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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

 
 
 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,                                                  
όπως ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ                                                                                              

(ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ) 

 

 

 

 

Οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις είναι αυτές που εγκρίθηκαν από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (AΔΜΗΕ) Α.Ε.» την 

21η Σεπτεμβρίου 2022  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ   
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ                 

ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΜΙΛΟΥ 

  

  

  
 

 

 

           

       
Μ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ   Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ  D.CHEN  Ε. ΖΑΡΙΚΟΥ 

ΑΔΤ. ΑΕ 579857  ΑΔΤ. ΑΒ 286541  ΑΔ PE1871422  Αρ.αδ. Α’ τάξης 105026 

    ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ της Λαϊκής          
Δημοκρατίας της Κίνας 
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Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή. 



  

*Στα συγκριτικά στοιχεία συγκεκριμένων κονδυλίων έχουν γίνει αναταξινομήσεις για σκοπούς συγκρισιμότητας (ανάλυση στη Σημείωση 2.4). 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως και 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022  

(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2022 – 30/06/2022 

 

  Όμιλος  Εταιρεία 

Έσοδα Σημ. 
01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021*  

01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021* 

Έσοδο ενοικίου συστήματος μεταφοράς 4  128.034  130.783   128.655  130.783 
Έσοδο από αγορά εξισορρόπησης 4  5.938  -      5.938  -    
Έξοδο από σύμβαση παραχώρησης 4  -     -      (1.084)  (1.287) 
Έσοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή 4  247.293  51.249   247.293  51.249 
Έξοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή 4  (247.293)  (51.249)   (247.293)  (51.249) 
Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων 4  3.494  6.947   3.494  6.947 

Συνολικά έσοδα   137.466  137.729   137.003  136.442 

Έξοδα/Λοιπά έσοδα       
Αμοιβές προσωπικού 5  27.353  28.620   27.205  28.483 
Αποσβέσεις   6  52.191  48.801   52.137  48.781 
Εργολαβικό κόστος   34  878   34  878 
Υλικά και αναλώσιμα    427  386   427  386 
Παροχές τρίτων   7 

 3.140  2.504   3.140  2.503 
Αμοιβές τρίτων   7  10.704  7.062   10.271  6.671 
Φόροι – τέλη   1.583  1.151   1.575  1.148 
Πρόβλεψη (απελευθέρωση πρόβλεψης) για κινδύνους και 
έξοδα 8 

 (1.032)  (2.500)   (1.013)  (2.501) 

Λοιπά έσοδα   (2.895)  (1.215)   (2.811)  (1.252) 
Λοιπά έξοδα    6.980  4.143   6.924  4.171 

Συνολικά έξοδα (καθαρά)   98.486  89.830   97.890  89.268 

Κέρδη περιόδου προ φόρων & χρημ/κων αποτελεσμάτων   38.980  47.899   39.113  47.174 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 9 
 (7.512)  (7.504)   (7.497)  (7.502) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 9  1.665  1.523   2.130  1.095 

Κέρδη περιόδου προ φόρων   33.133  41.918   33.746  40.766 

Φόρος εισοδήματος  10 
 (9.043)  (1.046)   (9.039)  (683) 

Καθαρά κέρδη περιόδου μετά φόρου   24.090  40.871   24.707  40.083 

Κατανέμονται σε:       
Μετόχους της Εταιρείας   24.090  40.871   24.707  40.083 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές   -   -    -   -  

 

 

 

 

 

   

 

 

  

  

   

 

  

file:///C:/Users/k.frangis/Desktop/FS%20updated/IPTO%20Wtb_H1_2021@10.09.xlsx%23'5.Έσοδα'!A1
file:///C:/Users/k.frangis/Desktop/FS%20updated/IPTO%20Wtb_H1_2021@10.09.xlsx%23'5.Έσοδα'!A1
file:///C:/Users/k.frangis/Desktop/FS%20updated/IPTO%20Wtb_H1_2021@10.09.xlsx%23'5.Έσοδα'!A1
file:///C:/Users/k.frangis/Desktop/FS%20updated/IPTO%20Wtb_H1_2021@10.09.xlsx%23'5.Έσοδα'!A1
file:///C:/Users/k.frangis/Desktop/FS%20updated/IPTO%20Wtb_H1_2021@10.09.xlsx%23'5.Έσοδα'!A1
file:///C:/Users/k.frangis/Desktop/FS%20updated/IPTO%20Wtb_H1_2021@10.09.xlsx%23'6.Αμοιβες%20Προσωπικού'!A1
file:///C:/Users/k.frangis/Desktop/FS%20updated/IPTO%20Wtb_H1_2021@10.09.xlsx%23'7.Αποσβέσεις'!A1
file:///C:/Users/k.frangis/Desktop/FS%20updated/IPTO%20Wtb_H1_2021@10.09.xlsx%23'8.1%20Παροχές%20τρίτων'!A1
file:///C:/Users/k.frangis/Desktop/FS%20updated/IPTO%20Wtb_H1_2021@10.09.xlsx%23'8.2%20Αμοιβές%20τρίτων'!A1
file:///C:/Users/k.frangis/Desktop/FS%20updated/IPTO%20Wtb_H1_2021@10.09.xlsx%23'9.Προβλέψεις'!A1
file:///C:/Users/k.frangis/Desktop/FS%20updated/IPTO%20Wtb_H1_2021@10.09.xlsx%23'11.%20Χρηματοοικ%20Έσοδα_Έξοδα'!A1
file:///C:/Users/k.frangis/Desktop/FS%20updated/IPTO%20Wtb_H1_2021@10.09.xlsx%23'11.%20Χρηματοοικ%20Έσοδα_Έξοδα'!A1
file:///C:/Users/k.frangis/Desktop/FS%20updated/IPTO%20Wtb_H1_2021@10.09.xlsx%23'12.%20Φορος%20Εισοδηματος'!A1


  

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως και 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022  

(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2022 – 30/06/2022 

 

    

  Όμιλος Εταιρεία 

 Σημ. 
 01/01/2022- 
30/06/2022 

 01/01/2021- 
30/06/2021 

 01/01/2022-
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021 

Καθαρά Κέρδη περιόδου μετά φόρων   24.090  40.871  24.707  40.083 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα/(Ζημίες) που δεν ανακατατάσσονται 
μεταγενέστερα στα αποτελέσματα 

  

    

Επίδραση μεταβολής φορολογικού συντελεστή  10  -   7.594  -   7.594 
Αναλογιστικά κέρδη βάσει ΔΛΠ 19   -   34  -   40 
Αναβαλλόμενος φόρος επί αναλογιστικών κερδών   -   (7)  -   (9) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου, μετά από φόρους    -   7.621  -   7.625 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου, μετά από φόρους    24.090  48.492  24.707  47.708 

Κατανέμονται σε:      
Μετόχους της Εταιρείας   24.090  48.492  24.707  47.708 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές   -   -   -   -  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

*Στα συγκριτικά στοιχεία συγκεκριμένων κονδυλίων έχουν γίνει αναταξινομήσεις για σκοπούς συγκρισιμότητας (ανάλυση στη Σημείωση 
2.4). 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως και 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Κατα-
στάσεων. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022  

(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 30/06/2022 

 
 Όμιλος   Εταιρεία 

 Σημ. 30/06/2022 31/12/2021*   30/06/2022 31/12/2021* 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
     

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό  
     

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 13  2.787.555  2.757.493   2.781.111  2.755.260 
Ασώματες ακινητοποιήσεις    5.327  5.903   5.277  5.844 
Δικαιώματα χρήσης παγίων   2.579  2.200   1.519  2.065 
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 11 -  -    205.300  201.800 
Επενδύσεις σε συγγενείς 12  2.057  1.743   1.050  1.050 
Χρηματ/κα περ. στοιχεία στο αποσβ/νο κόστος 14  4.141  4.075   4.141  4.075 
Μακροπρόθεσμο μέρος απαιτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης   3.726  3.732   3.357  3.224 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 14  27.499  24.627   27.499  24.627 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  2.832.885 2.799.772   3.029.254   2.997.944 

Κυκλοφορούν ενεργητικό        
Αποθέματα   15  50.806  56.394   50.806  56.394 
Εμπορικές απαιτήσεις     112.386  133.713   112.386  133.557 
Λοιπές απαιτήσεις    93.094  120.012   85.004  107.399 
Βραχυπρόθεσμο μέρος απαιτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης   522  364   158  150 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών   234.269  203.384   222.120  190.115 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   491.077   513.867   470.474  487.615 

Σύνολο ενεργητικού  3.323.962  3.313.639   3.499.727  3.485.559 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Ίδια κεφάλαια      
Μετοχικό κεφάλαιο  16  38.444  38.444   38.444  38.444 
Τακτικό αποθεματικό  17  13.076  13.076   12.815  12.815 
Λοιπά αποθεματικά 18  (8.237)  (8.237)   (8.231)  (8.231) 
Υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων    893.967  893.967   893.967  893.967 
Αποτελέσματα εις νέο    457.594  467.439   453.190  462.397 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους             
της Εταιρείας            1.394.845  1.404.690    1.390.185  1.399.392 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   -   -    -   -  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    1.394.845  1.404.690  1.390.185  1.399.392 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        
Μακροπρόθεσμος δανεισμός   19  872.144  829.224   754.050  775.041 
Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού   11.174  11.206   11.174  11.206 
Λοιπές προβλέψεις    16.026  16.056   16.026  16.056 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 10  181.654  182.202   181.655  182.208 
Επιχορηγήσεις    452.406  428.291   452.406  428.291 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις   1.398  1.956   1.309  1.851 
Μακροπρόθεσμη υποχρέωση σύμβασης παραχώρησης 20  -   -    310.722  278.946 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   20.963  18.998   8.446  7.982 
Ειδικοί λογαριασμοί διαχείρισης (αποθεματικά) 21 61.778  61.350  61.778  61.350 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων    1.617.542   1.549.283  1.797.566 1.762.932 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις      113.055  187.228   115.284  141.176 
Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση σύμβασης παραχώρησης 20  -   -    48  9.088 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις   282  298   251  268 
Βραχυπρ/σμο μέρος μακροπρ/μου δανεισμού  19  40.059  35.777   40.020  35.746 
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος   6.206  3.489   6.126  3.407 
Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις    58.943  73.868   57.219  74.542 
Ειδικοί λογαριασμοί διαχείρισης (αποθεματικά) 21  93.028  59.007   93.028  59.007 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  311.575 359.666     311.977   323.235 

Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων     3.323.962  3.313.639   3.499.727  3.485.559 
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως και 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

9 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022  

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2022-30/06/2022 

 Όμιλος 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Λοιπά                               
αποθεματικά 

Υπεραξία                             
αναπροσαρμογής                 

παγίων 

Αποτελέσματα            
εις νέο 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο στην 01/01/2021  38.444   13.014   (11.201)  886.163   438.776   1.365.197  

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής (ΔΛΠ 19)  -   -   690   -   1.406   2.096  

Υπόλοιπο στην 01/01/2021  38.444   13.014   (10.511)  886.163   440.182   1.367.293  
       

Καθαρά κέρδη περιόδου  -   -   -   -   40.871   40.871  
Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου, μετά από φόρους  -   -   (183)  7.804   -   7.621  

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα  -   -   (183)  7.804   40.871   48.492  

Διανομή μερίσματος  -   -   -   -   (42.074)  (42.074) 

Υπόλοιπο στις 30/06/2021  38.444   13.014   (10.694)  893.967   438.979   1.373.711  

       
Καθαρά κέρδη περιόδου  -   -   -   -   28.522   28.522  
Λοιπές μεταφορές αποθεματικών  -   62   -   -   (62)  -  
Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου, μετά από φόρους  -   -   2.457   -   -   2.457  

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα  -   62   2.457   -   28.460   30.979  

Υπόλοιπο στις 31/12/2021  38.444   13.076   (8.237)  893.967   467.440   1.404.690  
 

      
Υπόλοιπο στην 01/01/2022  38.444   13.076   (8.237)  893.967   467.440   1.404.690  

       
Καθαρά κέρδη περιόδου  -   -   -   -   24.090   24.090  
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης, μετά από φόρους - - - - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα  -   -   -   -   24.090   24.090  

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου  -   -   -   -   (21)  (21) 
Διανομή μερίσματος  -   -   -   -   (33.914)  (33.914) 

Υπόλοιπο στις 30/06/2022  38.444   13.076   (8.237)  893.967   457.595   1.394.845  



 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως και 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022  

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2022-30/06/2022  

 

 Εταιρεία 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Υπεραξία                               
αναπροσαρμογής             

παγίων 

Αποτελέσματα εις 
νέο 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο στην 01/01/2021  38.444   12.815   (11.197)  886.163   435.237   1.361.462  

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής (ΔΛΠ 19)  -   -   690   -   1.406   2.096  

Υπόλοιπο στην 01/01/2021  38.444   12.815   (10.507)  886.163   436.643   1.363.558  
       

Καθαρά κέρδη περιόδου  -   -   -   -   40.083   40.083  
Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου, μετά από φόρους  -   -   (179)  7.804   -   7.625  

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα  -   -   (179)  7.804   40.083   47.708  

Διανομή μερίσματος  -   -   -   -   (42.074)  (42.074) 

Υπόλοιπο στις 30/06/2021  38.444   12.815   (10.686)  893.967   434.652   1.369.192  
       

Καθαρά κέρδη περιόδου  -   -   -   -   27.745   27.745  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου, μετά από φόρους  -   -   2.455   -   -   2.455  

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα  -   -   2.455   -   27.745   30.200  

Υπόλοιπο στις 31/12/2021  38.444   12.815   (8.231)  893.967   462.397   1.399.392  
       

Υπόλοιπο στην 01/01/2022  38.444   12.815   (8.231)  893.967   462.397   1.399.392  
       

Καθαρά κέρδη περιόδου  -   -   -   -   24.707   24.707  
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης, μετά από φόρους - - - - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα  -   -   -   -   24.707   24.707  

Διανομή μερίσματος  -   -   -   -   (33.914)  (33.914) 

Υπόλοιπο  στις 30/06/2022  38.444   12.815   (8.231)  893.967   453.190   1.390.185  

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31 Μαΐου 2022 ενέκρινε διανομή μερίσματος ποσού Ευρώ 33.914 από τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2021.



 

 
*Στα συγκριτικά στοιχεία συγκεκριμένων κονδυλίων έχουν γίνει αναταξινομήσεις για σκοπούς συγκρισιμότητας (ανάλυση στη Σημείωση 2.4). 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως και 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστά-
σεων. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022  

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2022-30/06/2022 

   Όμιλος Εταιρεία 

  
Σημ. 

01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021* 

01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021* 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές  δραστηριότητες       
Κέρδη προ φόρων    33.133  41.918  33.746  40.766 
Προσαρμογές για:       

 Αποσβέσεις παγίων και ασώματων ακινητοποιήσεων 6  58.554  55.204  58.499  55.184 

 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  6  (6.362)  (6.403)  (6.362)  (6.403) 

 Πιστωτικοί τόκοι 9 
 (1.665)  (1.484)  (2.130)  (1.095) 

 Λοιπές προβλέψεις 8  (1.032)  (2.918)  (1.013)  (2.959) 

 Διαγραφές παγίων  13  81  607  81  607 

 (Ζημιά)/Κέρδος από απo-αναγνώριση οπτικών ινών   7  (39)  -   -  

 Κέρδος από συγγενείς εταιρείες   (314)  (126)  -   -  

 Χρεωστικοί και λοιποί τόκοι 9  7.512  7.504  7.497  7.502 

 Προβλέψεις προσωπικού  5  285  479  285  479 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης  90.198 94.742 90.602  94.082 

 (Αύξηση)/μείωση σε:         

 Εμπορικές απαιτήσεις   19.902  33.380  19.844  30.410 

 Λοιπές απαιτήσεις   10.108  (20.208)  11.792  (18.424) 

 Αποθέματα   6.947  (5.767)  6.947  (5.767) 

 Εμπορικές υποχρεώσεις   (32.270)  (45.155)  (30.451)  (23.004) 

 Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα   1.021  (10.528)  (2.854)  (13.205) 

 Πληρωμές φόρου εισοδήματος   -   (49)  -   -  

Καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δρασ/τες   95.906  46.415  95.881  64.091 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       

 Είσπραξη τόκων    934  763  1.597  431 

 Είσπραξη επιχορηγήσεων   30.477  2.461  30.477  2.461 
 Είσπραξη κεφαλαίου από Χρηματοδ. Μισθώσεις  - 69 - - 

 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες και θυγατρικές   -   -   (3.500)  -  

 Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων  13  (100.979)  (168.197)  (33.118)  (97.060) 

Καθαρές ταμειακές (εκροές) από επενδυτικές δρασ/τες  (69.568)   (164.904)   (4.545)  (94.168) 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες       

 Αποπληρωμές δανεισμού 19  (17.000)  (5.333)  (17.000)  (5.333) 
 Αντλήσεις δανείων 19  65.000  30.000  -   -  
 Έξοδα σύναψης δανείων 19  (1.196)  (589)  (1.074)  -  

 Πληρωμή μερισμάτων   (33.914)  (42.074)  (33.914)  (42.074) 
 Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου   (21) - -  -  

 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις (χρεολύσια)   (158)  (113)  (144)  (110) 

 Πληρωμή τόκων    (8.163)  (7.100)  (7.199)  (7.097) 

Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από χρηματ/κές δρασ/τες    4.548  (25.209)  (59.331)  (54.615) 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων και ισοδύνα-
μων αυτών    30.885  (143.698)  32.005  (84.692) 

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

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, τέλους περιόδου     234.269  104.780  222.120  76.667 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022  

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022  

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή. 
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 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  
1. ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

Η εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (AΔΜΗΕ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ» (ή «ΑΔΜΗΕ» ή «Εταιρεία») αποτελεί συνέχεια της εταιρείας «ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2000 κατόπιν αλλαγής της επωνυμίας της με το υπ’ αριθμ. 

10787/11.10.2011 ΦΕΚ και η λειτουργία της οποίας διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.  

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

του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας («ΕΣΜΗΕ» ή «Δίκτυο») όπως αυτό ορίζεται από 

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

και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, με τρόπο 

επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο. Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού, η Εταιρεία εκτελεί τα καθήκοντα 

και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων των κεφαλαίων Α έως Γ του Τέταρτου Μέρους του 

Ν.4001/2011, και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του και ιδίως του Κώδικα Διαχείρισης του 

ΕΣΜΗΕ και της άδειας διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ που της χορηγείται. 

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104-43, Αθήνα, Ελλάδα, ενώ η διάρκειά 

της έχει οριστεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2100. Οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβά-

νουν τις εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ΑΔΜΗΕ και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

του ΑΔΜΗΕ και των θυγατρικών του («ο Όμιλος»), «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Μ.A.E.Ε.Σ.» και «GRID 

TELECOM M.A.E.». Την 30η Ιουνίου 2022 ο Όμιλος απασχολούσε συνολικά 1.205 εργαζόμενους, ενώ η Εταιρεία 

απασχολούσε 1.174 εργαζόμενους, εκ των οποίων 27 είχαν αποσπαστεί και διατεθεί. Συγκεκριμένα, οι 8 εξ΄ 

αυτών είχαν αποσπαστεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, οι 18 είχαν διατεθεί σε Δημόσιους Οργανισμούς 

και 1 είχε αποσπαστεί στη θυγατρική εταιρεία «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Μ.Α.Ε.Ε.Σ.». 

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

2.1 ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

Δήλωση Συμμόρφωσης  

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 (οι 

«Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Χρηματοοι-

κονομικής Αναφοράς 34 («ΔΛΠ 34»), περί ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής αναφοράς. 

2.1.1.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

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

περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2022, την 21η Σεπτεμβρίου 2022.  

2.1.2.      ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

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

παιτούνται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και για το λόγο αυτό, η ανάγνωσή τους θα πρέπει να 

γίνεται σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έ-

ληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, όπως έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.admie.gr.  

Οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την 

αρχή του ιστορικού κόστους εκτός από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (εξαιρουμένων των ακινητοποιήσεων 

υπό εκτέλεση)  τα οποία αναπροσαρμόζονται σε εύλογες αξίες σε τακτά χρονικά διαστήματα και την αρχή της 

συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης. Η Διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατά-

σταση και τις εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με τις γεωπολιτικές αναταράξεις 

στην Ουκρανία και τον πιθανό αντίκτυπο στις δραστηριότητες του Ομίλου. Η Διοίκηση δηλώνει ότι εξακολουθεί 

να θεωρεί ως κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων την αρχή της συνεχιζό-

μενης δραστηριότητας.  

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ και όλα τα κον-

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

στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 



 

15 

 

 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  
2.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Η σύνταξη των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων απαιτεί από τη Διοίκηση του Ομί-

λου και της Εταιρείας, να προβαίνει σε εκτιμήσεις, κρίσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των 

λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά 

την ημερομηνία των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και τα έσοδα και έ-

ξοδα που παρουσιάζονται κατά τις υπό εξέταση περιόδους. Οι εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης 

αναθεωρούνται κατ’ έτος. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις και κρίσεις 

αυτές. 

2.3 ΝΕΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Οι λογιστικές πολιτικές, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοι-

κονομικών Καταστάσεων, είναι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και οι οποίες αναφέρονται 

αναλυτικά στις σημειώσεις των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με εξαίρεση την εφαρμογή των 

νέων τροποποιήσεων και διερμηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεω-

τική για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2022. 

2.3.1 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα περίοδο 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεω-

τικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2022 ή μεταγενέστερα, παρατίθενται παρακάτω. 

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, Eνδεχόμενες 

Yποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και Ετήσιες Αναβαθμίσεις 2018-2020 ΔΠΧΑ (Τροποποιή-

σεις) 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2022, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε, περιορισμένου πεδίου, τροποποιήσεις σε πρό-

τυπα, ως κατωτέρω:  

• ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων: Oι τροποποιήσεις επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο 

Εννοιολογικό Πλαίσιο για Χρηματοοικονομικές Αναφορές χωρίς αλλαγή στις λογιστικές απαιτήσεις του 

προτύπου για συνενώσεις επιχειρήσεων. 

• ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις: Oι τροποποιήσεις απαγορεύουν τη μείωση του κόστος των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων με ποσά που λαμβάνονται από την πώληση στοιχείων που παράγονται 

ενώ η εταιρεία προετοιμάζει το περιουσιακό στοιχείο για την προοριζόμενη χρήση του. Τα έσοδα από 

τις πωλήσεις και το σχετικό κόστος αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

• ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία: Oι 

τροποποιήσεις προσδιορίζουν τις δαπάνες εκπλήρωσης μιας σύμβασης, στο πλαίσιο της αξιολόγησης 

της σύμβασης εάν είναι επαχθής. 

• Μικρές τροποποιήσεις διενεργήθηκαν στις Ετήσιες Αναβαθμίσεις 2018-2020 στα πρότυπα ΔΠΧΑ 1- 

Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, στο ΔΠΧΑ 9-

Χρηματοοικονομικά Μέσα, στο ΔΛΠ 41-Γεωργία και στα ενδεικτικά παραδείγματα που συνοδεύουν 

το ΔΠΧΑ 16-Μισθώσεις. 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν επιπτώσεις στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της 

Εταιρείας. 

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις-Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον COVID-19 μετά την  30η Ιουνίου 2021 (Τρο-

ποποίηση) 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Απρι-

λίου 2021, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων που 

δεν έχουν ακόμη εγκριθεί για έκδοση κατά την 31η Μαρτίου 2021. Το Μάρτιο του 2021, το ΣΔΛΠ τροποποίησε 

τους όρους της πρακτικής διευκόλυνσης που παρέχεται στο μισθωτή να αντιμετωπίσει λογιστικά οποιαδήποτε 

αλλαγή ή έκπτωση επί μισθωμάτων ως συνέπεια του Covid-19, με τον ίδιο τρόπο βάσει των απαιτήσεων του 
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 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν θεωρείτο τροποποίηση της μίσθωσης. Με βάση την τροποποίηση, η 

πρακτική διευκόλυνση εφαρμόζεται για μειώσεις σε πληρωμές μισθωμάτων και επηρεάζει πληρωμές που ο-

φείλονται την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2022, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της πρακτικής 

διευκόλυνσης.  

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εται-

ρείας. 

2.3.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και Διερμηνείες εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 

ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοι-

νοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της 

συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του 

Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και ε-

κείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του 

επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι 

ότι ένα πλήρες κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται 

σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία 

ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το Δε-

κέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης αυτής, 

αναμένοντας το αποτέλεσμα του έργου του για τη μέθοδο της καθαρής θέσης.  

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομί-

λου και της Εταιρείας. 

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση των Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή 

Μακροπρόθεσμες (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2022 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας Covid-19 το ΣΔΛΠ ανέβαλε την ημε-

ρομηνία εφαρμογής κατά ένα έτος, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2023, δίνοντας περισσότερο χρόνο στις 

εταιρείες να προσδιορίσουν τυχόν αλλαγές στην ταξινόμηση των υποχρεώσεων. Οι τροποποιήσεις έχουν στόχο 

την επίτευξη συνέπειας στην εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου, βοηθώντας τις εταιρείες να καθορί-

σουν κατά πόσο ο δανεισμός και οι λοιπές υποχρεώσεις με αβέβαιη ημερομηνία διακανονισμού ταξινομούνται 

ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. Οι τροπο-

ποιήσεις επηρεάζουν την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, ενώ δεν 

τροποποιούν τις υφιστάμενες απαιτήσεις αναφορικά με την επιμέτρηση ή το χρόνο αναγνώρισης ενός περιου-

σιακού στοιχείου, υποχρέωσης, εσόδου ή εξόδου ή τις γνωστοποιήσεις επί των στοιχείων αυτών. Επίσης, οι 

τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις απαιτήσεις ταξινόμησης για το δανεισμό, τον οποίο μπορεί να διακανονίσει 

μία εταιρεία εκδίδοντας συμμετοχικούς τίτλους.  

Το Νοέμβριο του 2021, το ΣΔΛΠ εξέδωσε ένα προσχέδιο έκθεσης το οποίο διευκρινίζει την ταξινόμηση των 

υποχρεώσεων που υπόκεινται σε όρους συμμόρφωσης σε ημερομηνία μεταγενέστερη της περιόδου αναφοράς. 

Ειδικότερα, το ΣΔΛΠ πρότεινε τροποποιήσεις περιορισμένου πεδίου στο ΔΛΠ 1, οι οποίες αντιστρέφουν τις τρο-

ποποιήσεις του 2020 που απαιτούν από τις οντότητες να ταξινομήσουν ως βραχυπρόθεσμες, τις υποχρεώσεις 

που υπόκεινται σε τήρηση όρων συμμόρφωσης, μόνο εντός των επόμενων δώδεκα μηνών μετά την περίοδο 

αναφοράς, εάν οι όροι συμμόρφωσης δεν πληρούνται στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Οι προτάσεις αφο-

ρούν στο να παρουσιάζουν οι οντότητες ξεχωριστά τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που υπόκεινται σε 

τήρηση όρων συμμόρφωσης εντός δώδεκα μηνών από την περίοδο αναφοράς. Επιπροσθέτως, θα απαιτούνται 
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  πρόσθετες γνωστοποιήσεις όταν οι οντότητες δεν τηρούν τους όρους συμμόρφωσης στο τέλος της περιόδου 

αναφοράς. Οι προτάσεις θα τεθούν σε ισχύ για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2024 και θα πρέπει να εφαρμοστούν αναδρομικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 8, ενώ  επιτρέπεται η νωρί-

τερη εφαρμογή. Το ΣΔΛΠ πρότεινε επίσης, την αναβολή της έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων του 2020 

αναφορικά με την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες, μέχρι την εφαρμογή 

των προτάσεων του προσχέδιου έκθεσης. Οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων του προ-

σχέδιου έκθεσης δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εξετάζει αν η τροποποίηση έχει σημαντική επίδραση στις Χρηματοοι-

κονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ 2: Γνωστοποίηση των Λο-

γιστικών Πολιτικών (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις ισχύουν για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023, 

ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή κρί-

σης επί της σημαντικότητας στις γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις 

αντικαθιστούν την απαίτηση γνωστοποίησης «σημαντικών» λογιστικών πολιτικών με την απαίτηση γνωστοποί-

ησης «ουσιωδών» λογιστικών πολιτικών. Επίσης, προστίθενται οδηγίες και επεξηγηματικά παραδείγματα στη 

Δήλωση Πρακτικής για να βοηθήσουν στην εφαρμογή της έννοιας του ουσιώδους κατά τη διενέργεια κρίσεων 

στις γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών. 

Οι τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ο-

μίλου και της Εταιρείας. 

ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: Ορισμός των λογιστικών εκτι-

μήσεων (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2023, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή και ισχύουν για αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και αλλαγές σε 

λογιστικές εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά ή μετά την έναρξη αυτής της περιόδου. Οι τροποποιήσεις 

εισάγουν νέο ορισμό της λογιστικής εκτίμησης ως νομισματικά ποσά στις οικονομικές καταστάσεις που υπόκει-

νται σε αβεβαιότητα επιμέτρησης. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ποιες είναι οι αλλαγές στις 

λογιστικές  εκτιμήσεις και πώς διαφέρουν από τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και τις διορθώσεις λαθών. 

Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εξετάζει αν οι τροποποιήσεις έχουν σημαντική επίδραση στις Χρημα-

τοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

ΔΛΠ 12 Αναβαλλομένη φορολογία σχετιζόμενη με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις από μια μεμονω-

μένη συναλλαγή (τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2023, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Το Μάϊο του 2021, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις οι οποίες πε-

ριορίζουν το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης αρχικής αναγνώρισης του ΔΛΠ 12 και καθορίζουν τον τρόπο με 

τον οποίο οι εταιρείες πρέπει να αντιμετωπίσουν λογιστικά την αναβαλλόμενη φορολογία σε συναλλαγές όπως 

μισθώσεις και υποχρεώσεις παροπλισμού.  Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, η αρχική εξαίρεση αναγνώρισης δεν 

ισχύει για συναλλαγές που, κατά την αρχική αναγνώριση, δημιουργούν ίσες φορολογητέες και εκπεστέες προ-

σωρινές διαφορές. Ισχύει μόνο εάν η αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου μίσθωσης και υποχρέωσης 

μίσθωσης (ή υποχρέωσης παροπλισμού και περιουσιακού στοιχείου παροπλισμού) δημιουργεί προσωρινές 

διαφορές που δεν είναι ίσες.  
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  Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εξετάζει αν οι τροποποιήσεις έχουν σημαντική επίδραση στις Χρημα-

τοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

2.4 Αναταξινομήσεις 

Τα παρακάτω ποσά της προηγούμενης περιόδου έχουν αναταξινομηθεί έτσι ώστε η Κατάσταση Αποτελεσμά-

των, η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών του Ομίλου και της Εταιρείας 

την 30/06/2022 να είναι συγκρίσιμες με την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31/12/2021, την Κατά-

σταση Αποτελεσμάτων και την Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 30/06/2021. 

Πιο συγκεκριμένα τα σημαντικότερα είναι:  

1) Ποσό Ευρώ 212 τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρεία στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 30/06/2021, 

αναταξινομήθηκε από τα «Λοιπά έσοδα» στα «Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων» (Σημείωση 4) για λόγους συ-

γκρισιμότητας με την 30/06/2022. Το ποσό αυτό αφορά στα έσοδα για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και 

υποστήριξης. 

2) Ποσό Ευρώ 536 τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρεία στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 30/06/2021, 

αναταξινομήθηκε από τα «Λοιπά έξοδα» στις «Αμοιβές προσωπικού» (Σημείωση 5) για λόγους συγκρισιμότητας 

με την 30/06/2022. Το ποσό αυτό αφορά λοιπές παροχές προς το προσωπικό. 

3) Ποσό Ευρώ 458 τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρεία στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 30/06/2021, 

αναταξινομήθηκε από την «Πρόβλεψη (απελευθέρωση πρόβλεψης) για κινδύνους και έξοδα» (Σημείωση 8) στα 

«Λοιπά έξοδα» κατά το ποσό Ευρώ 6 και στους «Φόρους –Τέλη» κατά το ποσό των Ευρώ 452 για λόγους συ-

γκρισιμότητας με την 30/06/2022. Το ποσό αυτό αφορά δικαστικές δαπάνες, για τις οποίες έγινε χρήση 

πρόβλεψης που είχε σχηματισθεί κατά το παρελθόν. 

4) Ποσό Ευρώ 357 τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρεία στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 30/06/2021, 

αναταξινομήθηκε από τα «Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων» (Σημείωση 4) στα «Λοιπά έσοδα» και συγκεκριμένα 

στα «Έσοδα από ανάκτηση διοικητικών δαπανών» για λόγους συγκρισιμότητας με την 30/06/2022. 

5) Ποσό Ευρώ 19 για τον Όμιλο και Ευρώ 14 για την Εταιρεία στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 30/06/2021, 

αναταξινομήθηκε από τα «Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων» (Σημείωση 4) και συγκεκριμένα από τη γραμμή 

«Λοιπά έσοδα δραστηριοτήτων» στα «Λοιπά έσοδα» για λόγους συγκρισιμότητας με την 30/06/2022. Το ποσό 

αφορούσε μη οργανικά έσοδα από παρεπόμενες δραστηριότητες. 

6) Οι «Κεφαλαιοποιηθείσες δαπάνες», οι οποίες μέχρι την 31/12/2021 παρουσιάζονταν διακριτά στις «Αμοιβές 

Προσωπικού» (Σημείωση 5) και στις «Παροχές τρίτων και Αμοιβές τρίτων» (Σημείωση 7), από την 01/01/2022 

εμφανίζονται αφαιρετικά των επιμέρους εξόδων που αφορούν. Για λόγους συγκρισιμότητας αναπροσαρμόστη-

καν οι αντίστοιχες σημειώσεις της περιόδου 01/01 – 30/06/2021. 

7) Ποσό Ευρώ 1.089 για τον Όμιλο και Ευρώ 1.278 για την Εταιρεία στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

της 31/12/2021, αναταξινομήθηκε από τις «Εμπορικές απαιτήσεις» και συγκεκριμένα από τις «Δουλευμένες 

εμπορικές απαιτήσεις» στις «Λοιπές απαιτήσεις» και συγκεκριμένα στις «Δουλευμένες λοιπές απαιτήσεις» κατά 

το ποσό Ευρώ 680 για τον Όμιλο και Ευρώ 869 για την Εταιρεία και στα «Έξοδα επόμενων χρήσεων» κατά το 

ποσό Ευρώ 409 τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρεία για λόγους συγκρισιμότητας με την 30/06/2022. Το 

ποσό αυτό αφορά λοιπά δουλευμένα έσοδα και λοιπά έξοδα επόμενων χρήσεων. 
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  8) Ποσό Ευρώ 878 που αφορά εργολαβικό κόστος, αναταξινομήθηκε στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 

30/06/2021 από τις «Διαγραφές παγίων» στην «Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων» για λό-

γους συγκρισιμότητας με την 30/06/2022. Το ποσό αυτό αφορά έργα τρίτων (PoC) και ως εκ τούτου οι αγορές 

δε θα πρέπει να εμφανίζονται αυξημένες κατ' αυτό το ποσό. 

Οι προαναφερόμενες αναταξινομήσεις έχουν γίνει και στις σημειώσεις για σκοπούς συγκρισιμότητας.  

Οι παραπάνω αναταξινομήσεις δεν έχουν επίπτωση στη καθαρή θέση και στα συνολικά αποτελέσματα. 

Αναταξινομήσεις στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου 01/01/2021-30/06/2021 

 

 

 

 

 

 

 Όμιλος Εταιρεία  

Έσοδα 

01/01/2021- 
30/06/2021 

Δημοσιευμένα 

Αναταξι-
νομήσεις 

01/01/2021- 
30/06/2021 
Αναπροσ/να 

01/01/2021- 
30/06/2021 

Δημοσιευμένα 

Αναταξι-
νομήσεις 

01/01/2021- 
30/06/2021 
Αναπροσ/να 

Αρίθμηση  

Έσοδο ενοικίου συστήματος 
μεταφοράς  130.783   130.783  130.783   130.783  
Έσοδο από αγορά εξισορρόπησης -  - -  -  
Έξοδο από σύμβαση παραχώρησης  -    -   (1.287)   (1.287)  
Έσοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή  51.249   51.249  51.249   51.249  
Έξοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή  (51.249)   (51.249)  (51.249)   (51.249)  
Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων  7.111  (164)  6.947  7.105  (159)  6.947 1,4,5 

Συνολικά έσοδα  137.893  (164)  137.729  136.601  (159)  136.442  
Έξοδα/(Λοιπά έσοδα):        
Αμοιβές προσωπικού  28.083  536  28.620  27.946  536  28.483 2 
Αποσβέσεις    48.801 

 
 48.801  48.781 

 
 48.781  

Εργολαβικό κόστος  878 
 

 878  878 
 

 878  
Υλικά και αναλώσιμα   386 

 
 386  386 

 
 386  

Παροχές τρίτων    2.504 
 

 2.504  2.503 
 

 2.503  
Αμοιβές τρίτων    7.062 

 
 7.062  6.671 

 
 6.671  

Φόροι – τέλη  1.604  (452)  1.151  1.601  (452)  1.148 3 
Πρόβλεψη (απελευθέρωση πρό-
βλεψης) για κινδύνους και έξοδα 

 (2.959)  458  (2.500)  (2.959)  458  (2.501) 3 

Λοιπά έσοδα  (1.051)  (164)  (1.215)  (1.093)  (159)  (1.252) 1,4,5 
Λοιπά έξοδα   4.686  (542)  4.143  4.714  (542)  4.171 2,3 

Συνολικά έξοδα (καθαρά)  89.995  (164)  89.830  89.427  (159)  89.268  
Κέρδη περιόδου προ φόρων & 
χρημ/κών αποτελεσμάτων  47.899 -  47.899  47.174 -  47.174  
Χρηματοοικονομικά έξοδα  (7.504)   (7.504)  (7.502)   (7.502)  
Χρηματοοικονομικά έσοδα  1.523   1.523  1.095   1.095  
Κέρδη περιόδου προ φόρων  41.918 -  41.918  40.766 -  40.766  
Φόρος εισοδήματος   (1.046)   (1.046)  (683)   (683)  
Καθαρά κέρδη περιόδου μετά              
φόρων  40.871 -  40.871  40.083 -  40.083  
Κατανέμονται σε:        
Μετόχους της Εταιρείας  40.871   40.871  40.083   40.083  
Μη ελέγχουσες συμμετοχές  -    -   -    -   
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2.5 Σημαντικά Γεγονότα Περιόδου 

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

Στις 31 Μαΐου 2022 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, 

το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

1. Μανούσος Μανουσάκης, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό 

μέλος).  

2. Ιωάννης Μάργαρης, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος).  

3. Dong Chen, ως Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος (Εκτελεστικό μέλος).  

4. Wang Yuanhang, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό μέλος).  

5. Yunpeng He, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου(Μη Εκτελεστικό μέλος).  

6. Ιωάννης Καράμπελας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό μέλος).  

7. Σταύρος Ιγνατιάδης, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό μέλος).  

8. Αντώνιος Ασπράς, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό μέλος).  

9. Φώτιος Νικολόπουλος, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκπρόσωπος των εργαζομένων (Μη Εκτελε-

στικό μέλος). 

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής) και λήγει την 31/05/2025. 

Συμφωνία νέας διασύνδεσης Ελλάδας και Αιγύπτου 

Τον Ιούνιο 2022 η Εταιρεία, η θυγατρική του Ομίλου «GRID TELECOM M.A.E.» και η «Telecom Egypt», κορυφαίος 

τηλεπικοινωνιακός οργανισμός της Αιγύπτου, υπέγραψαν συμφωνία για νέα διασύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου 

μέσω διακλάδωσης υποβρύχιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου, που ποντίζεται αυτή την περίοδο στη Νοτιανα-

τολική Μεσόγειο, με σημείο προσαιγιάλωσης την Κρήτη. Το καλωδιακό έργο που δρομολογείται μεταξύ 

Ελλάδας και Αιγύπτου πρόκειται να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τον αυξανόμενο όγκο δεδομένων που δια-

κινείται στην περιοχή της Μεσογείου, με τη δημιουργία ενός νέου και αξιόπιστου τηλεπικοινωνιακού 

διαδρόμου. Επιπλέον, το νέο καλώδιο θα προσφέρει τη συντομότερη δυνατή όδευση με κατεύθυνση τα Βαλ-

κάνια και άλλους σημαντικούς προορισμούς στη νοτιοδυτική Ευρώπη όπως τη Γένοβα και τη Μασσαλία, μέσω 

υβριδικών χερσαίων και υποθαλάσσιων δικτύων τηλεπικοινωνιών. 

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

3.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εκτίθενται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η διαχείριση 

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

προσβλέπει στην ελαχιστοποίηση των δυσμενών αποτελεσμάτων στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και 

της Εταιρείας. Ο Όμιλος και η Εταιρεία προσδιορίζουν, αξιολογούν και εάν καταστεί αναγκαίο αντισταθμίζουν 

τους κινδύνους που σχετίζονται με τις λειτουργικές τους δραστηριότητες, ενώ σε περιοδική βάση ελέγχουν και 

αναθεωρούν τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σε σχέση με τη διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου. 

Επίσης, δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές κερδοσκοπικής φύσης.  

Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού μέσου είναι το ποσό που εισπράττεται από την πώληση ενός περιου-

σιακού στοιχείου ή πληρώνεται για το διακανονισμό μιας υποχρέωσης σε μία συναλλαγή υπό κανονικές 

συνθήκες μεταξύ δύο εμπορικά συναλλασσόμενων κατά την ημερομηνία αποτίμησης της. Σε περιπτώσεις όπου 

δεν υπάρχουν διαθέσιμα  δεδομένα ή είναι αυτά περιορισμένα από ενεργές χρηματαγορές οι αποτιμήσεις των 

εύλογων αξιών έχουν προκύψει από την εκτίμηση της Διοίκησης σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες που 

υπάρχουν. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  Οι μέθοδοι αποτίμησης της εύλογης αξίας ιεραρχούνται σε τρία επίπεδα: 

•Επίπεδο 1: Χρηματιστηριακές αξίες από ενεργές χρηματαγορές για ακριβώς ίδια εμπορεύσιμα στοιχεία. 

•Επίπεδο 2: Αξίες που δεν είναι επιπέδου 1 αλλά μπορεί να εντοπισθούν ή να προσδιορισθούν άμεσα ή έμμεσα 

μέσω χρηματιστηριακών τιμών από ενεργές χρηματαγορές παρόμοιων στοιχείων. 

•Επίπεδο 3: Αξίες για περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις  που δε βασίζονται σε χρηματιστηριακές τιμές από 

ενεργές χρηματαγορές. 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στις τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιεί ο Όμιλος κατά την περίοδο που έληξε στις 30 

Ιουνίου 2022. Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των Επιπέδων 1 και 2, 

ούτε μεταφορές εντός και εκτός του Επιπέδου 3 για τη μέτρηση της εύλογης αξίας. Η εύλογη αξία των εμπορι-

κών απαιτήσεων και των εμπορικών υποχρεώσεων προσεγγίζει τις λογιστικές τους αξίες.   

Τα κυριότερα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής: 

 Όμιλος Εταιρεία 
Ενεργητικό 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021 

Σε αποσβέσιμο κόστος     
Χρηματ/κά περιουσιακά στοιχεία 4.141 4.075 4.141 4.075 
Απαιτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 4.248 4.096 3.514 3.374 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 27.499 24.627 27.499 24.627 
Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις 205.480 253.725 197.390 240.956 
Χρηματικά Διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 234.269 203.384 222.120 190.115 

Σύνολο  475.637   489.907   454.664   463.146  

 
Παθητικό  

    

  
Σε αποσβέσιμο κόστος     
Υποχρεώσεις μισθώσεων 1.681 2.254 1.560 2.119 
Δανεισμός 912.203 865.000 794.070 810.788 
Yποχρεώσεις σύμβασης παραχώρησης - - 310.771 288.033 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 20.963 18.998 8.446 7.982 
Εμπορικές και Λοιπές Υποχρεώσεις 178.205 264.584 178.628 219.125 

Σύνολο  1.113.051   1.150.836   1.293.475   1.328.048  

 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Κίνδυνος εύλογης αξίας 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένοι στις μεταβολές των τιμών συμμετοχικών τίτλων γιατί δεν 

διαθέτουν επενδύσεις τις οποίες να έχουν αναγνωρίσει στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, είτε ως 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων είτε ως επενδύσεις αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Κίνδυνος ταμειακών ροών λόγω μεταβολής των επιτοκίων 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν στο ενεργητικό τους έντοκα στοιχεία που περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως. 

Επίσης, διακρατούν στο παθητικό τους τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις, σταθερού και κυμαινόμενου 

επιτοκίου. Ωστόσο, η έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας στον κίνδυνο προέρχεται από τις δανειακές 

υποχρεώσεις, που υπολογίζονται με τη χρήση κυμαινόμενου επιτοκίου Euribor. Ο Όμιλος και η Εταιρεία 

είναι εκτεθειμένοι σε διακυμάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν τη 

χρηματοοικονομική τους θέση καθώς και τις ταμειακές τους ροές. Το κόστος δανεισμού δύναται να 

αυξάνεται ως αποτέλεσμα τέτοιων αλλαγών και να δημιουργούνται ζημιές ή να μειώνεται κατά την 

εμφάνιση απρόοπτων γεγονότων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  
Σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, κρίσιμα ζητήματα, όπως οι πληθωριστικές πιέσεις που απορρέουν κυρί-

ως από την ενεργειακή κρίση, τις διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας, την εξέλιξη της πανδημίας καθώς 

και τις πρόσφατες γεωπολιτικές αναταράξεις στην Ουκρανία, αναμένεται να παραμείνουν στην επι-

καιρότητα, με αποτέλεσμα να επηρεάσουν την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας κατά το 2022 και ενδέ-

χεται να οδηγήσουν τις κεντρικές τράπεζες σε αύξηση των επιτοκίων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

αύξησε το βασικό επιτόκιο και το Euribor είναι θετικό. Υπάρχει συστηματική ενημέρωση και 

παρακολούθηση από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση μεγάλης διακύμανσης, θα 

χρησιμοποιηθούν κατάλληλα μέσα χρηματοοικονομικής αντιστάθμισης. 

Αναφορικά με τις δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, επί του παρόντος δεν υπάρχει 

πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων επιτοκίου και κατά συνέπεια μια μεταβολή στα επιτόκια, θα επηρέαζε τα 

αποτελέσματα, την καθαρή θέση και την κατάσταση ταμειακών ροών του Ομίλου και της Εταιρείας στην 

περίπτωση μεταβολής των τιμών Euribor.  

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση ευαισθησίας στα κέρδη προ φόρων από πιθανές μεταβολές 

επιτοκίων από αρχή έτους, σε περίπτωση μεταβολής κατά 15 μονάδες βάσης, με τις υπόλοιπες μεταβλητές 

σταθερές, μέσω της επίδρασης στον υφιστάμενο δανεισμό κυμαινομένου επιτοκίου:  

 

   Αύξηση / (Μείωση) σε 
μονάδες βάσης (%)  

  
Επίδραση στα 

κέρδη προ φόρων 

01/01/2022 
30/06/2022 

                    Όμιλος Εταιρεία 

Ευρώ  15  (362)           (272) 
Ευρώ  (15)   362              272 

     

01/01/2021 
30/06/2021 

    

Ευρώ  15  (254)           (231) 
Ευρώ  (15)    254             231 

 

(β)  Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο κίνδυνος από μεταβολή συναλλαγματικών ισοτιμιών κρίνεται πολύ μικρός καθώς συναρτάται κυρίως με 

τυχόν συμβάσεις προμήθειας υλικών ή εξοπλισμού των οποίων η πληρωμή είναι σε ξένο νόμισμα. 

(γ) Πιστωτικός κίνδυνος  

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ο Όμιλος και η Εταιρεία εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο, κατά κύριο 

λόγο από τις απαιτήσεις για χρήση του συστήματος. Ο Όμιλος και η Εταιρεία χρησιμοποιούν εργαλεία ποσοτι-

κής και χρονικής παρακολούθησης των απαιτήσεών τους, και βρίσκονται σε επικοινωνία με τους πελάτες, 

προκειμένου να περιορίσουν τον πιστωτικό κίνδυνο. Επιπρόσθετα,  γίνεται χρήση ποσοστών για αναμενόμενες 

πιστωτικές ζημιές καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεών τους. Τα ποσοστά αυτά βασίζονται στην εμπειρία 

του παρελθόντος και προσαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αντανακλούν προβλέψεις για τη μελλοντική 

οικονομική κατάσταση των πελατών αλλά και του οικονομικού περιβάλλοντος. 

Για τις εμπορικές απαιτήσεις που προκύπτουν από την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, η Εταιρεία λειτουργεί ως 

ενδιάμεσος. Συγκεκριμένα, κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4001/2011 και τα αναλυτικά αναφερόμενα στον Κώδικα 

Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ είναι ο αρμόδιος Διαχειριστής για την εκκαθάριση των αποκλίσεων και τη διευ-

θέτηση των χρηματικών συναλλαγών μεταξύ των Συμμετεχόντων που απορρέουν από αυτές. Κατά την εκτέλεση 

των ως άνω αρμοδιοτήτων του, ενεργεί ως υποχρεωτικός ενδιάμεσος φορέας, με διαμεσολαβητικό ρόλο, με-

ταξύ των Συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η ως άνω διαμεσολαβητική αρμοδιότητα του 

ΑΔΜΗΕ συνδέεται με τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί από το νομοθέτη για την ομαλή λειτουργία, εκμε-

τάλλευση, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική 

ενέργεια, κατά τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο. Η πρακτική έκδοσης τιμολογίων από και προς 

τον ΑΔΜΗΕ, η οποία σήμερα ακολουθείται, δεν καθιστά τον ΑΔΜΗΕ οφειλέτη των σχετικών ποσών, αφού ο 

ΑΔΜΗΕ δεν εμπλέκεται στις συναλλαγές για δικό του λογαριασμό, αφού, άλλωστε, ουδόλως συμμετέχει στη 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  
διαμόρφωση των τιμών, αλλά για λογαριασμό των Συμμετεχόντων, στο πλαίσιο του διαμεσολαβητικού του ρό-

λου, όπως αυτός καθορίζεται από το προαναφερθέν ρυθμιστικό πλαίσιο. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, 

δεν προβλέπεται, ούτε μπορεί να συναχθεί οποιαδήποτε υποχρέωση του ΑΔΜΗΕ να εξοφλεί με ίδια κεφάλαιά 

του, τις χρηματικές υποχρεώσεις τυχόν υπερήμερων Συμμετεχόντων, ούτε βέβαια, υφίσταται νομική βάση για 

παράλληλη ή επικουρική του ευθύνη. Συνεπώς, ο ΑΔΜΗΕ δεν εκτίθεται σε πιστωτικούς κινδύνους συνδεόμε-

νους με τυχόν υπερημερία των Συμμετεχόντων. 

(δ) Κίνδυνος ρευστότητας 

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

του Ομίλου και της Εταιρείας. Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαχειρίζονται τον κίνδυνο ρευστότητας μέσω της 

παρακολούθησης και προγραμματισμού των ταμειακών τους ροών, και δρουν κατάλληλα μέσω της 

εξασφάλισης επαρκών πιστωτικών ορίων, πιστώσεων και ταμειακών διαθεσίμων, επιδιώκοντας ταυτόχρονα 

την επιμήκυνση της μέσης διάρκειας ζωής του χρέους τους και τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης 

τους. Παράλληλα, ο Όμιλος φροντίζει για την αποδοτική και χαμηλού ρίσκου τοποθέτηση των ταμειακών 

διαθεσίμων, αντισταθμίζοντας το κόστος των τόκων δανείων και διατηρώντας τα χρηματικά διαθέσιμα σε 

ετοιμότητα προς υλοποίηση των επενδύσεων που ορίζει το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ. 

Οι συμβατικές λήξεις των κύριων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών τό-

κων και προμηθειών έχουν ως εξής: 

Πληρωτέα ποσά σε σχέση με την 30.06.2022   
   

 

Όμιλος 
Εντός ενός  

έτους 
Από ένα έως 

πέντε έτη 
Μετά από 
πέντε έτη 

Σύνολο  

Εμπορικές, Δεδουλευμένες και Λοιπές Υποχρεώσεις  178.205  -   -   178.205 
Υποχρεώσεις μισθώσεων  324  676  1.163  2.163 
Δάνεια  59.321  521.079  471.081  1.051.480 

Σύνολο  237.849  521.754  472.244  1.231.847 

     

Εταιρεία 
Εντός ενός  

έτους 
Από ένα έως 

πέντε έτη 
Μετά από 
πέντε έτη 

Σύνολο  

Εμπορικές, Δεδουλευμένες και Λοιπές Υποχρεώσεις  178.628  -   -   178.628 
Υποχρεώσεις μισθώσεων  290  607  1.125  2.022 
Δάνεια  56.315  483.303  374.225  913.843 

Σύνολο  235.234  483.909  375.350  1.094.493 

     

Πληρωτέα ποσά σε σχέση με την 31.12.2021      

Όμιλος 
Εντός ενός  

έτους 
Από ένα έως 

πέντε έτη 
Μετά από 
πέντε έτη 

Σύνολο  

Εμπορικές, Δεδουλευμένες και Λοιπές Υποχρεώσεις  264.584  -   -   264.584 
Υποχρεώσεις μισθώσεων  361  826  1.951  3.138 
Δάνεια  53.622  509.840  440.047  1.003.509 

Σύνολο  318.568  510.667  441.997  1.271.232 

     

Εταιρεία 
Εντός ενός  

έτους 
Από ένα έως 

πέντε έτη 
Μετά από 
πέντε έτη 

Σύνολο  

Εμπορικές, Δεδουλευμένες και Λοιπές Υποχρεώσεις  219.125  -   -   219.125 
Υποχρεώσεις μισθώσεων  328  741  1.913  2.981 
Δάνεια  52.395  495.016  393.394  940.805 

Σύνολο  271.848  495.757  395.307  1.162.912 

Τα πληρωτέα ποσά σχετικά με τις υποχρεώσεις μισθώσεων και δανείων διαφέρουν με τα αντίστοιχα ποσά της 

Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, στην οποία απεικονίζεται η λογιστική αξία αυτών, καθώς αναφέρο-

νται σε μη προεξοφλημένα ποσά που πρόκειται να καταβληθούν. 

3.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
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  Ο σκοπός του Ομίλου όσον αφορά στη διαχείριση κεφαλαίου είναι η διασφάλιση της ικανότητας του να συνε-

χίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά του, ώστε να εξασφαλίζει αποδόσεις για τους μετόχους και οφέλη για τα  

λοιπά μέρη που έχουν σχέση με τον Όμιλο και να διατηρεί τη βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση ώστε να επιτυγ-

χάνει μείωση του κόστους κεφαλαίου. Ο Όμιλος στοχεύει στη διατήρηση του δείκτη καθαρού χρέους στο 

καλύτερο δυνατό επίπεδο σε σχέση με ομοειδείς εταιρείες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Ο Όμιλος και η Εταιρεία παρακολουθούν το κεφάλαιό τους με βάση το δείκτη μόχλευσης. Ο δείκτης αυτός υ-

πολογίζεται ως ο λόγος του καθαρού δανεισμού διαιρούμενος με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο 

καθαρός δανεισμός προκύπτει μετά την αφαίρεση των ταμειακών διαθεσίμων και των ισοδύναμων τους από 

τις δανειακές υποχρεώσεις (βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις 

από μισθώσεις, όπως αυτές εμφανίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης). Το συνολικό απασχο-

λούμενο κεφάλαιο υπολογίζεται ως το άθροισμα των ιδίων κεφαλαίων, όπως αυτά εμφανίζονται στην 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, με τον καθαρό δανεισμό. 

Επί του παρόντος ο δείκτης καθαρού δανεισμού ως προς ίδια κεφάλαια έχει ως εξής: 

 Όμιλος Εταιρεία 

 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός και μισθώσεις  873.542   831.179   755.358   776.893  
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός και μισθώσεις  40.342   36.074   40.272   36.014  
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών  (234.269)  (203.384)  (222.120)  (190.115) 

Καθαρός δανεισμός  679.615   663.870   573.510   622.792  

Ίδια κεφάλαια  1.394.845   1.404.690   1.390.185   1.361.462  

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 2.074.460 2.068.560 1.963.695 1.984.255 

Δείκτης καθαρού δανεισμού ως προς ίδια κεφάλαια 49% 47% 41% 46% 

Δείκτης μόχλευσης 33% 32% 29% 31% 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια ανάλυση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου και των κινήσεων αυτού 

για την κλειόμενη περίοδο και τη συγκριτική χρήση. 

  Καθαρός Δανεισμός Ομίλου 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ταμειακά δια-
θέσιμα και 
ισοδύναμα         

αυτών 

Υποχρεώσεις 
δανείων και μι-

σθώσεων 
 εντός 1 έτους 

Υποχρεώσεις 
δανείων και 
μισθώσεων 
μετά από 1  

έτος 

Σύνολο 

Καθαρός δανεισμός την 1 Ιανουαρίου 2021 248.478  (35.188)  (722.498)  (509.209) 

(Μείωση) ταμειακών ροών  (45.094)  -   -   (45.094) 
Αποπληρωμές δανείων και εξοφλήσεις υποχρεώσεων 
από μισθώσεις/(Εισπράξεις δανείων)  -   33.076   (144.995)  (111.919) 
Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων πληρωτέοι  -   (163)  -   (163) 
Μη ταμειακές κινήσεις - τροποποίηση δανειακών                
συμβάσεων  -   610   2.185   2.796  
Μη ταμειακές κινήσεις - Έξοδα σύναψης δανείων  -   (19)  1.130   1.111  
Μη ταμειακές κινήσεις - Μεταφορά σε βραχυπρόθε-
σμες υποχρεώσεις μισθώσεων και δανειακές 
υποχρεώσεις 

 -   (34.351)  34.351   -  

Μη ταμειακές κινήσεις - (Αναγνώριση)/ Διαγραφή 
χρηματοδοτικών μισθώσεων   -   (38)  (1.353)  (1.391) 

Καθαρός δανεισμός την 31 Δεκεμβρίου 2021  203.384   (36.074)  (831.179)  (663.870) 

     
     
     
     
     

Καθαρός δανεισμός την 1 Ιανουαρίου 2022 203.384  (36.074)  (831.179)  (663.870) 
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 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  Αύξηση ταμειακών ροών 30.885  -   -  30.885 
Αποπληρωμές δανείων και εξοφλήσεις υποχρεώσεων 
από μισθώσεις/(Εισπράξεις δανείων)  -  17.158  (65.000)  (47.842) 
Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων πληρωτέοι  -  60 - 60  
Μη ταμειακές κινήσεις - τροποποίηση δανειακών συμβάσεων  -  236  (477)  (242) 

Μη ταμειακές κινήσεις - Έξοδα σύναψης δανείων  -  80 898 978 
Μη ταμειακές κινήσεις - Μεταφορά σε βραχυπρόθε-
σμες υποχρεώσεις μισθώσεων και δανειακές 
υποχρεώσεις 

 -   (21.799) 21.799  -  

Μη ταμειακές κινήσεις - (Αναγνώριση)/ Διαγραφή 
χρηματοδοτικών μισθώσεων  -   (2)  417  415 

Καθαρός δανεισμός την 30 Ιουνίου 2022 234.269  (40.342)  (873.542)  (679.615) 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια ανάλυση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου και των κινήσεων αυτού 

για την κλειόμενη περίοδο και τη συγκριτική χρήση. 

  Καθαρός Δανεισμός Εταιρείας 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ταμειακά δια-
θέσιμα και 
ισοδύναμα       

αυτών 

Υποχρεώσεις 
δανείων και  
μισθώσεων     

εντός 1 έτους 

Υποχρεώσεις 
δανείων και 
μισθώσεων 
μετά από 1  

έτος 

Σύνολο 

Καθαρός δανεισμός την 1 Ιανουαρίου 2021 161.359  (35.188)  (722.498)  (596.328) 

Αύξηση ταμειακών ροών 28.756  -   -  28.756 
Αποπληρωμές δανείων και εξοφλήσεις υποχρεώσεων 
από μισθώσεις/(Εισπράξεις δανείων)  -   33.067   (90.000)  (56.933) 
Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων πληρωτέοι  -   (140)  -   (140) 
Μη ταμειακές κινήσεις - τροποποίηση δανειακών                 
συμβάσεων  -   610  2.185   2.796  
Μη ταμειακές κινήσεις - Έξοδα σύναψης δανείων  -   (12)  313   300  
Μη ταμειακές κινήσεις - Μεταφορά σε βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις μισθώσεων και δανειακές υποχρεώσεις  -   (34.351)  34.351   -  
Μη ταμειακές κινήσεις - (Αναγνώριση)/ Διαγραφή χρημα-
τοδοτικών μισθώσεων   -   -   (1.243)  (1.243) 

Καθαρός δανεισμός την 31 Δεκεμβρίου 2021  190.115   (36.014)  (776.893)  (622.792) 

Καθαρός δανεισμός την 1 Ιανουαρίου 2022 190.115  (36.014)  (776.893)  (622.792) 

Αύξηση ταμειακών ροών 32.005  -   -  32.005 
Αποπληρωμές δανείων και εξοφλήσεις υποχρεώσεων 
από μισθώσεις  -   17.144   -   17.144  
Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων πληρωτέοι  -   79   -   79  
Μη ταμειακές κινήσεις - τροποποίηση δανειακών                  
συμβάσεων  -   236   (477)  (242) 

Μη ταμειακές κινήσεις - Έξοδα σύναψης δανείων  -   78   (198)  (120) 
Μη ταμειακές κινήσεις - Μεταφορά σε βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις μισθώσεων και δανειακές υποχρεώσεις  -   (21.794)  21.794   -  
Μη ταμειακές κινήσεις - (Αναγνώριση)/ Διαγραφή χρημα-
τοδοτικών μισθώσεων   -   -   415   415  

Καθαρός δανεισμός την 30 Ιουνίου 2022 222.120  (40.272)  (755.358)  (573.510) 

 

3.3 ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Κανονιστικός κίνδυνος:  

Η δραστηριότητα της Εταιρείας υπόκειται σε αυστηρό και περίπλοκο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, που 

αφορά στη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ, και στις αυξημένες εποπτικές υποχρεώσεις. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του 

Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου μπορούν να δημιουργή-

σουν επιπρόσθετες διαχειριστικές ευθύνες από πλευράς Εταιρείας. Η ανάληψη τυχόν επιπρόσθετων ευθυνών 
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ή ενδεχόμενες μεταβολές του σχετικού θεσμικού πλαισίου είναι πιθανό να επηρεάσουν δυσμενώς την κερδο-

φορία της Εταιρείας.  

Επίσης, ενδεχόμενες μεταβολές στη μεθοδολογία ή/και στις παραμέτρους υπολογισμού των χρεώσεων χρήσης 

του Συστήματος, είναι πιθανόν να επηρεάσουν σημαντικά τα έσοδα και την κερδοφορία της Εταιρείας. 

Ρυθμιστικός κίνδυνος:  

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή/και συμπληρώσεις του ρυθμιστικού πλαισίου, που διέπει την αγορά Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, μπορούν να έχουν σημαντική επί-

πτωση στη λειτουργία και στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.  

Κίνδυνος από ρυθμιζόμενες αποδόσεις της δραστηριότητας:  

Η δραστηριότητα της Εταιρείας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την υλοποίηση του Δεκαετούς Προγράμμα-

τος Ανάπτυξης του Συστήματος (ΔΠΑ), καθώς αυτή επηρεάζει τόσο τις επενδύσεις που καλείται να 

πραγματοποιήσει, όσο και τα μελλοντικά του έσοδα από τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς. Συνεπώς, εν-

δεχόμενες τροποποιήσεις του ΔΠΑ που είτε επαυξάνουν τις υποχρεώσεις της Εταιρείας είτε επιτάσσουν 

ταχύτερη εκτέλεση έργων, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την κερδοφορία της Εταιρείας.  

Οι ρυθμιζόμενες αποδόσεις των επενδύσεων του Συστήματος μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την κερδοφορία 

της Εταιρείας εάν δεν καλύπτουν την εύλογη απόδοση των σχετικών επενδυμένων κεφαλαίων. 

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

κανονιστικούς και ρυθμιστικούς κινδύνους, ενώ σε συνεργασία με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εξασφαλίζει 

ότι υπάρχουν οι απαραίτητες εγκρίσεις για κάθε συναλλαγή. 

Κίνδυνος γεωπολιτικού και μακροοικονομικού περιβάλλοντος: 

Η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 έχει προκαλέσει περαιτέρω απότομη άνοδο 

των τιμών της ενέργειας και των ειδών διατροφής ενώ έχει επιδεινώσει τις υφιστάμενες πιέσεις στις αλυσίδες 

εφοδιασμού. Αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν σοβαρά προσκόμματα στην οικονομική ανάκαμψη στη ζώνη 

του ευρώ και εμφανίζονται ταυτόχρονα με τη χαλάρωση των σχετιζόμενων με την πανδημία περιορισμών, η 

οποία δίνει ισχυρή ώθηση στον τομέα των υπηρεσιών. Οι μακροοικονομικές προβολές για την ζώνη του Ευρώ 

για τα έτη 2022-2024 στηρίζονται στις υποθέσεις ότι οι τρέχουσες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας (συμπεριλαμ-

βανομένου του εμπάργκο της ΕΕ στο ρωσικό πετρέλαιο) θα παραμείνουν σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του 

χρονικού ορίζοντα προβολής, ότι η έντονη φάση του πολέμου θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους 

χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση, ότι οι διαταράξεις στον ενεργειακό εφοδιασμό δεν θα οδηγήσουν σε επιβολή πε-

ριορισμών στην κατανάλωση στις χώρες της ζώνης του ευρώ και ότι τα φαινόμενα συμφόρησης στην πλευρά 

της προσφοράς θα επιλυθούν σταδιακά μέχρι το τέλος του 2023. 

Όλα αυτά υποδηλώνουν πολύ ασθενέστερες (αν και ακόμη θετικές) βραχυπρόθεσμες προοπτικές για την ανά-

πτυξη, καθώς οι αντίξοοι παράγοντες εξασθενούν μετά το 2022 και ο ρυθμός ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα 

διαμορφώνεται σε επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα από τους ιστορικούς μέσους όρους, αντανακλώντας τη στα-

διακή ανάκαμψη από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, καθώς και την εξασθένηση των αρνητικών 

επιπτώσεων του πολέμου στο πλαίσιο συνολικά εύρωστων αγορών εργασίας.  

Το πραγματικό ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 2,8% το 2022 (εκ του ο-

ποίου 2,0 ποσοστιαίες μονάδες αφορούν μεταφερόμενη επίδραση από το 2021) και κατά 2,1% τόσο το 2023 

όσο και το 2024. Μετά την απότομη άνοδο του πληθωρισμού στις αρχές του 2022, υπάρχουν προοπτικές για 

υψηλότερο και πιο επίμονο πληθωρισμό. Ο γενικός πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) αναμένεται να παραμείνει 

πολύ υψηλός κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2022 και να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 6,8%, προτού υποχω-

ρήσει σταδιακά από το 2023 και συγκλίνει προς τον στόχο της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό το β΄ εξάμηνο του 2024.  

Οι πιέσεις στις τιμές θα παραμείνουν εξαιρετικά υψηλές βραχυπρόθεσμα λόγω των αυξημένων τιμών του πε-

τρελαίου και του φυσικού αερίου και των αυξήσεων των τιμών των τροφίμων οι οποίες επηρεάστηκαν έντονα 

από τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και λόγω των επιπτώσεων από την επανεκκίνηση της οικονομίας και τις 

ελλείψεις στην πλευρά της προσφοράς παγκοσμίως. Ο πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) χωρίς την ενέργεια και 

τα είδη διατροφής θα παραμείνει πολύ αυξημένος μέχρι το τέλος του 2022, αλλά στη συνέχεια αναμένεται να 
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μειωθεί καθώς θα υποχωρούν οι ανοδικές πιέσεις από την επανεκκίνηση της οικονομίας και θα αμβλύνονται 

τα φαινόμενα συμφόρησης στην πλευρά της προσφοράς και οι πιέσεις από το κόστος των ενεργειακών εισροών. 

Από την αρχή του 2021 παρατηρείται συνεχής ανατίμηση των πρώτων υλών, που αφορά όλους τους κλάδους 

της οικονομίας, με συνέπεια η σημαντική αύξηση στις τιμές τους να μετακυλίεται στην παραγωγή των προϊό-

ντων, στο κόστος μεταφοράς τους και στην εν γένει διεθνή έλλειψη προϊόντων. Επιπρόσθετα, οι ανατιμήσεις 

του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους σε όλη την Ευρώπη, κυρίως λόγω της 

αύξησης των τιμών των ρύπων και του φυσικού αερίου συνεπάγονται αυξημένο κόστος για τις επιχειρήσεις, και 

ιδιαίτερα για την βαριά βιομηχανία. Απόρροια των ανωτέρω αποτελεί η διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της 

αλυσίδας εφοδιασμού. Κατόπιν τούτου, με βάση την απόφαση 2040/13.4.2022 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., παρασχέθηκαν 

διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργεια-

κής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19. Πιο συγκεκριμένα, 

παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, τροποποίησης των συ-

ναφθεισών συμβάσεων και αναπροσαρμογής της συμβατικής τιμής σε ποσοστό έως 50% επί της αξίας της 

αρχικής σύμβασης, υπό την τήρηση και των λοιπών σωρευτικών προϋποθέσεων. Ως προς τα ζητήματα που έ-

χουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω του COVID-19 αλλά και της 

κρίσης στην Ουκρανία,  επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην 

υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται 

με την παράδοση αγαθών, εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, καταρ-

χάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων. Με τα μέχρι 

στιγμής δεδομένα δε φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις από τα ανωτέρω γεγονότα στη δραστηριό-

τητα του Ομίλου και της Εταιρείας. H Διοίκηση του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας παρακολουθεί συνεχώς 

τις ανωτέρω εξελίξεις και αξιολογεί τυχόν πιθανές περαιτέρω επιπτώσεις στη λειτουργεία, την οικονομική θέση 

και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας, ευρισκόμενη σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορ-

σης για τη λήψη περαιτέρω κατάλληλων προληπτικών μέτρων για τη διαφύλαξη της ρευστότητας και των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας. 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη κλιματική αλλαγή: 

Η κλιματική αλλαγή θεωρείται πλέον ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια ζητήματα με σημαντική δυσμενή 

επίδραση τόσο στις δραστηριότητες της Εταιρείας, όσο και στο ίδιο το φυσικό περιβάλλον και την κοινωνία. Η 

αντιμετώπισή της αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις σήμερα.  

Για αυτό το λόγο ο ΑΔΜΗΕ έχει εντάξει στη στρατηγική του τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει λόγω της 

κλιματικής αλλαγής ώστε να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον. Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα και τις επερ-

χόμενες αλλαγές εντοπίζει τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, αλλά και τις σχετικές 

ευκαιρίες. 

Η ασφάλεια και αξιοπιστία σε ένα δύσκολο περιβάλλον αποτελεί έναν από τους πυλώνες της νέας Στρατηγικής 

του ΑΔΜΗΕ για τα έτη 2021-2024.  

Επιπρόσθετα, η συμβολή του ΑΔΜΗΕ είναι σημαντική και αναφορικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλ-

λαγής σε εθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, μέσω των νέων διασυνδέσεων που πραγματοποιεί, καθιστά εφικτή την 

αλλαγή του ενεργειακού μείγματος της χώρας, επιτρέποντας την ενσωμάτωση μεγαλύτερου ποσοστού ΑΠΕ, 

συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα και τη 

σταδιακή απανθρακοποίηση (decarbonization). Παράλληλα, η Εταιρεία ενθαρρύνει την καινοτομία που σχετί-

ζεται άμεσα με την «πράσινη» μετάβαση, όπως είναι οι τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας που αυξάνουν τη 

συνεισφορά των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα και οι υποδομές φόρτισης οχημάτων. 

Οι συγκεκριμένες αλλαγές συμβάλουν και στη δημιουργία νέων ευκαιριών δραστηριοποίησης καθώς η μετά-

βαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ριζικές δομικές και 

τεχνολογικές αλλαγές στο σύστημα παραγωγής ενέργειας.  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΔΠΑ  για τη χρονική περίοδο 2022-2031, τα έργα ανάπτυξης περιλαμβάνουν 

μεταξύ άλλων τα παρακάτω: 

• τις αναγκαίες ενισχύσεις του Συστήματος, όπως νέες γραμμές μεταφοράς, αναβαθμίσεις 

υφιστάμενων γραμμών μεταφοράς, νέα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) και Υποσταθμοί (Υ/Σ), 
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καθώς και επεκτάσεις υφισταμένων ΚΥΤ ή Υ/Σ οι οποίες απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση 

της ισχύος η οποία προβλέπεται για αυτή τη χρονική περίοδο, 

• τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών Υ/Σ και ΚΥΤ, όπως και των 

αντίστοιχων υποδομών ελέγχου τους, τα αναγκαία έργα βελτίωσης της λειτουργίας και της 

οικονομικότητας του Συστήματος, όπως ενισχύσεις των υφισταμένων ΚΥΤ και κατασκευή νέων 

γραμμών μεταφοράς για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών των Χρηστών του Συστήματος, 

• την ένταξη στο Σύστημα ή/και την αναβάθμιση νέων διασυνδετικών γραμμών μεταφοράς με 

γειτονικές χώρες, 

• τα έργα σύνδεσης στο Σύστημα (γραμμές μεταφοράς και Υ/Σ) τα οποία απαιτούνται για την ένταξη 

των νέων σταθμών παραγωγής και των νέων καταναλωτών υψηλής τάσης (πελάτες υψηλής τάσης 

και Διαχειριστής Δικτύου), για τα οποία έχουν ήδη εκπονηθεί σχετικές μελέτες σύνδεσης και 

τέλος, 

• την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών, όπως συστήματα συλλογής μετρήσεων (SCADA), 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου κορμού (backbone), τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις μεταξύ των Υ/Σ-ΚΥΤ 

και των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ), ανάπτυξη και εγκατάσταση εργαλείων λογισμικού 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ασφαλέστερης και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του 

Συστήματος και της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

4. ΕΣΟΔΑ  

Τα έσοδα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 Όμιλος Εταιρεία 

 01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021* 

01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021* 

Έσοδο ενοικίου συστήματος μεταφοράς 128.034 130.783 128.655 130.783 

Έσοδο από αγορά εξισορρόπησης 5.938  -  5.938  -  

Έσοδα Εκκαθαρίσεων Διαχειριστή 247.293 51.249 247.293 51.249 
(Έξοδα Εκκαθαρίσεων Διαχειριστή)  (247.293)  (51.249)  (247.293)  (51.249) 
Έξοδα από σύμβαση παραχώρησης  -   -   (1.084)  (1.287) 
Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων 

    

Έσοδα από εργολαβίες  37  930  37   930  
Έσοδα υπηρεσιών υποστήριξης παγίων   1.926  4.789  1.926   4.789  
Ληφθείσες συμμετοχές πελατών  1.531  1.227  1.531   1.227  

Σύνολο εσόδων λοιπών δραστηριοτήτων 3.494 6.947 3.494 6.947 

Γενικό σύνολο 137.466 137.729 137.003 136.442 

* Έχει γίνει αναταξινόμηση των ποσών προηγούμενης περιόδου (Σημείωση 2.4). 

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 587/2022 Απόφαση της ΡΑΕ εγκρίθηκε το  Απαιτούμενο Έσοδο για το 2022 και α-

νήλθε σε Ευρώ 268 εκ.. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 643/2022 εγκρίθηκαν οι μοναδιαίες χρεώσεις 

Χρήσης Συστήματος, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην τιμολόγηση των χρεώσεων από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ από την 1 

Σεπτεμβρίου 2022. Συγκεκριμένα, στην εν λόγω Απόφαση συνυπολογίστηκε το 1/12 της υπερβάλλουσας αξίας 

κτήσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων υψηλής τάσης του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης (Ευρώ 17,8) 

ποσού Ευρώ 1,5 εκ., διαμορφώνοντας το Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή για το 2022 στο ποσό των Ευρώ 

269,5 εκ.. Καθώς καθυστέρησε η έναρξη της εφαρμογής των χρεώσεων του έτους, οι μοναδιαίες χρεώσεις χρή-

σης Συστήματος διαμορφώθηκαν κατά τρόπο ώστε η εκτιμώμενη ανάκτηση εσόδου στο τελευταίο τετράμηνο 

του έτους να ανέλθει σε Ευρώ 121,2 εκ.. 

Συνέπεια των ανωτέρω, τα Έσοδα ενοικίου συστήματος μεταφοράς το Α’ εξάμηνο 2022 να μην είναι αντιπρο-

σωπευτικά και αναλογικά με το εκτιμώμενο προς ανάκτηση έσοδο για το έτος, καθώς για τη περίοδο αυτή ήταν 

σε ισχύ οι μοναδιαίες χρεώσεις Χρήσης Συστήματος του 2021. 

Τα Έσοδα ενοικίου συστήματος μεταφοράς κατά την τρέχουσα περίοδο σημείωσαν μείωση κατά Ευρώ 2,8 εκ. 

και κατά Ευρώ 2,1 εκ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα και ανήλθαν σε Ευρώ 128 εκ. και Ευρώ 128,7 

εκ. έναντι Ευρώ 130,8 εκ. περίπου την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η μείωση  οφείλεται κυρίως στην: 
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- Μείωση των εσόδων από δικαιώματα διασύνδεσης κατά Ευρώ 15,3 εκ., από Ευρώ 33 εκ. το Α’ εξάμηνο 

2021 σε Ευρώ 17,7 εκ. το Α’ εξάμηνο 2022. Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 1058/2021 απόφαση της ΡΑΕ, 

το ετήσιο έσοδο από διασυνδετικά δικαιώματα ανέρχεται σε Ευρώ 35,3 εκ. έναντι Ευρώ 66,2 της 

συγκριτικής χρήσης. 

- Αύξηση των εσόδων χρέωσης Χρήσης Συστήματος κατά Ευρώ 12,9 εκ., κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης 

των Παγίων της Κρήτης στο ΕΣΜΗΕ, η οποία έλαβε χώρα την 1η Αυγούστου 2021 με βάση το ΦΕΚ 

4821/2021, και της αύξησης των χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, η οποία πραγματοποιήθηκε τον 

Αύγουστο του 2021 με βάση την απόφαση 492/2021 της ΡΑΕ. 

Τα Έσοδα από Αγορά Εξισορρόπησης αποτελούν μία νέα ροή εσόδων το 2022 και ανήλθαν σε Ευρώ 5,9 εκ. για 

την περίοδο 01/01-30/06/2022. Το Έσοδο από το Τέλος Αγοράς Εξισορρόπησης για το έτος 2022 εγκρίθηκε με 

την απόφαση της ΡΑΕ 1059/2021. Το Απαιτούμενο Έσοδο της Αγοράς Εξισορρόπησης επιμερίζεται μέσω του 

Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης μεταξύ των Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και των Συμβαλλόμενων Με-

ρών με Ευθύνη Εξισορρόπησης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. 

Το σύνολο των Εσόδων λοιπών δραστηριοτήτων στις 30/06/2022 ανήλθε σε Ευρώ 3,5 εκ. περίπου καταγράφο-

ντας μείωση Ευρώ 3,4 εκ. περίπου έναντι της αντίστοιχης περιόδου (30/06/2021: Ευρώ 6,9 εκ. περίπου).  Η 

μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από εργολαβίες καθώς και στη μείωση των εσόδων από 

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

ταφέρθηκαν σταδιακά στον «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.». Η μείωση αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη θετική συνεισφορά της 

αύξησης των εσόδων από ληφθείσες συμμετοχές πελατών, λόγω της περάτωσης περισσότερων συμβάσεων 

συνδέσεων αιολικών πάρκων κατά την τρέχουσα περίοδο.  

Τα έσοδα και έξοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Χρεώσεις εκκαθαρίσεων διαχειριστή ενέργειας 
Όμιλος Εταιρεία 

01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021 

Περιοδική εκκαθάριση ενέργειας πελατών δικτύου χαμηλής τάσης  35.462   11.568  35.462  11.568  
Αποκλίσεις  -   29   -   29  
Αγορά Απωλειών ΕΣΜΗΕ συμπληρωματικά των αποκλίσεων  181.409   36.942   181.409   36.942  
Αποκλίσεις Απωλειών ΕΣΜΗΕ  13.742   2.710   13.742   2.710  
Εκούσιες ανταλλαγές ενέργειας  2.271   -   2.271   -  
Ακούσιες ανταλλαγές ενέργειας  14.409   -   14.409   -  

Σύνολο χρεώσεων ενέργειας 247.293 51.249 247.293 51.249 

 

Αποδόσεις εκκαθαρίσεων διαχειριστή ενέργειας 
Όμιλος Εταιρεία 

01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021 

Περιοδική εκκαθάριση ενέργειας πελατών δικτύου χαμηλής τάσης  (35.462)  (11.568)  (35.462)  (11.568) 
Αποκλίσεις  -   (29)  -   (29) 
Αγορές στη DAM  (181.409)  (36.942)  (181.409)  (36.942) 
Αγορά Απωλειών ΕΣΜΗΕ συμπληρωματικά των αποκλίσεων  (13.742)  (2.710)  (13.742)  (2.710) 
Εκούσιες ανταλλαγές ενέργειας  (2.271)  -   (2.271)  -  
Ακούσιες ανταλλαγές ενέργειας  (14.409)  -   (14.409)  -  

Σύνολο αποδόσεων ενέργειας  (247.293)  (51.249)  (247.293)  (51.249) 

 

Τα έσοδα – έξοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή ενέργειας παρουσιάζουν αύξηση στην τρέχουσα περίοδο κατά 

Ευρώ 196 εκ. περίπου κυρίως λόγω της αύξηση της τιμής της Αγοράς Επόμενης Ημέρας (DAM Price), η οποία 

επηρεάζει τις δραστηριότητες «Αγορά Απωλειών ΕΣΜΗΕ συμπληρωματικά των αποκλίσεων» και «Αποκλίσεις 

Απωλειών ΕΣΜΗΕ».    

5. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Οι αμοιβές προσωπικού παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 Όμιλος Εταιρεία 
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 01/01/2022- 

30/06/2022 
01/01/2021- 
30/06/2021* 

01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021* 

Αμοιβές προσωπικού  20.798   21.841   20.707   21.761  
Εργοδοτικές εισφορές  4.297   4.312   4.249   4.270  
Λοιπές παροχές στο προσωπικό  1.871   1.888   1.861   1.874  
Έξοδο παροχής μειωμένου τιμολογίου σε εργαζόμενους  103   99   103   99  
Καθαρή πρόβλεψη παροχής μειωμένου τιμολογίου  18   43   18   43  
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού  267   436   267   436  

Σύνολο 27.353 28.620 27.205 28.483 

* Έχει γίνει αναταξινόμηση των ποσών προηγούμενης περιόδου (Σημείωση 2.4). 

Η μείωση στις αμοιβές προσωπικού προέκυψε κυρίως λόγω του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης που 

εφαρμόστηκε στο 2ο εξάμηνο του 2021. 

6. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

Οι αποσβέσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 Όμιλος Εταιρεία 

 01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021 

Παγίων στοιχείων  57.428   54.201   57.385   54.190  
Λογισμικό  971   887   963   878  
Επιχορηγήσεις  (6.362)  (6.403)  (6.362)  (6.403) 
Δικαιωμάτων χρήσεως ενεργητικού  154   116   152   116  

Σύνολο 52.191 48.801 52.137 48.781 

 

H αύξηση των αποσβέσεων οφείλεται κυρίως στις αυξημένες παγιοποιήσεις έργων, που ολοκληρώθηκαν κατά 

βάση στο τέλος της συγκριτικής περιόδου, ύψους Ευρώ 188 εκ., ως απόρροια της υλοποίησης του επενδυτικού 

προγράμματος του Ομίλου. Συνέπεια της αναφερόμενης σημαντικής αύξησης των περιουσιακών στοιχείων και 

εν συνεχεία της επέκτασης του Μητρώου Παγίων αποτελεί το γεγονός ότι η τρέχουσα περίοδος επιβαρύνθηκε 

με τις αποσβέσεις των εν λόγω παγιοποιήσεων σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο όπου δεν λογίστηκαν απο-

σβέσεις για όλη την περίοδο, αλλά αρχής γενομένης από την ημερομηνία παγιοποίησης των εκάστοτε έργων. 

7. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Η ανάλυση των Παροχών και Αμοιβών τρίτων παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες: 

7.1 Παροχές τρίτων 

 Όμιλος Εταιρεία 

 01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021* 

01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021* 

Επισκευές και συντηρήσεις  1.394   1.072   1.394   1.072  

Δαπάνες Κοινής Ωφέλειας (Ρεύμα, Ύδρευση, Τηλεπ/νίες)  1.315   924   1.315   924  

Λοιπές παροχές τρίτων  431   508   431   507  

Σύνολο 3.140 2.504 3.140 2.503 

* Έχει γίνει αναταξινόμηση των ποσών προηγούμενης περιόδου (Σημείωση 2.4). 

Η αύξηση των Δαπανών Κοινής Ωφέλειας κατά Ευρώ 391, από Ευρώ 924  το Α’ εξάμηνο 2021 σε Ευρώ 1.315 το 

Α’ εξάμηνο 2022, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας ως απόρροια της 

ενεργειακής κρίσης. 

7.2 Αμοιβές τρίτων 

 Όμιλος Εταιρεία 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  
 01/01/2022- 

30/06/2022 
01/01/2021- 
30/06/2021* 

01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021* 

Αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες  6.696   3.801   6.460   3.510  
Υπηρεσίες φύλαξης και καθαρισμού κτιριών  998   911   998   911  
Λοιπές αμοιβές τρίτων  2.492   2.119   2.296   2.019  
Άδειες χρήσης λογισμικού  518   232   518   232  

Σύνολο 10.704 7.062 10.271 6.671 

* Έχει γίνει αναταξινόμηση των ποσών προηγούμενης περιόδου (Σημείωση 2.4). 

 

Η αύξηση των αμοιβών για συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά Ευρώ 2,9 εκ. τόσο για τον Όμιλο όσο και για την 

Εταιρεία, οφείλεται κυρίως σε αύξηση των απασχολουμένων με συμβάσεις έργου για την κάλυψη των διευρυ-

μένων λειτουργικών αναγκών ως αποτέλεσμα της επέκτασης της Εταιρείας. 

8. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

Οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 Όμιλος Εταιρεία 

 01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021* 

01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021* 

(Απελευθέρωση) πρόβλεψης για εκκρεμοδικίες   (7)  (1.147)  (7)  (1.147) 
(Απελευθέρωση) πρόβλεψης απομείωσης στοιχείων ενεργητικού  (1)  (2)  (1)  (2) 
(Απελευθέρωση)/Πρόβλεψη αποτίμ. υλικών και ανταλ/τικών   (1.359)  1.127   (1.359)  1.127  
Πρόβλεψη/(Απελευθέρωση) για τέλη κτηματογράφησης  430   (2.249)  430   (2.249) 
(Απελευθέρωση) πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων  (95)  (228)  (77)  (229) 

Σύνολο  (1.032)  (2.500)  (1.013)  (2.501) 

* Έχει γίνει αναταξινόμηση των ποσών προηγούμενης περιόδου (Σημείωση 2.4). 

Η απελευθέρωση πρόβλεψης για εκκρεμοδικίες κατά την 30/06/2022 ποσού Ευρώ 7, οφείλεται στο σχηματισμό 

νέας πρόβλεψης ποσού Ευρώ 314 και στην απελευθέρωση και χρησιμοποίηση πρόβλεψης ποσού Ευρώ 321. 

Αντίστοιχα στις 30/06/2021, η απελευθέρωση προβλέψεων για εκκρεμοδικίες ποσού Ευρώ 1,14 εκ., οφειλόταν 

κυρίως στην έκδοση απόφασης του ΔΠ Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε αγωγή εναντίον της Εταιρείας για 

την οποία είχε σχηματίσει σχετική πρόβλεψη. 

Η απελευθέρωση πρόβλεψης αποτίμησης υλικών και ανταλλακτικών κατά την 30/06/2022 (καθαρή από πρό-

σθετη πρόβλεψη ποσού Ευρώ 610) ποσού Ευρώ 1.359 οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι τα υλικά και 

ανταλλακτικά που πωλήθηκαν, κυρίως προς την εταιρεία «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», κατά την τρέχουσα περίοδο, έφεραν 

πρόβλεψη απομείωσης ποσού Ευρώ 1.969 στις 31/12/2021, η οποία απελευθερώθηκε (Σημείωση 15).  

Στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 30/06/2022 στις λοιπές προβλέψεις για τον Όμιλο και την Ε-

ταιρεία περιλαμβάνεται πρόβλεψη ποσού Ευρώ 430, που αφορά στο κόστος κτηματογράφησης δικαιωμάτων 

δουλειών, οικοπέδων και εδαφοτεμαχίων, ποσό το οποίο εκτιμάται να καταβληθεί μετά τις 30 Ιουνίου 2022. Το 

2016 εκπονήθηκε σχετική μελέτη από τις τεχνικές υπηρεσίες της Εταιρείας, η οποία υπολόγισε το κόστος στο 

ποσό των Ευρώ 6,8 εκ. περίπου το οποίο, από τότε, καταβάλλεται σταδιακά. Στις 30 Ιουνίου 2021, απελευθε-

ρώθηκε πρόβλεψη ποσού Ευρώ 2.249 περίπου, βάσει γνωμοδότησης των τεχνικών υπηρεσιών, ενώ στις 30 

Ιουνίου 2022 σχηματίστηκε νέα πρόβλεψη ποσού Ευρώ 430 και χρησιμοποιήθηκε πρόβλεψη ποσού Ευρώ 426. 

9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΕΣΟΔΑ 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα και έσοδα παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 

   Χρηματοοικονομικά έξοδα 

 Όμιλος Εταιρεία 



 

32 

 

 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  
 01/01/2022- 

30/06/2022 
01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021 

Τόκοι και προμήθεια εγγύησης δανείων  7.059   6.970   7.059   6.970  
Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων   25   19   23   19  
Χρηματ/κό κόστος αναλογιστικής μελέτης  46   81   46   81  
Έξοδο/(Έσοδο) από επιμέτρηση μακροπρόθεσμης                      
απαίτησης στην παρούσα αξία 

 (55)  237   (55)  237  

Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείων  118   148   120   148  
Απόσβεση κέρδους τροποποίησης δανειακών όρων  242   -   242   -  
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα  77   48   63   46  

Σύνολο 7.512 7.504 7.497 7.502 

Η κεφαλαιοποίηση τόκων κατασκευαστικής περιόδου για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά τις 30/06/2022 α-

νήλθε σε Ευρώ 3.076 και Ευρώ 2.100 αντιστοίχως (30/06/2021: Ευρώ 2.103).  

Χρηματοοικονομικά έσοδα 

 Όμιλος Εταιρεία 

 01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021 

Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων   565   1.143   565   811  
Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων   169   212   140   116  
Λοιποί τόκοι  48   168   30   168  
Έσοδα από τόκους υπερημερίας  883   -   883   -  
Έσοδα από εταιρική εγγύηση  -   -   512   -  

Σύνολο 1.665 1.523 2.130 1.095 

 

Η αύξηση των χρηματοοικονομικών εσόδων για τον Όμιλο και την Εταιρεία οφείλεται κυρίως σε έσοδα από 

τόκους υπερημερίας ποσού Ευρώ 883 που προέκυψαν από διακανονισμό παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών 

προς την Εταιρεία. Κατά την προηγούμενη περίοδο, δεν υπήρχε κάποιο αντίστοιχο έσοδο για τον Όμιλο και την 

Εταιρεία. 

Τα έσοδα από εταιρική εγγύηση ποσού Ευρώ 512 αφορούν αμοιβή από τη θυγατρική εταιρεία «ΑΡΙΑΔΝΗ 

INTERCONNECTION Μ.Α.Ε.Ε.Σ» για την παροχή εγγύησης επί του ομολογιακού της δανείου, το οποίο εκταμιεύ-

εται σταδιακά αρχής γενομένης από 24/06/2021. 

10. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)  

Η ανάλυση του φόρου εισοδήματος παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 Όμιλος   Εταιρεία 

 01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021  

01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021 

Τρέχων φόρος εισοδήματος   9.592   10.383    9.592   10.022  
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  (549)  (9.337)   (553)  (9.338) 

Σύνολο φόρου εισοδήματος  9.043   1.046    9.039   683  

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 4799/2021 - ΦΕΚ 78/Α/18-5-2021 ο φορολογικός συντελεστής κατά τη χρήση 2021 μειώ-

θηκε σε 22%. Επομένως, ο φόρος εισοδήματος υπολογίσθηκε με συντελεστή 22% για την περίοδο 01/01–

30/06/2022 καθώς και για τη συγκριτική περίοδο 01/01–30/06/2021. 

Η επίδραση από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συντελεστή για τον Όμιλο και την Εταιρεία οδήγησε στην 

αναγνώριση εσόδου στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων πε-

ριόδου 01/01- 30/06/2021 ποσού Ευρώ 8.772 και Ευρώ 7.594 αντιστοίχως.  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  
Ακολουθεί συμφωνία μεταξύ του φόρου και του προϊόντος του λογιστικού κέρδους πολλαπλασιαζόμενου με 

τον ονομαστικό συντελεστή για τον Όμιλο και την Εταιρεία: 

 

 Όμιλος   Εταιρεία 

 01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021   

01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021 
30/06/2021 

Κέρδη προ φόρων  33.133   41.918    33.746   40.766  

Ονομαστικός συντελεστής φόρου  22% 22%  22% 22% 
Φόρος που προκύπτει από τον ονομαστικό συντελεστή  7.289   9.222    7.424   8.969  
Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή  -   (8.772)   -   (8.772) 
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες  1.820   597    1.615   487  
Λοιπές διαφορές  (66)  -    -   -  

Φόρος εισοδήματος  9.043   1.046    9.039   683  

Πραγματικός συντελεστής φορολογίας 27% 2%  27% 2% 

 

11. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:   

 

Επωνυμία  Έδρα  
 % συμ-
μετοχής   Δραστηριότητα  

 Μέθοδος  
ενοποίησης  30/06/2022 31/12/2021 

ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION 
Μ.A.E.Ε.Σ. 

Αθήνα 100 
Εταιρεία ειδικού 

σκοπού  
(κατασκευαστική) 

Ολική 200.000 200.000 

GRID TELECOM M.A.E. Αθήνα 100 
Ηλεκτρονικών  
επικοινωνιών 

Ολική 5.300 1.800 

Σύνολο      205.300   201.800  

 

Η μεταβολή της λογιστικής αξίας των επενδύσεων της μητρικής σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται είχε ως εξής: 

 

 Εταιρεία 

 30/06/2022   31/12/2021 

Στην αρχή της περιόδου 201.800  200.300 
Προσθήκες   3.500   1.500 

Στο τέλος της περιόδου  205.300     201.800  

 

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 η Τακτική Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της θυγατρικής «GRID TELECOM 

M.A.E.» (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) ενέκρινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό Ευρώ 3,5 εκ., με σκοπό την 

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

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

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

κάθε μία. 

 

 

12. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οι Επενδύσεις σε συγγενείς ποσού Ευρώ 2.057 (31/12/2021: Ευρώ 1.743), λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της 

Καθαρής Θέσης και αφορούν στην α) κατά 20% συμμετοχή της Εταιρείας, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 

«Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» («ΕΧΕ Α.Ε.») και β) κατά 25% συμμετοχή της Εταιρείας, στο μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας «Περιφερειακός Συντονιστής Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης» («SELENE CC 

Α.Ε.»).  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  
Αναφορικά με το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, ιδρύθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4512/2018 με αρμοδιότητα 

να διαχειρίζεται τις Αγορές Ενέργειας και τις Ενεργειακές Χρηματοπιστωτικές Αγορές σύμφωνα με τις διατάξεις 

του νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων. 

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας, μέσω της θυγατρικής του με επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρη-

ματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «EnExClear», ανέλαβε από την 1η Νοεμβρίου 2020 τη 

διεκπεραίωση των λειτουργιών Εκκαθάρισης Θέσεων, διαχείρισης κινδύνου και Χρηματικού Διακανονισμού 

των Θέσεων που προκύπτουν στο πλαίσιο της λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης. Σύμφωνα με το νέο μο-

ντέλο, δημιουργήθηκαν 4 διαφορετικές αγορές όπου διενεργούνται συναλλαγές για διαφορετικά προϊόντα: η 

αγορά της επόμενης ημέρας, η ενδοημερήσια αγορά, η προθεσμιακή αγορά και η αγορά εξισορρόπησης. Η 

«EnExClear» έχει την ευθύνη για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές στην προθεσμιακή αγορά, στην αγορά επό-

μενης ημέρας και στην ενδοημερήσια αγορά, ενώ η αγορά εξισορρόπησης διενεργείται από τον ΑΔΜΗΕ.» 

Αναφορικά με την συμμετοχή στην εταιρεία «Περιφερειακός Συντονιστής Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Ευρώ-

πης» («SELENE CC Α.Ε.»), τα Περιφερειακά κέντρα ελέγχου (Regional Security Coordinators – RSCs) είναι 

εταιρείες που ιδρύονται και ανήκουν σε Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ), όπως ο ΑΔΜΗΕ, με βασικό 

σκοπό τους να διατηρήσουν την επιχειρησιακή ασφάλεια του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Ευρωπαϊκό 

Επίπεδο. 

Στο πλαίσιο αυτό, τέσσερις Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας της Ευρώπης, ΑΔΜΗΕ (Ελλάδα), 

ESO-EAD (Βουλγαρία), TERNA SpA (Ιταλία) και Transelectrica (Ρουμανία), ίδρυσαν στις 22 Μαΐου του 2020, το 

RSC υπό την ονομασία «SELENE CC Α.Ε.» («Southeast Electricity Network Coordination Center»), με τη Θεσσα-

λονίκη να αποτελεί έδρα της εταιρείας και το ενεργειακό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των ελληνο-

ιταλικών συνόρων. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ-

ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  
13. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οι κινήσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την περίοδο 01/01/–30/06/2022 παρουσιάζονται στους κατωτέρω πίνακες:  

 

 Όμιλος 

 

Γήπεδα Κτίρια και Τεχνικές              
Εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα και           
Εξοπλισμός 

Μέσα Μεταφοράς Έπιπλα και 
Σκεύη 

Ακινητοποιήσεις υπό       
Εκτέλεση 

Σύνολο 

Λογιστική Αξία 01/01/2021  204.856   107.575   1.683.956   4.273   13.383   447.208   2.461.250  

Προσθήκες  -   131   7   -   5   411.115   411.258  
Αποσβέσεις   -   (4.715)  (103.521)  (589)  (3.091)  -   (111.916) 
Αποσύρσεις/Διαγραφές   -   -   (567)  (6)  (508)  (175)  (1.257) 
Μεταφορές από έργα υπό εκτέλεση  3.641   4.083   241.440   252   2.795   (253.801)  (1.591) 
Λοιπές κινήσεις  -   -   (252)  -   -   -   (252) 

Λογιστική Αξία 31/12/2021  208.497   107.074   1.821.063   3.929   12.584   604.346   2.757.493  

        

Λογιστική Αξία 01/01/2022  208.497   107.074   1.821.063   3.929   12.584   604.346   2.757.493  

Προσθήκες  3.154   14   14.676   -   9   70.144   87.997  
Αποσβέσεις   -   (2.376)  (53.197)  (278)  (1.577)  -   (57.428) 
Αποσύρσεις/Διαγραφές  -   -   (84)  -   (4)  -   (88) 
Μεταφορές από έργα υπό εκτέλεση  730   31   3.082   22   454   (4.716)  (397) 
Λοιπές κινήσεις  -   -   (19)  -   (2)  -   (21) 

Λογιστική Αξία 30/06/2022  212.381   104.743   1.785.520   3.672   11.464   669.773   2.787.554          

Αξία κτήσης  208.497   116.097   2.014.672   5.207   18.009   604.346   2.966.827  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  -   (9.023)  (193.610)  (1.278)  (5.424)  -   (209.335) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2021  208.497   107.074   1.821.063   3.929   12.584   604.346   2.757.493  

 
       

Αξία κτήσης  212.381   116.142   2.032.327   5.228   18.465   669.773   3.054.317  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  -   (11.399)  (246.806)  (1.556)  (7.001)  -   (266.763) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/06/2022  212.381   104.743   1.785.520   3.672   11.464   669.773   2.787.554  
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ-

ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  
 

 Εταιρεία 

 

Γήπεδα Κτίρια και Τεχνικές 
Εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα και   
Εξοπλισμός 

Μέσα Μεταφοράς Έπιπλα και 
Σκεύη 

Ακινητοποιήσεις υπό 
Εκτέλεση 

Σύνολο 

Λογιστική Αξία 01/01/2021  204.856   107.571   1.683.448   4.273   13.371   447.209   2.460.727  

Προσθήκες - - - - -  409.525   409.525  
Αποσβέσεις   -   (4.715)  (103.500)  (589)  (3.089)  -   (111.893) 
Αποσύρσεις/Διαγραφές  -   -   (567)  (6)  (508)  (175)  (1.257) 
Μεταφορές από έργα υπό εκτέλεση  3.641   4.083   241.440   252   2.796   (253.802)  (1.591) 
Λοιπές κινήσεις  -   -   (252)  -   -   -   (252) 

Λογιστική Αξία 31/12/2021  208.497   106.940   1.820.569   3.929   12.570   602.756   2.755.260          
        

Λογιστική Αξία 01/01/2022  208.497   106.940   1.820.569   3.929   12.570   602.756   2.755.260  

Προσθήκες  3.154   8   14.676  - -  65.897   83.736  
Αποσβέσεις   -   (2.373)  (53.160)  (278)  (1.574)  -   (57.385) 
Αποσύρσεις/Διαγραφές  -   -   (77)  -   (4)  -   (81) 
Μεταφορές από έργα υπό εκτέλεση  730   31   1.828   22   454   (3.463)  (397) 
Λοιπές κινήσεις  -   -   (21)  -   -   -   (21) 

Λογιστική Αξία 30/06/2022  212.381   104.606   1.783.816   3.672   11.446   665.190   2.781.111          

Αξία κτήσης  208.497   115.961   2.014.158   5.207   17.985   602.756   2.964.564  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  -   (9.022)  (193.589)  (1.278)  (5.416)  -   (209.304) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2021  208.497   106.940   1.820.569   3.929   12.570   602.756   2.755.260          

Αξία κτήσης  212.381   116.001   2.030.586   5.228   18.435   665.190   3.047.822  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  -   (11.395)  (246.770)  (1.556)  (6.989)  -   (266.710) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/06/2022  212.381   104.606   1.783.816   3.672   11.446   665.190   2.781.111  
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022   

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

Κανένα μέρος των παραπάνω ενσώματων ακινητοποιήσεων δεν έχει δεσμευτεί ως εξασφάλιση για υποχρεώ-

σεις του Ομίλου ή της Εταιρείας. 

Προσθήκες ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση 

Τα κυριότερα έργα που περιλαμβάνονται στις προσθήκες της περιόδου των υπό εκτέλεση ακινητοποιήσεων 

συνολικού ποσού Ευρώ 70.144 για τον Όμιλο και Ευρώ 65.897 για την Εταιρεία, αναλύονται ως εξής: 

- Ποσό ύψους Ευρώ 32.781 αφορά εργασίες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του κατασκευαστικού έργου 

διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής μέσω της θυγατρικής εταιρείας «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION 

Μ.Α.Ε.Ε.Σ.».  

- Ποσό ύψους Ευρώ 6.846 αφορά εργασίες διασύνδεσης Μεγαλόπολης (Ανατολικός & Δυτικός  

διάδρομος). 

- Ποσό ύψους Ευρώ 5.591 αφορά έργα ενίσχυσης σε υφιστάμενα ΚΥΤ.  

- Ποσό ύψους Ευρώ 3.470 αφορά εργασίες διασύνδεσης Κυκλάδων. 

- Ποσό ύψους Ευρώ 2.878 αφορά εργασίες διασύνδεσης Σκιάθου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 108 του ΦΕΚ 4821/2021, αναφέρονται τα ακόλουθα: «Από την 1η Αυγούστου 2021, το 

σύνολο των παγίων περιουσιακών στοιχείων υψηλής τάσης του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης μεταβιβά-

ζονται αυτοδικαίως, από τη «ΔΕΗ Α.Ε.» στον ΑΔΜΗΕ, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, εντάσσονται στο 

Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και στο Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων (ΡΜΠ) του 

ΕΣΜΗΕ και τελούν υπό τη διαχείριση του ΑΔΜΗΕ. Σε ότι αφορά στο τίμημα που καλείται να πληρώσει ο ΑΔΜΗΕ 

στη «ΔΕΗ Α.Ε.», αυτό θα αφορά στην εμπορική αξία των παγίων της Κρήτης.  Συγκεκριμένα, το συνολικό τίμημα 

διακρίνεται σε δύο μέρη με το πρώτο να είναι ίσο με την ρυθμιστική αξία των παγίων και το οποίο συμπεριλήφ-

θηκε άμεσα στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του ΕΣΜΗΕ από την ημερομηνία μεταβίβασης, και ανακτάται 

μέσω των χρεώσεων χρήσης του ΕΣΜΗΕ. Σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσει αποτίμηση των μεταβιβαζόμενων 

παγίων από ανεξάρτητο εξειδικευμένο εκτιμητή εγνωσμένης αξίας και κοινής αποδοχής των ΑΔΜΗΕ και «ΔΕΗ 

Α.Ε», βάσει του οποίου ο ΑΔΜΗΕ θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον ως τίμημα την τυχόν θετική διαφορά μεταξύ 

της ρυθμιστικής αξίας και της εμπορικής αξίας των παγίων. 

H διαφορά αυτή θα συμπεριλαμβάνεται σε διακριτή ειδική περιουσιακή βάση του ΕΣΜΗΕ και ανακτάται, από 

την ημερομηνία εξόφλησής του, μέσω των χρεώσεων χρήσεως του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

και τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ περί υπολογισμού του απαιτούμενου εσόδου και του επιτρεπόμενου εσό-

δου του κυρίου και Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και των τιμολογίων χρήσης του ΕΣΜΗΕ, χωρίς να καταβάλλεται από-

δοση επί του τιμήματος αυτού βάσει του ενιαίου μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου (WACC). Αυτή η διακριτή 

περιουσιακή βάση θα ανακτηθεί εντός χρονικού διαστήματος έως και τεσσάρων (4) ετών, αρχής γενομένης από 

το έτος της εξόφλησης, συνυπολογιζόμενου του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνι-

κής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά τρόπον που να εξασφαλίζει την εξομάλυνση του ύψους των τιμολογίων 

χρήσης του ΕΣΜΗΕ». 

Στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2021, είχε συμπεριληφθεί στις προσθήκες το σύνολο των πα-

γίων περιουσιακών στοιχείων υψηλής τάσης του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης αξίας Ευρώ 40,6 εκ. 

περίπου, το οποίο αντιπροσωπεύει το πρώτο μέρος του συνολικού τιμήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

Στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 30/06/2022, έχει συμπεριληφθεί στις προσθήκες η υπερβάλλουσα 

αξία κτήσης των παγίων αξίας Ευρώ 17,8 εκ. περίπου, που αντιπροσωπεύει το δεύτερο μέρος του συνολικού 

τιμήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Το τελικό ποσό της αποτίμησης των μεταβιβασθέντων παγίων της Κρή-

της, βάσει της έκθεσης αποτίμησης από ανεξάρτητο εξειδικευμένο εκτιμητή, ισούται με Ευρώ 58,4 εκ. περίπου.  

Κατά την 30/06/2022 το υπόλοιπο που οφείλεται προς τη ΔΕΗ για την εν λόγω συναλλαγή είναι Ευρώ 17,8 εκ. 

και συμπεριλαμβάνεται στις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022   

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

14. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος- Μη εισηγμένοι τίτλοι (Ομόλογα) 

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

200 ομολογιών ονομαστικής αξίας Ευρώ 10.000 εκάστης, ως κεφαλαιακή επένδυση στα Ομόλογα Μειωμένης 

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

ταβάλλοντας το ποσό των Ευρώ 2 εκ. συνολικά. Την 30/06/2022 η Εταιρεία προσδιόρισε τη συνολική πρόβλεψη 

απομείωσης του ανωτέρω ομολόγου σε Ευρώ 34 (31/12/2021: Ευρώ 34).  

Επίσης, η Εταιρεία, στις 19 Δεκεμβρίου 2018, με την υπ. αριθμ. 161/2018 απόφαση Δ/ντος Συμβούλου, αποφά-

σισε τη συμμετοχή της με ιδιωτική τοποθέτηση στο απλό ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης της Παγκρήτιας 

Συνεταιριστικής τράπεζας, διάρκειας 7 ετών και με απόδοση 6,50%, καταβάλλοντας το ποσό των Ευρώ 2 εκ. 

συνολικά. Την 30/06/2022, η Εταιρεία προσδιόρισε τη συνολική πρόβλεψη απομείωσης του ανωτέρω ομολόγου 

σε Ευρώ 20 (31/12/2021: Ευρώ 21).  

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Στο πλαίσιο της έναρξης από 1 Νοεμβρίου 2020 του Target Model, ο ΑΔΜΗΕ σύναψε Συμφωνία ανάθεσης λει-

τουργειών εκκαθάρισης συναλλαγών εξισορρόπησης (η «Συμφωνία») με εταιρεία εκκαθάρισης συναλλαγών 

Χρηματιστηρίου Ενέργειας (η «EnExClear»). Βάσει της Συμφωνίας αυτής και του Κανονισμoύ εκκαθάρισης θέ-

σεων εξισορρόπησης (ο «Κανονισμός»), o ΑΔΜΗΕ κατέβαλε στην «EnExClear», πριν την έναρξη λειτουργίας, 

ποσό Ευρώ 7.451 ως Προχρηματοδοτημένους Χρηματοοικονομικούς Πόρους και κατά το 2021 και την τρέχουσα 

περίοδο ποσό Ευρώ 11.472 και Ευρώ 1.457 αντίστοιχα. 

Οι Προχρηματοδοτημένοι Χρηματοοικονομικοί Πόροι (οι «Πόροι»), καλύπτονται από τα χρηματικά ποσά του 

Λογαριασμού Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης του άρθρου 110 του Κανονισμού, τα οποία εισπράττει ο ΑΔΜΗΕ 

από τιμολογήσεις μηνιαίων εκκαθαρίσεων και θέτει, ως Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, στη διάθεση της «EnExClear».   

Η «EnExClear», ως Φορέας Εκκαθάρισης, μπορεί να αναλώσει τους Πόρους αυτούς για την κάλυψη δυνητικών 

ζημιών σε περίπτωση υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους που υπερβαίνουν τις ζημίες που καλύπτονται από 

τις παρασχεθείσες ασφάλειες του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους και του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, όπως 

ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 2.32 και 2.33 του Κανονισμού. 

Η διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας παραμένει σε ισχύ για τρία (3) έτη από την Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας 

της Αγοράς Εξισορρόπησης. Η Συμφωνία θα ανανεώνεται αυτομάτως για διαδοχικές περιόδους τριών (3) ετών, 

εκτός εάν καταγγελθεί οποιαδήποτε στιγμή από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος με προειδοποίηση έξι (6) 

μηνών. Στο τέλος της περιόδου η απαίτηση επιμετρήθηκε στην παρούσα αξία, η οποία ανέρχεται σε Ευρώ 

20.069. 

Στις λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις περιλαμβάνονται έξοδα επόμενων χρήσεων από «Έργα Επέκτασης ή 

Σύνδεσης» ποσού Ευρώ 7.429 (31/12/2021: Ευρώ 6.021). Τα «Έργα Επέκτασης ή Σύνδεσης» είναι έργα για τη 

Σύνδεση των Χρηστών (ή «Παραγωγών») στο Σύστημα π.χ για την σύνδεση αιολικού/φωτοβολταικού πάρκου ή 

Θερμοηλεκτρικού σταθμού.  

Το κόστος των έργων αυτών αναγνωρίζεται ως έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης των έργων σύνδεσης. Δεδομένου ότι τα έργα έχουν πάνω από ένα έτος διάρκεια κατασκευής η 

χρήση που αναγνωρίζονται ως έξοδο είναι αρκετά μεταγενέστερη από τη χρήση που πραγματοποιήθηκαν, και 

γι’ αυτό ταξινομούνται στις λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022   

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

15. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Η ανάλυση των αποθεμάτων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 Όμιλος   Εταιρεία 

 30/06/2022 31/12/2021   30/06/2022 31/12/2021 

Υλικά, ανταλλακτικά και αναλώσιμα  67.784   73.665    67.784   73.665  

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων  866   1.931    866   1.931  

Πρόβλεψη απομείωσης αξίας υλικών και    
ανταλλακτικών  (17.843)  (19.202)   (17.843)  (19.202) 

Σύνολο  50.806   56.394    50.806   56.394  

 

Η κίνηση της πρόβλεψης απομείωσης των υλικών και ανταλλακτικών έχει ως εξής: 

 Όμιλος  Εταιρεία 

 30/06/2022 31/12/2021   30/06/2022 31/12/2021 

Υπόλοιπο αρχής  19.202   18.244     19.202   18.244  
(Απελευθέρωση)/Πρόσθετη πρόβλεψη              
(Σημείωση 8)  (1.359)  958    (1.359)  958  

Υπόλοιπο τέλους  17.843   19.202     17.843   19.202  

 

Η μείωση των αποθεμάτων και της πρόβλεψης απομείωσης των υλικών και ανταλλακτικών της 30/06/2022 για 

τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά Ευρώ 5,5 εκ. και Ευρώ 1,3 εκ. αντίστοιχα, οφείλεται κυρίως σε πώληση υλικών 

και ανταλλακτικών προς την εταιρεία «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», που πραγματοποιήθηκε κατά την τρέχουσα περίοδο, στο 

πλαίσιο επέκτασης της συμφωνίας για την υποστήριξη παγίων του Δικτύου της «ΔΕΗ Α.Ε» αρμοδιότητας «ΔΕ-

ΔΔΗΕ Α.Ε» από την «ΑΔΜΗΕ Α.Ε». Η πρόβλεψη απομείωσης των υλικών και ανταλλακτικών που αντιστοιχούσε 

στα πωληθέντα αποθέματα και απελευθερώθηκε στις 30/06/2022 ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 1.969. Επιπλέον, 

κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2022, πραγματοποιήθηκε πρόσθετη πρόβλεψη απομείωσης υλικών και α-

νταλλακτικών αξίας Ευρώ 610. 

Δεν υφίστανται βάρη επί των αποθεμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας. 

16. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

(Ποσά σε Ευρώ) 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας την 30η  Ιουνίου 2022 ανέρχεται σε Ευρώ 38.444.193,00 αποτελούμενο 

από 38.444.193 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 η κάθε µία. 

17. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των 

καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να 

είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου.  

Εντός του 2022, η Εταιρεία δε σχημάτισε τακτικό αποθεματικό, αφού από τη χρήση 2013 είχε πραγματοποιηθεί 

η από του νόμου υποχρεωτική κάλυψη μέχρι το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Έτσι το 

ύψους του τακτικού αποθεματικού την 30η Ιουνίου 2022 παρέμεινε για την Εταιρεία σε Ευρώ 12.815 

(31/12/2021: Ευρώ 12.815), ενώ σε επίπεδο Ομίλου, ποσό Ευρώ 148, προέρχεται ως σχηματισμένο τακτικό α-

ποθεματικό από την θυγατρική «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Μ.A.E.Ε.Σ.» και ποσό Ευρώ 50,4 από τη 

θυγατρική «GRID TELECOM M.A.E.». 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022   

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

18.  ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

Η ανάλυση έχει ως εξής: 

 Όμιλος Εταιρεία 
 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021 

Αποθεματικό αναλογιστικών αποτελεσμάτων για 
την αποζημίωση προσωπικού  2.064   2.064   2.058   2.058  
Αποθεματικό αναλογιστικών αποτελεσμάτων για 
το μειωμένο ρεύμα  6.449   6.449   6.449   6.449  
Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή στο 
αποθεματικό  (276)  (276)  (276)  (276) 

Σύνολο  8.237   8.237   8.231   8.231  

 

19. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ  

Το ποσό τόκων δανείων που κεφαλαιοποιήθηκε για τη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2022 περιλαμβάνεται 

στις ενσώματες ακινητοποιήσεις (Σημείωση 13) στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, ενώ το υπόλοιπο 

ποσό περιλαμβάνεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημείωση 9) στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Η κεφα-

λαιοποίηση τόκων κατασκευαστικής περιόδου για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά τις 30/06/2022 ανήλθε σε 

Ευρώ 3.076 και Ευρώ 2.100 αντιστοίχως (30/06/2021: Ευρώ 2.103 για τον Όμιλο και την Εταιρεία). Το σύνολο 

του δανεισμού της Εταιρείας είναι σε Ευρώ. 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάλυση του μακροπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου και της Εταιρείας: 

 Όμιλος Εταιρεία 

 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021 

Τραπεζικά δάνεια  433.533   438.033   433.533   438.033  
Ομόλογα πληρωτέα  482.500   430.000   362.500   375.000  
Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων  2.602   2.662   2.559   2.638  
Αναπόσβεστο μέρος εσόδου από τροποποίηση                       
δανειακών όρων 

 (2.554)  (2.796)  (2.554)  (2.796) 

Αναπόσβεστο μέρος εξόδων σύναψης δανείων  (3.878)  (2.899)  (1.969)  (2.088) 

Σύνολο δανεισμού  912.203   865.000   794.070   810.788  

 
Μείον βραχυπρόθεσμο μέρος:     
Τραπεζικά δάνεια  11.167   9.000   11.167   9.000  
Ομόλογα πληρωτέα  27.500   25.000   27.500   25.000  
Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων  2.602   2.662   2.559   2.638  
Αναπόσβεστο μέρος εσόδου από τροποποίηση               
δανειακών όρων 

 (846)  (610)  (846)  (610) 

Αναπόσβεστο μέρος εξόδων σύναψης δανείων  (363)  (275)  (359)  (281) 

Σύνολο βραχυπρόθεσμου δανεισμού  40.059   35.777   40.020   35.746  

Μακροπρόθεσμο μέρος δανεισμού  872.144   829.224   754.050   775.041  

 

Τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), που το υπόλοιπό τους κατά την 30η Ιουνίου 2022 

ανέρχεται σε Ευρώ 433,5 εκ. (31/12/2021: Ευρώ 438 εκ. περίπου), είναι εγγυημένα από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

Την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2022, η Εταιρεία προέβη στην αποπληρωμή δανείων συνολικής αξίας 

Ευρώ 17.000 (30/06/2021: Ευρώ 5.333).  

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

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

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

Εταιρεία. Η Εταιρεία τηρεί τους ανωτέρω όρους. 

Το σύνολο του δανεισμού της Εταιρείας δεν περιλαμβάνει όρους μετατροπής σε μετοχικό κεφάλαιο. 

Η «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Μ.A.E.Ε.Σ.» για σκοπούς χρηματοδότησης του έργου «Ηλεκτρική Διασύνδεση 

Κρήτης – Αττικής» προχώρησε την 01/07/2020 σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους ως 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022   

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

Ευρώ 200 εκ., δεκαετούς διάρκειας και την πλήρη αναδοχή της έκδοσης του ανέλαβε η Eurobank A.E.. Στις 

03/02/2022, προέβη σε εκταμίευση ποσού Ευρώ 40 εκ. και στις 28/06/2022 σε εκταμίευση ποσού Ευρώ 25 εκ. 

Επιπλέον τον Δεκέμβριο του 2020, προχώρησε σε δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 

συνολικού ύψους ως Ευρώ 200 εκ. με δυνατότητα επιπρόσθετου δανεισμού Ευρώ 100 εκ. σε περίπτωση υπέρ-

βασης του εκτιμώμενου κατασκευαστικού κόστους.  

Η ανάλυση του ανεξόφλητου κεφαλαίου των δανείων σε δάνεια σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου έχει ως 

ακολούθως:  

   Όμιλος Εταιρεία 
 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021 

Κυμαινόμενου επιτοκίου:     

Τραπεζικά δάνεια και ομόλογα  482.500 430.000 362.500 375.000 
Σταθερού επιτοκίου: 

    

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 433.533 438.033 433.533 438.033 

Σύνολο  916.033   868.033   796.033   813.033  

 

Η κίνηση των δανείων έχει ως εξής:  

 Όμιλος Εταιρεία 
 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021 

Υπόλοιπο αρχής  865.000   756.577   810.788   756.577  

Νέα δάνεια   65.000   145.000   -   90.000  
Αποπληρωμή    (17.000)  (32.833)  (17.000)  (32.833) 
Δουλευμένοι τόκοι και λοιπά έξοδα τραπε-
ζών χρήσης 

 7.264   13.156   6.288   12.797  

Πληρωμή τόκων και συναφών εξόδων  (7.324)  (12.993)  (6.368)  (12.657) 
Απόσβεση εσόδου από τροποποίηση δα-
νειακών όρων 

 242   (2.796)  242   (2.796) 

Προσθήκες εξόδων σύναψης δανείων  (1.096)  (1.347)  -   (540) 
Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείων  118   236   120   240  

Υπόλοιπο τέλους  912.203   865.000   794.070   810.788  

 

20. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  

Η υποχρέωση από σύμβαση παραχώρησης αφορά υπηρεσίες κατασκευής της θυγατρικής εταιρείας «ΑΡΙΑΔΝΗ 

INTERCONNECTION Μ.Α.Ε.Ε.Σ», όπως προκύπτουν από τη σύμβαση η οποία υπογράφηκε την 10/04/2020. Το 

έργο διασύνδεσης Αττική - Κρήτη έχει χαρακτηρισθεί ως Έργο Μείζονος Σημασίας. Βάσει της μεθοδολογίας υ-

πολογισμού του Ρυθμιζόμενου Εσόδου, ο ΑΔΜΗΕ δεν λαμβάνει έσοδο για το συγκεκριμένο έργο κατά την 

διάρκεια κατασκευής του. Σύμφωνα με την αρχική Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ ΑΔΜΗΕ και «ΑΡΙΑΔΝΗ 

INTERCONNECTION Μ.Α.Ε.Ε.Σ», προβλεπόταν ότι: 

«Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, ο ΑΔΜΗΕ θα καταβάλλει στην ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION 

Μ.Α.Ε.Ε.Σ τα Μηνιαία Εισπραττόμενα Έσοδα του Έργου και τα ποσά αυτά θα πιστώνονται έναντι των Τιμολογίων 

Περιόδου Κατασκευής». 

Ως εκ τούτου, τα τιμολόγια κατασκευής αποτελούσαν μακροπρόθεσμη υποχρέωση η οποία θα αρχίζει να τακτο-

ποιείται από την ηλέκτριση του έργου (εκτιμώμενο έτος 2024). Ωστόσο, με βάση την τροποποίηση της ανωτέρω 

σύμβασης τον Ιούλιο 2021 μέρος των τιμολογίων αυτών, που αφορά στο Φ.Π.Α., καθίσταται απαιτητό σε διά-

στημα λιγότερο του έτους και γι' αυτό το λόγο αναταξινομήθηκε από τις μακροπρόθεσμες στις βραχυπρόθε-

σμες υποχρεώσεις. 

Η μακροπρόθεσμη υποχρέωση από σύμβαση παραχώρησης στις 30/06/2022 ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 310.772 

(31/12/2021: 278.946), ενώ η αντίστοιχη βραχυπρόθεσμη υποχρέωση σε ποσό Ευρώ 48 (31/12/2021: 9.088). 
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21. ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ)  

 Όμιλος Εταιρεία 
 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021 

Μακροπρόθεσμοι ειδικοί λογαριασμοί διαχείρισης     
Χρεώσεις μη συμμόρφωσης  61.778   61.350   61.778   61.350  
Βραχυπρόθεσμοι ειδικοί λογαριασμοί διαχείρισης     
Δικαιώματα διασυνδέσεων  73.209   41.944   73.209   41.944  
Έκτακτες εισαγωγές περίσσειας ενέργειας Λ-Β  1.924   1.924   1.924   1.924  
Μεταβατικό τέλος ασφάλειας εφοδιασμού/         
διακοπτόμενο φορτίο (Ν.4203/19)  17.895   15.140   17.895   15.140  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων ειδικών λογαριασμών 
διαχείρισης  93.028   59.007   93.028   59.007  

Σύνολο  154.806   120.357   154.806   120.357  

 

Οι Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης, αφορούν στο αποθεματικό που σχηματίζει η Εταιρεία από τιμολογήσεις μη-

νιαίων εκκαθαρίσεων και προορίζεται για κάλυψη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων σύμφωνα με άρθρο 164 του 

Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ. Τα ποσά αυτά δεν αφορούν έσοδα της Εταιρείας αλλά διατίθενται κυρίως για την 

κάλυψη ζημιών από αφερέγγυους παρόχους μετά από απόφαση της Διοίκησης.  

Έχει γίνει χρήση ποσού Ευρώ 14.933 σε προηγούμενες χρήσεις από το Λογαριασμό Αποθεματικού Χρεώσεις Μη 

Συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 164 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ προς κάλυψη των οφειλόμενων πο-

σών ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων. 

Οι Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης ποσού Ευρώ 61.778 (31/12/2021: Ευρώ 61.350) περιλαμβάνονται στις μακρο-

πρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς η χρήση του αποθεματικού προορίζεται για κάλυψη απαιτήσεων, για τις 

οποίες η Εταιρεία δεν έχει γνώση πότε θα καταστούν ανεπίδεκτες είσπραξης. 

Τα Δικαιώματα Διασυνδέσεων, αφορούν στο αποθεματικό που σχηματίζει η Εταιρεία από τιμολογήσεις μη-

νιαίων εκκαθαρίσεων, βάσει του άρθρου 178 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, για τη μείωση του Ετήσιου 

Κόστους του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή για τη χρηματοδότηση έργων διασύνδεσης με 

γειτονικές χώρες κατόπιν σχετικής απόφασης της ΡΑΕ. Κατά τη χρήση 2022, σύμφωνα με την υπ’αριθμ 

1058/2021 απόφαση της ΡΑΕ, η Εταιρεία προβλέπεται να κάνει χρήση ποσού Ευρώ 35,3 εκ. (31/12/2021: Ευρώ 

66,1 εκ.) για τη μείωση του Ετήσιου Κόστους του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για την τρέ-

χουσα περίοδο, η αναλογία των διασυνδετικών δικαιωμάτων είναι Ευρώ 17,7 εκ. περίπου. 

Οι Έκτακτες Εισαγωγές Περίσσειας Ενέργειας, αφορούν στο αποθεματικό που σχημάτιζε η Εταιρεία από τιμο-

λογήσεις εκκαθαρίσεων, βάσει του άρθρου 178 παράγραφος 8 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ. Η 

χρησιμοποίηση του αποθεματικού αυτού, καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν σχετικής εισήγησης του 

Διαχειριστή του Συστήματος. 

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

για την χρέωση Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού και την απόδοση σε δικαιούχους διακοπτόμενου 

φορτίου. Σύμφωνα με το νόμο η οποιαδήποτε διαφορά αποδίδεται στους δικαιούχους διακοπτόμενου φορτίου 

(βιομηχανίες) μετά από την οριστική εκκαθάριση. Το υπόλοιπο του ποσού που δεν έχει αποδοθεί μέχρι σήμερα, 

αναμένεται να αποδοθεί στις επόμενες χρήσεις, μετά την έκδοση οριστικών εκκαθαρίσεων.  

Με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66759/811/09.07.2020 (ΦΕΚ Β’ 2997/2020) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας ενεργοποιήθηκε εκ νέου η Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου με ημερομηνία λήξης την 30η Σε-

πτεμβρίου 2021. Βάσει της συγκεκριμένης απόφασης, ο Σεπτέμβριος 2021 ήταν ο τελευταίος μήνας για τον ο-

ποίον εκδόθηκαν εκκαθαρίσεις χρέωσης Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού και απόδοσης σε δικαι-

ούχους διακοπτόμενου φορτίου. Η μεταβολή της περιόδου αφορά τακτοποιητικές κινήσεις. 
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 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

22. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

(Ποσά σε Ευρώ) 

Ο Όμιλος ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο εμμέσως, μέσω της «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» η οποία κατέχει 

το 51% του καταβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας και της «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟ-

ΧΩΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» («ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.») η οποία κατέχει το 25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας. Επιπλέον, η «ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», κατέχει και το 51,12% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

«ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» και αποτελεί τη μητρική της εταιρεία.  

Με τις ανωτέρω εταιρείες, η Εταιρεία είχε εντός της χρήσης συναλλαγές στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρημα-

τικών δραστηριοτήτων της, όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, ενώ δεν υπάρχουν ουσιώδεις συναλλαγές 

που να μην έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.  

Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας με τις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου: 

Επωνυμία Είδος σχέσης 

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Μέτοχος 

ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Μέτοχος 

STATE GRID LTD Μέτοχος 

ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Μ.Α.Ε.Ε.Σ. Θυγατρική  

GRID TELECOM M.A.E. Θυγατρική  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Συγγενής 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
(Ε.Ε.Σ.Χ.Ε.Α.Ε./EnExClear) 

Συγγενής 

SELENE CC Α.Ε. Συγγενής 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, διενήργησε συναλ-

λαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες, τα υπόλοιπα των οποίων (απαιτήσεις, υποχρεώσεις και έσοδα, έξοδα) την 

30η Ιουνίου 2022 έχουν ως εξής: 

 Όμιλος  

 30/06/2022 31/12/2021 

Ποσά σε Ευρώ Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  11.500   6.875   28.396   6.200  
EnExClear   47.222.583   17.445.163   67.417.043   38.952.599  
SELENE CC A.E.  95.900   -     82.287   78.751  

Σύνολο  47.329.983     17.452.038     67.527.726     39.037.550    

 

 Εταιρεία  

 30/06/2022 31/12/2021 

Ποσά σε Ευρώ Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Μ.A.E.Ε.Σ.  127.455   315.150.614   449.106   292.691.965  
GRID TELECOM M.A.E.  4.348.241  -   4.089.441   17.911  
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  11.500   6.875   28.396   6.200  
EnExClear   47.222.583   17.445.163   67.417.043   38.952.599  
SELENE CC A.E.  95.900   -     82.287   78.751  

Σύνολο  51.805.679   332.602.652   72.066.273   331.747.426  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022   

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  
 Όμιλος  

 01/01/2022- 30/06/2022 01/01/2021- 30/06/2021 

Ποσά σε Ευρώ Έσοδα Έξοδα Έσοδα Έξοδα 

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  15.550   -     8.050   -    
EnExClear   201.229.978   206.629.492   39.652.097   39.652.097  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.  -     43.881   -     30.095  
SELENE CC A.E.  106.316   134.527   21.086   151.115  

Σύνολο  201.351.844     206.807.900     39.681.233     39.833.307    

 
 Εταιρεία  

 01/01/2022- 30/06/2022 01/01/2021- 30/06/2021 

Ποσά σε Ευρώ Έσοδα Έξοδα Έσοδα Έξοδα 

ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Μ.A.E.Ε.Σ.  657.858   1.051.118   117.351   1.290.220  

GRID TELECOM M.A.E.  276.698   -     164.755   -    
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  15.550   -     8.050   -    
EnExClear   201.229.978   206.629.492   39.652.097   39.652.097  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.  -     43.881   -     30.095  
SELENE CC A.E.  106.316   134.527   21.086   151.115  

Σύνολο  202.286.400   207.859.018   39.963.339   41.123.527  

 

Οι συναλλαγές των εσόδων της Εταιρείας με τις εταιρείες «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Μ.Α.Ε.Ε.Σ.», «GRID 

TELECOM M.A.E.» και «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» αφορούν κατά κύριο λόγο σε α) έσοδα από παροχή υπηρε-

σιών όπως η επανατιμολόγηση κοινόχρηστων δαπανών, β) έσοδα από μισθώματα, γ) χρηματοοικονομικά έ-

σοδα σύμφωνα με το πρότυπο ΔΠΧΑ 16 καθώς και δ) έσοδα για την παροχή εγγύησης του ομολογιακού δανείου 

της «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Μ.Α.Ε.Ε.Σ.». 

 Το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων από τη θυγατρική εταιρεία «GRID TELECOM M.A.E.» σχετίζεται με τις 

συναλλαγές των εσόδων που αναφέρθηκαν ανωτέρω και περιλαμβάνεται στις απαιτήσεις από χρηματοδοτικές 

μισθώσεις. 

Οι συναλλαγές εξόδων αφορούν κυρίως σε έξοδα στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης της Εταιρείας με 

την θυγατρική της «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Μ.Α.Ε.Ε.Σ.». Στις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς την «ΑΡΙΑ-

ΔΝΗ INTERCONNECTION Μ.Α.Ε.Ε.Σ», περιλαμβάνεται κυρίως ποσό Ευρώ 310.722.488 (αξία προ Φ.Π.Α.), το 

οποίο αφορά ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση στο πλαίσιο του κατασκευαστικού έργου διασύνδεσης Κρήτης – 

Αττικής κατά το ποσό Ευρώ 320.251.109 και λοιπούς φόρους-τέλη, οι οποίοι μειώνουν την υποχρέωση, κατά το 

ποσό Ευρώ 9.528.621. Ποσό Ευρώ 32.781.155 (αξία προ Φ.Π.Α.) αποτελεί προσθήκες ακινητοποιήσεων υπό 

εκτέλεση της περιόδου. 

Το μεγαλύτερο μέρος υποχρέωσης προς την «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Μ.Α.Ε.Ε.Σ.» περιλαμβάνεται στο 

κονδύλι «Μακροπρόθεσμη υποχρέωση σύμβασης παραχώρησης» όσον αφορά στην αξία των τιμολογίων κατα-

σκευής προ ΦΠΑ και στο κονδύλι «Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση σύμβασης παραχώρησης» όσον αφορά στο 

ΦΠΑ των τιμολογίων αυτών. 

Οι συναλλαγές εσόδων και εξόδων του Ομίλου και της Εταιρείας με την «EnExClear» προέρχονται κυρίως από 

την εφαρμογή του Target Model από την 1η Νοεμβρίου 2020, όπου ως φορέας εκκαθάρισης, η «EnExClear» 

ανέλαβε την διαχείριση μέρους των υπηρεσιών Εκκαθαρίσεων που διενεργούσε η Εταιρεία ως διαχειριστής της 

Αγοράς Ενέργειας. Επιπρόσθετα, οι συναλλαγές εσόδων με την «EnExClear» περιλαμβάνουν έσοδα από την 

Αγορά Εξισορρόπησης, τα οποία αποτελούν μία νέα ροή εσόδων το 2022 και ανήλθαν σε Ευρώ 5,9 εκ. για την 

περίοδο 01/01-30/06/2022. 

Η απόκλιση μεταξύ εσόδου – εξόδου στις συναλλαγές με την «EnExClear» ποσού Ευρώ 5,4 εκ. περίπου στις 

30/06/2022, οφείλεται κατά ποσό Ευρώ 11,3 εκ. σε έξοδα τα οποία αφορούν τις δραστηριότητες «Εκούσιες 

ανταλλαγές ενέργειας» και «Ακούσιες ανταλλαγές ενέργειας» και έχουν τιμολογηθεί από την «EnExClear» προς 

τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε, όμως τα ισόποσα έσοδα τιμολογούνται (αυτοτιμολόγηση) από την εταιρεία «Joint Allocation 

Office (JAO S.A)» προς τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Η απόκλιση αντισταθμίστηκε από τη θετική συνεισφορά των εσόδων 

από την Αγορά Εξισορρόπησης ποσού Ευρώ 5,9 εκ. για την περίοδο 01/01-30/06/2022. 
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Το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων από την «EnExClear» περιλαμβάνεται στις «Εμπορικές απαιτήσεις» ανα-

φορικά με υπηρεσίες Εκκαθάρισης και Τέλος Αγορά Εξισορρόπησης και στις «Λοιπές μακροπρόθεσμες 

απαιτήσεις» αναφορικά με τους Προχρηματοδοτημένους Χρηματοοικονομικούς Πόρους. 

Οι υποχρεώσεις προς την «EnExClear» περιλαμβάνεται στις «Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις». 

Οι συναλλαγές εσόδων του Ομίλου και της Εταιρείας με την «SELENE CC Α.Ε.» αφορούν κυρίως μίσθωση κτιρί-

ου, εξοπλισμού και λογισμικού, ενώ οι συναλλαγές εξόδων αφορούν επανατιμολογήσεις δαπανών. Αντίστοιχα, 

η φύση και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων, κατά την 30/06/2022, σχετίζονται με τις συναλλα-

γές που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

Πλέον των ανωτέρω, ο Όμιλος και η Εταιρεία, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, πραγματοποιούν συναλ-

λαγές με εταιρείες  που συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο όπως η «ΔΕΗ Α.Ε», ο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε», ο «ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε» 

(πρώην) «ΛΑΓΗΕ», τα «ΕΛΠΕ Α.Ε» και η «ELPEDISON». Με εξαίρεση τη συναλλαγή που αφορά τα πάγια της 

Κρήτης και πραγματοποιήθηκε με τη «ΔΕΗ Α.Ε». η οποία περιγράφεται στη σημείωση 13 παραπάνω, όλες οι 

υπόλοιπες συναλλαγές με τις ανωτέρω εταιρείες πραγματοποιούνται σε εμπορικούς όρους και δεν γνωστοποι-

ούνται. 

23. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ  

Συνοπτική Περιγραφή των Σημαντικότερων Έργων  

Ο ΑΔΜΗΕ επιδιώκει να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο Διαχειριστή, μια εταιρεία αξιοποίησης των υποδομών και 

της τεχνογνωσίας της, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της χώρας και στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλ-

λοντος. Μέσω των τεχνολογιών αιχμής και της καλής διακυβέρνησης, ο ΑΔΜΗΕ μετασχηματίζεται 

ανταποκρινόμενος στις ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για την ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανά-

πτυξη. Πρόκειται για διττή στόχευση που αφορά τόσο στην κύρια δραστηριότητα μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της λειτουργίας και τις τοπικές κοινωνίες όπου 

δραστηριοποιείται, όσο και στον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών εταιρικών διαδικασιών. 

Με την αναπροσαρμογή της υφιστάμενης Στρατηγικής 2021-2024 στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, ο 

ΑΔΜΗΕ ενσωματώνει σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του τη διάσταση της βιωσιμότητας και τις δράσεις 

για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής. 

Η πορεία των σημαντικών έργων που υλοποιεί o ΑΔΜΗΕ, στο πλαίσιο του επενδυτικού του προγράμματος ύ-

ψους 5 δις ευρώ έως το 2030, έχει ως εξής: 

Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής  

Το μεγαλύτερο έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στη χώρα, με προϋπο-

λογισμό 1 δισ. ευρώ, προχωρά στο θαλάσσιο και το χερσαίο τμήμα του. Μετά την πλήρη εγκατάσταση των 

καλωδίων οπτικών ινών και την πόντιση του πρώτου τμήματος του ανατολικού ηλεκτρικού πόλου 500 kV, εντός 

του 2022 θα ποντιστεί ο δυτικός ηλεκτρικός πόλος μήκους 330 χιλιομέτρων σε μέγιστο βάθος 1.200 μέτρων, 

μεταξύ της Κορακιάς στο Ηράκλειο Κρήτης και της Πάχης Μεγάρων Αττικής. Αναφορικά με το χερσαίο τμήμα 

του έργου, στην Αττική προχωρούν οι εργασίες για την υπόγεια εγκατάσταση των καλωδιακών τμημάτων που 

θα συνδέσουν τα υποβρύχια καλώδια με τον Σταθμό Μετατροπής Κουμουνδούρου, στον οποίο μέχρι το τέλος 

του έτους θα ολοκληρωθούν οι χωματουργικές εργασίες και θα εκκινήσουν οι θεμελιώσεις των κτηρίων. Σύμ-

φωνα με τον προγραμματισμό του έργου, την ίδια περίοδο θα ξεκινήσουν οι εργασίες θεμελίωσης και στον 

Σταθμό Μετατροπής που θα ανεγερθεί στη Δαμάστα Ηρακλείου.  

Ηλεκτρική διασύνδεση Κυκλάδων 

Η Δ’ Φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων αφορά στη διασύνδεση Σαντορίνης, Φολεγάνδρου, Μήλου και Σερίφου 

και συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το πρώτο σκέλος της διασύνδε-

σης (Σαντορίνη-Νάξος) έχει εισέλθει πλέον σε φάση κατασκευής με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023. Το 

καλοκαίρι του 2022 ολοκληρώθηκε η πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου μεταξύ των δύο νησιών ενώ εντατικά 

προχωρούν οι εργασίες για την ανέγερση του Υποσταθμού Υψηλής Τάσης στην υπό διασύνδεση Σαντορίνη. 

Εντός του 2022 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί και για τα υπόλοιπα τρία νησιά των ΝΔ Κυκλάδων 
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(Φολέγανδρος, Μήλος, Σέριφος) που θα ενσωματώσουν το σύνολο του νησιωτικού συμπλέγματος στο Σύστημα 

Υψηλής Τάσης έως το 2024. 

Δυτικός Διάδρομος Πελοποννήσου 

Το τελευταίο τμήμα της διασύνδεσης του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με την υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς 400 kV 

Αχελώου–Διστόμου προχωρά με την υλοποίηση εναλλακτικής όδευσης στην περιοχή των Καλαβρύτων, κατόπιν 

αντιδράσεων τοπικών παραγόντων και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022. Η επέκταση του 

Συστήματος 400 kV προς τη Μεγαλόπολη θα αυξήσει δραστικά την ικανότητα μεταφοράς προς και από την 

Πελοπόννησο, ευνοώντας την περαιτέρω ανάπτυξη ΑΠΕ στην περιοχή και ενισχύοντας την ευστάθεια των τά-

σεων για το Νότιο Σύστημα συνολικά.  

Ανατολικός Διάδρομος Πελοποννήσου 

Το υποέργο της νέας Γραμμής Μεταφοράς 400 kV που θα συνδέσει το υφιστάμενο ΚΥΤ Μεγαλόπολης με το υπό 

κατασκευή ΚΥΤ Κορίνθου, βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. Το νέο ΚΥΤ που κατασκευάζεται στην Κόρινθο α-

ποτελεί νευραλγική υποδομή του Ανατολικού Διαδρόμου Πελοποννήσου και αναμένεται να ολοκληρωθεί 

επίσης εντός του 2022. Με την ολοκλήρωση του συνόλου της νέας Γραμμής Υπερυψηλής Τάσης (Μεγαλόπολη 

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

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

Αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου 

 Οι εργασίες κατασκευής του νέου ΚΥΤ Κουμουνδούρου, τεχνολογίας κλειστού τύπου (GIS), που θα αντικατα-

στήσει το υφιστάμενο ΚΥΤ υπαίθριου τύπου, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η υλοποίηση του νέου ΚΥΤ Κουμουνδούρου 

θα εξυπηρετήσει τη σύνδεση του Ανατολικού Διαδρόμου 400 kV Πελοποννήσου, θα αποτελέσει το τερματικό 

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

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

η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του αναμένεται εντός του 2023. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 30 εκατ. ευρώ, ως τμήμα της Γραμμής Μεταφοράς Μεγαλόπολη-Κόρινθος-

ΚΥΤ Κουμουνδούρου. Η πλήρης ολοκλήρωση του αναβαθμισμένου ΚΥΤ Κουμουνδούρου αναμένεται το 2025.  

Διασύνδεση Σκιάθου 

 Τον Ιούλιο του 2022 η διασύνδεση Σκιάθου-Εύβοιας τέθηκε σε λειτουργία μεταφέροντας επιτυχώς τα πρώτα 

ηλεκτρικά φορτία από την ηπειρωτική χώρα. Παρά τις προκλήσεις της υγειονομικής κρίσης, το σύνθετο τεχνικό 

έργο με συνολικό προϋπολογισμό 57 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και πλέον 

προσφέρει ενεργειακή ασφάλεια στο σύνολο των βορείων Σποράδων (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος), ανεξαρ-

τήτως ζήτησης και λειτουργικών συνθηκών. 

Διεθνείς Διασυνδέσεις 

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

σίας στον τομέα της Ενέργειας και την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ο 

Διαχειριστής: 

•Κατασκευάζει το εγχώριο τμήμα της δεύτερης διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας (Νέα Σάντα-Maritsa). Εκπο-

νεί μελέτες σκοπιμότητας για τη δεύτερη ενισχυτική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας, από κοινού με τον 

Διαχειριστή της γειτονικής χώρας, Terna.  

•Έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας για την κατασκευή ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύ-

πτου. Ο ΑΔΜΗΕ, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή της Αιγύπτου (EETC – Egyptian Electricity Transmission 

Company), έχει επίσης συγκροτήσει ομάδα εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία του ενεργειακού έργου.  

Οι τεχνικές συζητήσεις για τη νέα ηλεκτρική διασύνδεση βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ το επόμενο διάστημα ανα-

μένεται η προκήρυξη του διαγωνισμού για την πρόσληψη συμβούλου που θα υλοποίησει την τεχνοοικονομική 

μελέτη.  
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Παράλληλα, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ:  

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

τον EuroAsia Interconnector, διασφαλίζοντας με την τεχνογνωσία που διαθέτει την επιχειρησιακή επάρκεια του 

έργου. Το προηγούμενο διάστημα ο ΑΔΜΗΕ κατέθεσε Δήλωση Προθέσεως (Letter of Intent) στον EuroAsia 

Interconnector για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 25%, το οποίο θα επιτρέψει 

στον Διαχειριστή να αποκτήσει τον έλεγχο σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του μεγάλου ενεργειακού έργου. Επι-

ταχύνει τις διαδικασίες για τη μελέτη της νέας διασύνδεσης Ελλάδας-Αλβανίας, με τη συγκρότηση ομάδας 

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

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

δεση του Ευρωπαϊκού με το Τουρκικό Σύστημα Μεταφοράς.  

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

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

σύζευξη της ελληνικής Ενδοημερήσιας Αγοράς με την πανευρωπαϊκή αγορά συνεχούς διαπραγμάτευσης (XBID) 

στο σύνορο της Ιταλίας αλλά και της Βουλγαρίας. 

 

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

(ΕΣΜΗΕ) 

2021-2030 

Ο ΑΔΜΗΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση από την 31η Δεκεμβρίου 2019 έως και την 31η Ιανουαρίου 2020 το 

Προκαταρκτικό Σχέδιο ΔΠΑ το οποίο αφορά στην περίοδο 2021 – 2030. Οι υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ λαμβάνοντας 

υπόψη τα σχόλια που υποβλήθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση, εκπόνησαν το τελικό σχέδιο του ΔΠΑ 2021-

2030, το οποίο υποβλήθηκε για έγκριση στην ΡΑΕ την 31η Μαρτίου 2020 και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση 
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από την Αρχή από τις 2 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2020. Με την επιστολή της ΡΑΕ Ο-87542/06.05.2021, 

υποβλήθηκε την 11η Ιουνίου 2021 το αναθεωρημένο τελικό σχέδιο ΔΠΑ 2021-2030 για έγκριση στη ΡΑΕ. Εν 

συνεχεία με την απόφαση ΡΑΕ 611/29.7.2021 εγκρίθηκε το αναθεωρημένο τελικό σχέδιο ΔΠΑ 2021-2030. 

2022-2031 

Το Προκαταρκτικό Σχέδιο του ΔΠΑ 2022-2031 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον ΑΔΜΗΕ από τις 5 Ια-

νουαρίου 2021 έως τις 5 Φεβρουαρίου 2021. Στη συνέχεια, οι υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ λαμβάνοντας υπόψη τα 

σχόλια που υποβλήθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση, εκπόνησαν το τελικό σχέδιο του ΔΠΑ 2022-2031, το 

οποίο υποβλήθηκε για έγκριση στην ΡΑΕ την 15η Απριλίου 2021 και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την 

Αρχή από τις 3 Φεβρουαρίου έως τις 4 Μαρτίου 2022. Στη συνέχεια, η ΡΑΕ, με την απόφασή της 287/24.3.2022 

(επιστολή ΡΑΕ Ο-96589/01.09.2022) ενέκρινε το ΔΠΑ 2022-2031. 

2023-2032 

Εντός του Δεκεμβρίου 2021 ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του Προκαταρκτικού Σχεδίου ΔΠΑ 2023-2032 και τέ-

θηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον ΑΔΜΗΕ έως τις 11 Φεβρουαρίου 2022. Κατόπιν, το τελικό Σχέδιο 

υποβλήθηκε στη ΡΑΕ για έγκριση την 28η Απριλίου 2022. 

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Συστήματος 

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

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

Παγίων, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό του από Ευρώ 80 εκ. σε Ευρώ 200 εκ.. Με βάση τον τρέχοντα σχεδια-

σμό ο Διαχειριστής θα έχει εκσυγχρονίσει τον πλέον κρίσιμο εξοπλισμό Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης σε 

ολόκληρη τη χώρα έως το 2023 και θα προχωρήσει σε αντικατάσταση του 60% των υφιστάμενων στοιχείων του 

Συστήματος με υπερσύγχρονο εξοπλισμό έως το 2026. 

24. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Η Εταιρεία ως διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς ενέργειας στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, ενερ-

γεί ως ενδιάμεσος για την είσπραξη των σχετικών χρεώσεων ενέργειας μεταξύ των υπόχρεων καταβολής των  

ποσών αυτών και την απόδοσή τους στους δικαιούχους και επομένως δεν αναμένεται επιβάρυνση της χρημα-

τοοικονομικής απόδοσης της Εταιρείας. Ωστόσο ορισμένοι συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

έχουν στραφεί κατά της Εταιρείας λόγω καθυστερήσεων στην πληρωμή των απαιτήσεών τους.   

Σύμφωνα με τη νομική υπηρεσία της Εταιρείας, βάσει των μέχρι σήμερα εκδοθεισών δικαστικών αποφάσεων 

και αποφάσεων της ΡΑΕ, μόνη περίπτωση που η Εταιρεία θα μπορούσε να θεωρηθεί υπόχρεος, είναι η γένεση 

δευτερογενών υποχρεώσεων προς αποζημίωση εξαιτίας υπαίτιας παραβίασης των υποχρεώσεών της από τη 

Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή, που όμως θα περιοριζόταν στην αποκατάσταση της ζημίας που συνδέεται 

αιτιωδώς με την αθέτηση της υποχρέωσης της Εταιρείας. Η Διοίκηση θεωρεί ότι η Εταιρεία σε όλες τις 

περιπτώσεις έχει εκτελέσει τις αρμοδιότητές της ως Διαχειριστής συστήματος μεταφοράς ενέργειας κατάλληλα 

και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επομένως δεν αναμένεται αρνητική έκβαση για την Εταιρεία. 

Με την 345/2021 απόφαση της ΡΑΕ επιβλήθηκε κύρωση στην Εταιρεία με τη μορφή προστίμου ποσού Ευρώ 5 

εκ. σχετικώς με το προς ολοκλήρωση έργο της Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400 kV ΚΥΤ Πάτρας-ΚΥΤ 

Μεγαλόπολης. H Εταιρεία άσκησε εμπρόθεσμα αίτηση αναθεώρησης ζητώντας την εξαφάνιση ή την 

μεταρρύθμιση της 345/2021 απόφασης της ΡΑΕ, καθώς η εκτίμηση της νομικής υπηρεσίας είναι ότι συντρέχουν 

βάσιμοι νομικοί λόγοι, οι οποίοι δύνανται να ανατρέψουν την απόφαση της ΡΑΕ. Ως εκ τούτου η Διοίκηση του 

Ομίλου εκτιμά ότι είναι περισσότερο πιθανό να υπάρξει θετική έκβαση στην υπόθεση αυτή και για το λόγο αυτό 

δεν σχημάτισε πρόβλεψη στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

Η «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Μ.A.E.Ε.Σ.» για σκοπούς χρηματοδότησης του έργου «Ηλεκτρική Διασύνδεση 

Κρήτης – Αττικής» προχώρησε την 1/7/2020 σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους ως Ευ-

ρώ 200 εκ., δεκαετούς διάρκειας και την πλήρη αναδοχή της έκδοσης του ανέλαβε η Eurobank A.E.. Στις 

03/02/2022, προέβη σε εκταμίευση ποσού Ευρώ 40 εκ. και στις 28/06/2022 σε εκταμίευση ποσού Ευρώ 25 εκ. 

Επιπλέον τον Δεκέμβριο του 2020, προχώρησε σε δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
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συνολικού ύψους ως Ευρώ 200 εκ. με δυνατότητα επιπρόσθετου δανεισμού Ευρώ 100 εκ. σε περίπτωση υπέρ-

βασης του εκτιμώμενου κατασκευαστικού κόστους.  

Βάσει της από 10/4/2020 Σύμβασης Παραχώρησης που υπογράφηκε μεταξύ «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION 

Μ.A.E.Ε.Σ.» και «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» καθώς και της από 28/2/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

«ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», η τελευταία παρέχει εταιρική εγγύηση όσον αφορά στην υποχρέωση κάλυψης προς την 

«EUROBANK Α.Ε.» των ποσών που οφείλονται από την «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Μ.A.E.Ε.Σ.» . 

Σημειώνεται ότι η «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» αναγνώρισε στο 2022, με βάσει την αρχή των ίσων αποστάσεων, έσοδα από 

εταιρική εγγύηση ποσού Ευρώ 512 που είναι καταχωρημένα στο λογαριασμό Χρηματοοικονομικά έσοδα της 

Εταιρείας. 

24.1 Φορολογικές υποχρεώσεις 

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές τους 

καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους νόμιμους ελεγκτές, υποχρεούνταν σε φορολογικό έλεγχο από 

τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που έλεγχε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις και 

λάμβαναν «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» όπως προβλεπόταν στην παρ. 5 του άρθρου 82 του 

Ν.2238/1994 και στο άρθρο 65Α του Ν.4174/2013. Για τις χρήσεις 2016 και εντεύθεν, ο φορολογικός έλεγχος 

και η έκδοση «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης», ισχύουν σε προαιρετική βάση. 

Η Εταιρεία επέλεξε τη συνέχιση του φορολογικού ελέγχου από τους νόμιμους ελεγκτές, που πλέον ισχύει σε 

προαιρετική βάση. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία έχει ελεγχθεί και λάβει «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» 

για τις χρήσεις  2015 έως 2020 δίχως ευρήματα. Ο σχετικός έλεγχος για τη χρήση 2021 είναι σε εξέλιξη και 

αναμένεται να ολοκληρωθεί δίχως ευρήματα. 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2011 

και εντεύθεν. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πενταετούς παραγραφής, οι χρήσεις 

2011-2015 έχουν παραγραφεί και δεν αναμένεται να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις.  

Η Εταιρεία προχώρησε σε ενέργειες για την είσπραξη απαίτησης από επιστροφή ΦΠΑ ποσού Ευρώ 120 εκ. περί-

που, εκ των οποίων ποσό Ευρώ 80 εκ. διακανονίστηκαν το 2021 και ποσό Ευρώ 40 εκ. το 2022. Έχει εκδοθεί για 

την Εταιρεία εντολή μερικού ελέγχου για το ΦΠΑ με αριθμό 360/01-07-2022 από την υπηρεσία ελέγχου 

ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.. Η εντολή αφορά μερικό φορολογικό έλεγχο των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ για τη φορολογική πε-

ρίοδο 01/01/2020 έως 31/03/2021. Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει κοινοποιηθεί κάποιο εύρημα 

στην Εταιρεία. 

Όσον αφορά στις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, η εταιρεία «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Μ.Α.Ε.Ε.Σ.», έχει 

λάβει έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη από το νόμιμο ελεγκτή της, αναφορικά με τις φο-

ρολογικές της υποχρεώσεις κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2018, 2019 και 2020. Η εταιρεία «GRID TELECOM 

M.A.E.», έχει λάβει έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη από το νόμιμο ελεγκτή της αναφορικά 

με τις φορολογικές της υποχρεώσεις κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2019 και 2020. Ο έλεγχος για τη χρήση 2021 

και για τις δύο θυγατρικές, αναμένεται να ολοκληρωθεί δίχως ευρήματα.   

25. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Εκτός από τις συμμετοχές της στις θυγατρικές και τις συγγενείς εταιρείες του Ομίλου (τις θυγατρικές «ΑΡΙΑΔΝΗ 

INTERCONNECTION Μ.A.E.Ε.Σ.» και «GRID TELECOM M.A.E.» και τις συγγενείς «Ελληνικό Χρηματιστήριο 

Ενέργειας Α.Ε.» και «SELENE CC Α.Ε.»), η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 5% στην εταιρεία «Joint Allocation 

Office S.A.» και έχει καταβάλει ποσό Ευρώ 65  έως την 30η Ιουνίου 2022 (31/12/2021: Ευρώ 65). Ωστόσο, λόγω 

της μη αναμενόμενης απόδοσης της επένδυσης αυτής, η Εταιρεία έχει απομειώσει πλήρως την επένδυση αυτή.  

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

SOUTH EAST EUROPE D.O.O.» και έχει καταβάλει ποσό Ευρώ 40 έως την 30η Ιουνίου 2022 (31/12/2021: Ευρώ 

40).  

Οι συμμετοχές αυτές λόγω της μη αναμενόμενης απόδοσης της επένδυσης, εμφανίζονται στο κονδύλι της 

Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης «Λοιπές απαιτήσεις». 

Η Εταιρεία, δεν έχει εκδώσει εγγυήσεις ή εγγυητικές επιστολές για καμία από τις ανωτέρω συμμετοχές της. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022   

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

26. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ   

Από τις 11 Ιουλίου 2022 η ηλεκτρική διασύνδεση Σκιάθου-Εύβοιας βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, καλύπτοντας 

ήδη με επιτυχία την αυξημένη ζήτηση της φετινής τουριστικής περιόδου για τη Σκιάθο και τις βόρειες Σποράδες 

συνολικά. Πρόκειται για ένα έργο με μεγάλη τεχνική πολυπλοκότητα, το οποίο περιλαμβάνει υποβρύχιο 

καλώδιο 29 χλμ., εναέρια Γραμμή Μεταφοράς 30 χλμ. στο έδαφος της Εύβοιας, έναν νέο Υποσταθμό κλειστού 

τύπου (GIS) στη Σκιάθο και την αναβάθμιση του υφιστάμενου Υποσταθμού Υψηλής Τάσης στο Μαντούδι. Η 

διασύνδεση συμβασιοποιήθηκε τον Μάιο του 2020 και ηλεκτρίστηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. 

Ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος σήμερα κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION 

Μ.A.E.Ε.Σ.», προτίθεται, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, να διαθέσει υφιστάμενες μετοχές οι οποίες 

αντιστοιχούν στο 20% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας. 

Από τις 4 Αυγούστου 2022 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος τους (Expression of 

Interest – EoI) το αργότερο μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου, 2022. 

Η διαγωνιστική διαδικασία αποτελείται από δύο (2) φάσεις: 

- Τη φάση προεπιλογής (Α’ φάση) κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους και να τεκμηριώσουν ότι πληρούν όλα τα κριτήρια που περιγράφονται στην Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία. 

- Τη φάση της υποβολής δεσμευτικών προσφορών (Β’ φάση) κατά την οποία οι επενδυτές που θα επιλεχθούν, 

θα κληθούν να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές. Η Β’ φάση αναμένεται να διαρκέσει 3-4 μήνες, περίπου. 

Στις 30 Ιουλίου δημοσιεύθηκε η υπ’αριθμ. 643/2022 απόφαση της ΡΑΕ, βάσει της οποίας εγκρίθηκαν οι 

μοναδιαίες χρεώσεις Χρήσης Συστήματος, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην τιμολόγηση των χρεώσεων από την 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ από την 1 Σεπτεμβρίου 2022. Συγκεκριμένα, στην εν λόγω Απόφαση συνυπολογίστηκε το 1/12 της 

υπερβάλλουσας αξίας κτήσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων υψηλής τάσης του ηλεκτρικού συστήματος 

της Κρήτης (Ευρώ 17,8) ποσού Ευρώ 1,5 εκ., διαμορφώνοντας το Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή για το 

2022 στο ποσό των Ευρώ 269,5 εκ.. 

Τη στρατηγική συμμετοχή του σε ένα έργο με τεράστια γεωπολιτική σημασία όπως είναι η νέα διεθνής 

ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, διασφαλίζει ο ΑΔΜΗΕ καθώς έγιναν αποδεκτοί οι τεχνικοί όροι 

της της  Δήλωσης Προθέσεως (Letter of Intent) που κατέθεσε ο Διαχειριστής για επενδυτική συμμετοχή του με 

ποσοστό 25% στο μετοχικό κεφάλαιο του Euroasia Interconnector, φορέα υλοποίησης του  έργου. Αυτό έκανε 

γνωστό ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης στην 86η Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης,  όπου ανέφερε ότι, «ο Διαχειριστής έθεσε τις βάσεις για αρχική επενδυτική συμμετοχή 25% σε 

ένα ήδη ώριμο έργο, με εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, το οποίο θα αναβαθμίσει τη θέση της 

Ελλάδας στον διεθνή  ενεργειακό χάρτη και θα την τοποθετήσει στο επίκεντρο των ανταλλαγών ενέργειας 

ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή». Οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και η 

οριστικοποίηση της συμφωνίας αναμένεται το επόμενο διάστημα. 

 

 


