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Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 

 

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: 

• Καθαρά κέρδη 53,9 εκατ. ευρώ (+28,4%) 

• Πρόταση διανομής υπόλοιπου μικτού μερίσματος ανά μετοχή 0,029 ευρώ (χρήση 2019) και 

μικτού προμερίσματος ανά μετοχή 0,089 ευρώ (χρήση 2020) συνιστούν συνολική προτεινόμενη 

καταβολή 0,118 ευρώ ανά μετοχή 

Όμιλος ΑΔΜΗΕ: 

Έτος ανάπτυξης και ενισχυμένης κερδοφορίας με επιτάχυνση σημαντικών έργων 

• Τα Καθαρά κέρδη ανήλθαν στα € 105,6 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση +28,4% σε σύγκριση με 

το 2018. 

• Ενίσχυση του Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς κατά 2,9% στα € 229,1 εκατ. Ευρώ, ενώ τα 

Συνολικά Έσοδα διαμορφώθηκαν στα € 249,8 εκατ. (+1%) 

• Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 224,1 εκατ. 

(από € 180,9 εκατ. το 2018). Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα € 176,5 εκατ. έναντι € 

165,4 εκατ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση +6,7% 

• Επενδυτικές Δαπάνες 249,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 39% σε ετήσια βάση 

• Ισχυρή Χρηματοοικονομική θέση, με Καθαρό Δανεισμό στα 201,0 εκατ. ευρώ και Καθαρός 

Δανεισμός/συγκρ.EBITDA 1,14x.  

 

 

Αθήνα - 13 Μάϊου 2020 - Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (RIC: ADMr.AT, Bloomberg: ADMIE.GA, 

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

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

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

 
 Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προχώρησαν σε επαναδιατύπωση των κονδυλίων της συγκριτικής περιόδου για 
την χρήση που έληξε την 31.12.2019. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση των σχετικών κονδυλίων και την 
συμφωνία με τα ποσά που δημοσιεύτηκαν στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις του 2018, μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές 
ενότητες των δημοσιευμένων ετήσιων Οικονομικών Εκθέσεων του 2019 και των δύο εταιρειών. 
 

Συνοπτικά μεγέθη ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.             
Ποσά σε εκατ. ευρώ       2019 2018* Δ% 

Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις, μέθοδος καθαρής θέσης   53,9 41,9 28,4% 

EBITDA   53,4 41,7 28,1% 

ΕΒΙΤ   53,4 41,7 28,1% 

Καθαρά Κέρδη       53,7 41,9 28,4% 

              

Ποσά σε εκατ. ευρώ       31.12.2019 31.12.2018   

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα λήξης χρήσης   8,5 4,8 75,0% 
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Η εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)» εφεξής 

«η Συγγενής» ανακοίνωσε επίσης ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019: 

Συνοπτικά μεγέθη** ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε εκατ. ευρώ 2019 2018* Δ% 2019 2018* Δ% 

Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς 229,1 222,7 2,9% 229,1 222,7 2,9% 

Συνολικά έσοδα 249,8 247,4 1,0% 249,0 247,4 0,7% 

Λοιπά έσοδα 35,1 7,9 341,5% 33,7 7,9 324,6% 

Λειτουργικά έξοδα 65,0 101,4 -35,9% 64,4 101,2 -36,4% 

Προβλέψεις -4,3 -27,0 -83,9% -4,4 -27,0 -83,7% 

EBITDA 224,1 180,9 23,9% 222,7 181,1 23,0% 

συγκρίσιμο EBITDA 176,5 165,4 6,7% 175,0 165,6 5,7% 

περιθώριο συγκρίσιμου EBITDA 70,7% 66,9%   70,3% 66,9%   

EBIT 134,8 112,2 20,1% 133,4 112,4 18,6% 

συγκρίσιμο EBIT 103,9 96,7 7,5% 102,5 96,9 5,8% 

Κέρδη προ Φόρων 136,9 104,5 31,0% 133,4 104,1 28,1% 

Καθαρά κέρδη περιόδου 105,6 82,2 28,4% 102,9 82,0 25,6% 

        

Ποσά σε εκατ. ευρώ 31.12.2019 31.12.2018   31.12.2019 31.12.2018   

Καθαρός δανεισμός 201,0 85,7 134,5% 401,8 286,0 40,5% 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 425,2 602,9 -29,5% 224,4 402,6 -44,3% 

 

Το 2019, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνέχισε την επιτυχημένη του πορεία, επιτυγχάνοντας αύξηση των συνολικών 

του εσόδων και σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής και καθαρής του κερδοφορίας. 

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ για το 2019 ανήλθαν στα 249,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας 

άνοδο 1% έναντι 247,4 εκατ. ευρώ το 2018. Στην αύξηση συνέτειναν η θετική τάση της κατανάλωση της 

 
 Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προχώρησαν σε επαναδιατύπωση των κονδυλίων της συγκριτικής περιόδου για 
την χρήση που έληξε την 31.12.2019. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση των σχετικών κονδυλίων και την 
συμφωνία με τα ποσά που δημοσιεύτηκαν στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις του 2018, μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές 
ενότητες των δημοσιευμένων ετήσιων Οικονομικών Εκθέσεων του 2019 και των δύο εταιρειών. 
 
** Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), τα κέρδη προ 
φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), το συγκρίσιμο EBITDA, τo συγκρίσιμο ΕΒΙΤ και ο καθαρός 
δανεισμός θεωρούνται εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ). Για τους ορισμούς και περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στo παράρτημα A 
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ηλεκτρικής ενέργειας και η σημαντική αύξηση μη ρυθμιζόμενων εσόδων από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 

ως αποτέλεσμα της αυξημένης σύνδεσης ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 23,9% σε ετήσια βάση 

σε 224,1 εκατ. ευρώ έναντι 180,9 εκατ. ευρώ το 2018. Το συγκρίσιμο EBITDA  του Ομίλου διαμορφώθηκε 

στα 176,5 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 6,7% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2018, μη 

συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια που αντιστοιχούν σε α) αντιστροφή 

πρόβλεψης για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ποσού 15,7 εκατ. ευρώ, β) επιβάρυνση από προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 

0,6 εκατ. ευρώ (πρόβλεψη 11,5 εκατ. ευρώ το 2018), γ) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα 

ποσού 4,3 εκατ. ευρώ (απελευθέρωση πρόβλεψης 27,0 εκατ. Ευρώ το 2018),  δ) ανάκτηση κόστους για το 

ειδικό έργο του Πολυπόταμου ποσού 27,5 εκατ. ευρώ και ε) έσοδα από ενοίκια οπτικών ινών ποσού 0,7 

εκατ. ευρώ προηγούμενων ετών. 

Την 31 Δεκεμβρίου 2019, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., προέβη στην αναπροσαρμογή των εν λειτουργία ενσώματων 

παγίων περιουσιακών στοιχείων της όπως αυτά είχαν κατά την ημερομηνία αυτή. Η αναπροσαρμογή η 

οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από 

ανεξάρτητη εταιρεία εκτιμητών, δεν περιλαμβάνει τα έργα υπό κατασκευή, ενώ διενεργείται κάθε 3-5 

χρόνια. Τα αποτελέσματα της τελευταίας αναπροσαρμογής καταχωρήθηκαν στις ετήσιες Οικονομικές 

Καταστάσεις του 2014. 

Ως αποτέλεσμα της αναπροσαρμογής των παγίων, προέκυψε συνολική υπεραξία για τον Όμιλο ύψους 308,4 

εκατ. ευρώ, η οποία βάσει των ΔΠΧΑ επηρέασε απευθείας τα ίδια κεφάλαια ενώ παράλληλα, προέκυψαν 

υποαξίες  περιουσιακών στοιχείων ύψους 16,8 εκατ. ευρώ οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα χρήσης 

του Ομίλου.  

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 20,1% και ανήλθε στα 134,8 εκατ., ενσωματώνοντας και την 

απομείωση περιουσιακών στοιχείων, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 103,9 εκατ. ευρώ μη 

συμπεριλαμβάνοντας τα  ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια αλλά και τις υποαξίες των 

περιουσιακών στοιχείων, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,5% έναντι του αντίστοιχου ποσού το 2018. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 136,9 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 31%, 

ενισχυμένα και από το έκτακτο χρηματοοικονομικό έσοδο εξαιτίας της προεξόφλησης απαιτήσεων για το 

έργο του Πολυπόταμου, ποσού 4 εκατ. ευρώ.  

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση 2019 ανήλθαν σε 105,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 28,4% έναντι 

82,2 εκατ. το 2018, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 78,7 εκατ. ευρώ, εναντι 69,7 

εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. 

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα προτείνει σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στους 

μετόχους της την διανομή μερίσματος ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2019, 

που αντιστοιχεί στο ποσό των 51,5 εκατ. ευρώ. 

Για το 2019, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ σημείωσε ρεκόρ Επενδύσεων, καταγράφοντας αύξηση 39% στα 249,3 εκατ. 

ευρώ έναντι 178,2 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 201 εκατ. ευρώ 

με δείκτη Καθαρός Δανεισμός/συγκρ. EBITDA στο 1,14x.  Η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου σε 

συνάρτηση με την σταθερή ανάπτυξη των Ρυθμιζόμενων  Εσόδων του, ενισχύουν σημαντικά τη θέση του 

ΑΔΜΗΕ προκειμένου να υλοποιήσει αποτελεσματικά το φιλόδοξο επενδυτικό του πρόγραμμα για τα 

επόμενα χρόνια. 
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Δήλωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνου Μανουσάκη, για 

τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2019: 

«Τα ετήσια αποτελέσματα 2019 επιβεβαιώνουν την ευρωστία του ομίλου ΑΔΜΗΕ και την απρόσκοπτη 

υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος, με τις επενδύσεις (Capex) να καταγράφουν ιστορικό 

ρεκόρ 249 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα έργα των διασυνδέσεων σε όλη τη χώρα συνεχίζονται 

χωρίς ουσιαστικές καθυστερήσεις εξαιτίας της πανδημίας Covid-19. Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, το 

μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του Συστήματος Μεταφοράς, θα συμβασιοποιηθεί το αμέσως επόμενο 

διάστημα μεγεθύνοντάς σημαντικά την αξία του Διαχειριστή. Παράλληλα, η Εταιρεία διερευνά νέες πήγες 

εσόδων και συνεχίζει τον εξορθολογισμό των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών δαπανών της. Όλα 

τα παραπάνω συντείνουν στην αύξηση της αξίας της Εταιρείας για τους μετόχους της».  

 

Δήλωση του Προέδρου ΔΣ της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., κ. Ιάσονα Ρουσόπουλου, για τα 

οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2019: 

«Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, κάτοχος του 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, παραμένει συνεπής απέναντι 

στους μετόχους της, μέσω της ταυτόχρονης αύξησης της αξίας του Διαχειριστή, ο οποίος ακολουθεί πιστά 

το φιλόδοξο επενδυτικό του πλάνο, ενώ παράλληλα μεριμνά για την ανταπόδοση της στήριξης των 

μετόχων της, εξασφαλίζοντας σημαντικές μερισματικές αποδόσεις. Την συγκεκριμένη πολιτική θα 

συνεχίσει να ακολουθεί και εντός του 2020, παρά τις νέες συνθήκες που η πανδημία έχει επιβάλλει στον 

τρόπο δουλειάς, ώστε οι μέτοχοι να μεγιστοποιήσουν την αξία τους.» 
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 Προοπτικές  

Κεντρικό στοιχείο στον σχεδιασμό του Ομίλου ΑΔΜΗΕ είναι η υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού 

προγράμματος ύψους 5 δις ευρώ έως το 2030. Η Διοίκηση του Διαχειριστή σε στενή συνεργασία με την 

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και τον στρατηγικό επενδυτή State Grid Corporation of China παραμένει 

προσηλωμένη στην επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος όπως αποτυπώνεται στο νέο Δεκαετές 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2030 που υποβλήθηκε στο τέλος του Μαρτίου για έγκριση στη Ρυθμιστική 

Αρχή Ενέργειας. 

Ειδικότερα, τα σημαντικά έργα με τα οποία θα ολοκληρωθεί ο χάρτης των ηλεκτρικών διασυνδέσεων της 

χώρας σε βάθος δεκαετίας, είναι τα ακόλουθα: 

• Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής (προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ). Ωρίμανση της διαγωνιστικής 

διαδικασίας και στα δύο τμήματα του έργου (καλωδιακές διασυνδέσεις και σταθμοί μετατροπής) 

και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων εντός του πρώτου εξαμήνου 2020. 

• Διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου (προϋπολογισμού 364 εκατ. ευρώ). Συμβασιοποίηση των έργων 

κατασκευής του STATCOM και της Γραμμής Μεταφοράς (ΓΜ) 150kV Μολάοι-Τερματικό. Έναρξη των 

εργασιών κατασκευής σε Πελοπόννησο και Κρήτη με ορίζοντα ολοκλήρωσης της Διασύνδεσης εντός 

του 2020. 

• Επέκταση Συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο. Ολοκληρώθηκε η υποθαλάσσια διασύνδεση στο 

τμήμα Ρίου-Αντιρρίου, στο πλαίσιο του «Δυτικού Διαδρόμου» (προϋπολογισμού 118 εκατ. ευρώ) 

που θα συνδέσει το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης της Μεγαλόπολης -μέσω Πάτρας- με την 

υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Αχελώου-Διστόμου.  

• Αναβάθμιση του Βόρειου Διαδρόμου Διασύνδεσης των Κυκλάδων. Ολοκληρώθηκε η ηλέκτριση 

υποβρύχιων καλωδίων 150 kV στα τμήματα Εύβοιας-Άνδρου και Άνδρου-Τήνου και η ηλέκτριση των 

Γραμμών. Η Β΄ Φάση των Κυκλάδων θα ολοκληρωθεί με την κατασκευή νέου Υποσταθμού GIS στη 

Νάξο και την υποθαλάσσια διασύνδεση της Νάξου με την Πάρο και τη Μύκονο το 2020. Η τελευταία 

φάση, προϋπολογισμού 389 εκατ. ευρώ, θα ολοκληρωθεί το 2023-2024 με τα νησιά Σέριφος-

Μήλος-Φολέγανδρος-Σαντορίνη. Το συνολικό έργο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και 

εθνικούς πόρους. 

• Διασύνδεση Σποράδων (προϋπολογισμού 56 εκατ. ευρώ): Υποβολή και τεχνική αξιολόγηση των 

προσφορών για την καλωδιακή διασύνδεση 150 kV στο τμήμα Μαντούδι Ευβοίας-Σκιάθος και την 

κατασκευή νέου υποσταθμού 150/20kV στη Σκιάθο. 

• Διασύνδεση των Δωδεκανήσων (προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ): Το σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων 

(Κως-Ρόδος-Κάρπαθος) θα διασυνδεθεί με το ηπειρωτικό σύστημα έως το 2027. 

• Διασύνδεση του ΒΑ Αιγαίου (προϋπολογισμού 935 εκατ. ευρώ): Τα νησιά του Βορειοανατολικού 

Αιγαίου θα διασυνδεθούν με το ΕΣΜΗΕ το 2029 μέσω της Σκύρου. 

Υλοποίηση του Μοντέλου Στόχου (Target Model) 

Με το Μοντέλο-Στόχο (Target Model) επιτυγχάνεται η μετάβαση στις νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. 

Αυτό συνοψίζεται σε βελτιστοποίηση της χρήσης της δυναμικότητας του Συστήματος Μεταφοράς μέσα από 

συντονισμένες πρακτικές των Διαχειριστών των Συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίτευξη αξιόπιστων 

τιμών και ρευστότητας στον καταμερισμό της δυναμικότητας των διασυνδέσεων για την αγορά της 

επόμενης ημέρας, αποτελεσματική λειτουργία των προθεσμιακών αγορών και αποτελεσματικό σχεδιασμό 

ενδοημερήσιων αγορών για τον καταμερισμό της δυναμικότητας των διασυνδέσεων.  
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Διείσδυση στην αγορά των τηλεπικοινωνιών μέσω της θυγατρικής εταιρείας GRID Telecom 

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ το 2019, μέσω της θυγατρικής του GRID TELECOM, εκδήλωσε ενδιαφέρον συμμετοχής 

στον διαγωνισμό «Ultra Fast Broadband» (UFBB),  που αφορά την κατασκευή και λειτουργία δικτύου 

οπτικών ινών σε διάφορες περιοχές της χώρας και την παροχή υπηρεσιών χονδρικής σε τηλεπικοινωνιακές 

εταιρείες. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, προϋπολογισμού 

700 εκατ. ευρώ (300 εκατ. ευρώ προέρχονται από δημόσια χρηματοδότηση) το οποίο αφορά 2,4 εκ. πολίτες 

και επιχειρήσεις. Αναμένεται να εμπλακεί ενεργά στις επόμενες φάσεις του διαγωνισμού στοχεύοντας στην 

αναδοχή των τμημάτων εκείνων στα οποία προσβλέπει επιχειρηματικό πλεονέκτημα. 

Παράλληλα, η Grid Telecom εδραιώνει την παρουσία της στον χώρο των data centers μέσω της συνεργασίας 

με τη Lamda Hellix για τη δημιουργία κεντρικού, προστατευμένου σημείου παρουσίας (POP) στο Carrier-

Neutral Data Center Campus της Lamda Hellix. 

Ίδρυση του Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ηλεκτρικής Ενέργειας (Regional Security Coordinator, RSC) 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020 θα συσταθεί το Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(Regional Security Coordinator, RSC) της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη. Μέτοχοι στο RSC είναι 

οι Διαχειριστές Συστήματος της Ελλάδας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Ιταλίας. Το νέο RSC θα 

διασφαλίζει τον εφοδιασμό όλων των γειτονικών χωρών και θα αποτελέσει το επιστέγασμα της κοινής 

προσπάθειας που γίνεται για βέλτιστη χρήση των ηλεκτρικών δικτύων όλης της Ευρώπης. Η εταιρεία 

αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της στις αρχές Ιουλίου 2020 

COVID-19 

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο σε 

σχέση με την εξάπλωση του κορωνοϊού (Covid-19) στις αρχές του 2020, προχώρησε έγκαιρα στη λήψη 

έκτακτων μέτρων προστασίας των εργαζομένων και των υποδομών του. Βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία 

και επικοινωνία με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας για ενημέρωση επί των εξελίξεων και λήψη κατευθυντήριων οδηγιών. Αξίζει να τονιστεί, πως 

προς αυτή την κατεύθυνση, έχει αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία του στρατηγικού εταίρου State Grid, ο οποίος 

έχει ήδη λάβει εκτεταμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Κίνα. Από την πρώτη στιγμή της 

εκδήλωσης της πανδημίας, κατήρτισε Σχέδιο Επιχειρησιακής Βιωσιμότητας (Business Sustainability Plan) σε 

συνεργασία με το ΥΠΕΝ, ενώ πλέον έχει θέσει σε εφαρμογή και Σχέδιο Επιστροφής στον Χώρο Εργασίας 

(Recovery Plan) 

Τα έργα που υλοποιούνται ήδη ανά την Ελλάδα, αλλά και όσα προγραμματίζεται να ξεκινήσουν εντός του 

2020, δεν έχουν υποστεί ουσιαστικές καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας και συνεχίζονται απρόσκοπτα. 

Εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι οι επιπτώσεις στον Όμιλο και την Εταιρεία δεν θα επηρεάσουν την 

υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου του ΑΔΜΗΕ, ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές επικαιροποιούνται διαρκώς 

με βάση την εξέλιξη της κρίσης.  

Ο Όμιλος διατηρεί υψηλά επίπεδα κερδοφορίας και ρευστότητας και συνεχίζει να είναι απόλυτα συνεπής 

έναντι των υποχρεώσεών του προς προμηθευτές, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ενώ το επενδυτικό 

πλάνο συνεχίζει να υλοποιείται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που αρχικά είχαν τεθεί.   
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  ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. – Ανασκόπηση Αποτελεσμάτων 

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 

2019 αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 

53,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 28,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2018. 

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 421 χιλιάδες ευρώ έναντι 240 χιλ. ευρώ 

το 2018 και αντανακλούν δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών, τις Αμοιβές Προσωπικού και αμοιβές σε τρίτους ( νομικές, λογιστικές  και ελεγκτικές υπηρεσίες), 

ενώ επιβαρύνθηκαν από έκτακτα έξοδα που αφορούν μη εκπιπτώμενο ΦΠΑ προηγούμενων ετών  ποσού 

80,9 χιλ. ευρώ. 

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

στις 314 χιλιάδες καταγράφοντας σημαντική αύξηση 101%  έναντι 156 χιλ. ευρώ το 2018 αντισταθμίζοντας  

σημαντικό μέρος των Λειτουργικών Εξόδων της εταιρείας. 

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 53,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 28,4% 

έναντι 41,9 εκατ. το 2018. 

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 31.12.2019 ανέρχονταν στα 8,5 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό έχει 

τοποθετηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος που προσφέρει μέσο επιτόκιο 2,3%, ενώ αξίζει να τονιστεί πως η  

Εταιρεία έχει μηδενικό χρέος. 

Ως αποτέλεσμα της αναπροσαρμογής των παγίων του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. την 31 Δεκεμβρίου 2019, η 

Εταιρεία εμφανίζει στα λοιπά συνολικά έσοδά της την αναλογία της (51%) επί των αντίστοιχων λοιπών 

συνολικών εσόδων της Συγγενούς ύψους 120 εκατ. ευρώ τα οποία επηρεάζουν απευθείας την καθαρή της 

θέση. Το ανωτέρω ποσό δεν έχει ταμειακή επίδραση. 

Τον Απρίλιο του 2019 η Εταιρεία έλαβε ως μέρισμα το ποσό των 21,8 εκατ. ευρώ από την Συγγενή εταιρεία 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εκ των οποίων, διένειμε ως προμέρισμα το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό που προβλέπεται από 

την νομοθεσία1 για την οικονομική χρήση του 2019, το οποίο αντιστοιχούσε σε 13,9 εκατ. ευρώ ή 0,062 ευρώ 

ανά μετοχή. Η Διοίκηση θα προτείνει την διανομή του εναπομείναντος ποσού, προσαρμοσμένου στις 

τρέχουσες δαπάνες3, ως υπόλοιπο μερίσματος για την χρήση του 2019, ύψους 6,7 εκατ. ευρώ ή 0,029 ευρώ 

ανά μετοχή. 

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία βάσει του μερίσματος που θα λάβει από την Συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εντός 

του 2020, θα προτείνει τη διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου προμερίσματος ύψους 0,089 ευρώ ανά 

μετοχή. Συνεπώς εντός του 2020, η συνολική προτεινόμενη καταβολή προς τους μετόχους της ΑΔΜΗΕ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. θα ανέλθει στα 0,118 ευρώ ανά μετοχή.  

 
1 Από 01.01.2019, ο Ν.2190/1920 αντικαταστάθηκε από το Ν.4548/2018, ο οποίος αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού και το χρόνο 

διανομής του Προμερίσματος. Έως πρότινος, το προμέρισμα δεν μπορούσε να υπερβεί το 50% των προσωρινών αποτελεσμάτων. 
Μετά την άρση του περιορισμού αυτού, πλέον το ύψος του προμερίσματος δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα καθαρά  
πραγματοποιθέντα κέρδη και αποθεματικά προς διανομή της προηγούμενης χρήσης 

 
2  Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. έχει ως κύρια πηγή εσόδου το μέρισμα από την συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  
Όλα τα μερίσματα υπόκεινται στις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις του Ν 4646/ 2019. 
 
3 Περιλαμβάνει υποχρεωτικό σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους 1,1 εκατ. ευρώ 
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 ΑΔΜΗΕ Α.Ε. – Ανάλυση Εσόδων και Βασικών Λειτουργικών Δαπανών 

Οι κάτωθι χρηματοοικονομικές πληροφορίες παρέχονται από την Συγγενή Εταιρεία της ΑΔΜΗΕ 

Συμμετοχών, ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στο πλαίσιο των ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για 

το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31.12.2019, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 

 

Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς κατά τη χρήση του 2019, αυξήθηκαν κατά 6,4 εκατ. ευρώ, 

σημειώνοντας άνοδο 2,9%,  κυρίως λόγω της θετικής τάσης της ζήτησης ηλεκτρικού φορτίου4 μιας και η 

μοναδιαίες χρεώσεις χρήσης του Συστήματος παρέμεινε αμετάβλητη για το 2019. Οι συνολικές λοιπές 

πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 16,5%, κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης 

των εργολαβικών εσόδων κάτι που αντανακλάται ωστόσο και σε αντίστοιχη μείωση του εργολαβικού 

κόστους, ενώ σημαντική ενίσχυση παρουσίασαν οι ληφθείσες συμμετοχές πελατών (αυξημένες κατά 6,8 

εκατ. ευρώ) και αφορούν τον αυξημένο αριθμό συμβάσεων σύνδεσης ΑΠΕ με το Σύστημα Μεταφοράς. 

 
4 Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζει βραχυπρόθεσμα την εξέλιξη του Εσόδου Ενοικίου Συστήματος 
Μεταφοράς. Η ΡΑΕ, μέσα από τις σχετικές αποφάσεις της για τον υπολογισμό του Απαιτούμενου Εσόδου 
προσαρμόζει σε επόμενη χρονιά το έσοδο του Διαχειριστή με υπο/υπερ –ανακτήσεις ποσών ανάλογα με τις διαφορές 
που προκύπτουν από την ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας και του Ρυθμιζόμενου Εσόδου. 
 

Ανάλυση Εσόδων ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε εκατ. ευρώ 2019 2018 Δ% 2019 2018 Δ% 

Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς (1) 229,1 222,7 2,9% 229,1 222,7 2,9% 

Έξοδα από σύμβαση παραχώρησης 0,0 0,0   -0,8 0,0   

Χρεώσεις εκκαθαρίσεων Διαχειριστή 513,1 933,5   513,1 933,5   

Αποδόσεις εκκαθαρίσεων Διαχειριστή -513,1 -933,5   -513,1 -933,5   

Λοιπές πωλήσεις:             

Έσοδα από εργολαβίες  1,5 12,8 -87,9% 1,5 12,8 -87,9% 

 Έσοδα Υποστήριξης Παγίων ΔΕΔΔΗΕ 10,1 9,8 3,7% 10,1 9,8 3,7% 

Ληφθείσες συμμετοχές πελατών 8,4 1,6 428,8% 8,4 1,6 428,8% 

 Έσοδα από ανάκτηση διοικητικών δαπανών 0,4 0,5 -32,7% 0,4 0,5 -32,7% 

Λοιπά 0.3  0.1  273.1%  0.3  0.1  343.3%  

Σύνολο Λοιπών Πωλήσεων (2) 20,6 24,7 -16,5% 20,7 24,7 -16,3% 

     Σύνολο  (1) + (2) 249,8 247,4 1,0% 249,0 247,4 0,7% 

Αμοιβές Προσωπικού ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε εκατ. ευρώ 2019 2018 Δ% 2019 2018 Δ% 

Μισθοί και ημερομίσθια 51,6 53,7 -3,9% 51,5 53,7 -4,1% 

Εργοδοτικές εισφορές 14,2 15,3 -7,2% 14,2 15,3 -7,4% 

Λοιπές παροχές στο προσωπικό 1,0 0,4 117,9% 1,0 0,4 117,6% 

Έξοδο παροχής μειωμένου τιμολογίου σε 
εργαζόμενους 

1,5 1,6 -6,3% 1,5 1,6 -6,3% 

Καθαρή πρόβλεψη παροχής μειωμένου 
τιμολογίου 

-15,7 0,0 Ν/Α -15,7 0,0 Ν/Α 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 0,6 11,5 -94,4% 0,6 11,5 -94,4% 

Κεφαλαιοποίηση αμοιβών προσωπικού -12,3 -12,5 -1,6% -12,3 -12,5 -1,6% 

Σύνολο 40,9 70,0 -41,6% 40,8 70,0 -41,7% 
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Οι αμοιβές προσωπικού σημείωσαν σημαντική μείωση 41,6%, κυρίως λόγω έκτακτων, μη 

επαναλαμβανόμενων κονδυλίων που αφορούν την αντιστροφή πρόβλεψης μειωμένου τιμολογίου του 

προσωπικού του ΑΔΜΗΕ ποσού 15,7 εκατ. ευρώ (λόγω αλλαγής νομοθετικής ρύθμισης που περιορίζει στο 

30% την προκύπτουσα έκπτωση στην χρέωση των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας) και την επιβάρυνση 

πρόβλεψης του προγράμματος καθορισμένων αποδοχών (ΔΛΠ 19) λόγω αλλαγής νομοθετικής ρύθμισης για 

την απόδοση εφάπαξ στο προσωπικό το 2018, αλλά και ως αποτέλεσμα του προγράμματος οικειοθελούς 

αποχώρησης που πραγματοποιήθηκε το 2018. 

Αναφορικά με τις προβλέψεις, εντός του 2019 καταγράφηκε αντιστροφή προβλέψεων για εκκρεμοδικίες 

ύψους 4,9 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης αντιστροφής πέρυσι ύψους 21 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως 

απορριπτικές αποφάσεις δικαστηρίου σε αγωγές εργολάβων. Οι προβλέψεις για απομείωση απαιτήσεων 

ανήλθαν σε 0,7 εκατ. ευρώ έναντι αντιστροφής σχετικής πρόβλεψης ποσού 6,7 εκατ. ευρώ το 2018. 

Τα ενοποιημένα Λοιπά Έσοδα ανήλθαν στα 35,1 εκατ. ευρώ έναντι 7,9 εκατ. το 2018, αύξηση που οφείλεται 

κυρίως στο έκτακτο έσοδο από το έργο του Πολυπόταμου ύψους 27,5 εκατ. ευρώ. 

Τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα του Ομίλου ανήλθαν  στα 15,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 31%, κυρίως λόγω 

του έκτακτου εσόδου προεξόφλησης απαιτήσεων για το έργο του Πολυπόταμου αλλά και της απόδοσης 

σημαντικού μέρους των ταμειακών διαθεσίμων σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ τα 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα ανήλθαν στα  13,2 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 31% ευρώ εξαιτίας της επίδρασης 

που είχε η μείωση του επιτοκίου του κοινοπρακτικού δανείου, από τον Ιούνιο του 2018 και μετά, κατά τρεις 

μονάδες και συγκεκριμένα από 6,25% σε 3%. 

Ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής για την τρέχουσα χρήση είναι 24% και ο φόρος εισοδήματος 

ανήλθε σε 31,3 εκατ. ευρώ.  

Το  2019, οι ενοποιημένες Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών κεφαλαίου 

κίνησης ανήλθαν σε 208,9 εκατ. ευρώ έναντι 178,6 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. 

Οι Επενδύσεις διαμορφώθηκαν στα 249,3 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 39% έναντι 178,2 εκατ. ευρώ το 

2019 και αφορούσαν κυρίως τα έργα των Κυκλάδων (Φάση Β,Γ), το έργο διασύνδεσης της Κρήτης-

Πελοποννήσου και την επέκταση Συστήματος 400 kV Πελοποννήσου. 

Ο συνολικός Δανεισμός του Ομίλου, αφορά τα δάνεια της ΑΔΜΗΕ ΑΕ όπου στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν 

ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΟΜΙΛΟΣ ΑΔΜΗΕ    

Εκατ. ευρώ   

Κοινοπρακτικό ομολογιακό 203,5 
ΕΤΕπ 270,0 
ΒοC 154,8 
Υποχρεώσεις μισθώσεων 0,9 
Αναπόσβεστο μέρος εξόδων σύναψης 
δανείων 

-2,9 

Σύνολο 626,2 
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 Μεταγενέστερα Γεγονότα  

Την 02.01.2020 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της θυγατρικής «GRID TELECOM 

MAE»  ενέκρινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 1,5 εκατ. ευρώ, με σκοπό την αντιμετώπιση 

των χρηματοδοτικών αναγκών της εταιρείας για λειτουργικές και κεφαλαιουχικές δαπάνες. Η αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου θα διενεργηθεί με καταβολή μετρητών από την μητρική Εταιρεία, με έκδοση 15.000 

νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100) η κάθε μία. 

Στις 04.03.2020 η Συγγενής προέβη στην έκδοση Κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου με συντονιστή και 

διοργανωτή την Bank of China (Luxembourg) S.A , αναχρηματοδοτώντας, με μείωση  του  περιθωρίου, το 

υφιστάμενο υπόλοιπο ύψους Ευρώ €154,8 εκ. του από 20.04.2018 Κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου. 

Επίσης η Εταιρεία είναι σε τελικό στάδιο συζητήσεων με τη Κοινοπραξία δανειστριών Τραπεζών για την 

αναχρηματοδότηση του από 29.6.2018 Κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου με υπόλοιπο ύψους Ευρώ 

203,5 εκατ. ευρώ. 

Στις 26.03.2020 η Εταιρεία εκταμίευσε πλήρως το ποσό της δανειακής σύμβασης ποσού Ευρώ 100 εκατ. 

ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που είχε υπογραφεί τον Μάιο 2019, στα πλαίσια της 

χρηματοδότησης του έργου Διασύνδεση Πελοπόννησος – Κρήτη συνολικής γραμμής χρηματοδότησης 

178,2 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη δανειακή σύμβαση για το υπολειπόμενο ποσό των 78,2 εκατ. ευρώ θα 

υπογραφεί εντός του 2020. 

Την 30.03.2020 η θυγατρική εταιρεία της Συγγενούς «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΕΕΣ» ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τους Σταθμούς 

Μετατροπής της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής και την ανάδειξη της ένωσης εταιρειών SIEMENS-ΤΕΡΝΑ ως 

αναδόχου του έργου. Μετά την υποβολή βελτιωμένης προσφοράς στις 26 Μαρτίου 2020, το τίμημα της 

σύμβασης διαμορφώθηκε κοντά στα 370 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, τα 358,6 εκατ. ευρώ αφορούν στην 

κατασκευή των Σταθμών Μετατροπής και τα 11,4 εκατ. ευρώ στη συντήρησή τους. Η σύμβαση, με 

διάρκεια υλοποίησης 36 μηνών, θα υπογραφεί μετά την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Έργο 

πρόκειται να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Στις 31.03.2020 η Εταιρεία σύναψε σύμβαση με την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστήριου 

Ενέργειας ΑΕ («EnExClear”)  για την ανάθεση λειτουργιών εκκαθάρισης συναλλαγών της Αγοράς 

Εξισορρόπησης στο πλαίσιο εφαρμογής του “ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΟΧΟΣ” (Target Model). 

Στις 10.04.2020, υπεγράφη σύμβαση παραχώρησης ανάμεσα στη Συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και τη 

θυγατρική της «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΕΣ», που διέπει τη σχέση των δύο μερών 

αναφορικά με την κατασκευή και χρηματοδότηση του έργου «Γραμμή μεταφοράς μεταξύ Κρήτης και 

περιφέρειας Αττικής» κατά τα προβλεπόμενα στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού 

Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) περιόδου 2018-2027 και στις αποφάσεις  της 

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Η σύμβαση περιέχει προβλέψεις με αναδρομική ισχύ, και οι σχετικές 

προσαρμογές που αφορούν την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 έχουν πραγματοποιηθεί. 

 

Στις 05.05.2020 ψηφίστηκε η αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 142 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94)  με το 

άρθρο 115 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 

2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». Με την προτεινόμενη 

ρύθμιση προβλέπεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να περιορίζει το ποσοστό άμεσης ή/και έμμεσης 



        
      Δελτίο Τύπου 

Ρυθμιζόμενη Πληροφόρηση 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  2 0 1 9 |  1 1  
 

συμμετοχής του ή νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχει κατά πλειοψηφία ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα 

στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Επί της ουσίας, προτείνεται η άρση της υποχρέωσης του 

Ελληνικού Δημοσίου να διατηρεί άμεση ή/και έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

σε ποσοστό τουλάχιστον 51%, που επιβαλλόταν με την προγενέστερη μορφή της τροποποιούμενης 

διάταξης. 
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Δήλωση αποποίησης ευθύνης  

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω 

δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Όλες οι δηλώσεις σχετικά με τη μελλοντική οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ 

Συμμετοχών Α.Ε. και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., τις προοπτικές για το 2019 και για τα επόμενα χρόνια που βασίζονται στην 

επιχειρηματική στρατηγική της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και στα επιχειρηματικά της σχέδια, οι επιπτώσεις των παγκόσμιων, 

τοπικών οικονομικών και ενεργειακών συνθηκών, ο αντίκτυπος της κρίσης του δημόσιου χρέους, οι πραγματικοί 

φορολογικοί συντελεστές, η μελλοντική διανομή μερισμάτων και οι πρωτοβουλίες διαχείρισης όσον αφορά στις 

επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι μελλοντικές 

δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που μπορεί να προκαλέσουν ουσιαστικές 

διαφορές μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων, διότι οι τρέχουσες προσδοκίες και υποθέσεις σχετικά με 

μελλοντικά γεγονότα και περιστάσεις ενδέχεται να μην είναι ακριβείς. Τα πραγματικά αποτελέσματα και γεγονότα 

ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που αναμένονται στις μελλοντικές δηλώσεις για πολλούς λόγους, 

συμπεριλαμβανομένων των πιθανών κινδύνων που περιγράφονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΑΔΜΗΕ 

Συμμετοχών Α.Ε. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το Ελληνικό Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΔΜΗΕ 

Συμμετοχών Α.Ε. που σχεδιάστηκε αρχικά και εγκρίθηκε από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Ετήσια 

Οικονομική Έκθεση της θυγατρικής της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018. 

Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση 

ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην 

αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις της Εταιρείας μόνο κατά 

την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση 

με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις 
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Σχετικά με την ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. είναι μέτοχος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με ποσοστό 51%. Στο πλαίσιο του πλήρους 

ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η μοναδική δραστηριότητα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. είναι 

η συμμετοχή της στον ΑΔΜΗΕ και η μοναδική πηγή εσόδων της είναι το μέρισμα που εισπράττει. Η 

συμμετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στον ΑΔΜΗΕ λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η αποστολή 

της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι να ευθυγραμμίζεται με όλες τις δραστηριότητες της Συγγενούς της εταιρείας 

ΑΔΜΗΕ. 

Οι μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.admieholding.gr. 

 

 

Σχετικά με την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διαχειρίζεται το ελληνικό Σύστημα 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Βασική του αποστολή είναι η συντήρηση και ανάπτυξη του Συστήματος, 

ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρικό ρεύμα κατά τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και 

αξιόπιστο. Από τις 20 Ιουνίου 2017 ο ΑΔΜΗΕ ακολουθεί το μοντέλο του πλήρως ιδιοκτησιακά 

διαχωρισμένου Διαχειριστή και το ρυθμιστικό του πλαίσιο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την κοινοτική 

οδηγία 2009/72. Ο ΑΔΜΗΕ επιδιώκει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας και εγγυάται την ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών του Συστήματος. 

 

Το δίκτυο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αποτελείται από γραμμές μεταφοράς μήκους 11.732 χιλιομέτρων, εναέριες, 

υποβρύχιες και υπόγειες, καθώς και διεθνείς διασυνδέσεις με την Ιταλία, την Αλβανία, την Βόρεια 

Μακεδονία, την Βουλγαρία και την Τουρκία. Το Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ηπειρωτικής Ελλάδας και των 

συνδεδεμένων με αυτό νησιών λειτουργεί σε υψηλή (150kV) και υπερυψηλή τάση (400kV). 

 

 

Πληροφορίες: 

Γραφείο Σχέσεων με Επενδυτές 

Τηλ: +30 210 3636 936, Email: office@admieholding.gr 

 

 

  

http://www.admieholding.gr/
mailto:office@admieholding.gr
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2019 – ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 
 

Εκ μέρους της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε Τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 
15 Μαΐου 2020 στις 16:00 (ώρα Αθήνας) όπου θα γίνει παρουσίαση και συζήτηση επί των Ετήσιων 
Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος 2019, της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε   
 
 
Ακολουθούν οι σχετικές λεπτομέρειες: 
 
TΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

 
Ημερομηνία: Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 
 
Ώρα: 14:00 ώρα Λονδίνου, 09:00 ώρα Νέας Υόρκης, 16:00 ώρα Αθήνας 
   
Από Ελλάδα, καλέστε:                                                     + 30 211 180 2000 
Από Ην. Βασίλειο (local & International), καλέστε:      + 44 (0) 203 059 5872 
Από Ην. Βασίλειο (TF), καλέστε:                                    + 44 (0) 800 368 1063 
Από ΗΠΑ, καλέστε:                                           + 1 516 447 5632 
                
Τίτλος: ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2019. 
 
Παρακαλώ καλέστε 5/10 λεπτά πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης. 
 
Η τηλεδιάσκεψη θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά. Αμέσως μετά την παρουσίαση, θα έχετε την ευκαιρία να 
κάνετε ερωτήσεις. 
 
 
 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 
Σε περίπτωση αδυναμίας να συμμετέχετε, θα υπάρχει διαθέσιμη ηχογράφηση της τηλεδιάσκεψης, μετά τη 
λήξη της τηλεδιάσκεψης και μέχρι τα τέλη Μαΐου 2020. 
 
Για πρόσβαση στην ηχογράφηση, παρακαλώ καλέστε στα παρακάτω νούμερα: 
 
Τηλ. για Ελλάδα             :  + 30 211 180 2000 
Τηλ. για Ην. Βασίλειο       :  + 44 (0) 203 059 5874 
Τηλ. για ΗΠΑ                  :  + 1 631 257 0626 
 
Κωδικός πρόσβασης:  13643 # 
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
Γεώργιος Ελευθερίου – Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων –  
g.eleftheriou@admieholding.gr  
τηλ: 210 5192511 
 
Δυρραχίου 89 & Kηφισού - 104 43 Aθήνα 
Τηλ.: 210 3636936 
Email: office@admieholding.gr 

mailto:g.eleftheriou@admieholding.gr


        
      Δελτίο Τύπου 

Ρυθμιζόμενη Πληροφόρηση 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  2 0 1 9 |  1 5  
 

 

 

  2019  2018 

Κύκλος εργασιών 53,9 41,9 

Λειτουργικά Έξοδα -0,4 -0,2 

Κέρδη προ φόρων 53,4 41,7 

Κέρδη μετά από φόρους 53,7 41,9 

 Κέρδη ανά μετοχή (ευρώ) 0,23 0,18 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2019 31/12/2018 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 704.6 552.0 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 22.5 14.8 

ΣΥΝΟΛΟ 727.2 566.7 

 
  

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Σύνολο Καθαρής Θέσης 727.1 566.7 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 0,1 0,0 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 0,0 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 727.2 566.7 

   

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

  2019  2018 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη προ φόρων 53,7 41,9 
Προσαρμογές για   

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

-53,9 -41,9 

Λοιπά 1,5 -1,3 

Καθαρές ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1,4 -1,3 

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες 21,8 10,2 

Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -19,5 -6,3 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων 3,6 2,7 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, έναρξης Χρήσης 4,8 2,2 

   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τέλους Χρήσης 8,5 4,8 

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
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ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σε χιλιάδες ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
  Όμιλος   Εταιρεία 

 
 

01/01/2019  
31/12/2019 

01/01/2018  
31/12/2018 

 01/01/2019  
31/12/2019 

01/01/2018  
31/12/2018 

Πωλήσεις:    Αναθεωρημένα*     Αναθεωρημένα* 

Έσοδο ενοικίου συστήματος μεταφοράς   229.138  222.676   229.138  222.676 

Έξοδο από σύμβαση παραχώρησης   -                        -      (798)                        -    

Έσοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή   513.133  933.470   513.133  933.470 

Έξοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή   (513.133)  (933.470)   (513.133)  (933.470) 

Λοιπές πωλήσεις   20.640  24.721   20.688  24.721 

Συνολικές πωλήσεις   249.778  247.397    249.028  247.397 

Έξοδα /(έσοδα):    
 

 
 

Αμοιβές προσωπικού   40.859  69.981   40.771  69.981 

Αποσβέσεις     72.549  68.706   72.549  68.706 

Εργολαβικό κόστος   1.452  10.949   1.452  10.949 

Υλικά και αναλώσιμα    477  1.256   477  1.256 

Παροχές τρίτων     4.149  3.646   4.149  3.646 

Αμοιβές τρίτων     7.105  4.536   6.688  4.534 

Φόροι – τέλη   3.009  2.456   3.004  2.456 

Πρόβλεψη (απελευθέρωση πρόβλεψης) 
για κινδύνους και έξοδα 

  (4.339)  (26.983)   (4.394)  (26.983) 

Ζημία από αποτίμηση περιουσιακών 
στοιχείων 

  16.816                       -      16.816                        -    

Λοιπά έσοδα   (35.066)  (7.942)   (33.722)  (7.942) 

Λοιπά έξοδα    7.987  8.575   7.864  8.374 

Συνολικά έξοδα    114.998  135.180    115.654  134.977 

Κέρδη / (ζημίες) χρήσης    
 134.780  112.217 

  
 133.374  112.420 

προ φόρων & χρημ/κων αποτελεσμάτων     

Χρηματοοικονομικά έξοδα   (13.249)  (19.429)   (13.248)  (19.428) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα   15.396  11.735   13.263  11.151 

Κέρδη / (ζημίες) χρήσης προ φόρων   136.927  104.523    133.389  104.143 

Φόρος εισοδήματος    (31.334)  (22.286)   (30.475)  (22.177) 

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσης    105.593  82.237    102.914  81.966 

 
 
 
Πηγή: ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

  

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2019-31/12/2019 
 

  

  Όμιλος   Εταιρεία 

  

01/01/2019  
31/12/2019 

01/01/2018  
31/12/2018 

 01/01/2019  
31/12/2019 

01/01/2018  
31/12/2018 

    Αναθεωρημένα*     Αναθεωρημένα* 

Καθαρά Κέρδη / (Ζημιές) Χρήσης    105.593  82.237    102.914  81.966 

Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται 
μεταγενέστερα στα αποτελέσματα 

    

 

  

Αναπροσαρμογή παγίων   308.430                       -      308.430                        -    

Αναβαλλόμενος φόρος επί της αξίας 
αναπροσαρμογής παγίων 

  (73.206)  11.227 
 

 (73.206)  11.227 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) βάσει 
ΔΛΠ 19 καθαρά από φόρους 

  1.208  (2.881) 
 

 1.208  (2.881) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης, 
μετά από φόρους 

   236.432  8.346 
  

 236.432  8.346 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
χρήσης μετά από φόρους 

   342.025  90.583 
  

 339.346  90.312 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Σε χιλιάδες ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)  

 
 Όμιλος   Εταιρεία 

  31/12/2019 31/12/2018  31/12/2019 31/12/2018 

    Αναθεωρημένα*     Αναθεωρημένα* 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
     

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:       

Ενσώματες ακινητοποιήσεις   2.115.914  1.664.299   2.115.911  1.664.299 
Ασώματες ακινητοποιήσεις    2.843  948   2.843  948 
Δικαιώματα χρήσης παγίων   853  -    853  -  

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 
 

                       
-  

                             
-    200.300  200.000 

Επενδύσεις σε συγγενείς   1.021  1.000   1.000  1.000 
Χρηματ/κα περ. στοιχεία στο αποσβ/νο 
κόστος 

  3.935  3.756   3.936  3.756 

Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις από 
μισθώσεις 

  4.055 
                             

-  
  2.882                            -  

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού   2.128.621  1.670.003    2.327.725  1.870.003 

Κυκλοφορούν ενεργητικό:         
Αποθέματα     55.135  54.207   55.135  54.207 
Εμπορικές απαιτήσεις     254.069  715.923   254.083  715.923 
Λοιπές απαιτήσεις    69.206  63.248   68.871  63.160 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
αυτών 

  425.170  602.933   224.351  402.639 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   803.580  1.436.311    602.440  1.235.929 

Σύνολο ενεργητικού   2.932.201  3.106.314    2.930.165  3.105.932 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Ίδια κεφάλαια:      
Μετοχικό κεφάλαιο    38.444  38.444   38.444  38.444 
Τακτικό αποθεματικό    12.963  12.828   12.815  12.815 
Λοιπά αποθεματικά   (12.884)  (13.252)   (12.884)  (13.252) 
Υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων    886.163  650.939   886.163  650.939 
Αποτελέσματα εις νέο    405.220  341.736   402.420  341.480 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     1.329.906  1.030.695    1.326.958  1.030.426 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός     540.434 625.296   540.434  625.296 
Προβλέψεις για αποζημιώσεις 
προσωπικού   20.007  40.061   20.007  40.061 
Λοιπές προβλέψεις    31.379  37.744   31.379  37.744 
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις   196.800  126.824   196.809  126.824 

Επιχορηγήσεις    293.586  282.894   293.586  282.894 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   4.035  8.187   4.035  8.187 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων     1.086.241  1.121.006    1.086.250  1.121.006 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:         
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις      224.753  729.261   224.687  729.259 
Βραχυπρ/σμο μέρος μακροπρ/μου  
δανεισμού  

  85.744  63.352   85.744  63.352 

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος   8.748  5.239   8.186  5.128 
Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις    51.991  44.693   53.508  44.693 
Ειδικοί λογαριασμοί διαχείρισης 
(αποθεματικά) 

  144.818  112.068   144.832  112.068 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   516.054  954.613    516.957  954.500 

Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων      2.932.201  3.106.314    2.930.165  3.105.932 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Σε χιλιάδες ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

   Όμιλος   Εταιρεία 

  
 

01/01/2019  
31/12/2019 

01/01/2018  
31/12/2018 

 01/01/2019  
31/12/2019 

01/01/2018  
31/12/2018 

  
   Αναθεωρημενα*     Αναθεωρημενα* 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστ/τες       
Κέρδη προ φόρων    136.927  104.523   133.389  104.143 
Προσαρμογές για:        Αποσβέσεις παγίων και ασώματων ακινητοποιήσεων   80.422  76.153   80.422  76.153 
 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων    (7.873)  (7.448)   (7.873)  (7.448) 
 Πιστωτικοί τόκοι   (15.644)  (11.735)   (13.263)  (11.151) 
 Λοιπές προβλέψεις   (4.339)  (26.983)   (4.395)  (26.982) 

 Διαγραφές παγίων και μεταφορές στο εργολαβικό 
κόστος 

  7.121  14.224   7.121  14.224 

 Ζημία από αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων  16.816                           -   16.816                            -  
 Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείων   870  837   870  837 

 Κέρδος από απαναγνώριση RoU 
  (1.453) 

                                     
-   

                           
-  

                                             
-  

 Κέρδος από απo-αναγνώριση οπτικών ινών 
  (1.180) 

                                     
-    (1.180) 

                                             
-  

 Κέρδος από συγγενείς εταιρείες 
  (21) 

                                     
-   

                           
-  

                                             
-  

 Χρεωστικοί και λοιποί τόκοι-έξοδα   12.379  17.561   12.378  17.561 
 Προβλέψεις προσωπικού    (15.073)  11.456   (15.072)  11.456 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης   208.953  178.590    209.213  178.793 

 (Αύξηση)/μείωση σε:        
 Εμπορικές απαιτήσεις   460.154  541.060   460.485  541.060 

 Λοιπές απαιτήσεις   1.404  18.222   (2.429)  18.308 

 Αποθέματα   (1.038)  (7.685)   (1.038)  (7.685) 

 Αύξηση/(μείωση) σε:       
 Εμπορικές υποχρεώσεις   (486.568)  (912.123)   (486.670)  (923.582) 

 Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα   7.761  17.821   12.586  29.277 

 Καταβολές αποζημίωσης στην περίοδο   (2.830)  (4.787)   (2.830)  (4.787) 

 Πληρωμές φόρων   (27.909)  (29.046)   (27.886)  (29.046) 

Καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δρασ/τες   159.927  (197.952)    161.431  (197.662) 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       
 Είσπραξη τόκων    10.908  11.323   9.176  10.737 

 Είσπραξη επιχορηγήσεων   18.565  84.994   18.565  84.994 

 
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες και σε  χρηματ. στοιχείων  

 
                                                        

-   (5.000)   (300)  (205.000) 

 Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων    (247.789)  (178.160)   (247.786)  (178.160) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστ/τες   (218.316)  (86.842)    (220.345)  (287.427) 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες       
 Αποπληρωμές μακροπρόθεσμου δανεισμού   (64.222)  (110.000)   (64.222)  (110.000) 

 Πληρωμή μερισμάτων , προμερισμάτων   (42.799)  (23.553)   (42.799)  (23.553) 

 
Έξοδα σύναψης δανείων 

 
                                                        

-   (2.007)  

                           
-   (2.007) 

 
Αντλήσεις Δανείων 

 
                                                        

-   269.000  

                           
-   269.000 

 Πληρωμή τόκων    (12.354)  (17.561)   (12.353)  (17.561) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματ/κές δραστ/τες    (119.376)  115.879    (119.375)  115.879 

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων    (177.763)  (168.916)    (178.288)  (369.210) 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, έναρξης χρήσης     602.933  771.849    402.639  771.849 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τέλους χρήσης     425.170  602.933    224.351  402.639 

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

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

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

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

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

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

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

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

αυτά.  

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

 

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

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

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

το EBIT με το σύνολο των πωλήσεων. 

 

Συγκρίσιμα κέρδη EBIT (Adjusted EBIT) 

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

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

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

(ενδεικτικά περιλαμβάνονται έσοδα από ειδικά έργα (Πολυπόταμος) και έσοδα από ενοίκια οπτικών ινών 

προηγούμενων χρήσεων. 

 

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

αποτελέσματα και τον φόρο εισοδήματος)   

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

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

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

 

Συγκρίσιμα κέρδη EBITDA (Adjusted EBITDA)    

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

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

απαιτήσεων), και β) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων (περιλαμβάνονται έσοδα από ειδικά έργα-Πολυπόταμος 

και έσοδα από ενοίκια οπτικών ινών προηγούμενων χρήσεων). 

 

Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων 

Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων ορίζονται ως τα δημοσιευμένα κέρδη προσαρμοσμένα με την επίδραση από: α) τις 

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

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

(περιλαμβάνονται έσοδα από ειδικά έργα-Πολυπόταμος και έσοδα από ενοίκια οπτικών ινών προηγούμενων χρήσεων 

και δ) των μη επαναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών εσόδων/εξόδων. 

 

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

Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ορίζονται ως τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη όπως προκύπτουν από τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, προσαρμοσμένα με την επίδραση από: α) τις προβλέψεις (ενδεικτικά 

περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών απαιτήσεων), β) τις υποαξίες αποτίμησης των 

παγίων περιουσιακών , γ) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων (ενδεικτικά περιλαμβάνονται έσοδα από ειδικά 

έργα-Πολυπόταμος και έσοδα από ενοίκια οπτικών ινών προηγούμενων χρήσεων και δ) των μη επαναλαμβανόμενων 

χρηματοοικονομικών εσόδων/εξόδων. 

 

Δείκτης Καθαρού δανεισμού/EBITDA 

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

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

παράγραφο). 

 

Καθαρός Δανεισμός  

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

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

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

της Εταιρείας να αποπληρώνει τους τόκους. 

 

Δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

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

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

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

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

Χρήσης. 

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

μέτρησης. 

 

Υπολογισμοί συγκρίσιμων δεικτών: 
Όμιλος Εταιρεία 

2019 2018 2019 2018 

Σύνολο πωλήσεων 249.778 247.397 249.028 247.397 
Συνολικά έξοδα (114.998) (135.180) (115.654) (134.977) 

ΕΒΙΤ 134.780 112.217 133.374 112.420 

Προβλέψεις*  (19.412) (15.526) (19.467) (15.526) 

Υποαξίες αποτίμησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων  16.816 - 16.816 - 

Μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία** (28.237) - (28.237) - 

Συγκρίσιμο EBIT 103.948 96.690 102.486 96.893 

Αποσβέσεις 72.549 68.706 72.549 68.706 

Συγκρίσιμο EBITDA 176.497 165.396 175.035 165.599 

Προβλέψεις*  (19.412) (15.526) (19.467) (15.526) 
Μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία** (28.237) - (28.237) - 

EBITDA 224.145 180.922 222.739 181.125 
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 Όμιλος Εταιρεία 

 2019 2018 2019 2018 

ΕΒΙΤ 134.780 112.217 133.374 112.420 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (13.249) (19.428) (13.248) (19.428) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα*** 15.396 11.735 13.263 11.151 

Κέρδη χρήσης 136.927 104.523 133.389 104.143 

Χρημ.έσοδο από προεξόφληση απαίτησης-Πολυπόταμος  4.088 412 4.088 412 

Συγκρίσιμα κέρδη χρήσης προ φόρων 102.006 88.584 98.414 88.204 

Πραγματικός φορολογικός συντελεστής 22,88% 21,32% 22,85% 21,29% 
Συγκρίσμος φόρος εισοδήματος (23.342) (18.887) (22.484) (18.782) 

Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη χρήσης 78.664 69.697 75.930 69.422 

 

 

Υπολογισμός πραγματικού φορολογικού συντελεστή: Όμιλος Εταιρεία 
2019 2018 2019 2018 

Κέρδη χρήσης προ φόρων           136.927           104.523        133.389        104.143  
Φόρος εισοδήματος (31.333) (22.286) (30.475) (22.176) 

Πραγματικός φορολογικός συντελεστής 22,88% 21,32% 22,85% 21,29% 

 

*Κυρίως περιλαμβάνονται α) για το 2019 αντιστροφή πρόβλεψης για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται 

σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας ποσού 15,7 εκατ ευρώ, προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 

ποσού 0,6 εκατ. ευρώ ,απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 4,3 εκατ. ευρώ β) για το 2018 

προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 11,5 εκατ., απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα 

ποσού 27εκατ. ευρώ. 

 

**Περιλαμβάνονται για το 2019, έσοδο από ειδικά έργα-Πολυπόταμος ποσού 27,5 εκατ. ευρώ και έσοδα από ενοίκια 

οπτικών ινών ποσού 0,7 εκατ. ευρώ. 

 

*** Περιλαμβάνονται για α) το 2019 χρηματοοικονομικό έσοδο από ειδικά έργα-Πολυπόταμος  ποσού 4,1 εκατ. ευρώ 

και β) για το 2018 χρηματοοικονομικό έσοδο από ειδικά έργα-Πολυπόταμος ποσού 0,4 εκατ. ευρώ 

 

 


