχορηγήσεων, που ανέρχεται στα € 102 εκ.

ή α’ φάση της διασύνδεσης των κυκλάδων αποτελεί το πρώτο έργο που ολοκληρώνεται από τον αδΜήέ υπό την 
νέα μετοχική της σύνθεση. αποτελεί το πρώτο βήμα για την επίτευξη του στόχου που ο αδΜήέ και η Συγγενής έται-
ρεία αδΜήέ Συμμετοχών έχουν θέσει για επενδύσεις ύψους € 1 δις σε βάθος πενταετίας, σηματοδοτεί δε τη νέα 
εποχή των διασυνδέσεων για τον διαχειριστή.
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Ανάπτυξη Συστήματος Μεταφοράς

έκτός της ικανοποίησης της Ζήτησης, οι σημαντικές παράμετροι για την ανάπτυξη του έλληνικού Συστήματος Μετα-
φοράς είναι:

•  Ενσωμάτωση μελλοντικής παραγωγής από ΑΠΕ.

•  Διασύνδεση νησιών (ασφάλεια εφοδιασμού, μείωση κόστους καυσίμων, περιβαλλοντική ελάφρυνση).

•  σύνδεση νέων συμβατικών (θερμικών) μονάδων παραγωγής.

•  Νέες διασυνδέσεις με γειτονικά συστήματα άλλων χωρών.

Στην κατεύθυνση επίτευξης των εθνικών στόχων, σύμφωνα με τους οποίους η συμμετοχή των αΠέ στον τομέα του 
ηλεκτρισμού πρέπει να ανέλθει στο 40%, έχει ήδη επέλθει σημαντική πρόοδος.

Κύριοι Στόχοι

•  Αύξηση ασφάλειας εφοδιασμού των διασυνδεδεμένων νησιών

•  Δραστική μείωση του κόστους παραγωγής στα διασυνδεμένα νησιά 

αντικατάσταση μονάδων πετρελαίου με αΠέ και εισαγωγές από το διασυνδεδεμένο ηπειρωτικό σύστημα.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό ταμείο

περιφερειακής Αναπτυξής

Με την χρηματοδότηση της έλλάδας και της έυρωπαϊκής Ένωσης

1.  Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους 
μέσω του ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων). Κατά την Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 η Α’ Φάση του έργου εντά-
χθηκε για συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» και κατά την Προγραμματι-
κή Περίοδο 2014 -2020 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ως συνεχιζόμενο.
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Παράλληλα, ξεκινά η γ’ φάση της διασύνδεσης των κυκλάδων με την πόντιση και δεύτερου καλωδίου μεταξύ Λαυ-
ρίου - Σύρου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2020 με εκτιμώμενο προϋπολογισμό € 110 εκ. 
βασικός στόχος του έργου αυτού είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων κριτηρίων αξιοπιστίας. Στόχος για το 2018 
είναι η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και η υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο για την κατασκευή των 
καλωδιακών τμημάτων της διασύνδεσης. 

Τα έργα διασύνδεσης των κυκλάδων συνεχίζονται με τη δ’ φάση όπου σειρά παίρνουν τα νησιά Σέριφος, Μήλος, φο-
λέγανδρος και θήρα με την κατασκευή των αντίστοιχων Υ/Σ GIS και τη διασύνδεσή τους με υποβρύχια καλώδια 150 
kV σε βρόχο Λαύριο - Σέριφος - Μήλος - φολέγανδρος - θήρα - νάξος. έντός του 2018 θα ολοκληρωθεί η σύνταξη 
των τευχών διακήρυξης για την ανάθεση της εκπόνησης μελέτης βυθού, θα οριστικοποιηθεί η χωροθέτηση των Υ/Σ 
καθώς και θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες πρόσκτησης χώρων. Το έργο προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 
τέλος του 2024 με προϋπολογισμό που αγγίζει τα € 386 εκ.

Διασύνδεση Δωδεκανήσων

Ο αδΜήέ πραγματοποίησε το πρώτο βήμα για το άνοιγμα του κύκλου μιας άλλης μεγάλης νησιωτικής διασύνδεσης, 
αυτής των δωδεκανήσων, καταθέτοντας στην ρυθμιστική αρχή ένέργειας την εισήγησή του για το προτεινόμενο 
σχήμα, στη βάση του πορίσματος για την ηλεκτροδότηση των Μη διασυνδεδεμένων νησιών που εκπόνησε η κοινή 
ομάδα εργασίας ραέ, αδΜήέ και δέδδήέ. ή κατάθεση της εν λόγω εισήγησης αποτελεί προαπαιτούμενο για την 
ένταξη του έργου στο Προκαταρκτικό δεκαετές Πρόγραμμα ανάπτυξης του αδΜήέ για την περίοδο 2020 - 2029 που 
θα κατατεθεί στη ραέ στο τέλος του τρέχοντος έτους. 

Με βάση τα αποτελέσματα της τεχνικής διερεύνησης, ο αδΜήέ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ηλεκτρική δια-
σύνδεση των δωδεκανήσων προκρίνεται ως καλύτερη λύση, λόγω της ενίσχυσης της αξιοπιστίας τροφοδότησης, 
του περιορισμού της λειτουργίας των τοπικών θερμικών σταθμών παραγωγής (με συνακόλουθα οικονομικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη) και λόγω της δυνατότητας που παρέχει για την ενίσχυση της ανάπτυξης αΠέ επί των διασυν-
δεόμενων νησιών.

ή διασύνδεση των δωδεκανήσων απευθείας στο έθνικό Σύστημα Μεταφοράς ήλεκτρικής ένέργειας (έΣΜήέ) με σύν-
δεσμο συνεχούς ρεύματος δημιουργεί έναν απευθείας ισχυρό διάδρομο για την ηλεκτροδότησή τους και προκύπτει ως 
η ελαφρώς οικονομικότερη λύση. Ως σημείο σύνδεσης στο έΣΜήέ προτείνεται το κέντρο Υψηλής Τάσης κορίνθου που 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2021. Το σημείο σύνδεσης στα δωδεκάνησα μπορεί να είναι στην κω ή στη ρόδο 
καθώς οι δυο εναλλακτικές λύσεις έχουν μικρή σχετικά διαφοροποίηση ως προς το επενδυτικό κόστος. Το τελικό σχήμα 
θα αποφασιστεί κατόπιν λεπτομερέστερης διερεύνησης για τη χωροθέτηση των καλωδιακών διασυνδέσεων.

 2.6 | αΠΟΛΟγΙΣΜΟΣ έΤαΙρΙκήΣ κΟΙνΩνΙκήΣ έΥθΥνήΣ ΤΟΥ αδΜήέ γΙα ΤΟ 2017 

Ο αδΜήέ ενισχύει την έταιρική κοινωνική έυθύνη του με βέλτιστες πρακτικές συνεισφοράς στην οικονομία, στην 
κοινωνία και στο περιβάλλον και συγκεκριμένα:

•  στην οικονομία:

με σημαντικές επενδύσεις σε νέα έργα ενίσχυσης του διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς, που βελτιώνουν 
την αξιοπιστία και απόδοσή του, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

•  στην Κοινωνία:

με ανταποδοτικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες όπου πραγματοποιούνται έργα Μεταφοράς ήλεκτρικής ένέργειας, 
με ενημέρωση και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες για την ελαχιστοποίηση των αντιδράσεων κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης έργων, με συστηματική συντήρηση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων του Συστήματος, εξασφαλίζο-
ντας την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

•  στην προστασία του Περιβάλλοντος:

με σχεδιασμό και κατασκευή μικρότερων και κλειστού τύπου Υποσταθμών σε πυκνοδομημένες περιοχές ή σε 
περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με εγκατάσταση υπόγειων γραμμών σε τόπους ιδιαίτερης πολιτιστικής 

να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των σχετικών διακηρύξεων για το έργο (υποθαλάσσια - υπόγεια καλώδια, υποσταθ-
μοί) εντός των επόμενων μηνών και να υπογραφούν οι συμβάσεις μέσα στο 2018 ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες. 

ή δεύτερη διασύνδεση (κρήτη ΙΙ) περιλαμβάνει διπολικό σύνδεσμο HVDC, μεταξύ κρήτης και αττικής, ονομαστικής 
ικανότητας 2x500ΜW. Ο αδΜήέ έχει δεσμευθεί ότι μπορεί να επιταχύνει την υλοποίηση με σκοπό να ολοκληρωθεί 
το έργο εντός του 2022 με εκτιμώμενο προϋπολογισμό της τάξης του € 1 δις. Ήδη ο αδΜήέ έχει επεξεργαστεί και 
ολοκληρώσει τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές του έργου, έχει ξεκινήσει την αναλυτική έρευνα βυθού και είναι 
έτοιμος να καταθέσει την Μελέτη Περιβαλλοντικών έπιπτώσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος προκειμένου να λά-
βει έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 

Τα δύο αυτά έργα αποτελούν σταθμό στην ιστορία όχι μόνο του αδΜήέ αλλά και του έλληνικού Συστήματος Μεταφο-
ράς ήλεκτρικής ένέργειας καθώς η τεχνολογική υποδομή που απαιτούν, ο προϋπολογισμός τους αλλά και κυρίως τα 
οφέλη για τους καταναλωτές και την ελληνική κοινωνία θέτουν νέα πρότυπα για το μέλλον της Μεταφοράς ήλεκτρικής 
ένέργειας στην έλλάδα.

Έργα Διασύνδεσης Κυκλάδων

Μετά την επιτυχημένη διασύνδεση Σύρου, Τήνου, Πάρου και Μυκόνου (φάση α) ο αδΜήέ προχωρά άμεσα στην 
έναρξη υλοποίησης της β’ φάσης κυκλάδων καθώς και στην έναρξη υλοποίησης της νέας διασύνδεσης έύβοια - 
Άνδρος και Άνδρος - Τήνος. 

ή β’ φάση των κυκλάδων χωρίζεται σε δύο μέρη και περιλαμβάνει την κατασκευή νέου Υ/Σ GIS στη νάξο καθώς και 
την καλωδιακή σύνδεση νάξος - Πάρος και νάξος - Μύκονος. Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2019 
με προϋπολογισμό που εκτιμάται στα € 53 εκ. Στο τέλος Ιουνίου επελέγησαν οι ανάδοχοι για τα δυο έργα. έιδικότερα, 
η κοινοπραξία έλληνικά καλώδια α.έ. - Fulgor α.έ. ανέλαβε την κατασκευή των υποθαλάσσιων καλωδίων που θα 
συνδέσουν τη νάξο με την Πάρο και τη Μύκονο, ενώ η κοινοπραξία NARI Group Corporation - έΛέκΤρΟΜέκ α.έ. 
επελέγη ως ανάδοχος για την κατασκευή του Υποσταθμού 150 KV στη νάξο.

έπιπλέον, μέχρι το τέλος του 2019 θα έχει ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση νέων καλωδίων αυξημένης μεταφο-
ρικής ικανότητας (200 MVA) στις διασυνδέσεις έύβοια - Άνδρος και Άνδρος - Τήνος, έργο με προϋπολογισμό € 19 
εκ. και αυτός ο διαγωνισμός έχει ήδη ολοκληρωθεί και ο αδΜήέ μπορεί να υπογράψει σύμβαση με τον ανάδοχο 
(Prysmian) το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Με την ολοκλήρωση των έργων αυτών εξασφαλίζεται διπλή τροφοδότηση για Πάρο, νάξο και Μύκονο. Ως εκ τούτου, 
οι περιπτώσεις απώλειας καλωδίων (ν-1), κατά τις οποίες ενδέχεται να προκύψει ανάγκη λειτουργίας των αυτό-
νομων Σταθμών Παραγωγής (αΣΠ) περιορίζονται μόνο στην περίπτωση απώλειας του καλωδίου Λαύριο - Σύρος, 
υπό συνθήκες υψηλού φορτίου. ή ενίσχυση δε της υφιστάμενης διασύνδεσης με την έύβοια διασφαλίζει διακίνηση 
ισχύος της τάξης των 170 MW προς τις διασυνδεδεμένες κυκλάδες, μεταφορική ικανότητα που εν γένει επαρκεί για 
να καλύψει την ισχύ ζήτησης των νησιών αυτών, περιορίζοντας περαιτέρω την ανάγκη χρήσης των τοπικών αΣΠ 
ακόμα και σε συνθήκες ν-1.

Εκτίμηση Capex

κρήτη I

κρήτη II

κυκλάδες

κλάδοι Πελοποννήσου

ένίσχυση Συστήματος

Σύνδεση Χρήστη

324

189

175

158

157

25

324

1.000

175

238

385

52

φάση Δ’ 386

Αναβάθμιση 30

4ετές Επενδυτικό Πλάνο ~ € 1,0 δις 10ετές Επενδυτικό Πλάνο ~ € 2,3 δις

2018 - 21 2018 - 28
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Οι αρχιτεκτονικές μελέτες προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής (χρώματα, υλικά επένδυσης, διασπά-
σεις όγκου) και ταυτόχρονα γίνονται προσπάθειες, στα έργα πολιτικού μηχανικού των υποσταθμών, ελαχιστοποίησης 
των εκσκαφών και εναρμόνισης των εγκαταστάσεων με το γεωμορφολογικό ανάγλυφο της περιοχής.

Απολογισμός του 2017 

κορωνίδα των δράσεων του αδΜήέ στο πεδίο της έταιρικής κοινωνικής έυθύνης κατά το φετινό έτος ήταν η παρο-
χή οικονομικής βοήθειας ύψους € 150.000 στους πλημμυροπαθείς της δυτικής αττικής. 

ή απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Συμβούλιο διεύθυνσης της έταιρείας και ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο και 
διευθύνοντα Σύμβουλο Μάνο Μανουσάκη στις 23 νοεμβρίου. Έχοντας ως στόχο την αξιοποίηση του ποσού με τον 
ταχύτερο και πλέον αποτελεσματικό τρόπο, ο διαχειριστής προχώρησε στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας 
ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης να αναλάβουν τη διανομή της βοήθειας στις πληγείσες οι-
κογένειες.

Ο αδΜήέ επικεντρώθηκε στην κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των πλημμυροπαθών (που προέβαλε ως επεί-
γουσα προτεραιότητα), βάζοντας όμως και στο κάδρο την συμβολή του στη διαδικασία της ανοικοδόμησης και της 
αποκατάστασης των ζημιών στις υποδομές της περιοχής. «Ως κερδοφόρος εταιρεία υπό δημόσιο έλεγχο και με στρα-
τηγική θέση στην ελληνική οικονομία, ο αδΜήέ προωθεί την κοινωνική συνοχή. Πρόκειται για αυτονόητη ενέργεια 
στο πλαίσιο των ανταποδοτικών δράσεων που οφείλει να αναλαμβάνει μια υγιής και εξωστρεφής εταιρεία, η οποία 
λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας στο σύνολό της», δήλωσε ο κ. Μανουσάκης.

κατά τη διάρκεια του έτους, στο πλαίσιο του προγράμματος έκέ που υλοποιεί, ο αδΜήέ:

•  χορήγησε € 30.000 για την οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Σχολικά γεύματα μέσω του act4Greece», για 
την παροχή σχολικών γευμάτων σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Στόχος του προγράμματος ήταν να καλυφθούν 
επιλεγμένες περιοχές της χώρας, οι οποίες έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση και εμφανίζουν 
υψηλά ποσοστά ανεργίας και φτώχειας. κατά το σχολικό έτος 2016 - 2017, το πρόγραμμα προσέφερε 175.801 
ζεστά γεύματα. 

•  Στήριξε με € 30.000 τους Συλλόγους «γιατροί χωρίς Σύνορα» και το «Χαμόγελο του Παιδιού» (έλαβαν € 15.000 
έκαστος), που διακρίνονται για την έντονη και πολύπλευρη ανθρωπιστική τους δράση. 

•  Ενίσχυσε οικονομικά τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευμένων καρδιάς - Πνευμόνων «ή Σκυτάλη», για ασφα-
λιστικό πρόγραμμα των μελών του στην έθνική ασφαλιστική, καθόσον δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα 
ώστε να εξασφαλίσουν αυτό το σημαντικό συμβόλαιο για τη ζωή τους. ή στήριξη από τον αδΜήέ της πρωτοβου-
λίας αυτής με € 1.000, αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της έταιρείας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού

•  Προώθησε την έρευνα και την καινοτομία στο χώρο της ενέργειας συνδράμοντας με € 1.000 το εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα Smart Islands Education που οργάνωσε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία New Wrinkle σε 
συνεργασία με την «αγονη γραμμή γόνιμη», το δίκτυο αειφόρων νήσων «δαφνή» και το γερμανικό ινστιτού-
το Fraunhofer. Το πρόγραμμα που απευθυνόταν σε δασκάλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από νησιωτικές 
περιοχές της έλλάδας έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του ινστιτούτου Fraunhofer, στο κάσελ της γερμανίας τον 
αύγουστο του 2017 και είχε ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις νέες τεχνολογίες γύρω από 
την ενέργεια, την διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, τη διαχείριση δικτύων κ.α., οι οποίες δίνουν ώθηση στη 
δημιουργία πραγματικά «έξυπνων» νησιών. 

Στο ίδιο πλαίσιο, δηλαδή της στήριξης της «ενεργειακής» έρευνας και καινοτομίας, κινείται και η απόφαση του 
αδΜήέ να γίνει «Χρυσός Χορηγός» και να ενισχύσει οικονομικά με € 1.000 την ομάδα φοιτητών «Ωκεανός» της 
Σχολής ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του έθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Σκοπός ήταν η συμμετοχή 
του «Ωκεανού» στον διεθνή διαγωνισμό Hydrocontest 2017 για την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας 
στις θαλάσσιες μεταφορές, που έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2017 στη Λωζάνη έλβετίας. Στόχος του διαγωνισμού 
ήταν η σχεδίαση και κατασκευή δύο μικρών πλοίων με ηλεκτρική πρόωση, με έμφαση στον καινοτόμο σχεδια-
σμό, την ταχύτητα και την απόδοση. 

Οι δράσεις έκέ του αδΜήέ για το 2017 ολοκληρώθηκαν με το πρόγραμμα παροχής δωροεπιταγών στα παιδιά των 
εργαζομένων και συνταξιούχων της εταιρείας ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων. 

ομορφιάς, με χρήση Μετασχηματιστών μειωμένης στάθμης θορύβου για μείωση της ηχορύπανσης, με πόντιση 
υποβρυχίων καλωδίων στο πλαίσιο του προγράμματος διασύνδεσης νησιών, υποκαθιστώντας τους αυτόνομους 
σταθμούς, με συνέπεια τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο, τη μείωση των ρύπων και τη βελτίωση της 
εξυπηρέτησης των πελατών.

Διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες

ή μεταφορά ενέργειας καλύπτει σχεδόν το σύνολο της επικράτειας, φέρνοντας τον αδΜήέ σε επαφή με πολλές και 
διαφορετικών χαρακτηριστικών τοπικές κοινωνίες.  

Ο αδΜήέ πραγματοποιεί διερευνητικές επαφές με τους τοπικούς φορείς για την εξεύρεση θέσεων κοινά αποδε-
κτών για τα έργα γραμμών μεταφοράς, με σεβασμό στην αισθητική της εκάστοτε περιοχής (π.χ. κυκλάδες). γίνονται 
προσπάθειες συνεννόησης με τις τοπικές κοινωνίες για την ελαχιστοποίηση των αντιδράσεων. Σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, με πιο πρόσφατη αυτή της διασύνδεσης κρήτης - Πελοποννήσου, ο αδΜήέ έχει αποδείξει ότι είναι 
πρόθυμος να τροποποιήσει τις μελέτες όδευσης των εναέριων γραμμών μεταφοράς, για την επίτευξη συναινετικών 
λύσεων. Στη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης για τη διέλευση καλωδίων προβλέπονται αυστηροί κανόνες, ώστε να 
περιορίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι οχλήσεις στις τοπικές κοινωνίες. 

κάποιες φορές, κατά την εκτέλεση των έργων είναι πιθανόν να απαιτηθεί η χρήση εκτάσεων που ανήκουν σε ιδιώτες. 
Στις περιπτώσεις αυτές, ο αδΜήέ ενημερώνει υπεύθυνα τους θιγόμενους ιδιοκτήτες ως προς τα δικαιώματά τους 
για είσπραξη αποζημιώσεων και εφαρμόζει ειδική διαδικασία για την άμεση πληρωμή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις 
αγροζημιές (καταστροφή παραγωγής), όπου είναι άμεση η αποζημίωση των θιγόμενων ιδιοκτητών. έπίσης, στα έργα 
δασικής οδοποιίας, οι εργασίες γίνονται σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, τα δε δασικά προϊόντα αποδίδονται 
στους τοπικούς δασικούς συνεταιρισμούς για να τα εκμεταλλευτούν.

Ο αδΜήέ, στο πλαίσιο της κατασκευής και της συντήρησης των έργων μεταφοράς, εκτελεί πλήθος εργασιών προς 
όφελος της τοπικής κοινωνίας, συμμετέχει στα προγράμματα πολιτικής προστασίας, χορηγεί μηχανήματα σε τοπι-
κούς φορείς (π.χ. ΟΤα, εκκλησίες κ.λπ.), συνδράμει με τους εργαζομένους του σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. 

κατά τον σχεδιασμό νέων έργων, εξάλλου, ο διαχειριστής συνεργάζεται με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, με 
στόχο την ομαλή υλοποίηση των έργων. κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της κατασκευής των απαιτούμενων 
έργων, ο αδΜήέ έρχεται σε επαφή με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, ενημερώνοντάς τους για το όφελος που 
προκύπτει από τα συγκεκριμένα έργα και επιδιώκοντας τη συνεργασία τους για την επίλυση όλων των σχετικών ζη-
τημάτων, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν αντιδράσεις στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Περιβάλλον

Ο αδΜήέ αναγνωρίζει τις επιδράσεις του στο περιβάλλον και έχει εντάξει στη λειτουργία του δράσεις με στόχο την 
ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων/οχλήσεων και τη διερεύνηση τεχνικών λύσεων, σύμφωνων με το 
φυσικό περιβάλλον. 

Ο αδΜήέ αντιμετωπίζει με κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία την χωροθέτηση υποσταθμών. Χαράσσει τις 
νέες γραμμές μεταφοράς μακριά από θεσμοθετημένα όρια οικισμών και περιοχές NATURA, αρχαιολογικές περιοχές 
και καλλιεργημένες εκτάσεις. κοντά σε κατοικημένες περιοχές, σχεδιάζει και κατασκευάζει μικρότερους και κλει-
στού τύπου υποσταθμούς, και χρησιμοποιεί μετασχηματιστές μειωμένου θορύβου για τη μείωση της ηχορύπανσης. 
Στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των οπτικών οχλήσεων, την κατά το δυνατό ελάχιστη διάνοιξη των απαιτούμενων 
δασικών δρόμων και λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό της έντασης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. 

για τον περιορισμό της οπτικής όχλησης, ο αδΜήέ έχει λάβει πρωτοβουλίες για την μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή 
χαλύβδινων ιστών, για αντικατάσταση πύργων γραμμών μεταφοράς 150 kV διπλού κυκλώματος σε ευαίσθητες πε-
ριοχές (περιαστικές, αρχαιολογικές, αυξημένου φυσικού κάλλους κ.λπ.). Όπου απαιτείται, κατασκευάζονται υπο-
σταθμοί και κΥΤ με νέες τεχνολογίες, φιλικές προς το περιβάλλον (GIS), εγκαθίστανται δε υπόγειες αντί για εναέριες 
γραμμές μεταφοράς, πετυχαίνοντας με τον τρόπο αυτό τόσο τη βελτίωση της αισθητικής επίδρασης στο περιβάλλον, 
όσο και την πλήρη απουσία ηλεκτρικού πεδίου.
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ΕτΑΙρΙΚη ΔοΜη

 3.1 | ΟργανΩΤΙκή δΟΜή  

 3.2 | ΜΟνΤέΛΟ έΤαΙρΙκήΣ δΙακΥβέρνήΣήΣ  

Σύμφωνα με το καταστατικό της έταιρείας και τον έσωτερικό κανονισμό Λειτουργίας της, τα διοικητικά, διαχειριστι-
κά και έποπτικά όργανα και τα ανώτερα διοικητικά Στελέχη της έταιρείας είναι τα εξής:

 Διοικητικό Συμβούλιο

Το δΣ θα πρέπει να ασκεί αποτελεσματικά τον ηγετικό του ρόλο και να διευθύνει τις εταιρικές υποθέσεις προς όφελος 
της έταιρείας και όλων των μετόχων, διασφαλίζοντας ότι η διοίκηση εφαρμόζει την εταιρική στρατηγική. θα πρέπει 
ακόμα να διασφαλίζει τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων 
μειοψηφίας και των αλλοδαπών μετόχων. 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το δΣ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα μέρη, των οποίων τα συμφέρο-
ντα συνδέονται με εκείνα της έταιρείας, όπως είναι οι πιστωτές και οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται άμεσα από τη 
λειτουργία της έταιρείας, στο βαθμό που δεν προκύπτει σύγκρουση με το εταιρικό συμφέρον. 

ή σημερινή σύνθεση του δ.Σ. της έταιρείας, όπως διαμορφώθηκε από την απόφαση του δ.Σ. της 28.02.2018, είναι: 

ΟνΟΜα ιΔιΟτητα

Ιάσων ρουσόπουλος Πρόεδρος

Ιωάννης Μάργαρης αντιπρόεδρος, έκτελεστικό μέλος

έλένη Ζαρίκου Μη εκτελεστικό μέλος

κωνσταντίνος καρακατσάνης ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

έυάγγελος δαρούσος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΔΙοΙΚητΙΚο ΣυΜΒουλΙονΟΜΙκΟΣ ΣΥΜβΟΥΛΟΣ

ΟΙκΟνΟΜΙκέΣ ΥΠήρέΣΙέΣ

ΥΠήρέΣΙα έξΥΠήρέΤήΣήΣ ΜέΤΟΧΩν
και έΤαΙρΙκΩν ανακΟΙνΩΣέΩν (IR)

έΠΙΤρΟΠή έΛέγΧΟΥ

έΣΩΤέρΙκΟΣ έΛέγΧΟΣ
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Τα μη εκτελεστικά μέλη του δ.Σ., συγκροτούν την τριμελή έπιτροπή έλέγχου, η σύνθεση της οποίας έχει διαμορφωθεί 
από το διοικητικό Συμβούλιο στις 28.02.2018 και αποτελείται από τους:

υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου 

•  Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση: (i) του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κατα-
στατικού της έταιρείας, (ii) του πλαισίου διακυβέρνησης, οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας έσωτερικού 
έλέγχου, σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα για τη δραστηριότητα εσωτερικού ελέγχου της έταιρείας, καθώς 
και (iii) της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την έταιρεία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών 
και της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, καθώς και του ειδικού κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της 
έταιρείας και της συμμετοχής της στον αδΜήέ (ενδεικτικά ν.4389/2016 και ν.4001/2011, ως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν).  

•  Αναφέρει στο Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας μέσω της Επιτροπής Ελέγχου περιπτώσεις σύγκρουσης των 
ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του δΣ ή των διευθυντικών στελεχών της έταιρείας με τα συμφέροντα της 
έταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.   

•  Ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο το Δσ μέσω της Επιτροπής Ελέγχου για το διενεργούμενο 
από αυτόν έλεγχο και παρίσταται στις γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.

•  Παρέχει, μετά από έγκριση του Δσ της Εταιρείας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από εποπτικές αρ-
χές, συνεργάζεται με αυτές και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτεί-
ας που αυτές ασκούν.

•  Έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 5/204/14-112000 απόφαση της Επιτροπής 
κεφαλαιαγοράς, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

•  Έλεγχος της ύπαρξης των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ύπηρε-
σίας έσωτερικού έλέγχου. 

•  Έλεγχος της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της διοίκησης αναφορικά με τις 
αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της έταιρείας.

•  Έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, κατά την έννοια του 
άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 4308/2014, καθώς και των σχέσεων της έταιρείας με εταιρίες στο κεφάλαιο των οποίων 
συμμετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη του δΣ ή μέτοχοί της με ποσοστό τουλάχιστον 10%.

•  στην περίπτωση στελέχωσης της ύπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου με επιπλέον πρόσωπα, ανάθεση καθηκόντων, 
έργων και αρμοδιοτήτων στα στελέχη της και διαχείριση του προσωπικού της.

Περαιτέρω, ο έσωτερικός έλεγκτής διενεργεί ελέγχους, προκειμένου να αξιολογεί το πλαίσιο πολιτικών, πρακτικών 
και διαδικασιών που διέπει την οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος έσωτερικού έλέγχου (Σέέ) της έταιρείας, 
ως προς τα ακόλουθα:

•  την άσκηση εποπτείας και διοίκησής τους, καθώς και την ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, 

•  την κατάρτιση και παρακολούθηση της υλοποίησης των σχεδίων, την επίτευξη των στόχων, καθώς και την αποτε-
λεσματική και αποδοτική κατανομή των πόρων,

•  την αναγνώριση, μέτρηση και διαχείριση των κινδύνων,

•  την παραγωγή και κοινοποίηση χρηματοοικονομικής, διοικητικής και λοιπής πληροφόρησης,

Επιτροπή Ελέγχου 

•  Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει 
τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν, καθώς και την αμοιβή τους.θα 
πρέπει ακόμα να διασφαλίζει τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων των 
μετόχων μειοψηφίας και των αλλοδαπών μετόχων. 

•  Επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών και, 
ιδίως, την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην έταιρεία. 

•  Παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και, 
ιδίως, την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμ-
φωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του κανονισμού (έέ) αριθ. 537/2014.

•  Λαμβάνει υπόψη της και εξετάζει τα πιο σημαντικά ζητήματα και τους κινδύνους που ενδέχεται να έχουν επίδραση 
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της έταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζει και αξιολογεί ενδεικτικά τα ακόλου-
θα: α) τη χρήση της παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going concern), β) τις σημαντικές κρίσεις, πα-
ραδοχές και εκτιμήσεις κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γ) την αποτίμηση περιουσιακών 
στοιχείων σε εύλογη αξία, δ) την ανακτησιμότητα περιουσιακών στοιχείων, ε) τη λογιστική αντιμετώπιση εξαγορών, 
στ) την επάρκεια γνωστοποιήσεων για τους σημαντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η έταιρεία, ζ) τις σημαντικές 
συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και η) τις σημαντικές ασυνήθεις συναλλαγές.

•  Ενημερώνει το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας με την υποβολή σχετικής αναφοράς για το αποτέλεσμα και τα 
θέματα που προέκυψαν από τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, επεξηγώντας αναλυτικά: α) τη συμβολή 
του υποχρεωτικού ελέγχου στην ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή στην 
ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
γνωστοποιήσεων, που εγκρίνει το διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιοποιείται, και β) το ρόλο της έπιτροπής έλέγ-
χου στην ανωτέρω υπό (α) διαδικασία, δηλαδή καταγραφή των ενεργειών στις οποίες προέβη κατά τη διαδικασία 
διεξαγωγής του υποχρεωτικού ελέγχου. Στο πλαίσιο της ανωτέρω ενημέρωσης του διοικητικού Συμβουλίου, η 
έπιτροπή έλέγχου λαμβάνει υπόψη της το περιεχόμενο της συμπληρωματικής έκθεσης, την οποία της υποβάλει ο 
ορκωτός ελεγκτής και η οποία περιέχει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου που διενεργήθηκε και πληροί 
τουλάχιστον τις απαιτήσεις του άρθρου 11 του κανονισμού (έέ) αριθ. 537/2014.

•  Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί τη διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή 
τους μηχανισμούς και τα συστήματα παραγωγής, τη ροή και τη διάχυση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
που παράγουν οι εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της έταιρείας. Στις παραπάνω ενέργειες περιλαμβάνεται 
οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση δημοσιοποιείται σε σχέση με χρηματοοικονομικές πληροφορίες της έται-
ρείας (π.χ. χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, δελτία τύπου). Στο πλαίσιο αυτό, η έπιτροπή έλέγχου ενημερώνει το 
διοικητικό Συμβούλιο για τις διαπιστώσεις της και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας και 
εξασφάλισης της ακεραιότητάς της, εφόσον κριθεί σκόπιμο. 

•  Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολιτικών, διαδικα-
σιών και δικλείδων ασφαλείας της έταιρείας αναφορικά, αφενός, με το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου, αφετέ-
ρου, με την εκτίμηση, τη διασφάλιση της ποιότητας και τη διαχείριση κινδύνων της έταιρείας σε σχέση με τη χρημα-
τοοικονομική πληροφόρηση. Ως προς τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, η έπιτροπή έλέγχου παρακολουθεί 
και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας έσωτερικού έλέγχου αυτής, σύμφωνα με τα επαγγελματικά 
πρότυπα, καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και αξιολογεί το έργο, την επάρκεια και την αποτε-
λεσματικότητά της, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της. έπίσης, η έπιτροπή έλέγχου επισκοπεί την πληρο-
φόρηση που δημοσιεύεται ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της 
έταιρείας σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Στο πλαίσιο αυτό, η έπιτροπή έλέγχου ενημερώνει 
το διοικητικό Συμβούλιο για τις διαπιστώσεις της και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας 
και εξασφάλισης της ακεραιότητάς της, εφόσον κριθεί σκόπιμο

•  ύποβάλλει ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της προς τους μετόχους κατά την Ετήσια γενική συνέλευση.

ΟνΟΜα ιΔιΟτητα

έυάγγελος δαρούσος Πρόεδρος

έλένη Ζαρίκου Μέλος

κωνσταντίνος καρακατσάνης Μέλος



ΜΕΡοσ Α’

Ετήσιοσ Απολογισμοσ 2017

36
ΜΕΡοσ Α’

37

ΕΤΑιΡιΚΗ ΔοΜή

 3.3 | ΟργανΩΣή ΤήΣ έΤαΙρέΙαΣ καΤα ΤΙΣ 31.12.2017  

Διοικητικό συμβούλιο 

1. νεκτάριος Παπαγιαννακόπουλος, Πρόεδρος & διευθύνων Σύμβουλος, 

2. Ιάσων ρουσόπουλος, αντιπρόεδρος, έκτελεστικό μέλος, 

3. Ιωάννης Μάργαρης, Μη εκτελεστικό μέλος, 

4. κωνσταντίνος καρακατσάνης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 

5. έυάγγελος δαρούσος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Επιτροπή Ελέγχου 

1. Ιωάννης Μάργαρης (Πρόεδρος)

2. έυάγγελος δαρούσος (Μέλος)

3. κωνσταντίνος καρακατσάνης (Μέλος)

Εσωτερικός λογιστικός Έλεγχος

νίκος Σταματιάδης

Νομικός Σύμβουλος 

βάια καραθοδώρου 

υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων (IR)

νεκτάριος Παπαγιαννακόπουλος 

•  την ανάπτυξη και λειτουργία εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου (controls),

•  τη συμμόρφωση με το, κατά περίπτωση, ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,

•  την ανάπτυξη και ασφαλή λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων που να υποστηρίζουν επαρκώς την υλοποίηση 
της επιχειρηματικής στρατηγικής και τις τρέχουσες λειτουργίες της έταιρείας και τη διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού, περιλαμβανομένων θεμάτων αξιολόγησης, εξέλιξης και εκπαίδευσης,

•  την ανάπτυξη μηχανισμών για: (i) την αυτοαξιολόγηση της επάρκειας του σΕΕ, (ii) την ανεξάρτητη αξιολόγησή του 
από τρίτους, και (iii) τη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων,

•  την ανάθεση έργων σε τρίτους (outsourcing), καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής των σχετικών συμ-
φωνιών.

Ταυτόχρονα, διενεργεί ειδικούς ελέγχους προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες, σε περιπτώσεις: (i) ύπαρξης εν-
δείξεων βλάβης των συμφερόντων της έταιρείας, (ii) απάτης πάσης φύσεως, καταχρήσεων, καθώς και παραβατικών 
και αντικανονικών ενεργειών εκ μέρους στελεχών ή υπαλλήλων, (iii) καταγγελιών από υπαλλήλους ή τρίτους, που 
υποβάλλονται είτε απευθείας στον ίδιο είτε στη διοίκηση της έταιρείας.

από τις 11.05.2018 Υπεύθυνη έσωτερικού έλέγχου είναι η κα Μαρία Σταματιάδου.

υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές  

Έχει την ευθύνη της άμεσης και ισότιμης πληροφόρησης των μετόχων, καθώς και της εξυπηρέτησής τους σχετικά με 
την άσκηση των δικαιωμάτων τους με βάση το νόμο και το καταστατικό της έταιρείας. έιδικότερα, μεριμνά για την 
άμεση, ορθή και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων σχετικά με τα ακόλουθα:

•  Διανομή μερισμάτων, πράξεις έκδοσης νέων μετοχών, διανομής, εγγραφής, παραίτησης και μετατροπής, χρονική 
περίοδος άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων ή μεταβολές στα αρχικά χρονικά περιθώρια (π.χ. επέκταση του 
χρόνου άσκησης των δικαιωμάτων). 

•  Παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τακτικές ή Έκτακτες γενικές συνελεύσεις και τις αποφάσεις τους.

•  Απόκτηση ιδίων μετοχών και διάθεσή τους ή τυχόν ακύρωση αυτών.

•  Επιπλέον, μεριμνά ώστε στην Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας να διανέμεται στους 
παριστάμενους μετόχους η ετήσια οικονομική έκθεση του αρ. 4 του ν. 3556/2007, και αποστέλλει σε κάθε ενδια-
φερόμενο, σε έγγραφη ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις δημοσιευμένες εταιρικές εκδόσεις (ετήσια οικονομική 
έκθεση, εξαμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκθέσεις διαχείρισης του διοικητικού Συμβουλίου και 
των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών).

Ταυτόχρονα έχει την αρμοδιότητα της σύμφωνης με την ισχύουσα νομοθεσία τήρησης και ενημέρωσης του μετο-
χολογίου της έταιρείας. για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία έχει την ευθύνη επικοινωνίας με το κεντρικό αποθετήριο 
Τίτλων.

από τις 05.03.2018 Υπεύθυνη Σχέσεων με Μετόχους είναι η κα Σαμπρίνα Τβισς.
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μΕΤοΧιΚΗ σΥΝΘΕσή

ΜΕτοχΙΚη ΣυΝθΕΣη

 4.1 | ΜέΤΟΧΙκή ΣΥνθέΣή  

•  Με βάση την απόφαση της γενικής συνέλευσης της ΔΕΗ στις 24.11.2016 εγκρίθηκε και ολοκληρώθηκε η μεταβί-
βαση του 24% των μετοχών της αδΜήέ α.έ. στην China State Grid International Development LTD, και το σχετικό 
SPA υπεγράφη στις 16.12.2016. Με την ολοκλήρωση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού από τον Όμιλο ΔΕΗ, η ΑΔΜΗΕ 
ΣΥΜΜέΤΟΧΩν α.έ. («η Μητρική έταιρεία») κατέχει ποσοστό 51% των μετοχών της αδΜήέ α.έ., η δέΣ αδΜήέ α.έ. 
το 25 % των μετοχών και η STATE GRID EUROPE LIMITED κατέχει το 24% των μετοχών.  

Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της αδΜήέ α.έ. περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της αδΜήέ ΣΥΜΜέΤΟΧΩν α.έ, η οποία τις ενοποιεί με την μέθοδο της καθαρής θέσης.  

•  Μετά την μεταβίβαση του 51,12% των μετοχών της ΑΔΜΗΕ σύΜΜΕτοΧΩΝ Α.Ε. στη ΔΕσ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στις 24 Ιου-
λίου 2017, η αδΜήέ α.έ. ελέγχεται πλέον από το έλληνικό δημόσιο καθώς η δέΣ αδΜήέ α.έ. ελέγχει άμεσα (ως 
ανωτέρω 24%) και έμμεσα, μέσω της συμμετοχής της στην Μητρική έταιρεία, συνολικά το 51,07% των μετοχών και 
των δικαιωμάτων ψήφου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

έΛΛήνΙκΟ δήΜΟΣΙΟ 

θέΣΜΙκΟΙ έΠένδΥΤέΣ *

SILCHESTER & FUNDS

ΙδΙΩΤέΣ έΠένδΥΤέΣ *

αδΜήέ ΣΥΜΜέΤΟΧΩν

έΛΛήνΙκΟ δήΜΟΣΙΟ 

STATE GRID - CORPORATE OF CHINA

51,1%

23,7%

12,3%

12,9%

51%

25%

24%

 Το έλληνικό δημόσιο συμμετέχει μέσω της δέΣ αδΜήέ α.έ. 

*  Όπως είχε διαμορφωθεί στις 31 Μαΐου 2018.
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 4.2 | ΜέΤΟΧΙκΟ κέφαΛαΙΟ 

Το Μετοχικό κεφάλαιο της έταιρείας ορίσθηκε σε τετρακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια οχτακόσιες σαράντα χιλιά-
δες ευρώ (491.840.000), διαιρούμενο σε 232.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,12 εκάστη 
και καταβλήθηκε ως κατωτέρω:

α.  Με καταβολή μετρητών ποσού εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00) στον υπ’αριθμ. 10400351143 Λογαριασμό της 
έταιρείας που τηρεί στην έθνική Τράπεζα, στις 30 Μαρτίου εκ μέρους της δημόσιας έπιχείρησης ήλεκτρισμού α.έ.

β.  Σύμφωνα με το από 31 Μαρτίου 2017 πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής που συνετάγη και υπεγράφη μεταξύ 
του Προέδρου της δέή α.έ. και Προέδρου και διευθύνοντος Συμβούλου της έταιρείας, παραδόθηκε στην έται-
ρεία ο υπ’αριθμ. 1 οριστικός μετοχικός τίτλος εκδόσεως αδΜήέ α.έ., 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 κεφαλαίου της αδΜήέ α.έ. αποτίμηση την οποία υπογράφει η ελεγκτική εταιρεία «Deloitte» και έχει 
δημοσιευθεί κατ’ άρθρο 9 παρ. 4 και 6 σε συνδυασμό με άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, και το οποίο 
αποτελεί αντικείμενο εισφοράς σε είδος από την δέή α.έ. στην έταιρεία.

Το υπ’αριθμ. 4/31.03.2017 πρακτικό του διοικητικού Συμβουλίου της έταιρείας που πιστοποιεί την πλήρη ως ανω-
τέρω κάλυψη και καταβολή του ιδρυτικού Μετοχικού κεφαλαίου στην έταιρεία καταχωρήθηκε με την υπ’αριθμ. 
998571 καταχώρηση στο γ.έ.Μή. στις 18 Μαΐου 2017.

κάθε μετοχή της έταιρείας έχει τα ίδια δικαιώματα και παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη γ.Σ. Ο αριθμός των 
ψήφων κάθε μετόχου ισούται με τον αριθμό των μετοχών του. Τα δικαιώματα των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της έταιρείας. ή έταιρεία δηλώνει ότι δεν γνωρίζει την ύπαρξη οποιασ-
δήποτε συμφωνίας μεταξύ μετόχων για ενιαία ψήφο στη γ.Σ. και, συνεπώς, οι ψήφοι των μετόχων στις γ.Σ. είναι 
ισάριθμες προς τις μετοχές που κατέχουν.

 4.3 | ΜέΤΟΧΟΙ 

κατά την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η δεκεμβρίου 
2017 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 Α.Ε. με ποσοστό 51,1% (118.605.114 μετοχές).

•  Η SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTOR LLP με ποσοστό 12.9% (30.014.813 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 Value Equity Trust.

•  Λοιποί μέτοχοι με ποσοστό 36% (83.380.073 μετοχές).
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)

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

1. Ιάσων Ρουσόπουλος του Παναγιώτη - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Ιωάννης Μάργαρης του Διονυσίου - Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Ελένη Ζαρίκου του Νικολάου - Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Δαρούσος Ευάγγελος του Κωνσταντίνου - Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Καρακατσάνης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος - Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

υπό την ως άνω ιδιότητά μας, δηλώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε:

α)  οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 01.02 - 31.12.2017, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με 
τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, 
την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και 

β)  η ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και 
την θέση της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμε-
τωπίζει και τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ι. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ. Χ085318

Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ
ΑΔΤ. ΑΒ286541

Ε. ΖΑΡΙΚΟΥ 
ΑΔΤ. Φ135240
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Eπί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
για την χρήση από 1η Φεβρουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017

Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην πρώτη εταιρική χρήση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. (01.02 - 
31.12.2017) 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 πρώτη εταιρι-
κή χρήση 2017 και η επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις, οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπί-
ζει 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 4 του Ν. 3556/2007, είναι εναρμονισμένη με το άρθρο 43α του Κ.Ν 
2190/1920 και συνοδεύει την ετήσια οικονομική Έκθεση της αυτής χρήσης.

  1 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕξΕΛΙξΗΣ & ΤωΝ ΕΠΙΔΟΣΕωΝ ΤωΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤωΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

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.».

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 κα-
ταχωρήθηκε 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. 

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

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

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις είναι οι πρώτες που δημοσιεύει η εταιρεία από την ημερομηνία σύστασης της 
ήτοι 01.02.2017 και δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία αναφοράς για την προηγούμενη χρήση.

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
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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 αντικειμε-
νικών 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 χρήσης 2017

Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους ανήλθαν σε € 26.819 χιλ. Το ποσό περιλαμβάνει κέρδη  
€ 24.024 χιλ. και από το 51% της συμμετοχής στην συγγενή ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και λοιπά συνολικά εισοδήματα ποσού  
€ 3.778 χιλ. (αναλογία 51% επί των λοιπών εισοδημάτων της συγγενούς).

Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε € 983 χιλ. κατά την σύσταση και το πρώτο χρόνο λειτουργίας της 
Εταιρείας, συμπεριλαμβάνονται επίσης τα έξοδα εισαγωγής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή της Εταιρείας ανήλθαν σε € 0,12.

Σε επίπεδο ισολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας στις 31.12.2017 ήταν € 2.181 χιλ. Τα ίδια κεφάλαια 
διαμορφώθηκαν σε € 518.659 χιλ.

Η Εταιρεία εντός της χρήσης 2017 έλαβε δάνειο από την ΔΕΗ Α.Ε. ύψους € 831 χιλ. για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών της. Το ποσό του δανείου αποπληρώθηκε εντός της χρήσης 2017 από το προμέρισμα που δόθηκε από την 
συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στις 12.10.2017, βάσει της υπ’ αριθμ. 45 απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο 
στις 21 Αυγούστου 2017. 

Το ποσό που εκταμιεύθηκε στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αντιστοιχεί στην συμμετοχή της Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Συμμετο-
χών επί του 50% των καθαρών κερδών του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. βάσει λογιστικής κατάστασης που κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ για 
το α’ τρίμηνο 2017. Το μέρισμα για την χρήση 2017 τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
που θα γίνει εντός του 2018.

Οι αμοιβές των μελών της Διοίκησης της Εταιρείας, κατά την χρήση 01.02 - 31.12.2017 ανήλθαν σε € 40 χιλ. 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 € 14 χιλ. τα οποία αποτελούνται κυρίως από 
έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λογισμικά προγράμματα στο πλαίσιο της λειτουργίας της Εταιρείας.

  2 | ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

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 Εται-
ρείας. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας μέσω της παρακολούθησης και προγραμματισμού των ταμεια-
κών της ροών, και δρα κατάλληλα μέσω της εξασφάλισης κατά το δυνατόν επαρκών πιστωτικών ορίων και ταμειακών 
διαθεσίμων. Η εταιρεία έλαβε προμέρισμα εντός του 2017 από τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. το οποίο επαρκεί για την κάλυψη των 
χρηματοοικονομικών αναγκών της και έχει επενδυθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Επίσης εντός της χρήσης 2018 αναμένεται να λάβει μέρισμα (επιπλέον του εισπραχθέντος προμερίσματος στη χρήση 

2017) από την συγγενή εταιρεία ύψους περίπου € 12 εκ.

  3 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία λόγω της φύσης της δραστηριότητας της δεν εγείρει περιβαλλοντικά ζητήματα.

  4 | ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρείας. Η 
Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθε-
ση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά 
λαμβάνονται υπόψη στις αναθέσεις καθηκόντων ευθύνης διοικητικών στελεχών είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η 
θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου. 

Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλή-
λου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημι-
ουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής. Η πολιτική της Εταιρείας, στον τομέα αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες 
Αρχές του ΟΟΣΑ ή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO).

α)  Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας 
ή και άλλων πτυχών)

Η Εταιρεία στις 31.12.2017 απασχολούσε, ως τακτικό προσωπικό, 3 εργαζομένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών 
και πάγια πολιτική της Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλου, θρη-
σκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών. 

Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα.

β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. 

γ) Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη προϋπόθεση 
στην λειτουργία της Εταιρείας. Η Εταιρεία διαθέτει « τεχνικό ασφαλείας» σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Η Εταιρεία διατηρεί στους χώρους εργασίας υλικά (φάρμακα, επιδέσμους κ.λπ.) «πρώτων βοηθειών».
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  5 |  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΧΔΕ) & ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕωΝ 
(ΜΧΔΕ) ΚΑΙ ΠΡΟΣθΕΤΕΣ ΕξΗΓΗΣΕΙΣ 

Παρακάτω αναφέρονται οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες που χρησιμοποιεί η εταιρεία:

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις είναι οι πρώτες που δημοσιεύει η εταιρεία από την ημερομηνία σύστασης της 
που ήταν η 01.02.2017 και δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία αναφοράς για την προηγούμενη χρήση.

  6 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕξΕΛΙξΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Προοπτικές για το 2018

Δεδομένης της φύσης των δραστηριοτήτων αλλά και της υγιούς χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας για το 
2018, 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.

  7 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝωΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥξΗΣ

Η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης για την χρήση 2017.

  8 |  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙωΝ ΜΕΤΟΧωΝ ΟΠωΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΑΡθΡΟΥ 16 ΤΟΥ ΚΝ. 2190/1920

Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια της χρήσης 2017.

  9 |  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα. 

ΔΕΙκΤηΣ ΟΡΙΣΜΟΣ 2017

EBITDA Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων 23.051 

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
0,60

Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας
Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
0,60

Ταμειακή Ρευστότητα
Χρηματικά Διαθέσιμα 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 
0,58

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)
Κέρδη μετά από Φόρους
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

5%

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROA)
Κέρδη μετά από Φόρους

Σύνολο Ενεργητικού
5%

Απόδοση του Απασχολούμενου 
Κεφαλαίου (ROCE)

Κέρδη προ Τόκων και Φόρων
Σύνολο Ενεργητικού - Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4%

10 | ΧΡΗΣΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤωΤΙΚωΝ ΜΕΣωΝ»

Η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 51% στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και κατέχει 232 εκατομμύρια μετοχές, σχετική αναφορά για 
τους κινδύνους της συμμετοχής αυτής γίνεται ανωτέρω στην παρ. 2 για τον κίνδυνο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

11 | ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2017 εκταμιεύθηκε δάνειο από την ΔΕΗ Α.Ε. ποσού € 831 χιλ. το οποίο και εξο-
φλήθηκε εξ ολοκλήρου εντός της χρήσης 2017.

Δεν υπάρχουν λοιπές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

12 | ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017

• Στις 19.06.2017 η εταιρεία εισήχθη στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

• Η εταιρεία έλαβε προμέρισμα ύψους € 3.730 χιλ. εντός της χρήσης 2017 από την συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

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.

Για την χρήση 2017 δεν θα γίνει διανομή μερίσματος, καθώς τα κέρδη της χρήσης 2017 προκύπτουν εξ αποτιμήσεως 
της συμμετοχής μας στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ως μη πραγματοποιηθέντα κέρδη δεν προτείνεται να διανεμηθούν. Εντού-
τοις, το 2018 και μετά την έγκριση της διάθεσης των κερδών της χρήσης 2017 από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 
συγγενούς ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η Διοίκηση προτίθεται να προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, την διανομή του 
μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού, ήτοι το 50% του μερίσματος που θα λάβει από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως προμέρισμα.

13 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 α) Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ύψος των € 491.840 χιλ. διαιρούμενο σε 232.000.000 κοινές 
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,12 η κάθε μια και είναι ολοσχερώς κατεβλημένο. Όλες οι μετοχές της 
Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό της Εταιρείας και 
καθορίζονται από το Νόμο.

Η εταιρεία την 31.12.2017 δεν κατείχε ίδιες μετοχές.

 β) Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της 
περιορισμοί στη μεταβίβαση τους.

 γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές

Kατά την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2017 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 Α.Ε. με ποσοστό 51,1% (118.605.114 μετοχές).
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•  Η SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTOR LLP με ποσοστό 12.9% (30.014.813 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 Value Equity Trust.

 δ) Μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου στους κατόχους τους.

 ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου

Δεν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.

στ) Συμφωνίες μεταξύ μετόχων της Εταιρείας

Δεν υφίστανται συμφωνίες μετόχων, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της Εται-
ρείας ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.

 ζ)  Κανόνες για το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για την τροποποί-
ηση του Καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920

Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του, δεν διαφοροποιούνται από τις προβλέψεις των 
διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920.

 η)  Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών, για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ίδιων 
μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920

Η Εταιρεία κατά την λήξη της κλειόμενης χρήσης δεν κατείχε ίδιες μετοχές.

 θ)  Σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η Εταιρεία και οι οποίες τίθεται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν 
σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης

Δεν υφίστανται συμφωνίες οι οποίες έχουν τεθεί σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής του 
ελέγχου της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

  ι)  Σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η Εταιρεία με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
ή με το προσωπικό της

Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, 
οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο 
λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Ιάσων Ρουσόπουλος
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η παρούσα Έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας περιέχει πληροφορίες αναφορικά με τα ζητήματα της του άρ-
θρου 43ββ του Κ.Ν. 2190/1920 κατά την ημερομηνία αναφοράς της 31.12.2017.

α | ΚωΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Η Εταιρεία, με σκοπό την προώθηση της εταιρικής διακυβέρνησης, έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Δια-
κυβέρνησης (εφεξής ο «Κώδικας») όπως αυτός διαμορφώθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, 
πρωτοβουλία της ΕΧΑΕ και του Σ.Ε.Β., και τον οποίο χρησιμοποιεί σαν σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση των πρακτι-
κών εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τους υποχρεωτικούς κανόνες που ορίζονται 
από τη σχετική νομοθεσία που επιβάλλει τη συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο 
Διοικητικό Συμβούλιο, την υιοθέτηση κανονισμού λειτουργίας καθώς και σύσταση επιτροπής ελέγχου για την εποπτεία 
της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου γενικότερα (Ν. 4449/2017 όπως ισχύει). 

Ο Κώδικας είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.admieholding.gr

Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις γενικές αρχές αυτού του Κώδικα.

β | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣωΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝωΝ

1. Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας περιλαμβάνει τις πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές που εφαρμόζει 
η Εταιρεία για την διασφάλιση της επίτευξης των εταιρικών της στόχων, την προστασία και παρακολούθηση των περι-
ουσιακών της στοιχείων και την διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται 
με ευθύνη του Δ.Σ. και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. 

Στο παραπάνω πλαίσιο, το Δ.Σ. έχει θεσμοθετήσει διαδικασίες και πολιτικές για τον ορθό έλεγχο και καταγραφή των 
εσόδων και δαπανών καθώς και την παρακολούθηση της κατάστασης και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων της Εταιρείας και των συμμετοχών της σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., την εταιρική και τη φορολογική 
νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή αποτύπωση της οικονομικής θέσης και των επιδόσεών της μέσω των οι-
κονομικών καταστάσεων, εκθέσεων του Δ.Σ. και της κατάστασης επενδύσεων. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της 
Εταιρείας έχει ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την εξέταση της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
για να διαπιστώσει εάν το υπάρχον σύστημα παρέχει ικανοποιητική διασφάλιση ότι οι αντικειμενικοί στόχοι και επιδι-
ώξεις της Εταιρείας θα εκπληρωθούν αποτελεσματικά και οικονομικά. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού παρέχει 
στην διοίκηση αναλύσεις, αξιολογήσεις, προτάσεις, συμβουλές και πληροφορίες για τις ελεγχθείσες δραστηριότητες. 

2. Διαχείριση κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι διαδικασίες και οι πολιτικές για τη διαχείριση κινδύνων σχεδιάζονται από τον υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφω-
σης και Διαχείρισης Κινδύνων σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν τεθεί από το Δ.Σ., οι οποίοι μεταξύ 
άλλων στοχεύουν στον έλεγχο και την ορθή καταγραφή των εσόδων και δαπανών καθώς και την παρακολούθηση 
της κατάστασης και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και των συμμετοχών της 
σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., την εταιρική και την φορολογική νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή αποτύπωση της 
οικονομικής θέσης και των επιδόσεών της μέσω της ετήσιας οικονομικής Έκθεσης και των ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων. Στις διαδικασίες και πολιτικές αυτές, οι οποίες εφαρμόζονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: Η εφαρμογή συγκεκριμένων λογιστικών αρχών και παραδοχών και η διαδικασία 
παρακολούθησης της τήρησής τους από ανεξάρτητους ελεγκτές και εκτιμητές. Η σύνταξη προϋπολογισμών και η 
παρακολούθηση της υλοποίησης τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων μέσω αναφορών προς το Δ.Σ. Η τήρηση των 
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βιβλίων της Εταιρείας σε αξιόπιστο μηχανογραφικό σύστημα με την παράλληλη εφαρμογή κανόνων ασφαλείας και 
περιορισμού πρόσβασης σε αυτά. Η έγκριση των εσόδων και δαπανών, η παρακολούθηση της τήρησης των όρων 
που αφορούν τις σχετικές συμβάσεις και η έγκριση των παραστατικών και πληρωμών. Η παρακολούθηση και ανα-
φορά των συναλλαγών, απαιτήσεων και υποχρεώσεων με συνδεδεμένα μέρη. Για τον έλεγχο της αποδοτικότητας των 
διαδικασιών αυτών, το Δ.Σ. υποστηρίζεται από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου μέσω τακτικών ελέγχων, και ανα-
λύσεων των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας στα πλαίσια της προσπάθειας για την βελτίωση των υφιστάμενων 
πολιτικών και διαδικασιών.

Γ | ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕξΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤωΝ ΜΕΤΟΧωΝ 

Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, συγκαλούμενο από το ΔΣ και δικαιούμενο να αποφασίζει για 
κάθε εταιρική υπόθεση, στο οποίο δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσι-
οδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη διαδικασία. Το ΔΣ διασφαλίζει ότι η προετοιμασία 
και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων 
των μετόχων, οι οποίοι ενημερώνονται για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, των δικαιωμάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση. 

Αναλυτικότερα σχετικά με την προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3884/2010, 
η Εταιρεία αναρτά στο ιστότοπο της είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες 
σχετικά με:

• την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, 

•  τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εισαγωγής θεμάτων 
στην ημερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και των προθεσμιών εντός των οποίων τα δικαιώματα αυτά 
μπορούν να ασκηθούν,

•  τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης μέσω πληρεξουσίου και τα χρησιμοποιούμενα έντυπα για 
ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου, 

•  την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων των αποφάσεων προς συζήτη-
ση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων,

•  (εφόσον υπάρχει θέμα εκλογής μελών) τον προτεινόμενο κατάλογο υποψήφιων μελών του ΔΣ και τα βιογραφικά 
τους και 

• το συνολικό αριθμό των μετοχών των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της σύγκλησης.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Πρόεδροι των επιτροπών του ΔΣ παρίστανται στη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί θεμάτων που τίθενται 
προς συζήτηση και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι μέτοχοι. Επιπλέον, στη Γενική Συνέλευση οφείλει να 
παρίσταται και ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. 

Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ΔΣ, ή όταν κωλύεται αυτός, ο 
νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα, εκτελεί προσωρινά αυτός, που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Μετά την επικύ-
ρωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο, 
το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έναν γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Ο Πρόεδρος της Γενικής 
Συνέλευσης πρέπει να διαθέτει επαρκή χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων από τους μετόχους. Στη Γενική Συνέλευση 
της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος που εμφανίζεται με την ιδιότητα αυτή στα αρχεία 
του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει 
τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. 

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο εφόσον το επιθυμεί. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις προβλέψεις του καταστατικού της Εταιρείας. Το αργότερο 

εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης καθίστανται διαθέσιμα στον ιστότοπο της Εταιρείας 
τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν 
έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι αυτές, το συνολικό αριθμό έγκυρων 
ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών. Περαιτέρω, περίληψη 
των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθίσταται διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Δ |  ΣΥΝθΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤωΝ ΑΛΛωΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚωΝ Η ΕΠΟΠΤΙΚωΝ ΟΡΓΑΝωΝ Η ΕΠΙΤΡΟΠωΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ 

Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του ΔΣ είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικο-
νομικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Το ΔΣ είναι αρμόδιο να αποφασίζει 
για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του 
σκοπού της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού της Εταιρείας, και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς 
και εξωδίκως.

Το ΔΣ μπορεί να αναθέτει, ολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε έναν ή περισσότερους από τους 
υπαλλήλους της Εταιρείας ή εν γένει σε τρίτα πρόσωπα/μη μέλη αυτού τις εξουσίας του, εκτός εάν άλλως ορίζεται από 
τις διατάξεις του νόμου. Τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ μπορούν να υποβάλλουν, ο καθένας χωριστά ή από κοινού, αναφο-
ρές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του ΔΣ προς την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εφόσον το κρίνουν ανα-
γκαίο. Το ΔΣ ορίζει τον Εσωτερικό Ελεγκτή της Εταιρείας, ο οποίος εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. Τα μέλη του 
ΔΣ της Εταιρείας οφείλουν να συνεργάζονται με τον Εσωτερικό Ελεγκτή και να του παρέχουν πληροφορίες και, γενικά, 
να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο του. Η διοίκηση της Εταιρείας οφείλει να παρέχει στον Εσωτερικό Ελεγκτή όλα 
τα απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση του έργου του.

Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ 

Η Εταιρεία διοικείται από το ΔΣ, που αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την 
πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Τα μέλη του 
ΔΣ, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Το ΔΣ αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται 
και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Το ΔΣ μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Δι-
ευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του καθορίζοντας, συγχρόνως, και τις αρμοδιότητές τους, καθορίζει δε και εξου-
σιοδοτεί τα πρόσωπα που υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας δεσμεύοντας αυτήν. Ο Πρόεδρος 
του ΔΣ διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των 
αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του ΔΣ, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

 Αν κενωθούν για οποιονδήποτε λόγο θέσεις μελών ΔΣ και δεν είναι εφικτή η αναπλήρωσή τους από τα εκλεγέντα από 
τη Γενική Συνέλευση αναπληρωματικά μέλη, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν τον ή 
τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. 

Το ΔΣ της Εταιρείας αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Ειδικότερα: (α) Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται 
αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα της διοίκησης της Εταιρείας και έχουν την εξουσία διαχείρισης και 
εκπροσώπησής της. Το έργο των εκτελεστικών μελών του ΔΣ είναι η ενασχόληση με τα καθημερινά θέματα διοίκησης 
της Εταιρείας. Το ΔΣ, με αποφάσεις του, μπορεί να τους αναθέτει συγκεκριμένους τομείς δράσης. Τα μέλη αυτά μπορούν 
να προΐστανται υπηρεσιών και να επικουρούν σε γενικές γραμμές το Διευθύνοντα Σύμβουλο στο έργο του. (β) Τα μη 
εκτελεστικά μέλη δεν έχουν διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία. Είναι επιφορτισμένα γενικά με την προαγωγή 
όλων των εταιρικών ζητημάτων, αλλά δεν ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διαχείρισης. Μετέχουν σε συμβούλια, 
επιτροπές, ομάδες, καθώς και σε άλλα συλλογικά όργανα της Εταιρείας. 
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Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1/3 του συνο-
λικού αριθμού των μελών. Τουλάχιστον δύο (2) εκ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να είναι ανεξάρτητα κατά τους 
κανόνες του αρ. 4 παρ.1 του ν. 3016/2002. Για τον έλεγχο της ανεξαρτησίας, η Εταιρεία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη 
συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ, 7 οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
που εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ. 

Η ιδιότητα των μελών του ΔΣ ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το ΔΣ, ενώ τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική 
Συνέλευση. Εάν εκλεγεί από το ΔΣ προσωρινό μέλος, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, σε αναπλήρωση άλλου ανε-
ξάρτητου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιοδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι 
και αυτό ανεξάρτητο. Το πρακτικό του ΔΣ, στο οποίο ορίζεται η ιδιότητα του κάθε μέλους του ΔΣ ως εκτελεστικού, μη 
εκτελεστικού ή εκλέγεται προσωρινό ανεξάρτητο μέλος σε αντικατάσταση άλλου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιον-
δήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, υποβάλλεται, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η σημερινή σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας, όπως διαμορφώθηκε από την απόφαση του Δ.Σ. της 28.02.2018, είναι:

1. Ιάσων Ρουσόπουλος - Πρόεδρος

2. Ιωάννης Μάργαρης - Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

3. Ελένη Ζαρίκου - Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. Καρακατσάνης Κωνσταντίνος - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 

5. Δαρούσος Ευάγγελος - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με στόχο την υποστήριξη του ΔΣ στα καθήκοντά του σχετικά με τη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη 
επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Συγκροτείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002. Ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία. 

Τουλάχιστον ένα (1) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή δια-
θέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή 
γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., συγκροτούν την τριμελή επιτροπή ελέγχου, η σύνθεση της οποίας έχει διαμορφωθεί 
από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28.02.2018 και αποτελείται από τους:

Ευάγγελος Δαρούσος - Πρόεδρος 

Ελένη Ζαρίκου - Μέλος

Κωνσταντίνος Καρακατσάνης - Μέλος

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει σκοπό τον συντονισμό των εποπτικών καθηκόντων του Δ.Σ. αναφορικά με την ευθύνη του 
απέναντι στους μετόχους, επενδυτές και λοιπούς εταίρους για την διασφάλιση της ακεραιότητας και αξιοπιστίας των 
οικονομικών καταστάσεων, την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων, την απο-
τελεσματικότητα και γενικότερη απόδοση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και τέλος την τήρηση των 
νόμων και λοιπών ρυθμιστικών διατάξεων καθώς και του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας της Εταιρείας. Η επιτροπή 
ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε τρίμηνο και ακολούθως ενημερώνει το Δ.Σ. για θέματα της αρμοδιότητάς της. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕξΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Eταιρείας 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚθΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤωΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚωΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕωΝ 

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΝωΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧωΝ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις 
καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως 
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγημα-
τικές πληροφορίες.

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη 
χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας ΑΝωΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧωΝ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρη-
ματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελλη-
νική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής 
μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία καθ’ 
όλη τη διάρκεια του διορισμού μας σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου 
Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις 
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις 
δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα 
Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση 
για τη γνώμη μας.

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου 

Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν εξέχουσας σημασίας 
στον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσεως. Τα θέματα αυτά και οι σχετιζόμενοι 
κίνδυνοι ουσιώδους ανακρίβειας αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως 
σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη για τα θέματα αυτά.

Σημαντικότερο θέμα ελέγχου Αντιμετώπιση ελεγκτικού θέματος

Την 31.12.2017 η λογιστική αξία των συμμετοχών σε 
συγγενείς εταιρείες (ή οντότητες) στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις ανέρχεται σε ποσό € 519.572 χιλ. περίπου 
και αποτελεί το σύνολο σχεδόν του μη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού.

Η διοίκηση της εταιρείας αναγνωρίζει την επένδυση 
στη συγγενή εταιρεία με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 28. Το πρότυπο αυτό προβλέπει ότι 
η επένδυση σε μια συγγενή επιχείρηση καταχωρίζεται 
αρχικά στο κόστος κτήσης και η λογιστική αξία αυξάνεται 
ή μειώνεται για να καταχωρήσει το μερίδιο του επενδυτή

Ο έλεγχός μας μεταξύ των άλλων εστιάστηκε και στα 
ακόλουθα θέματα:

-  Αξιολογήσαμε τις πληροφορίες και τα δεδομένα που 
εξέτασε η διοίκηση σχετικά με την αναγνώριση της 
συμμετοχής στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τη 
μέθοδο της καθαρής θέσης, εφαρμόζοντας τις οδηγίες 
του ΔΛΠ 28.

-  Επαναϋπολογίσαμε το μερίδιο της εταιρείας στα κέρδη 
της συγγενούς το οποίο αναγνωρίστηκε στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος για τη χρήση 
που έληξε την 31.12.2017. 
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Σημαντικότερο θέμα ελέγχου Αντιμετώπιση ελεγκτικού θέματος

στα κέρδη ή τις ζημίες της εκδότριας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) μετά 
την ημερομηνία της απόκτησης. Το μερίδιο του επενδυτή 
επί του κέρδους ή της ζημίας της εκδότριας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) 
περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του επενδυτή. 

Η περιοχή αυτή θεωρήθηκε σημαντική για τον έλεγχό 
μας λόγω του ύψους των συμμετοχών στο σύνολο των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του ύψους του 
εσόδου που προέρχεται από τη συμμετοχή της εταιρείας 
στα αποτελέσματα της συγγενούς.

Πληροφορίες σχετικά με τις λογιστικές πολιτικές της 
εταιρείας για τις συμμετοχές σε συγγενείς περιγράφονται στις 
σημειώσεις 2.6 και 3 της ετήσιας οικονομικής Έκθεσης.

-  Αξιολογήσαμε την επάρκεια και την καταλληλόλητα 
των γνωστοποιήσεων στις σημειώσεις 2.6 και 3 των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης 
του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών 
Απαιτήσεων”, στις Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στην προβλεπόμενη από το Ν. 3556/2007 Ετήσια 
Οικονομική Έκθεση, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την Έκθεση ελέγχου επί αυτών.

Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη 
γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες 
πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις χρηματο-
οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. 
Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις 
άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με 
το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με 
τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας 
της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητές της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετί-
ζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και 
εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τις δραστηριότητές της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστι-
κή εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’ αυτές τις ενέργειες.

Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 ν.4449/2017) της Εταιρείας έχει την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής 
αναφοράς της Εταιρείας.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο 
τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε Έκθεση 
ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι 
εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα 
εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και 
θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές 
αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελ-
ματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

•  Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται 
είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους 
αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο 
κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε 
λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις 
ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

•  Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασι-
ών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων 
εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

•  Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστι-
κών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. 

•  Αποφαινόμαστε για την καταλληλότατα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότη-
τας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή 
συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δρα-
στηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην Έκθεση ελεγκτή να 
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστο-
ποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια 
που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της Έκθεσης ελεγκτή. ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν 
ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

•  Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμ-
βανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις 
υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

•  Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιά-
γραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων 
στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις 
δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε προς αυτούς όλες τις σχέσεις και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να 
θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και τα σχετικά μέτρα προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση.

Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουμε τα θέματα εκείνα που ήταν 
εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου και ως εκ τούτου απο-
τελούν τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου. 

ΕΚθΕΣΗ ΕΠΙ ΑΛΛωΝ ΝΟΜΙΚωΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚωΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕωΝ

 1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβου-
λίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην Έκθεση αυτή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (μέρος Β), σημειώνουμε ότι:

α.  Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία 
παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920.

β.  Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ και δ’) του άρθρου 43ββ του κ.ν. 2190/1920 
και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 
31.12.2017.
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γ.  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία ΑΝωΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧωΝ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοι-
κητικού της Συμβουλίου”.

2. Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου

Η γνώμη μας επί των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι συνεπής με τη Συμπληρωματική Έκθεσή μας 
προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που προβλέπεται από το άρθρο 11 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) αριθ. 537/2014.

3. Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών

Δεν παρείχαμε στην Εταιρεία μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 ή λοιπές επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες. 

4. Διορισμός Ελεγκτή

Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας με την υπ αριθμ. 38194/31-1-2017 συμβολαι-
ογραφική πράξη σύστασης της Εταιρείας.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2018

Βασίλειος Εμμ. Πατερομιχελάκης

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14421

Παναγιώτης Β. Τριμπόνιας

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14941

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.
Μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

Ο Ρ Κ Ω Τ Ο Ι  Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ε Σ
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EΝΕΡΓηΤΙκΟ Σημ. 31.12.2017

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσώματα πάγια 5.1 5

Άυλα περουσιακά στοιχεία 5.2 9

Επένδυση που λογιστικοποιείται με την μέθοδο της καθαρής θέσης 3 519.572

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 11 561

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 520.147

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Λοιπές απαιτήσεις 11 79

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12 2.181

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.260

Σύνολο ενεργητικού 522.408

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΙΔΙΑ κΕΦΑΛΑΙΑ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 13 491.840

Λοιπά αποθεματικά 14 3.778

Κέρδη εις νέο 23.041

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 518.659

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 15 18

Έσοδα επόμενων χρήσεων 16 3.731

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 3.749

Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων 522.408

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ θΕΣΗΣ
(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

Σημ. 01.02.2017 - 31.12.2017

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

3 24.024

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕξΟΔΑ

 Αμοιβές προσωπικού 4 (129) 

 Αποσβέσεις 5 (2) 

 Παροχές τρίτων 6 (8) 

 Αμοιβές τρίτων 7 (255) 

 Φόροι - τέλη 8 (33) 

 Λοιπά έξοδα 10 (547) 

Κέρδη προ φόρων & χρημ/κών αποτελεσμάτων 23.049

Χρηματοοικονομικά έξοδα 9 (19)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 9 11

Καθαρά κέρδη χρήσης 23.041

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Μερίδιο αναλογιστικών κερδών σε επενδύσεις 
που λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης 

3 3.778

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης, μετά από φόρους 3.778

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους 26.819

Κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή € 0,12

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤωΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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01.02.2017 - 31.12.2017 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κέρδη προ φόρων 23.041

Προσαρμογές για:
- Αποσβέσεις παγίων και ασώματων ακινητοποιήσεων  
- Κέρδη από ποσοστό συμμετοχής σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ΑΔΜΗΕ 51%)

2
(24.024)

Χρεωστικοί τόκοι 19

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης (962)

(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων (640)

Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων 18

Καθαρές ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες (1.584)

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων (16)

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (16)

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Είσπραξη μετοχικού κεφαλαίου από ΔΕΗ 70

Είσπραξη δανείου από ΔΕΗ 831

Είσπραξη προμερίσματος από συγγενή ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 3.731

Αποπληρωμή δανείου σε ΔΕΗ (831)

Πληρωμή τόκων δανείου (19)

Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 3.781 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων 2.181

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, έναρξης Χρήσης  -   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τέλους Χρήσης 2.181

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚωΝ ΡΟωΝ
(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

ΜΕΤΟΧΙκΟ
κΕΦΑΛΑΙΟ

ΛΟΙΠΑ
ΑΠΟθΕΜΑΤΙκΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΙΣ ΝΕΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ
κΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπόλοιπο 01.02.2017 - - - -

Καθαρά κέρδη χρήσης - - 23.041 23.041

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Μερίδιο αναλογιστικών κερδών 
από επένδυση με την μέθοδο 
της καθαρής θέσης

- 3.778 - 3.778

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης 
μετά από φόρους

3.778 3.778

Συγκεντρωτικά συνολικά 
αποτελέσματα χρήσης 

3.778 23.041 26.818

Eισφορά σε μετρητά 70 - - 70

Εισφορά εις είδος 491.770 - - 491.770

Υπόλοιπο 31.12.2017 491.840 3.778 23.041 518.658

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙωΝ ΚΕΦΑΛΑΙωΝ
(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

 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 Μηλιώνη 8, Αθήνα. Η εταιρεία εποπτεύεται ως προς την τήρηση της νομοθεσίας 
της Κεφαλαιαγοράς και των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης περαιτέρω εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης 
αναφορικά με την τήρηση του Κ.Ν. 2190/1920 και 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.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 η συμμετοχή στην λειτουργία νομι-
κών προσώπων. 

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

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

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις είναι οι πρώτες που δημοσιεύει η εταιρεία από την ημερομηνία σύστασης της που 
ήταν η 01.02.2017 και δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία αναφοράς για την προηγούμενη χρήση.

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ημερομηνία εισαγωγής της Εταιρείας στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών είναι η 19.06.2017.

Kατά την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2017 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 Α.Ε. με ποσοστό 51,1% (118.605.114 μετοχές).

•  Η SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTOR LLP με ποσοστό 12.9% (30.014.813 μετοχές), η οποία έχει την ιδιότη-
τα 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 Value Equity Trust.

•  Λοιποί μέτοχοι με ποσοστό 36% (83.380.073 μετοχές).

Οι οικονομικές καταστάσεις της μη εισηγμένης συγγενούς Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναρτώνται στην διεύθυνση του δια-
δικτύου της Εταιρείας www.admie.gr

Η παρούσα ετήσια οικονομική Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 
26 Μαρτίου 2018. Είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας www.admieholding.gr
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  2 | ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤωΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚωΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕωΝ

  2.1   ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα ετήσια χρηματοοικονομική πληροφόρηση καλύπτει την χρήση από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμ-
βρίου 2017. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με εκείνα τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») που είτε είχαν εκδοθεί και ίσχυαν την χρήση σύνταξης αυ-
τής της ετήσιας οικονομικής Έκθεσης (Δεκέμβριος 2017), είτε είχαν εκδοθεί και είχαν πρόωρα υιοθετηθεί. 

Οι παρούσες 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 στρογγυλοποιού-
νται στην πλησιέστερη χιλιάδα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τυχόν διαφορές στους πίνακες οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις.

  2.2   ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 έχουν συνταχθεί σύμ-
φωνα 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.

  2.3   ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι εξελίξεις κατά την διάρκεια κυρίως του έτους 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά 
με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας το 2016 ως σήμερα, διατηρούν 
το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο.

Ειδικότερα κατά το πρώτο εξάμηνο και ως αποτέλεσμα των αβεβαιοτήτων στο εσωτερικό οικονομικό περιβάλ-
λον κυρίως σε ότι αφορά την έκβαση των διαπραγματεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σημειώθηκαν σημαντικές 
εκροές καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα, οι οποίες οδήγησαν στην επιβολή περιορισμών στην κίνηση 
κεφαλαίων και τραπεζικής αργίας.

Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, εξακολουθούν να υφίστανται έως την ημερομηνία εγκρίσεως των Χρη-
ματοοικονομικών Καταστάσεων ενώ οι επιμέρους διατάξεις εφαρμογής τους τροποποιούνται κατά περίπτωση 
με την έκδοση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.

Παρότι καθυστέρησε το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης του τρίτου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρ-
μογής το οποίο οδήγησε σε υφεσιακού χαρακτήρα δημοσιονομικά μέτρα, επιβαρύνοντας με πρόσθετους άμε-
σους και έμμεσους φόρους τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τα βασικά δημοσιονομικά μεγέθη της ελληνικής 
οικονομίας για το 2016 παρουσίασαν σταθεροποιητικές τάσεις. Το 2018 πλέον η πορεία της τέταρτης και τελευ-
ταίας αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος είναι ικανοποιητική. Η μικρή μετακίνηση από τον αρχικό προ-
γραμματισμό, έχει μικρή μόνο επίπτωση στην όλη διαδικασία τερματισμού του τρίτου ελληνικού προγράμματος 
στις 20 Αυγούστου του 2018.

Με βάση τα ανωτέρω, εκτιμάται ότι υπάρχει ομαλοποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηρι-
οποιείται η Εταιρεία. Λαμβάνοντας επίσης υπ’ όψη τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του ομίλου, 
καθώς και την υγιή χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν καθυστερήσεις στην αξιολόγηση του 
ελληνικού προγράμματος δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά, η 
Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβά-
νονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις 
δραστηριότητες της Εταιρείας.

  2.4   ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για 
τις ετήσιες λογιστικές Χρήσης που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2017 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρ-
μογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω:

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2017

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημίες”

Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημίες που έχουν προκύψει από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται 
στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές Χρήσης που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2017. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές κατα-
στάσεις της Εταιρείας.

ΔΛΠ 7 Καταστάσεις ταμιακών ροών (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις” 

Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των χρημα-
τοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από χρημα-
τοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις που 
επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικο-
νομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων μεταβολών που προέρχονται από ταμειακές ροές και μεταβο-
λές μη ταμειακής φύσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές Χρήσης που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2017.

Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες Χρήσης που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από 
την Εταιρεία (ή και τον Όμιλο)

ΔΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την ταξινό-
μηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 
και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9.Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνο-
λικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοι-
χείων. Εκτός από τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία (και ο Όμιλος) βρίσκεται 
(βρίσκονται) στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9, καθώς η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου 
στο μέλλον μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές της (του) καταστάσεις.

Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές χρήσης που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεμβρίου 2016.

Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9, καθώς η εφαρμογή του εν λόγω προ-
τύπου στο μέλλον μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» αποτελεί το νέο πρότυπο 
που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων επί του προτύπου 
που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές Χρήσης που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018.

Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31.
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Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια 
σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών 
του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα 
εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων 
μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες 
της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών 
στοιχείων). θα απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των 
εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοι-
χείων σύμβασης και των υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το 
ΔΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεμβρίου 2016.

Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15, καθώς η εφαρμογή του εν λόγω 
προτύπου στο μέλλον μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.

Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 
δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν 
λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης 
σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και 
πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η τροποποίηση (δεν) αναμένεται να έχει (σημαντική) επίπτωση στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Ομίλου) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Η τρο-
ποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες Χρήσης που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2018 και υιοθετήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017.

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4»

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 4 ώστε να αντιμετωπιστούν οι 
ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προτύπου χρηματοοικονομικών μέσων (ΔΠΧΑ 9), πριν 
από την εφαρμογή του νέου τροποποιημένου από το συμβούλιο ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προ-
σεγγίσεις: επικάλυψη και αναβολή. Το τροποποιημένο πρότυπο θα:

•  δίνει την δυνατότητα στις εταιρείες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνο-
λικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζημία, την αστάθεια (ή τις τυχόν αποκλίσεις) που μπορεί να προκύψει (ουν) 
όταν το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και

•  παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται με τις ασφάλειες, μια 
προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 μέχρι το 2021. Οι οντότητες οι οποίες θα αναβά-
λουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηματο-
οικονομικά μέσα.

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές Χρήσης που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3η Νοεμβρίου 2017.

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 
εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την 
ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρι-
σμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρε-
ώσεις 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 Χρήσης που ξεκινούν την 
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017.

Η εταιρεία εξετάζει την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 στις Χρηματοοικονομικές της Κα-
ταστάσεις.

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

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»

Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 4. 

To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των ασφα-
λιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης και πα-
ρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο ιστορικό κόστος αλλά 
στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση:

•  αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση επικαιροποι-
ημένες παραδοχές, 

•  προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των συμβάσεων και 

•  εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την έκδοση των 
ασφαλιστήριων συμβολαίων.

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές χρήσης που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021 και 
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Συμμε-
τοχές 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 ολό-
κληρο 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 ενεργη-
τικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αφορούν σε μια θυγατρική. Η 
τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές χρήσης που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν 
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλ-
λαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών” 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται 
από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις 
σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε 
συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία 
μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς 
τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογι-
κών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών 
και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές Χρήσης που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014 - 2016

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014 - 2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016, 
έχουν εφαρμογή σε Χρήσης που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρημα-
τοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς

Η τροποποίηση διαγράφει τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από το Προ-
σάρτημα Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι πλέον 
απαραίτητες.

Δ.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του σκοπού του προτύπου

Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι ορισμένες από τις γνωστο-
ποιήσεις, ισχύουν για τις συμμετοχές της οντότητας που έχουν ταξινομηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση, 
εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η τροποποίηση εφαρμόζε-
ται στις ετήσιες λογιστικές Χρήσης που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017. ως κατεχόμενα για πώληση, 
ως κατεχόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες».

ΔΛΠ 28 «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία»

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που κατέ-
χεται από μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης οντότητας που 
πληροί τις προϋποθέσεις να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη για κάθε 
μια επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση.

ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι μια οικο-
νομική οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και μόνο όταν, 
υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να 
πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του 
ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές Χρήσης που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και 
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές»

Η Διερμηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή την 
πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν 
η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική υποχρέωση 
που προκύπτει από την πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το 
σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με τη διερμηνεία, η ημερομηνία της συναλλαγής, για 
τον σκοπό του καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης των 
μη νομισματικών προπληρωμών του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν 
υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία της συναλλαγής καθορίζεται για 
κάθε πληρωμή ή είσπραξη.

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές χρήσης που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν 
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»

Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία), τις φορο-
λογικές βάσεις, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και 
τους φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς ορθότητα των φορολογικών χειρισμών 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται:

•  εάν οι φορολογικοί χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό την παραδοχή ότι οι 
έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών πληροφοριών,

•  η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), των 
φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποίητων πιστώσεων φόρου 
και των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές και 

•  η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις.

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές Χρήσης που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν 
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015 - 2017

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015 - 2017, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο τον Δεκεμβρίου του 2017, 
έχουν εφαρμογή σε Χρήσης που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρημα-
τοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρη-
σης που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίμηση των συμφερόντων που είχε 
προηγουμένως στην επιχείρηση αυτή. 

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι μια οντότητα που συμμετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού τον 
έλεγχο μιας κοινής επιχείρησης μπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της οποίας η 
δραστηριότητά αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συμφέροντα στην 
κοινή επιχείρηση που κατείχε προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ νέου.

ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος

Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει όλες 
τις φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων στα αποτελέσματα, στα άλλα συνολικά 
εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική συναλλαγή από την οποία 
προέκυψαν τα διανεμόμενα κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα. 

ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού στοι-
χείου παραμείνει σε εκκρεμότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιμο για την προοριζόμενη 
χρήση ή πώληση του, τότε το υπόλοιπο του δανεισμού αυτού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα κεφάλαια του 
γενικού δανεισμού κατά τον υπολογισμό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης.

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) « Χρηματοοικονομικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωμής με αρνητική αποζημίωση»

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 9 ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με χαρακτηριστικά προπληρωμής τα οποία επιτρέπουν ή απαιτούν 
από ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος σε μια σύμβαση είτε να εξοφλήσει είτε να εισπράξει αποζημίωση για τον πρό-
ωρο τερματισμό της σύμβασης, να μπορούν να αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω 
των λοιπών συνολικών εσόδων.

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές Χρήσης που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και 
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της 
ανωτέρω τροποποίησης στις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις.

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες»

Το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς 
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 9 
ισχύει μόνο για συμμετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα 
πρέπει να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 στα άλλα συμφέροντα σε συγγενείς και κοινοπραξίες, συμπεριλαμβανομένων 
των μακροπρόθεσμων συμφερόντων στα οποία δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, 
στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και κοινοπραξίες.
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Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές Χρήσης που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και 
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της 
ανωτέρω τροποποίησης στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της.

  2.5   ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών πληροφοριών απαιτεί από τη Διοίκηση να προβαίνει σε εκτιμήσεις, κρίσεις 
και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίη-
ση 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 μετα-
βάλει ουσιωδώς τα κονδύλια των Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, είναι οι εξής:

- Έλεγχος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

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 αποφά-
σεις 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 Α.Ε. και o τρόπος άσκησης αυτών των δικαιωμάτων, κα-
θορίζεται από τη Σύμβαση Μετόχων ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με το Νόμο 4389. Τα κύρια σημεία που καθορίζουν την 
άσκηση ελέγχου επί των σημαντικών δραστηριοτήτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. συνοψίζονται παρακάτω:

Σύνθεση και λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου («Δ.Σ.»): Το Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 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 Α.Ε. απαιτείται η παρουσία πέντε (5) μελών, με υποχρεωτική συμ-
μετοχή 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 προ-
ώθηση του σκοπού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., όπως για παράδειγμα την έγκριση των επιχειρηματικών σχεδίων και 
προϋπολογισμών, τη διάθεση σημαντικών στοιχείων, τη λήψη και χορήγηση σημαντικών δανείων και εγγυή-
σεων, τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ., την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και σύναψη μετατρέψιμων ομολογι-
ακών δανείων και άλλα.

Διορισμός βασικών διοικητικών στελεχών 

Διευθύνων Σύμβουλος: Η Εταιρεία ορίζει και παύει το Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ, με την προηγού-
μενη 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 Διευθύνο-
ντος 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 προ-
αναφερθέντος Ειδικού Συμβούλου Προσλήψεων, ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και ο Οικονομικός 
Διευθυντής υποδεικνύονται από την SGEL. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία διορίζει τον αναπληρωτή Οικο-
νομικό 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 Οικονο-
μικό Διευθυντή. Η Εταιρεία ορίζει και παύει το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., 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 Συμβού-
λου, αυτός καθορίζεται με τη βοήθεια εξωτερικού συμβούλου προσλήψεων και η Εταιρεία υποδεικνύει τον 
αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Οικονομικό Διευθυντή.

Ειδικά θέματα Γενικής Συνέλευσης («Γ.Σ.»)

Απαιτείται αυξημένη απαρτία κατ’ ελάχιστον 80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 
80% των παριστάμενων μετόχων για τη λήψη απόφασης Γ.Σ. επί σειράς θεμάτων μείζονος σπουδαιότητας 
όπως π.χ. την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, 
την τροποποίηση του καταστατικού ή των ειδικών θεμάτων Δ.Σ. και Γ.Σ., για τα οποία απαιτούνται αυξημένα πο-
σοστά 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 Α.Ε. 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 Α.Ε. 

Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά σε κάθε ημερομηνία αναφοράς την ύπαρξη ή μη ενδείξεων απομείωσης της 
συμμετοχής στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και αν τέτοιες ενδείξεις διαπιστωθούν, η συμμετοχή ελέγχεται για απο-
μείωση, όπως περιγράφεται στη Σημείωση 3. Η διοίκηση δεν θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης για 
την ημερομηνία αναφοράς 31.12.2017.

  2.6   ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Μετατροπή ξένων Νομισμάτων

Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης είναι το ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε 
ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες ίσχυαν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία αναφοράς προσαρμόζονται ώστε να αντα-
νακλούν 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 
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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 Χρή-
σης 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 περιλαμ-
βάνεται 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 ενδεί-
ξεων 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 περι-
ουσιακού στοιχείου προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας πώλησης του περιουσιακού 
στοιχείου ή της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (μετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης) και της αξίας 
λόγω χρήσης.

Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται σε επίπεδο εξατομικευμένου περιουσιακού στοιχείου, εκτός εάν το περιου-
σιακό στοιχείο αυτό δεν παράγει ταμειακές εισροές, οι οποίες να είναι ανεξάρτητες από αυτές άλλων περιουσι-
ακών στοιχείων ή ομάδας περιουσιακών στοιχείων. Όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου υπερ-
βαίνει 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 εκτι-
μήσεις της χρονικής αξίας του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιουσιακό 
στοιχείο. Η εύλογη αξία πώλησης (μετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης) προσδιορίζεται βάσει της τιμής του 
περιουσιακού στοιχείου σε ενεργή αγορά και αν δεν υπάρχει τέτοια, με την εφαρμογή μοντέλου αποτίμησης. Οι 
ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εξετάζεται το 
κατά πόσο ζημίες απομείωσης που είχαν αναγνωριστεί στο παρελθόν υφίστανται πλέον ή έχουν μειωθεί. Εάν 
υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, πραγματοποιείται επαναπροσδιορισμός του ανακτήσιμου ποσού του περιουσιακού 
στοιχείου. Ζημίες απομείωσης οι οποίες έχουν αναγνωριστεί στο παρελθόν αντιλογίζονται, μόνο σε περίπτωση 
όπου υπάρχουν αλλαγές στις εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του ανακτήσιμου ποσού 
από την αναγνώριση της τελευταίας ζημίας απομείωσης. 

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

Απαιτήσεις και δάνεια

Αφορά σε χρηματοοικονομικά προϊόντα με προσδιοριζόμενες ροές τα οποία δεν είναι εισηγμένα σε ενεργή αγο-
ρά. Αυτά τα στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
Κέρδη ή ζημίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή από-
μειώνονται, καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης.

Απομείωση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς τα δεδομένα αναφορικά με το αν η αξία ενός χρηματοοικονομι-
κού περιουσιακού στοιχείου ή μίας ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί. 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος

Εφόσον υφίστανται αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης απαιτήσεων και δανείων που αποτιμώνται στο αναπό-
σβεστο κόστος, (πχ. οικονομική κατάσταση του χρεώστη, δικαστικές αποφάσεις κλπ) το ποσό της ζημίας απο-
μείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και της παρούσας αξίας 
των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (μη συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών ζημιών που δεν έχουν 
πραγματοποιηθεί). Οι ταμειακές ροές προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του χρη-
ματοοικονομικού στοιχείου (το πραγματικό επιτόκιο που υπολογίστηκε κατά την αρχική αναγνώριση του στοι-
χείου). Το υπόλοιπο του στοιχείου αυτού μπορεί να απομειωθεί είτε μέσω διαγραφής είτε μέσω αναγνώρισης 
πρόβλεψης. Η τρέχουσα αξία του χρηματοοικονομικού στοιχείου μειώνεται μέσω χρησιμοποίησης πρόβλεψης 
και η ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης. Η Εταιρεία αρχικά εξετάζει εάν υφίστανται 
αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης σε επίπεδο εξατομικευμένων στοιχείων τα οποία θεωρούνται σημαντικά, 
ενώ τα στοιχεία τα οποία δεν θεωρούνται σημαντικά ομαδοποιούνται και εξετάζονται στο σύνολο τους. Σε περί-
πτωση που συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ύπαρξης απομείωσης για κάποιο συγκε-
κριμένο στοιχείο, ανεξάρτητα από την σημαντικότητα του, το στοιχείο αυτό συμπεριλαμβάνεται στην αξιολόγηση 
απομείωσης ομάδων περιουσιακών στοιχείων με παρόμοιους πιστωτικούς κινδύνους. Εξατομικευμένα χρημα-
τοοικονομικά στοιχεία τα οποία εξετάζονται για απομείωση και για τα οποία ζημίες απομείωσης συνεχίζουν να 
αναγνωρίζονται, δεν συμπεριλαμβάνονται σε ομαδοποιημένη εξέταση στοιχείων. Εάν σε μεταγενέστερη χρήση, 
το ποσό της απομείωσης μειωθεί και η μείωση αυτή μπορεί να συσχετισθεί με κάποιο γεγονός το οποίο έλαβε 
χώρα μεταγενέστερα της αναγνώρισης της ζημίας απομείωσης, το ποσό της ζημίας που αναγνωρίστηκε στο 
παρελθόν αντιλογίζεται. Μεταγενέστεροι αντιλογισμοί ζημιών απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 
χρήσης κατά τον βαθμό όπου το υπόλοιπο του στοιχείου δεν υπερβαίνει το αναπόσβεστο κόστος του κατά την 
ημερομηνία του αντιλογισμού.

Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις (ή κατά περίπτωση το μέρος μιας χρηματοοικονομικής απαίτησης ή το μέ-
ρος μίας ομάδας χρηματοοικονομικών απαιτήσεων) από-αναγνωρίζονται όταν (1) τα δικαιώματα για την εισροή 
ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει, (2) η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών πόρων από το 
συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού, αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρέωση προς τρίτους να τα εξοφλή-
σει πλήρως χωρίς σημαντική καθυστέρηση υπό την μορφή σύμβασης μεταβίβασης και (3) η Εταιρεία έχει μετα-
βιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού, ενώ παράλληλα είτε 
(α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή (β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους 
τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου. Όπου η Εταιρεία 
έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού, αλλά 
παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριμένου 
στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής της Εται-
ρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόμενη συμμετοχή, η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του μετα-
βιβαζόμενου στοιχείου, αποτιμάται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργη-
τικού και του μέγιστου ποσού που μπορεί η Εταιρεία να κληθεί να καταβάλλει. Όταν η συνεχιζόμενη συμμετοχή 
είναι υπό τη μορφή δικαιωμάτων αγοράς και/ή πώλησης επί του στοιχείου ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένου 
και δικαιωμάτων που διακανονίζονται ταμειακά), ο βαθμός συνεχιζόμενης εμπλοκής της Εταιρείας είναι η αξία 
του μεταβιβαζόμενου στοιχείου που δύναται η Εταιρεία να επαναγοράσει, με εξαίρεση την περίπτωση ενός δι-
καιώματος πώλησης του στοιχείου το οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόμενη συμμετοχή της 
Εταιρείας περιορίζεται στην χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του μεταβιβαζόμενου στοιχείου και της τιμής 
άσκησης του δικαιώματος.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυ-
πρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου.
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Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων

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

Έντοκα Δάνεια και Πιστώσεις

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

Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές, βάσει συμβάσεων ή τεκμαιρόμενες υπο-
χρεώσεις 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 υποχρεώ-
σεις δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότη-
τα 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 κερ-
δών της Εταιρείας, όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές δηλώσεις, καθώς και προβλέψεις για πρόσθετους 
φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύμφωνα με τους θεσμοθετη-
μένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές κατά την ημερομηνία κατάρτισης της Χρη-
ματοοικονομικής θέσης.

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις 
προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων μεταξύ της 
φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Αναβαλλόμε-
νες 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 φο-
ρολογικών ζημιών. Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στην περίπτωση που αυτή προκύ-
πτει 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 εισο-
δήματος 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 εγκρι-
θούν από το αρμόδιο όργανο της Γενικής Συνέλευσης. 

Μισθώσεις 

Ο καθορισμός του κατά πόσο μία συναλλαγή εμπεριέχει μίσθωση ή όχι βασίζεται στην ουσία της συναλλαγής 
κατά την ημερομηνία σύναψης της σχετικής σύμβασης, δηλαδή κατά πόσο η εκπλήρωση της συναλλαγής εξαρ-
τάται από τη χρησιμοποίηση ενός ή περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων ή κατά πόσο η συναλλαγή εκχωρεί 
δικαιώματα χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. 

Η Εταιρεία ως μισθωτής

Περιπτώσεις μισθώσεων περιουσιακών στοιχείων από τρίτους όπου η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του περιουσιακού στοιχείου αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές και τα 
μισθώματα αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της 
μίσθωσης.

Η Εταιρεία ως εκμισθωτής

Περιπτώσεις εκμισθώσεων περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους όπου η Εταιρεία δεν μεταβιβάζει όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας ενός περιουσιακού στοιχείου αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές και τα 
μισθώματα αναγνωρίζονται ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της 
μίσθωσης.

Συμμετοχή σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις

Η συμμετοχή στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε., αναγνωρίστηκε αρχικά στην εύλογη αξία της κατά την ημερομηνία από-
κτησης των μετοχών δηλαδή την 31.03.2017, ποσού € 491.770.000 βάσει αποτίμησης από την ελεγκτική εταιρεία 
«Deloitte» που έγινε αποδεκτή από τη Διοίκηση και έχει δημοσιευθεί κατ’ άρθρο 9 παρ. 4 και 6, σε συνδυασμό με 
άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, το οποίο αποτελεί αντικείμενο εισφοράς σε είδος από την ΔΕΗ Α.Ε. 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 περιουσι-
ακά στοιχεία της συμμετοχής και συνεπώς δεν αποσβένεται αλλά ελέγχεται για ενδείξεις απομείωσης.

Συνοπτικά η αρχική αναγνώριση της συμμετοχής υπολογίστηκε ως εξής (Ποσά σε χιλ. Ευρώ):

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 Α.Ε. που περιγράφεται στη Σημείωση 
1 και αναγνωρίστηκε αρχικά στην εύλογη αξία της ποσού € 491.770.000 βάσει αποτίμησης από την ελεγκτική εταιρεία 
«Deloitte» που έγινε αποδεκτή από τη Διοίκηση και έχει δημοσιευθεί κατ’ άρθρο 9 παρ. 4 και 6, σε συνδυασμό με άρθρο 
7β του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, το οποίο αποτελεί αντικείμενο εισφοράς σε είδος από την ΔΕΗ Α.Ε. 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):

Αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία 491.770

Αναλογία επί των αποτελεσμάτων 24.024

Αναλογία επί των λοιπών συνολικών εσόδων 3.778

Υπόλοιπο 31.12.2017 519.572

Η αναλογία επί των αποτελεσμάτων αφορά την αναλογία της Εταιρείας στα αποτελέσματα της Εταιρείας ΑΔΜΗΕ για το 
διάστημα από 01.04.2017 έως και 31.12.2017.

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικές Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την χρήση που παρουσιάζεται σχετικά με την 
συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε., όπως απαιτείται από το ΔΠΧΑ 12 παράρτημα β παράγραφος β12 (Ποσά σε χιλ. Ευρώ):

01.01 - 31.03.2017 01.01 - 31.12.2017

Κύκλος εργασιών 65.538.268 256.489.383

Καθαρά κέρδη μετά φόρων 14.631.248 61.737.254

Λοιπά συνολικά έσοδα - 7.407.496

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 14.631.248 69.144.750

31.12.2017

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 1.607.412

Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.131.272

3.738.684

Ίδια κεφάλαια 967.214

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 976.588

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.794.882

3.738.684

31.12.2017

Αμοιβές προσωπικού 61

Αμοιβές Δ.Σ. 40

Εργοδοτικές εισφορές 28

Σύνολο 129

  4 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣωΠΙΚΟΥ

Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές στο προσωπικό αναλύονται στον παρακάτω πίνακα εξής (Ποσά σε χιλ. Ευρώ):

Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού 2017 3

Το ποσό των 40 χιλιάδων αφορά αμοιβές παραστάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017.

ΕΠΙΠΛΑ κΑΙ ΣκΕΥη ΣΥΝΟΛΟ

Αξία κτήσης  6.143 6.143

Αποσβέσεις (890) (890)

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2017 5.253 5.253

01.02 - 31.12.2017

Ενοίκια 5.985

Επισκευές και συντηρήσεις 2.372

Σύνολο 8.357

ΛΟΓΙΣΜΙκΟ ΣΥΝΟΛΟ

Αξία κτήσης 10.135 10.135

Αποσβέσεις (1.325)  (1.325)

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2017 8.810 8.810

  5 |  ΕΝΣωΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  5.1   ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ (Ποσά σε Ευρώ)

  6 |  ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤωΝ

(Ποσά σε Ευρώ)

(Ποσά σε Ευρώ)

  5.2   ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ποσά σε Ευρώ)
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  7 |  ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤωΝ

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

  8 |  ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

Το ποσό των € 33 χιλ. στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης αφορά χαρτόσημο δανείου 2,4% επί του ποσού της σύμ-
βασης δανείου που καταρτίσθηκε με την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε καθώς και λοιπούς φόρους τέλη.

  9 |  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕξΟΔΑ / ΕΣΟΔΑ

Στο κονδύλι της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης απεικονίζονται χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους € 19 χιλ. που 
αφορούν τόκους επί του ποσού των € 831 χιλ. που εκταμιεύθηκε από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.) για το διάστημα από 13.06.2017 - 12.10.2017 με επιτόκιο 7,02% όπως όριζε η μεταξύ μας δανειακή σύμβαση.

Στο κονδύλι των αποτελεσμάτων χρήσης απεικονίζεται το ποσό των € 11 χιλ. ως χρηματοοικονομικά έσοδα τα οποία 
αφορούν 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.

10 |  ΛΟΙΠΑ ΕξΟΔΑ

Το κονδύλι της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης λοιπά έξοδα περιλαμβάνει έξοδα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 
(Χ.ΑΑ.) αναφορικά με δικαιώματα διαπραγμάτευσης καθώς και λοιπά έξοδα για την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χ.Α.Α.

 11 |  ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΜΑΚΡΟΠΡΟθΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟθΕΣΜΕΣ)

Το ποσό των € 561 χιλ. που περιλαμβάνεται στις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο αφορά παρα-
κρατηθέν φόρο 15% για το προμέρισμα που δόθηκε εντός της χρήσης 2017.

Στις βραχυπρόθεσμες λοιπές απαιτήσεις το ποσό των € 79 χιλ. αφορά απαίτηση από ΦΠΑ και παρακρατούμενο φόρο 
15% από καταθέσεις.

12 |  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑθΕΣΙΜΑ

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

 31.12.2017

Καταθέσεις όψεως 2.181

Σύνολο 2.181

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας είναι σε ευρώ σε λογαριασμό της Εθνικής Τραπέζης και στην Τράπεζα της Ελλά-
δος, δεν υπάρχουν δεσμεύσεις επ’ αυτών πέραν των capital controls. 

Τον Νοέμβριο του 2017, η Εταιρεία κατέθεσε το ποσό των € 2,2 εκ., στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 15, παράγραφος 1 του Ν. 2469/97 όπως ισχύει περί Κοινού Κεφαλαίου. Εντός του Δεκεμβρίου 
πραγματοποιήθηκε ανάληψη ποσού € 25 χιλ. Το υπόλοιπο ποσού € 2,175 εκ ποσό το οποίο περιλαμβάνεται στα ανω-
τέρω χρηματικά διαθέσιμα. 

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 δι-
αθέσιμα στους φορείς, ενώ μέσω των ανωτέρω βραχυχρονίων πράξεων εξασφαλίζονται για τους φορείς ελκυστικές 
αποδόσεις, οι οποίες ανήλθαν για το 2017, σε περίπου 3,18%. 

Η πρόσοδος των κεφαλαίων αυτών, αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.

13 |  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 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 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 εβδο-
μήντα χιλιάδων ευρώ (491.770.000), το οποίο αντιστοιχεί στην ισόποση αποτίμηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου 
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αποτίμηση την οποία υπογράφει η ελεγκτική εταιρεία «Deloitte» και έχει δημοσιευθεί κατ’ άρθρο 9 
παρ. 4 και 6 σε συνδυασμό με άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, και το οποίο αποτελεί αντικείμενο εισφοράς 
σε είδος από την ΔΕΗ Α.Ε. στην Εταιρεία.

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

14 |  ΛΟΙΠΑ ΑΠΟθΕΜΑΤΙΚΑ

Στα λοιπά αποθεματικά περιλαμβάνεται ποσό ύψους 3.778 χιλ. που αφορά αναλογία 51% επί των λοιπών εισοδημά-
των - αναλογιστικά κέρδη βάσει του ΔΛΠ 19 της συγγενούς ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

15 | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕωΣΕΙΣ

Το υπόλοιπο που απεικονίζεται στον ισολογισμό της 31.12.2017 στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας 
αφορά κυρίως μη ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τρίτους (ορκωτούς ελεγκτές, λογιστές κτλ) που εξοφλούνται εντός 
του επόμενου μηνός.
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16 | ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝωΝ ΧΡΗΣΕωΝ

Το ποσό των € 3.730.905 αποτελεί προμέρισμα για την χρήση 2017 ως προς το ποσοστό της συμμετοχής (51%) στο 
κεφάλαιο της συγγενούς (ΑΔΜΗΕ Α.Ε). Το προμέρισμα δόθηκε στις 12.10.2017, βάσει της υπ’ αριθμ. 45 απόφασης που 
έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ στις 21 Αυγούστου 2017.

Το ποσό αντιστοιχεί στην συμμετοχή της Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών επί του 50% των καθαρών κερδών του 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε βάσει λογιστικής κατάστασης που κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ για το α’ τρίμηνο 2017.

17 |  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Η ΔΕΗ υπήρξε συνδεδεμένο μέρος με την εταιρεία ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έως την 19.06.2017 που έγινε η εισαγωγή της 
Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

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

Το ποσό του δανείου καθώς και οι αναλογούντες τόκοι για την χρήση αποπληρώθηκαν στις 13.10.2017.

Δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

18 |  ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Το μέρισμα που θα εισπραχθεί από την συγγενή ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την χρήση 2017 τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει εντός του 2018.

19 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧωΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)

Για την χρήση 2017 η εταιρεία έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των ορκωτών που προβλέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013. 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 ανα-
μένεται 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 της συγγενούς το οποίο 
και θα οριστικοποιηθεί στην επόμενη εταιρική χρήση μετά και την έγκριση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΑΔ-
ΜΗΕ 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».

20 | ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

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

21 |  ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕωΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία προς γνωστοποίηση.

01.02 - 31.12.2017

Κέρδη μετά από φόρους 26.819

Κέρδη που αναλογούν στους Μετόχους 26.819

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 232.000.000

Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) 0,12
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Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης
η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύ-
νους 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 2018 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 ςυμμε-
τοχών Α.ε. και της ΑΔμηε Α.ε. είναι μελλοντικές δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που μπορεί να προ-
καλέσουν 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 2017, 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 2017.
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.



ΙΟ
ΥΛ

ΙΟ
Σ 

20
18

ε Τ η ς ι ο ς  α Π Ο Λ Ο Γ ι σ Μ Ο σ  2 0 1 7

ε
Τ

η
ς

ι
ο

ς
 

α
Π

Ο
Λ

Ο
Γ

ι
σ

Μ
Ο

σ
 

2
0

1
7

μηλιώνη 8 - 106 73 ΑΘηνΑ  |  Τηλέφωνο: 210 3636936
www.admieholding.gr


