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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2022 – 30/06/2022 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

A. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

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

1. Ο Διαμαντής Βαχτσιαβάνος του Χρήστου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
2. Ο Ιωάννης Καράμπελας του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος 
3. Ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
4. Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος του Λουκά, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
5. Ο Βασίλειος Μήκας του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
6. Ο Κωνσταντίνος Δρίβας του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 
7. Η Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  

 
 

υπό την ως άνω ιδιότητά μας, δηλώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: 
 
(α) Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 01/01/2022-30/06/2022, 
οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά», 
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια, τα αποτελέσματα 
περιόδου και τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του 
Ν. 3556/2007 και 
(β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει τις πληροφορίες που απαιτούνται κατά 
τρόπο αληθή βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 
 
 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2022 
 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                   
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

    

  

  

  

Δ. ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΣ Ι. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΤ. ΑΒ251579 ΑΔΤ.  ΑΕ491340 ΑΔΤ. ΑΗ590846 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΣ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2022 – 30/06/2022 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 
 

B. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Α.Ε. 

( «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.») 

      Eπι των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

    για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2022 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την περίοδο από 01/01/2022 – 30/06/2022 της ΑΔΜΗΕ Συμμε-

τοχών Α.Ε. και παρέχει χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εται-

ρείας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. Στην Έκθεση περιγράφονται τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τo πρώτο 

εξάμηνο του 2022 και η επίδρασή τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπως επίσης οι κυριότεροι κίνδυνοι και 

οι αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η εταιρεία, ενώ παρατίθενται και ποιοτικού χαρακτήρα στοιχεία, μαζί με εκτιμήσεις 

για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της. Τέλος, περιλαμβάνονται οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της 

Εταιρείας και συνδεδεμένων προσώπων.  

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

ξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου (Κ.Ν.) 4548/2018, όπως ισχύει, και συνοδεύει τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές κα-

ταστάσεις του α΄εξαμήνου 2022.  

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

α. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου, στόχοι και βασικές αξίες 

Η Εταιρεία έχει την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», εφεξής η Εταιρεία, και το διακριτικό τίτλο 

«ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.». 

Στόχος της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε είναι η προαγωγή του έργου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., μέσω της συμμετοχής της στον 

διορισμό των βασικών διοικητικών της στελεχών, η συνεργασία με τον Στρατηγικό Επενδυτή (Σημείωση 2.4), καθώς και 

η επικοινωνία της δραστηριότητάς της στους μετόχους και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από τη ΔΕΗ βάσει του Νόμου 

4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την από 17/01/2017 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. 

της ΔΕΗ αποφασίστηκε: α) η σύσταση της Εταιρείας, β) η εισφορά στην Εταιρεία μετοχών του ΑΔΜΗΕ που κατέχει η ΔΕΗ 

και αντιπροσωπεύουν 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, και γ) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με 

εις είδος επιστροφή στους μετόχους της ΔΕΗ του συνόλου (100%) των μετοχών της Εταιρείας. Η ως άνω μεταβίβαση από 

τη ΔΕΗ στην Εταιρεία μετοχών του ΑΔΜΗΕ που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου αυτού, έλαβε 

χώρα την 31/03/2017, ενώ η σχετική πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έγινε 

με το υπ’ αριθ. 4/31.03.2017 πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 18.05.2017 (Σημεί-

ωση 12). Ως εκ τούτου, η Εταιρεία καθίσταται μέτοχος του 51% του ΑΔΜΗΕ και η συμμετοχή κατόπιν σχετικής αξιολόγη-

σης (Σημειώσεις 2.4 και 4 επί των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων), λογίζεται με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης ως Κοινοπραξία κατά την έννοια του ΔΠΧΑ 11 – “Από κοινού συμφωνίες”. 

Ο σκοπός της Εταιρείας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα εξής:  

• Την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ανωτέρω συμμετοχή και την συμμετοχή στην λειτουργία 
νομικών προσώπων.  
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΣ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2022 – 30/06/2022 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

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

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

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

Χρηματιστήριο Αθηνών είναι η 19/06/2017. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μη εισηγμένης ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναρτώνται στην διεύθυνση του διαδικτύου της 

Εταιρείας www.admie.gr και στην ενότητα Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΑΔΜΗΕ ΑΕ  στον διαδικτυακό τόπο της Ε-

ταιρείας www.admieholding.gr. 

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

www.admieholding.gr. 

β. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 

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

να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών 

σκοπών της. 

Η Εταιρεία διαθέτει ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, η λειτουργία της οποίας εποπτεύεται από το Δ.Σ. και 

από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η πλήρης διαφάνεια της. 

γ. Περιγραφή επιδόσεων  

Επισκόπηση αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου 2022 

Τα έσοδα της Εταιρείας εκφράζουν τη συμμετοχή της Eταιρείας στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (51%) και ανέρχονται σε κέρδη Ευρώ 
12.286 χιλ. (2021: Ευρώ 20.844 χιλ.).  

Τα καθαρά κέρδη του α΄ εξαμήνου 2022 του Ομίλου ΑΔΜΗΕ μειώθηκαν κατά 16,7 εκατ. Ευρώ (-41,1%) εξαιτίας κυρίως 
των εξής: 

• Το πρώτο εξάμηνο του 2021 (πέρυσι) υπήρξε θετική λογιστική επίδραση λόγω μείωσης του φορολογικού 
συντελεστή (από 24% σε 22%) 

• Αύξηση αποσβέσεων 

• Αύξηση εργαζομένων με συμβάσεις έργου 

 

Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ  11.941 χιλ. (2021: Ευρώ 24.480 χιλ.).  

Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 378  χιλ. (2021: Ευρώ 311 χιλ.).  

Τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 0,052 (2021: Ευρώ 0,089) . 

Σε επίπεδο ισολογισμού, τα χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρείας την 30/06/2022 ήταν Ευρώ 20.838 χιλ.  (31/12/2021: 
Ευρώ 4.026 χιλ.). Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε  Ευρώ 758.609 χιλ. (31/12/2021: Ευρώ 746.882 χιλ.).   

Την 31/05/2022 η Εταιρεία έλαβε μέρισμα από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε Ευρώ 17.296 χιλ. που αφορούσε σε κέρδη της χρήσης 
2021.  

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

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

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

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας επηρεάζονται από τα παρακάτω είδη κινδύνου:  

Κίνδυνος επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας 

Ο κίνδυνος επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας προέρχεται από: α) ενδεχόμενους περιορισμούς στην κατα-

βολή ή στην είσπραξη μερίσματος, β) από ενδεχόμενη αδυναμία καταβολής μερίσματος και γ) από καταβολή μειωμένου 

μερίσματος από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.. Όλα τα ανωτέρω δύνανται να οδηγήσουν σε αδυναμία κάλυψης από την Εταιρεία των 

λειτουργικών και λοιπών της εξόδων.  

Κίνδυνοι που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της ΑΔΜΗΕ 

Η δραστηριότητα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπόκειται σε αυστηρό και περίπλοκο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, που αφορά 

τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ, και σε αυξημένες εποπτικές υποχρεώσεις. Ενδεχόμενες μεταβολές του σχετικού θεσμικού 

πλαισίου μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τα αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και την χρηματοοικονομική θέση της 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και κατά συνέπεια το διανεμόμενο μέρισμα. Επίσης, ενδέχεται να προκαλέσουν κεφαλαιακές ανάγκες στην 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε., τις οποίες θα κληθούν να καλύψουν οι μέτοχοί της μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της 

Εταιρείας. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας μέσω της παρακολούθησης και του προγραμματισμού των 

ταμειακών της ροών και δρα κατάλληλα μέσω της εξασφάλισης κατά το δυνατόν επαρκών πιστωτικών ορίων και χρημα-

τικών διαθεσίμων.  

Λοιποί Κίνδυνοι 

α) Επίδραση πανδημίας COVID-19, μέτρα και προγραμματισμός 

Η εμφάνιση στις αρχές του 2020 του κορωνοϊού (Covid-19) και η εξάπλωσή αυτού το επόμενο διάστημα σε επίπεδα 

πανδημίας είχε περιορισμένες επιπτώσεις στην περίοδο 01/01/2022-30/06/2022 στα χρηματοοικονομικά αποτελέ-

σματα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  

Η Εταιρεία και η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο σε 

σχέση με την εξάπλωση του ιού, προχώρησαν έγκαιρα σε λήψη δέσμης έκτακτων μέτρων, σε συνεχή συνεργασία και 

επικοινωνία με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και τον ΕΟΔΥ για ενημέρωση επί των εξελίξεων και λήψη 

κατευθυντήριων οδηγιών. 

 

Εκτός από τη συνεχιζόμενη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου λόγω της επιδημίας Covid-19, τέθηκε σε εφαρμογή 
και ένα αυξημένο επίπεδο εποπτείας για την προστασία της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.. 

• Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τον προϋπολογισμό του 2022 και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι 
θα επηρεαστούν σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη εξαιτίας της πανδημίας. 

• Επαναξιολογήθηκε προσεκτικά το Επενδυτικό πλάνο του 2022  της  ΑΔΜΗΕ Α.Ε., όμως εκτίμηση της Διοίκησης 
είναι πως δεν θα επηρεαστεί ουσιωδώς η υλοποίησή του. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές επικαιροποιούνται 
διαρκώς με βάση την εξέλιξη της κρίσης. 

• Η Εταιρεία και η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διαθέτουν καλή χρηματοοικονομική θέση, ενώ η συνολική διαθέσιμη ρευστότητα 
είναι σε υψηλά επίπεδα. 
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β) 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 (συμπεριλαμβανομένου 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 συνε-

χιστεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση, ότι οι διαταράξεις στον ενεργειακό εφοδιασμό 

δεν θα οδηγήσουν σε επιβολή περιορισμών 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 ανάπτυξη, 

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 σταδιακή ανάκαμψη από τις οικο-

νομικές 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 οποίου 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 υποχωρήσει 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 πετρελαίου 

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 μειωθεί καθώς θα υποχωρούν οι ανοδικές 

πιέσεις από την επανεκκίνηση της οικονομίας και θα αμβλύνονται τα φαινόμενα συμφόρησης στην πλευρά της προσφο-

ράς 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 οικο-

νομίας, με συνέπεια η σημαντική αύξηση στις τιμές τους να μετακυλίεται στην παραγωγή των προϊόντων, 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 προβλή-

ματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνε-

πειών του COVID-19. Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού 

οργάνου, τροποποίησης των συναφθεισών 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 έχουν 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 αγα-

θών, εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, καταρχάς, έρεισμα για μετάθεση του 
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χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δε φαίνεται να υπάρχουν 

σημαντικές επιπτώσεις από τα ανωτέρω γεγονότα στη δραστηριότητα της Εταιρείας. H Διοίκηση της Εταιρείας παρακο-

λουθεί συνεχώς τις ανωτέρω εξελίξεις και αξιολογεί τυχόν πιθανές περαιτέρω επιπτώσεις στη λειτουργεία, την οικονο-

μική θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, ευρισκόμενη σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης για τη λήψη περαι-

τέρω κατάλληλων προληπτικών μέτρων για τη διαφύλαξη της ρευστότητας και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

της Εταιρείας. 

 Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη κλιματική αλλαγή: 

Η κλιματική αλλαγή θεωρείται πλέον ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια ζητήματα η οποία επηρεάζει τόσο τις δρα-

στηριότητες του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., όσο και το ίδιο το φυσικό περιβάλλον και την κοινωνία. Η αντιμετώπισή της αποτελεί μια 

από τις σημαντικότερες προκλήσεις σήμερα.  

Για αυτό το λόγο ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει εντάξει στη στρατηγική του τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει λόγω της κλιμα-

τικής αλλαγής ώστε να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον. Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα και τις επερχόμενες 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 αλλαγής σε 

εθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, μέσω των νέων διασυνδέσεων που πραγματοποιεί, καθιστά εφικτή την αλλαγή του ενερ-

γειακού 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 σχετίζεται άμεσα με την «πράσινη» μετά-

βαση, 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 μετάβαση 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), 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 
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απαιτήσεις της ασφαλέστερης και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Συστήματος και της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

3. Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας 

Προοπτικές για το Β’ εξάμηνο του 2022 

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

2022 η Διοίκηση θα προσπαθήσει να διατηρήσει την κερδοφόρα πορεία της.  

4. Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη 

H Εταιρεία είχε τις κατωτέρω συναλλαγές εντός της περιόδου με την  ΑΔΜΗΕ A.E., στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρη-

ματικών δραστηριοτήτων της (Σημείωση 18). Συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται επίσης και τα μέλη διοικητικών, διαχειρι-

στικών και εποπτικών συμβουλίων, με βάση το ΔΛΠ 24 “Συνδεδεμένα Μέρη”. Κατά την κλειόμενη ενδιάμεση περίοδο, 

δόθηκαν αμοιβές Δ.Σ. στα μέλη Δ.Σ. και δεν υφίστανται οφειλόμενες αμοιβές Δ.Σ. Δεν υπάρχουν ουσιώδεις συναλλαγές 

που να μην έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. 

 

 (Ποσά σε Ευρώ) 30/06/2022 31/12/2021 

  Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ                   6.200                       7.228 6.200 40.170 

ΣΥΝΟΛΑ                   6.200                        7.228  6200              40.170  

 

 

 (Ποσά σε Ευρώ) 01/01/2022-30/06/2022 01/01/2021-30/06/2021 

  Έσοδα Έξοδα Έσοδα Έξοδα 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ                           -  15.027 - 8.177 

ΜΕΛΗ Δ.Σ. - 92.000 - 82.812 

ΣΥΝΟΛΑ                           -                    107.027                            -                      90.989  

 

 
 

Βάσει της πολιτικής πληρωμών της Εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται αμοιβής για την συμμε-
τοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αμείβονται ανά συνεδρίαση.  

 
 

5. Σημαντικά Γεγονότα της περιόδου 2022 

Η Εταιρεία την 05/09/2022 διένειμε ως προμέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2022 το ποσό των 15.800.006,75 Ευρώ ή 
0,068 Ευρώ ανά μετοχή, το οποίο εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 77/15-6-2022. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΣ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2022 – 30/06/2022 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2022 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                    

    

 

 

 

Δ. ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΣ Ι. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ  
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», της 30 Ιουνίου 2022 και τις σχετικές συνοπτικές  καταστάσεις αποτελεσμάτων, συνολικών εισοδημάτων, μεταβο-

λών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επε-

ξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπα-

στο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. 

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρη-

σης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

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

εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 “Επισκόπηση ενδιάμε-

σης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμε-

σης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υ-

πεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επι-

σκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έ-

χουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν 

περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκ-

φράζουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

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

ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στις πλη-

ροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α  του Ν. 

3556/2007, σε σχέση με την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
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                        Μαρούσι, 28 Σεπτεμβρίου 2022 

 

 

 

Κωνσταντίνος Τσέκας 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 19421 

 

 

 

 

 

 

 

Ανδρέας Χατζηδαμιανού 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 61391 

 

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β, ΜΑΡΟΥΣΙ 

151 25, ΑΘΗΝΑ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 107 
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Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2022 – 30/06/2022 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
01/01/2022 – 30/06/2022 

 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)  Σημ.  
01/01/2022-
30/06/2022 

 01/01/2021-
30/06/2021 

      

Έσοδα:           

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

  4              12.286                 20.844  

Σύνολο εσόδων                  12.286                 20.844  

μείον: Λειτουργικά έξοδα:           

Αμοιβές προσωπικού   5                   151                      139  

Αποσβέσεις   6                        9                           7  

Παροχές τρίτων   7                      25                         22  

Αμοιβές τρίτων   8                      68                         61  

Φόροι – τέλη                            2                         3  

Λοιπά έξοδα   9                   121                         79  

Σύνολο λειτουργικών εξόδων                       378                      311  

Κέρδη προ φόρων & χρημ/κων αποτελεσμάτων                  11.908                 20.533  

Χρηματοοικονομικά έξοδα   10                      (1)                        (1) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα   10                      45                         61  

Κέρδη προ φόρων                   11.951    20.594  

Φόρος εισοδήματος                        (10)                           -  

Καθαρά κέρδη περιόδου                  11.941                 20.594  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα           

εκ των οποίων εισοδήματα που δεν ανακυκλώνονται στα αποτελέσματα:           

Μερίδιο επί κερδών λόγω μείωσης φορολογικού συντελεστή αναπροσαρμογής 
παγίων στοιχείων σε επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της κα-
θαρής θέσης 

  4                         -                   3.873  

Μερίδιο επί αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) σε επενδύσεις που λογιστικοποι-
ούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης, μετά από φόρους 

  4                         -                         14  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους    -  3.887 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους                  11.941                 24.480  

            

Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)                                                              19                0,052                   0,089  

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών Χρηματοοικονομι-

κών Καταστάσεων της Εταιρείας. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2022 – 30/06/2022 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 30/06/2022 

 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

Σημ.    30/06/2022  31/12/2021 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:           

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 11   9   11 

Δικαίωμα χρήσης παγίου 11   28   35 

Επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης 4   737.683   742.692 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού      737.721   742.738 

Κυκλοφορούν ενεργητικό:           

Εμπορικές απαιτήσεις                              6    6 

Λοιπές απαιτήσεις  12   179   197 

Χρηματικά διαθέσιμα 13   20.838   4.026 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού      21.023   4.229 

Σύνολο ενεργητικού      758.744   746.967 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ            

Ίδια κεφάλαια:           

Μετοχικό κεφάλαιο 14   491.840   491.840 

Ίδιες μετοχές    (439)  (224) 

Τακτικό αποθεματικό     4.175   4.175 

Λοιπά αποθεματικά 15   135.030   135.030 

Αποτελέσματα εις νέο     128.002   116.061 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων        758.609   746.882 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:           

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης 16   14   21 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων        14   21 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:           

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 17   96   51 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης 16   14   14 

Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις     11   - 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων      121   64 

Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων       758.744   746.967 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών Χρηματοοικονομι-

κών Καταστάσεων της Εταιρείας. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2022 – 30/06/2022 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)   Σημ.   
01/01/2022-
30/06/2022 

  
01/01/2021-
30/06/2021 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστ/τες             

Κέρδη  προ φόρων                          11.950                         20.593  

Προσαρμογές για:             

  Αποσβέσεις παγίων και ασώματων ακινητοποιήσεων   6                               9                                   7  

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

  

4                   (12.286)                      (20.844) 

  Πιστωτικοί τόκοι   10                           (45)                              (61) 

 Λοιπές προβλέψεις     (10)  (2) 

  Χρεωστικοί και λοιποί τόκοι   10                               1                                   1  

  Λειτουργική ζημία προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 
  

                          (380)                            (306) 

  Αύξηση/(μείωση) σε:              

 Εμπορικές απαιτήσεις    -                              4 

  Λοιπές απαιτήσεις 
  

12   
                          

(32)                                 (6) 

  (Αύξηση)/μείωση σε:             

  Εμπορικές υποχρεώσεις   17                              44                               (56) 

  Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα                                 11                                   1  

Καθαρές ταμειακές εκροές από λειτουργικές δρασ/τες                            (357)                            (363) 

                

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες             

  Είσπραξη μερίσματος από ΑΔΜΗΕ                          17.296                         21.458  

 Είσπραξη προσόδου από Τράπεζα της Ελλάδος                                  96                                123  

  Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων                                   -                                   (2) 

Καθαρές ταμειακές εισροές από επενδυτικές δραστ/τες 
  

                      17.392                        21.456  

                

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες             

  Απόκτηση ιδίων μετοχών                             (215)                                 -    

  Πληρωμή τόκων   10                              (1)                                (1) 

  Πληρωμή κεφαλαίου χρηματοδοτικών υποχρεώσεων                                  (7)                                (4) 

Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από χρηματ/κές δραστ/τες                             (222)                             120  

Καθαρή αύξηση χρηματικών διαθεσίμων                         16.812                         21.213  

Χρηματικά διαθέσιμα, έναρξης περιόδου                           4.026                           7.026  

Χρηματικά διαθέσιμα, τέλους περιόδου                          20.838                         28.239  

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστά-

σεων της Εταιρείας. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2022 – 30/06/2022 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

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

 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Ίδιες μετο-
χές 

Τακτικό απο-
θεματικό 

Λοιπά 
αποθε-
ματικά 

Αποτελέ-
σματα εις νέο  

Σύνολο ιδίων κε-
φαλαίων  

Υπόλοιπο  01/01/2021 
                    

491.840  
                 

(224) 
                             

3.124  
            

129.538  
                

105.405                  729.683  

Καθαρά κέρδη περιόδου 
                                 

-  
                         

-  
                                      

-  
                          

-  
                  

20.594                    20.594  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα             

Μερίδιο επί κερδών λόγω μείωσης φορο-
λογικού συντελεστή αναπροσαρμογής πα-
γίων στοιχείων σε επενδύσεις που λογιστι-
κοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέ-
σης 

                                 
-  

                         
-  

                                      
-  

                 
3.873  

                             
-                      3.873  

Μερίδιο επί αναλογιστικών κερδών/(ζη-
μιών) σε επενδύσεις που λογιστικοποιού-
νται με την μέθοδο της καθαρής θέσης, 
μετά από φόρους  -  - -  

                       
14   -                           14  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 
μετά από φόρους 

                                 
-  

                         
-  

                                      
-  

                 
3.887  

                             
-                      3.887  

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα 
περιόδου  

                    
491.840  

                 
(224) 

                             
3.124  

            
133.425  

                
125.999                  754.164  

Υπόλοιπο  30/06/2021 
                    

491.840  
                 

(224) 
                             

3.124  
            

133.425  
                

125.999                  754.164  

       

Υπόλοιπο  01/01/2022 
                    

491.840  
                 

(224) 
                             

4.175  
            

135.030  
                

116.061                  746.881  

Καθαρά κέρδη περιόδου 
                                 

-  
                         

-  
                                      

-  
                          

-  
                  

11.941                    11.941  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 
μετά από φόρους 

                                 
-  

                         
-  

                                      
-  

                          
-  

                             
-                               -  

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα 
περιόδου 

                    
491.840  

                 
(224) 

                             
4.175  

            
135.030  

                
128.002                  758.824  

Απόκτηση ιδίων μετοχών 
                                 

-  
                 

(215) 
                                      

-  
                          

-  
                             

-  
                             

(215)  

Υπόλοιπο  30/06/2022 
                    

491.840  
                 

(439) 
                             

4.175  
            

135.030  
                

128.002  758.609 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστά-

σεων της Εταιρείας. 
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1. ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Η Εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («η Εταιρεία») και διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Α.Ε.» είναι Ανώνυμη Εταιρεία εγγεγραμμένη στο Γενικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό μητρώου 141287501000.  

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

Η Εταιρεία εποπτεύεται ως προς την τήρηση της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς και των κανόνων εταιρικής διακυβέρ-

νησης. Περαιτέρω εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφορικά με την τήρηση του Ν. 

4548/2018 και από το Χρηματιστήριο Αθηνών ως εισηγμένη. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του «Ανεξάρτητου Διαχειριστή Ηλεκτρικής Ενέρ-

γειας», εφεξής ΑΔΜΗΕ, από τη «ΔΕΗ Α.Ε.», εφεξής «ΔΕΗ», βάσει του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016), ως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, η ΔΕΗ με την από 17.01.2017 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε: α) τη σύσταση της Εται-

ρείας, β) την εισφορά μετοχών του ΑΔΜΗΕ στην Εταιρεία, που κατέχει η ΔΕΗ και αντιπροσωπεύουν 51% του μετοχικού 

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

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

Εταιρεία, έλαβε χώρα την 31.03.2017 (Σημείωση 14). Ως εκ τούτου, η Εταιρεία καθίσταται μέτοχος του 51% του ΑΔΜΗΕ 

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

συμφωνίες” (Σημείωση 2.4). 

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι: 

• η προαγωγή του έργου του ΑΔΜΗΕ, μέσω της συμμετοχής της στον διορισμό των βασικών διοικητικών της στελεχών, 

• η συνεργασία με τον Στρατηγικό Επενδυτή, 

• η επικοινωνία της δραστηριότητας του ΑΔΜΗΕ στους μετόχους και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο σκοπός της Εταιρείας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα εξής: 

• την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ανωτέρω συμμετοχή και η συμμετοχή στην λειτουργία νομι-

κών προσώπων, 

• την ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε άλλης επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, 

• οποιαδήποτε άλλη πράξη, ενέργεια ή δραστηριότητα είναι συναφής ή προάγει τον ανωτέρω σκοπό. 

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

Χρηματιστήριο Αθηνών είναι η 19/06/2017. 

Kατά την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2022 

τα πρόσωπα που διατηρούν σημαντική άμεση ή έμμεση συμμετοχή κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του ν. 

3556/2007 είναι: 

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

• Η SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTOR LLP με ποσοστό 9,96% (23.113.776 μετοχές),  η οποία έχει την ιδιότητα 
διαχειριστή επενδύσεων για τους παρακάτω πελάτες της: Silchester International Investors International Value Eq-
uity Trust, Silchester International Investors International Value Equity Group Trust, Silchester International Inves-
tors International Value Equity Taxable Trust, The Calleva Trust, Silchester International Investors Tobacco Free In-
ternational Value Equity Trust. 

• Λοιποί μέτοχοι με ποσοστό 38,92% (90.281.110 μετοχές). 
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2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟ-

ΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 
2.1. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

2.1.1. Βάση σύνταξης των ενδιάμεσων συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2022 έχουν καταρ-

τιστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34, «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» και ως εκ τού-

του δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβαστούν 

σε συνδυασμό με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 

2021, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.admieholding.gr. 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και 

τις ταμειακές ροές της Εταιρείας και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., τα οποία αναπροσαρμόζονται σε εύλογες αξίες σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

και σύμφωνα με την αρχή της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης (Σημείωση 2.2). 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ και όλα τα κονδύλια 

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

φείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Οι λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών κατα-

στάσεων είναι σύμφωνες με αυτές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστά-

σεων της Εταιρείας της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, πλην των τροποποιήσεων που υιοθετήθηκαν από 

την Εταιρεία κατά την 1 Ιανουαρίου 2022, συμπεριλαμβανομένης της δυνητικής τους επίδρασης (Σημείωση 2.3). 

2.1.2. Έγκριση των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις την 28η Σε-

πτεμβρίου 2022. 

 

2.2. ΑΡΧΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2022 έχουν συνταχθεί σύμ-

φωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και με βάση την αρχή της συνε-

χιζόμενης δραστηριότητας. 

Καθορίζοντας την κατάλληλη βάση για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση εξετάζει σε κάθε ημε-

ρομηνία αναφοράς εάν η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει τη δραστηριότητα στο εγγύς μέλλον. Με βάση την τρέχουσα 

αξιολόγηση της Διοίκησης δεν αναμένεται απόκλιση από την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας, μαζί με τους παράγοντες που η Διοίκηση θεωρεί ότι ενδέχεται να 

επηρεάσουν την ανάπτυξη, τη χρηματοοικονομική απόδοση και τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας παρατίθενται 

στην έκθεση διαχείρισης της Διοίκησης. Η αβεβαιότητα  και  οι ουσιώδεις χρηματοοικονομικοί και λειτουργικοί κίνδυνοι  

που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της Εταιρείας περιγράφονται στη σημείωση 3. 

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 (συμπεριλαμβανομένου του εμπάργκο της ΕΕ στο ρωσικό πετρέλαιο) θα 

http://www.admieholding.gr/
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παραμείνουν σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής, ότι η έντονη φάση του πολέμου θα συνε-

χιστεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση, ότι οι διαταράξεις στον ενεργειακό εφοδιασμό 

δεν θα οδηγήσουν σε επιβολή περιορισμών 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 ανάπτυξη, 

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 σταδιακή ανάκαμψη από τις οικο-

νομικές 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 οποίου 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 υποχωρήσει 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 πετρελαίου 

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 μειωθεί καθώς θα υποχωρούν οι ανοδικές 

πιέσεις από την επανεκκίνηση της οικονομίας και θα αμβλύνονται τα φαινόμενα συμφόρησης στην πλευρά της προσφο-

ράς 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 οικο-

νομίας, με συνέπεια η σημαντική αύξηση στις τιμές τους να μετακυλίεται στην παραγωγή των προϊόντων, 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 προβλή-

ματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνε-

πειών του COVID-19. Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού 

οργάνου, τροποποίησης των συναφθεισών 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 έχουν 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 αγα-

θών, εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, καταρχάς, 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 δραστηριότητα της Εταιρείας.  

H Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί συνεχώς τις ανωτέρω εξελίξεις και αξιολογεί τυχόν πιθανές περαιτέρω επιπτώ-

σεις στη λειτουργεία, την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, ευρισκόμενη σε κατάσταση αυξημένης 

εγρήγορσης για τη λήψη περαιτέρω κατάλληλων προληπτικών μέτρων για τη διαφύλαξη της ρευστότητας και των επι-

χειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 
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Επίδραση COVID-19 

Επίδραση πανδημίας COVID-19, μέτρα και προγραμματισμός 

Η εμφάνιση στις αρχές του 2020 του κορωνοϊού (Covid-19) και η εξάπλωσή αυτού το επόμενο διάστημα σε επίπεδα 

πανδημίας είχε περιορισμένες επιπτώσεις στην περίοδο 01/01/2022-30/06/2022 στα χρηματοοικονομικά αποτελέ-

σματα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  

Η Εταιρεία και η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο σε 

σχέση με την εξάπλωση του ιού, προχώρησαν έγκαιρα σε λήψη δέσμης έκτακτων μέτρων, σε συνεχή συνεργασία και 

επικοινωνία με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και τον ΕΟΔΥ για ενημέρωση επί των εξελίξεων και λήψη 

κατευθυντήριων οδηγιών. 

 

Εκτός από τη συνεχιζόμενη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου λόγω της επιδημίας Covid-19, τέθηκε σε εφαρμογή 
και ένα αυξημένο επίπεδο εποπτείας για την προστασία της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.. 

• Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τον προϋπολογισμό του 2022 και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι 
θα επηρεαστούν σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη εξαιτίας της πανδημίας. 

• Επαναξιολογήθηκε προσεκτικά το Επενδυτικό πλάνο του 2022  της  ΑΔΜΗΕ Α.Ε., όμως εκτίμηση της Διοίκησης 
είναι πως δεν θα επηρεαστεί ουσιωδώς η υλοποίησή του. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές επικαιροποιούνται 
διαρκώς με βάση την εξέλιξη της κρίσης. 

• Η Εταιρεία και η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διαθέτουν καλή χρηματοοικονομική θέση, ενώ η συνολική διαθέσιμη ρευστότητα 
είναι σε υψηλά επίπεδα. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικούς παράγοντες μετριασμού του ρίσκου, που ενέχει η αβεβαιότητα για την εξέ-

λιξη της κατάστασης αλλά και διατήρησης της ανταγωνιστικής θέσης της Εταιρείας. 

 

 

2.3. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 

Συγκεκριμένα τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές πε-
ριόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2022 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από 
την εφαρμογή αυτών των τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
 
 
2.3.1 Πρότυπα, τροποποιήσεις και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 
 

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώ-

σεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και Ετήσιες Αναβαθμίσεις 2018-2020 ΔΠΧΑ (Τροποποιήσεις) 

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 πρότυπα, ως κατωτέρω:  

• ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων: οι 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: οι 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. 
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• ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία: οι 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 της Εταιρείας. 

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

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Απριλίου 2021, 

ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων που δεν έχουν ακόμη ε-

γκριθεί 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 ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν θεωρείτο 

τροποποίηση της μίσθωσης. Με βάση την τροποποίηση, η πρακτική διευκόλυνση εφαρμόζεται για μειώσεις σε πληρω-

μές μισθωμάτων και επηρεάζει πληρωμές που οφείλονται 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 της Εταιρείας. 

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 Κοινοπραξίες 

- 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 εκείνες 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 επιχεί-

ρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο 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 της Εταιρείας. 

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

πρόθεσμες (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 ημερομηνία 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 καθορίσουν κατά πόσο ο δανεισμός και οι λοιπές υποχρεώσεις 

με αβέβαιη ημερομηνία διακανονισμού ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, στην κα-

τάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. Οι τροποποιήσεις επηρεάζουν την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης, ενώ δεν τροποποιούν τις υφιστάμενες απαιτήσεις αναφορικά με την επιμέτρηση ή το χρόνο 

αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης, εσόδου ή εξόδου ή τις γνωστοποιήσεις επί των στοιχείων αυ-

τών. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις απαιτήσεις ταξινόμησης για το δανεισμό, τον οποίο μπορεί να διακανο-

νίσει μία εταιρεία εκδίδοντας συμμετοχικούς τίτλους.  
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Το Νοέμβριο του 2021, το ΣΔΛΠ εξέδωσε ένα προσχέδιο έκθεσης το οποίο διευκρινίζει την ταξινόμηση των υποχρεώ-

σεων 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 τροποποιήσεις 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 αφορούν 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 πρόσθετες γνωστοποιήσεις όταν οι οντότητες δεν τηρούν τους όρους συμ-

μόρφωσης 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 νωρίτερη 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 προσχέδιου 

έκθεσης δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει αν η τροποποίηση έχει σημαντική επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

της Εταιρείας. 

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

Πολιτικών (Τροποποιήσεις) 

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

τρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή κρίσης επί της σημα-

ντικότητας στις γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αντικαθιστούν την απαίτηση 

γνωστοποίησης «σημαντικών» λογιστικών πολιτικών με την απαίτηση γνωστοποίησης «ουσιωδών» λογιστικών πολιτι-

κών. 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. 

Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

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

(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 εκτι-

μήσεις 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 υπόκεινται 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 της Εταιρείας εξετάζει αν η τροποποίηση έχει σημαντική επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

της Εταιρείας. 

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

ναλλαγή (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 περιορίζουν 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 παροπλι-

σμού.  Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, η αρχική εξαίρεση αναγνώρισης δεν ισχύει για συναλλαγές που, κατά την αρχική 
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αναγνώριση, δημιουργούν ίσες φορολογητέες και εκπεστέες προσωρινές 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.  

Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει αν η τροποποίηση έχει σημαντική επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

της Εταιρείας. 

 
2.4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

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

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

Από κοινού έλεγχος του ΑΔΜΗΕ 

Μία Κοινοπραξία είναι μία από κοινού συμφωνία με βάση την οποία τα μέρη που έχουν τον από κοινού έλεγχο της 
οντότητας έχουν δικαιώματα στην καθαρή θέση της Κοινοπραξίας. Με βάση το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς («ΔΠΧΑ») 11 – “Από κοινού συμφωνίες”, έλεγχος από κοινού υπάρχει όταν βάσει σύμβασης, οι αποφάσεις για 
την κατεύθυνση των σημαντικών δραστηριοτήτων μιας εταιρείας απαιτούν την ομόφωνη συγκατάθεση των μερών που 
ασκούν τον κοινό έλεγχο. 
Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν για την αξιολόγηση του από κοινού ελέγχου είναι παρόμοιοι με αυτούς που αξιο-
λογούνται κατά την διαδικασία αξιολόγησης του ελέγχου μίας θυγατρικής. Συγκεκριμένα, το ΔΠΧΑ 10- “Ενοποιημένες χρη-
ματοοικονομικές καταστάσεις” καθορίζει ότι ένας επενδυτής ελέγχει μια εταιρεία όταν μπορεί να κατευθύνει τις συναφείς 
δραστηριότητες της Εταιρείας. Αυτό συμβαίνει όταν ο επενδυτής έχει όλα τα ακόλουθα: 

• δύναμη επί της Εταιρείας 

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

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

 

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

 

Σύνθεση και λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου («Δ.Σ.»):  

Το Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ αποτελείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία ορίζονται ως ακολούθως: 

• τρία (3) μέλη υποδεικνύονται από την Εταιρεία, 

• τρία (3) μέλη υποδεικνύονται από την «STATE GRID EUROPE LIMITED» (SGEL), 

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

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

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

 

Διορισμός βασικών διοικητικών στελεχών:  

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

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Οικονομικός Διευθυντής (CFO) και αναπληρωτής Οικονομικός Διευθυντής: Σε πε-
ρίπτωση που  ο διορισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν προκύπτει μέσω της συνδρομής του προαναφερθέντος 
Ειδικού Συμβούλου Προσλήψεων, ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και ο Οικονομικός Διευθυντής υποδεικνύονται 
από την SGEL. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία διορίζει τον αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή. Σε αντίθετη περίπτωση 
(ήτοι, διορισμού Διευθύνοντος Συμβούλου κατόπιν ανάθεσης σε Ειδικό Σύμβουλο Προσλήψεων, κατά τα παραπάνω 
αναφερόμενα), ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και ο Οικονομικός Διευθυντής υποδεικνύονται από την Εταιρεία, 
ενώ η SGEL διορίζει τον αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή. Η Εταιρεία ορίζει και παύει το Διευθύνοντα Σύμβουλο του 
ΑΔΜΗΕ, με την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της SGEL , ενώ ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και ο Οικο-
νομικός Διευθυντής υποδεικνύονται από την SGEL. Σε περιπτώσεις διαφωνίας σχετικά με το πρόσωπο του Διευθύνοντος 
Συμβούλου , αυτός καθορίζεται με τη βοήθεια εξωτερικού συμβούλου προσλήψεων και η Εταιρεία υποδεικνύει τον 
αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Οικονομικό Διευθυντή. 

Ειδικά θέματα Γενικής Συνέλευσης («Γ.Σ.»): Απαιτείται αυξημένη απαρτία κατ’ ελάχιστον 80% του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 80% των παριστάμενων μετόχων για τη λήψη απόφασης Γ.Σ. επί σειράς θεμάτων 
μείζονος σπουδαιότητας όπως π.χ. την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση μετατρέψιμου ομο-
λογιακού δανείου, την τροποποίηση του καταστατικού ή των ειδικών θεμάτων Δ.Σ. και Γ.Σ., για τα οποία απαιτούνται 
αυξημένα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας τη λύση, εκκαθάριση, διορισμό διαχειριστή ή εκκαθαριστή, τη συγχώ-
νευση, διάσπαση ή άλλο εταιρικό μετασχηματισμό, την τροποποίηση των δικαιωμάτων των μετόχων και άλλα. 

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

Βάσει των παραπάνω, η διοίκηση της Εταιρείας έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι o ΑΔΜΗΕ τελεί υπό τον κοινό έλεγχο 
της Εταιρείας με την SGEL, όπως αυτός ορίζεται από το ΔΠΧΑ 11 – “Από κοινού συμφωνίες” και ως εκ τούτου λογιστικο-
ποιείται χρησιμοποιώντας την μέθοδο της καθαρής θέσης. 

Απομείωση της συμμετοχής στoν ΑΔΜΗΕ  

Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά σε κάθε ημερομηνία αναφοράς την ύπαρξη ή μη ενδείξεων απομείωσης της συμμετοχής 
στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ A.E και αν τέτοιες ενδείξεις διαπιστωθούν, η συμμετοχή ελέγχεται για απομείωση. Επίσης, η Διοίκηση 
επαναξιολογεί την αξία της συμμετοχής στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σε περίπτωση απομείωσης της αξίας των περιουσιακών 
της στοιχείων (δίκτυο). 

Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης, υπολογίζει την ανακτήσιμη αξία της συμμετοχής ως το μεγαλύτερο 
ποσό μεταξύ της εύλογης και της αξίας χρήσης. Οι βασικότερες παραδοχές που χρησιμοποιεί η Διοίκηση στο πλαίσιο της 
εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας της συμμετοχής της αφορούν στις μελλοντικές ροές και επιδόσεις, βάσει των επιχειρημα-
τικών πλάνων της εταιρείας που ελέγχεται για απομείωση (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), στο ρυθμό ανάπτυξής τους εις το διηνεκές, στο 
μελλοντικό κεφάλαιο κίνησης καθώς και στο επιτόκιο προεξόφλησης.  
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Για την ημερομηνία αναφοράς 30/06/2022, η διοίκηση δε θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης της συμμετοχής, 
καθώς η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. συνεχίζει να παρουσιάζει κερδοφόρα αποτελέσματα, το επενδυτικό πλάνο της εξελίσσεται ομαλά και 
δεν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Μισθώσεις/Εκμισθώσεις 

Οι μισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι μισθωτής απαιτεί την κρίση της Διοίκησης της κατά πόσο μια σύμβαση αποτελεί 
ή εμπεριέχει μίσθωση, κατά την έναρξη ισχύς αυτής και αναγνωρίζει κατά περίπτωση ένα περιουσιακό στοιχείο με δικαί-
ωμα χρήσης και μια αντίστοιχη υποχρέωση από την μίσθωση. 

 

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

3.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

H Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισο-
τιμίες, 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 στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. H Εταιρεία προσδιορίζει, αξιολογεί και εάν κα-
ταστεί αναγκαίο αντισταθμίζει τους κινδύνους που σχετίζονται με τις λειτουργικές της δραστηριότητές, ενώ σε περιοδική 
βάση ελέγχει και αναθεωρεί τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σε σχέση με την διαχείριση χρηματοοικονομικού 
κινδύνου. Επίσης, δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές κερδοσκοπικής φύσης. 

Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα παρακάτω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώ-
σεις της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης: ταμειακά διαθέσιμα, υποχρεώσεις από μισθώσεις καθώς και τις ε-
μπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες και υποχρεώσεις. 

 
α) Κίνδυνος αγοράς 

Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές των τιμών συμμετοχικών τίτλων ή αποθεμάτων, καθώς δεν διαθέτει 

επενδύσεις τις οποίες να έχει αναγνωρίσει στην κατάσταση οικονομικής θέσης, είτε ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων είτε ως επενδύσεις αποτι-

μώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ούτε έχει αποθέματα. 

Κίνδυνος ταμειακών ροών λόγω μεταβολής των επιτοκίων 

Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία που περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως. Ενδεχόμενες μεταβολές 

επιτοκίων δε θα είχαν σημαντικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος της Εταιρείας κρίνεται σχετικά περιορισμένος καθώς όλα τα έσοδα, οι δαπάνες, τα χρημα-

τοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εκφράζονται σε Ευρώ που είναι το λειτουρ-

γικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. 

β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος ωστόσο περιορίζεται στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και 

καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση για τη λειτουργία και ανάπτυξη της Εται-
ρείας. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας μέσω της παρακολούθησης και προγραμματισμού των 



 

 
  

 
 
30 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2022 – 30/06/2022 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

ταμειακών της ροών, και δρα κατάλληλα μέσω της εξασφάλισης  κατά το δυνατόν επαρκών πιστωτικών ορίων και χρη-
ματικών διαθεσίμων. 

Οι συμβατικές λήξεις των κύριων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων,  έχουν ως εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ 
30/06/2022 

Eντός 1 έτους 
Μεταξύ  

1 και 2 ε-
τών 

Μεταξύ  
2 και 5 ε-

τών 
Σύνολο 

Εμπορικές υποχρεώσεις 2.672                   -                     -  2.672 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 14.808 6.708             8.385  29.901 

Σύνολο 10.076 6.708             8.385  25.169 

     

Ποσά σε Ευρώ 
31/12/2021 

Eντός 1 έτους 
Μεταξύ  

1 και 2 ε-
τών 

Μεταξύ  
2 και 5 ε-

τών 
Σύνολο 

Εμπορικές υποχρεώσεις 31.762                    -                      -  31.762 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 14.808 10.758 11.739 37.305 

Σύνολο 46.570 10.758 11.739 69.067 

 

Στην ανάλυση των εμπορικών υποχρεώσεων δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποσά των λοιπών φόρων πληρωτέων και α-
σφαλιστικών εισφορών. 

Τα πληρωτέα ποσά σχετικά με τις υποχρεώσεις μισθώσεων διαφέρουν με τα αντίστοιχα ποσά της Κατάστασης Χρημα-
τοοικονομικής Θέσης, στην οποία απεικονίζεται η λογιστική αξία αυτών, καθώς αναφέρονται σε μη προεξοφλημένα 
ποσά που πρόκειται να καταβληθούν. 

 

3.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Ο σκοπός της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση κεφαλαίου είναι η διασφάλιση της ικανότητας της να συνεχίζει 
απρόσκοπτα τη δραστηριότητα της, ώστε να εξασφαλίζει αποδόσεις για τους μετόχους και οφέλη για τα λοιπά μέρη που 
έχουν σχέση με την Εταιρεία και να διατηρεί μια βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση ώστε να επιτυγχάνει μείωση του 
κόστους κεφαλαίου. 

Η Εταιρεία δεν είχε δανεισμό την 30ή Ιουνίου 2022, παρά μόνο την υποχρέωση από μίσθωση των γραφείων της από την  
ΑΔΜΗΕ Α.Ε., όπως προκύπτει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16. Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν παρουσιάζει συντελεστή 
μόχλευσης και δεν υπάρχει ανάγκη ανάλυσης του καθαρού δανεισμού της. 

3.3 ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Κανονιστικός κίνδυνος:  

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κανονιστικό κίνδυνο, εξαιτίας της δραστηριότητας της  ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η οποία υπόκειται σε αυ-

στηρό και περίπλοκο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, που αφορά τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ, και σε αυξημένες επο-

πτικές υποχρεώσεις. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και του σχετικού νομοθετικού και κα-

νονιστικού πλαισίου μπορούν να δημιουργήσουν επιπρόσθετες διαχειριστικές ευθύνες από πλευράς της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Η 

ανάληψη τυχόν επιπρόσθετων ευθυνών ή ενδεχόμενες μεταβολές του σχετικού θεσμικού πλαισίου είναι πιθανό να ε-

πηρεάσουν δυσμενώς την κερδοφορία της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., και κατ΄επέκταση της Εταιρείας.  

Επίσης, ενδεχόμενες μεταβολές στη μεθοδολογία ή/και τις παραμέτρους υπολογισμού των χρεώσεων χρήσης του Συ-

στήματος, είναι πιθανόν να επηρεάσουν σημαντικά τα έσοδα, την κερδοφορία της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., και κατ΄επέκταση της 

Εταιρείας.  
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 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

Ρυθμιστικός κίνδυνος:  

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

γειας, κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, μπορούν να έχουν σημαντική επίπτωση στη λει-

τουργία και στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., και κατ΄επέκταση της Εταιρείας.  

Κίνδυνος από ρυθμιζόμενες αποδόσεις της δραστηριότητας:  

Η δραστηριότητα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την υλοποίηση του Δεκαετούς Προγράμματος Α-

νάπτυξης του Συστήματος (ΔΠΑ), καθώς αυτή επηρεάζει τόσο τις επενδύσεις που καλείται να πραγματοποιήσει, όσο και 

τα μελλοντικά έσοδα από τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς. Συνεπώς, ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ΔΠΑ που 

είτε επαυξάνουν τις υποχρεώσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., είτε επιτάσσουν ταχύτερη εκτέλεση έργων, ενδέχεται να επηρεάσουν 

αρνητικά την κερδοφορία της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., και κατ΄επέκταση της Εταιρείας.  

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

ΑΔΜΗΕ Α.Ε., και κατ΄επέκταση της Εταιρείας, εάν δεν καλύπτουν την εύλογη απόδοση των σχετικών επενδυμένων κε-

φαλαίων. 

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σε κάθε περίπτωση, διαθέτει τις απαραίτητες δικλίδες και οργάνωση έτσι ώστε να περιορίζει τους κανο-

νιστικούς και ρυθμιστικούς κινδύνους, ενώ σε συνεργασία με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εξασφαλίζει ότι υπάρχουν 

οι απαραίτητες εγκρίσεις για κάθε συναλλαγή. 

 

4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Οι επενδύσεις της Εταιρείας, αφορούν την 51% συμμετοχή στον Όμιλο ΑΔΜΗΕ που περιγράφεται στη Σημείωση 1 και 
αναγνωρίστηκε αρχικά στην εύλογη αξία της ποσού  491.770.000 Ευρώ βάσει αποτίμησης από την ελεγκτική εταιρεία 
«Deloitte» που έγινε αποδεκτή από τη Διοίκηση και έχει δημοσιευθεί κατ’ άρθρο 17 παρ. 4 και 8, σε συνδυασμό με 
άρθρο 13 του ν. 4548/2018, το οποίο αποτελεί αντικείμενο εισφοράς σε είδος από τη ΔΕΗ στην Εταιρεία. Η εύλογη αξία 
κατά την αρχική αναγνώριση , θεωρείται το κόστος της συμμετοχής,  η οποία μεταγενέστερα λογίζεται με τη μέθοδο της 
καθαρής θέσης, όπως περιγράφεται στην ανωτέρω σημείωση. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  με το υπ’αριθ.52 /31.05.2022 πρακτικό 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού Ευρώ 33.914.215,07, από τα 
φορολογημένα κέρδη χρήσης 2021. Στην Εταιρεία αναλογεί ως μέρισμα, το ποσό των Ευρώ  17.296.249,69. 

 

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

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 30/06/2022 31/12/2021 

Υπόλοιπο επένδυσης την 1η Ιανουαρίου  742.693 722.551 

Προσαρμογή λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής ΔΛΠ 19 - 1.069 

Αναλογία επί των αποτελεσμάτων 12.286 35.391 

Αναλογία επί των λοιπών συνολικών εσόδων                               -  5.140 

Μείον μερίσματα καταβληθέντα                  (17.296)                        (21.458) 

Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου 737.682 742.693 

 

Η αναλογία επί των αποτελεσμάτων και επί των λοιπών συνολικών εσόδων, αφορά την αναλογία της Εταιρείας στα 
αποτελέσματα  του Ομίλου ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και στα λοιπά συνολικά έσοδα του. 

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την χρήση που παρουσιάζεται σχετικά από 
τον  Όμιλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε, όπως απαιτείται από το ΔΠΧΑ 12, παράρτημα Β, παράγραφος 12: 
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 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες Ομίλου ΑΔΜΗΕ Α.Ε 30/06/2022 31/12/2021 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 2.832.885 2.799.772 

      
Κυκλοφορούν ενεργητικό 491.077 513.867 

Σύνολο 3.323.962 3.313.639 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.617.542 1.549.283 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 311.575 359.666 

Ίδια κεφάλαια 1.394.845 1.404.690 

Σύνολο 3.323.962 3.313.639 

 

Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες Ομίλου ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  
01/01/2022 – 

 30/06/2022  
01/01/2021 – 

 30/06/2021  
Κύκλος εργασιών                          137.466                        137.729  

      
Καθαρά κέρδη μετά φόρων                            24.090                          40.871  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα                                      -                               7.621  

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 24.090                         48.492  

 

 

Η αναλογία επί των αποτελεσμάτων αφορά την αναλογία της Εταιρείας (51%) στα αποτελέσματα  του Ομίλου ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε. και στα λοιπά συνολικά έσοδα του, όπως παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες. 
 
 
 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
30/06/2022 30/06/2021 

Καθαρά κέρδη μετά φόρων ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 24.090 40.871 

Ποσοστό συμμετοχής  51% 51% 

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

12.286 20.844 

 

Τα καθαρά κέρδη του α΄ εξαμήνου 2022 του Ομίλου ΑΔΜΗΕ μειώθηκαν κατά 16,7 εκατ. Ευρώ (-41,1%) εξαιτίας  κυρίως 
των εξής: 

• Το πρώτο εξάμηνο του 2021 (πέρυσι) υπήρξε θετική λογιστική επίδραση λόγω μείωσης του φορολογικού 
συντελεστή (από 24% σε 22%) 

• Αύξηση αποσβέσεων  

• Αύξηση εργαζομένων με συμβάσεις έργου 
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 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 30/06/2022 30/06/2021 

Επίδραση μεταβολής φορολογικών συντελεστών                               -                             7.594  

Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) βάσει ΔΛΠ 19 ΑΔΜΗΕ ΑΕ                               -                                   27  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα                               -                             7.621  

Ποσοστό συμμετοχής  51% 51% 

Μερίδιο επί αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) σε επενδύσεις που 
λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης 

                              -                             3.887  

 

Η επίδραση μεταβολής φορολογικών συντελεστών αφορά στη μείωση του φορολογικού συντελεστή από 24% σε 22% 
για τη χρήση 2021, σύμφωνα με τον Νόμο 4799/2021 - ΦΕΚ 78/Α/18-5-2021  

 

5. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

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

(Ποσά σε Ευρώ) 
01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021 

Αμοιβές προσωπικού 29.207 32.425 

Αμοιβές Δ.Σ. 92.000                    82.812  

Εργοδοτικές εισφορές 29.176 24.701 

Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού 606                          629  

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού -                   (1.773)  

Σύνολο  150.990 138.793 

 

Οι αμοιβές προσωπικού και οι εργοδοτικές εισφορές παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με την περσινή περίοδο, κυρίως 
λόγω των αυξημένων συνεδριάσεων του Δ.Σ. Επίσης, το 2021 και συγκεκριμένα μέχρι την 26/04/2021 όπου πραγματο-
ποιήθηκε η συγκρότηση του νέου Δ.Σ., η σύνθεση του Δ.Σ. είχε ένα εκτελεστικό μέλος. 

 

6. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ   

 Οι αποσβέσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:  

(Ποσά σε Ευρώ) 
01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021 

Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός 2.080 2.336 

Λογισμικό 48 1.288 

Δικαίωμα χρήσης παγίων 6.928 3.823 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο  9.056 7.447 
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7. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ    

Οι παροχές τρίτων αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

(Ποσά σε Ευρώ) 01/01/2022- 30/06/2022 01/01/2021- 30/06/2021 

Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης                                                                         18.154                      16.918  

Κοινόχρηστες δαπάνες                                                                           5.958                         4.000  

Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά                                                                           1.122                            755  

Σύνολο                                                                         25.234                      21.674  

 

8. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Οι αμοιβές τρίτων αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:  

(Ποσά σε Ευρώ) 
01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021 

Αμοιβές δικηγόρων και συμβολαιογράφων 7.128                         7.128  

Αμοιβές λογιστών 9.520                         5.500  

Αμοιβές ελεγκτών 15.360                       11.550  

Αμοιβές αναλυτών 8.250                         2.392  

Αμοιβές λοιπών τρίτων 20.588                       33.357  

Αμοιβές τεχνικών 850                             850  

Υπηρεσίες πληροφορικής 4.650                                -    

Υπηρεσίες χρήσης αδειών λογισμικού 2.142                                -    

Σύνολο 68.488 60.777 

 

9. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 

Τα λοιπά έξοδα αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

(Ποσά σε Ευρώ) 
01/01/2022- 
30/06/2022 

01/01/2021- 
30/06/2021 

Χρηματιστηριακά έξοδα 62.071                     67.932  

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 234                               -    

Γραφική ύλη και υλικά γραφείων 508                           982  

Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις 3.000                        3.000  

Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας 65                           198  

Έξοδα συνεδρίων και δεξιώσεων  5.000                               -    

Λοιπά έξοδα  50.388                        6.544  

Σύνολο 121.267 78.656 
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 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

10. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/ ΕΞΟΔΑ 

Στο κονδύλι των αποτελεσμάτων περιόδου απεικονίζεται ποσό εσόδου Ευρώ 45 χιλ. που αφορούν δεδουλευμένες 

προσόδους α’ εξαμήνου 2022 (α’ εξαμήνο 2021 61 χιλ.), από την μερίδα που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλά-

δος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15, παράγραφος 1 του Ν. 2469/97 όπως ισχύει περί Κοινού Κεφα-

λαίου. 

Στα χρηματοοικονομικά έξοδα αξίας Ευρώ 1,5 χιλ. (30/06/2021: Ευρώ 0,6 χιλ.) περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικά 

έξοδα μίσθωσης (Σημείωση 16) και διάφορα έξοδα τραπεζών. 

 

11.  ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

11.1  ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

(Ποσά σε ευρώ) Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός 

  30/06/2022 31/12/2021 

Αξία κτήσης 23.264 21.853 

Προσθήκες                                   -  3.135 

Διαγραφές                                   -  (1.724) 

Σωρευμένες αποσβέσεις                      (13.852)                      (11.772) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο  9.412 11.492 

 

11.2  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Το Δικαίωμα χρήσης αφορά την αναγνώριση και παρουσίαση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μίσθωσης των 

γραφείων της Εταιρείας όπως ορίζεται από το ΔΠΧΑ 16. 

(Ποσά σε ευρώ)                             Μίσθωση 

  30/06/2022 31/12/2021 

Αξία κτήσης 47.779 22.939 

Προσθήκες                                   -  24.840 

Σωρευμένες Αποσβέσεις                      (19.950)                      (13.022) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο  27.829 34.757 

 

11.3 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

(Ποσά σε ευρώ) Λογισμικό 

  30/06/2022 31/12/2021 

Αξία κτήσης 10.730 10.730 

Σωρευμένες αποσβέσεις                       (10.730)                      (10.683) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο  - 48 
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12.  ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

Στις βραχυπρόθεσμες λοιπές απαιτήσεις το ποσό των Ευρώ 179 χιλ. (2021: Ευρώ 115 χιλ.) αφορά κατά βάση δουλευμένα 

χρηματοοικονομικά έσοδα για το 1ο εξάμηνο του 2022 (Ευρώ 45 χιλ.), καθώς και χρεωστικό ΦΠΑ της χρήσης (Ευρώ 130 

χιλ.). 

 

13.  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

(Ποσά σε Ευρώ) 30/06/2022 31/12/2021 

Καταθέσεις όψεως 20.838.029 4.025.641 

Σύνολο 20.838.029 4.025.641 

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

Υπάρχει αύξηση των χρηματικών διαθεσίμων της Εταιρείας που οφείλεται στην είσπραξη μερίσματος από την εταιρεία 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

 

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

Τα διαθέσιμα του λογαριασμού αυτού στην Τράπεζα της Ελλάδος χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό Διαχείρισης 
Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για την σύναψη βραχυχρόνιων πράξεων διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας και συγκεκρι-
μένα συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου. 

Το ποσό αυτό δεν είναι δεσμευμένο. 

Με τον τρόπο αυτόν, τα μεταφερόμενα κεφάλαια διασφαλίζονται πλήρως και είναι άμεσα ή εντός ολίγων ημερών δια-
θέσιμα στους φορείς, ενώ μέσω των ανωτέρω βραχυχρονίων πράξεων εξασφαλίζονται για τους φορείς ελκυστικές απο-
δόσεις, οι οποίες οι οποίες είναι για το α’ εξάμηνο σε περίπου 1,4%.  

 

14. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

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

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

Β. Σύμφωνα με το από 31 Μαρτίου 2017 πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, που υπογράφηκε μεταξύ του Προέδρου 
της ΔΕΗ και Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, παραδόθηκε στην Εταιρεία ο υπ’αριθμ. 1 οριστικός 
μετοχικός τίτλος εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στον οποίο ενσωματώνονται οι μετοχές με αυξ.αριθμ. από τον αριθμό 1 έως 
τον αριθμ. 19.606.539, ήτοι ποσό τετρακοσίων ενενήντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ 
(491.770.000), το οποίο αντιστοιχεί στην ισόποση αποτίμηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε  αποτί-
μηση την οποία υπογράφει η ελεγκτική εταιρεία «Deloitte» και έχει δημοσιευθεί κατ’ άρθρο 17 παρ. 4 και 8, σε συνδυα-
σμό με άρθρο 13 του ν. 4548/2018 και το οποίο αποτελεί αντικείμενο εισφοράς σε είδος από την ΔΕΗ στην Εταιρεία. 

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

Η Εταιρεία προέβη το 2022 σε αγορά ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών «ALPHA FINANCE 
ΑΕΠΕΥ», σε εκτέλεση της από 16/07/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (Θέ-
μα 7ο). Η Εταιρεία στην περίοδο που έληξε την 30.06.2022 αγόρασε 100.659 ίδιες μετοχές συνολικού κόστους κτήσης 
214.872,62 Ευρώ. Συνολικά κατέχει 216.000 ίδιες μετοχές (ποσοστό 0,09% επί του συνόλου των 231.784.000 κοινών 
ονομαστικών μετοχών). 

 

15. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
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ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2022 – 30/06/2022 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

Tα λοιπά αποθεματικά ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 135.030 χιλ. (2021: 135.030 χιλ.) που αφορά αναλογία 51% επί των 
λοιπών συνολικών εισοδημάτων του Ομίλου ΑΔΜΗΕ.  

 

16. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

Βάσει του ΔΠΧΑ 16, το μίσθωμα που καταβάλλει η Εταιρεία για τη μίσθωση των γραφείων της από την, ΑΔΜΗΕ Α.Ε., 
αποτελεί μίσθωση. Μέχρι την 30/06/2020, η Εταιρεία μίσθωνε γραφεία στο κτίριο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επί της οδού Κων-
σταντινουπόλεως με έναρξη την 29/11/2019 και μηνιαίο μίσθωμα 525 Ευρώ. Την 30/06/2020 λύθηκε η μεταξύ τους 
μισθωτική σχέση για το εν λόγω ακίνητο και από την 01/07/2020 και έπειτα, η Εταιρεία μισθώνει χώρους γραφείων στο 
κτίριο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επί της οδού Δυρραχίου με διάρκεια μίσθωσης 3 έτη, έναρξη την 01/07/2020 και μηνιαίο μίσθωμα 
625 Ευρώ. 

 

(Ποσά σε ευρώ) 30/06/2022 31/12/2021 

Μακροπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων μίσθωσης 14.411 21.444 

Βραχυπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων μίσθωσης 13.928 13.653 

ΣΥΝΟΛΑ 28.339 35.097 

 

 

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι οι εξής: 

 

(Ποσά σε ευρώ) 30/06/2022 31/12/2021 

Μεταξύ 1 και 2 ετών 6.245 10.125 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 8.166 11.319 

ΣΥΝΟΛΑ 14.411 21.444 

 

 

Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων μίσθωσης αναλύεται παρακάτω: 

 

(Ποσά σε ευρώ) 30/06/2022 31/12/2021 

Μέχρι 1 έτος 13.928 13.653 

Από 1 έως 5 έτη 14.411 21.444 

ΣΥΝΟΛΑ 28.339 35.097 

 

Μισθώσεις - Υποχρεώσεις μίσθωσης - ελάχιστα μισθώματα  

 

(Ποσά σε ευρώ) 30/06/2022 31/12/2021 

Μέχρι 1 έτος 14.808 14.808 

Από 1 έως 5 έτη 15.093 22.497 

Σύνολο 29.901 37.305 

Μείον: Mελλοντικές χρηματοοικονομικές χρεώσεις μισθώσεων (1.562)           (2.208) 

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων μίσθωσης 28.339 35.097 
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17.  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο που απεικονίζεται στην ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας την 

30/06/2022 Ευρώ 95  χιλ. (31/12/2021: Ευρώ 51 χιλ.), στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αφορά σε μη ληξιπρό-

θεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους, που εξοφλούνται εντός του επόμενου μήνα, καθώς και λοιπούς φόρους πληρωτέ-

ους και ασφαλιστικές εισφορές. 

18. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

H Εταιρεία είχε τις κατωτέρω συναλλαγές εντός της περιόδου με την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στα πλαίσια των συνήθων επιχειρη-

ματικών δραστηριοτήτων της. Συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται επίσης και τα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και επο-

πτικών συμβουλίων, με βάση το ΔΛΠ 24 “Συνδεδεμένα Μέρη”. Συνεπώς, στα ποσά των υποχρεώσεων και εξόδων προς 

συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνονται αντίστοιχα οι οφειλόμενες αμοιβές Δ.Σ. κατά την κλειόμενη χρήση και οι αμοιβές 

Δ.Σ. (Σημείωση 5) που δόθηκαν στα μέλη Δ.Σ. εντός της περιόδου. Δεν υπάρχουν ουσιώδεις συναλλαγές που να μην 

έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. 

 (Ποσά σε Ευρώ) 30/06/2022 31/12/2021 

  Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ                   6.200                       7.228 6.200 40.170 

ΣΥΝΟΛΑ                   6.200                        7.228  6200              40.170  

 

 (Ποσά σε Ευρώ) 01/01/2022-30/06/2022 01/01/2021-30/06/2021 

  Έσοδα Έξοδα Έσοδα                            Έξοδα 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ                           -  15.027 - 8.177 

ΜΕΛΗ Δ.Σ. - 92.000 - 82.812 

ΣΥΝΟΛΑ                           -                    107.027                    -             90.989  

 

 

19.  ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

Τα βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους  που αναλογεί στους μετό-

χους της Εταιρείας, με το σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών που βρίσκονταν σε κυκλοφορία κατά τη διάρ-

κεια της περιόδου. 

(Ποσά σε ευρώ) 
01/01/2022-
30/06/2022 

01/01/2021-
30/06/2021 

Κέρδη  μετά από φόρους                                                         11.941.345 20.593.701 

Κέρδη που αναλογούν στους  Μετόχους                                    11.941.345 20.593.701 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών               231.821.012 231.884.659 

Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)                                                            0,052 0,089 

 
 
20.  ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

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

κατά την διάρκεια του α’ εξαμήνου 2022 δεν υπήρξαν εξελίξεις που να χρήζουν γνωστοποίησης αναφορικά με δεσμεύ-

σεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  
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21. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ Κ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) 

Για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019 και 2020 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών λογι-

στών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 όπως ισχύει και εκδόθηκε Έκθεση Φορολογικής 

Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. Για την χρήση 2021 η εταιρεία έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο 

των ορκωτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε 

εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των χρηματοοικονο-

μικών καταστάσεων, ωστόσο η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιαστικές αλλαγές στις φορολογι-

κές υποχρεώσεις της Εταιρείας, όπως αυτές απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης. Το κύριο 

έσοδο της Εταιρείας αποτελεί είσπραξη μερίσματος το οποίο είναι απαλλασσόμενο του φόρου εισοδήματος, σύμφωνα 

με το άρθρο 48 του Ν. 4172/2013.  

22. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

Η Εταιρεία την 05/09/2022 διένειμε ως προμέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2022 το ποσό των 15.800.006,75 Ευρώ ή 
0,068 Ευρώ ανά μετοχή, το οποίο εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 77/15-6-2022. 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα πλέον αυτών που ήδη γνωστοποιούνται στις ανωτέρω σημειώσεις τα οποία 
απαιτούν γνωστοποίηση ή προσαρμογή των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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