
      
  

 

1Αναπαραγωγή από Δελτίο Τύπου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε1 
 

Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2017 έως 30 Σεπτεµβρίου 2017   
 

 
Βασικά στοιχεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  

 
§ Εξέλιξη κύριων χρηµατοοικονοµικών µεγεθών σύµφωνα µε τις 
εκτιµήσεις 

§ Καθαρά κέρδη 49,6 εκατ. ευρώ, έναντι 33,2 εκατ. ευρώ πέρυσι 
§ Κέρδη EBITDA 138 εκατ.ευρώ, από 125,9 εκατ. ευρώ πέρυσι 

 
Αθήνα, 20 Νοεµβρίου 2017 – Η ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών, κάτοχος του 51% των µετοχών της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε, ενηµέρωσε σήµερα για την πορεία των βασικών µεγεθών της Συγγενούς 
Εταιρείας, βάσει αντίστοιχης πληροφόρησης. Η ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών δεν δηµοσιεύει 
ανεξάρτητα οικονοµικά µεγέθη για το εννεάµηνο. Μοναδική πηγή εσόδων της Εταιρείας 
είναι το µέρισµα που εισπράττει, ενώ η συµµετοχή της στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ λογίζεται µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης. Τα λειτουργικά αποτελέσµατα της Εταιρείας για την περίοδο 
1/1/17-31/12/17 θα αντανακλούν τη συµµετοχή ύψους 51% στα κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. 
 
Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας, ανακοίνωσε 
επιλεγµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σύµφωνα µε τα ΔΠΧΠ για την περίοδο Ιανουαρίου-
Σεπτεµβρίου 2017.   
 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ 
Εκατ. Ευρώ 

1/1 - 
30/9/17 

1/1 - 
30/9/16 Μεταβολή 

Έσοδο Ενοικίου Συστήµατος 
Μεταφοράς  180.4  172.7  4.5% 
Συνολικά έσοδα 194.8  190.6 2.2%  
Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων & συνολικών 
αποσβέσεων  138.1   125.9  9.7%  
Ως % επί των εσόδων 70.9% 66.1% 4.8πµ  
Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών & επενδυτικών 
αποτελεσµάτων   90.2 77.7  16.0% 
Καθαρά κέρδη 49.6 33.2 49.4%  

 
 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ Ανάλυση εσόδων 
Εκατ. Ευρώ 

1/1 - 
30/9/17 

1/1 - 
30/9/16 Μεταβολή 

Έσοδο Ενοικίου Συστήµατος Μεταφοράς  180.4  172.7  4.5% 
Χρεώσεις εκκαθαρίσεων Διαχειριστή  1,239.9 847.8   
Αποδόσεις εκκαθαρίσεων Διαχειριστή -1,239.9  -847.8    
Λοιπές πωλήσεις:        
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   Έσοδα από εργολαβίες  3.9 4.4 -11.8% 
   Ληφθείσες συµµετοχές πελατών  1.2 3.4 -65.5% 
   Ενοίκιο οπτικών ινών   1.4 1.4 0.0% 
   Έσοδα από ανάκτηση Διοικητικών 
Δαπανών 0.5 0.6 -7.2% 

   Έσοδα Υποστήριξης Παγίων ΔΕΔΔΗΕ  7.4 8.0 -8.5% 

   Λοιπές Πωλήσεις  0.0 0.1 - 

Σύνολο  194.8 190.6  2.2%  
 

Πηγή: ΑΔΜΗΕ ΑΕ 
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Προοπτικές 
 
Η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ διατηρεί τις προηγούµενες προβλέψεις της για την πορεία των 
δραστηριοτήτων του Διαχειριστή και τα χρηµατοοικονοµικά του αποτελέσµατα. 
 
Η ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών είναι µέτοχος του 51% στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ και η συµµετοχή λογίζεται µε 
τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 
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ΑΔΜΗΕ ΑΕ- Συνοπτική επισκόπηση αποτελεσµάτων 
 

 
Η ακόλουθη περιληπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση και σύντοµη ανάλυση παρέχεται 
από τη Συγγενή Εταιρεία της ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών, ΑΔΜΗΕ ΑΕ, στο πλαίσιο των 
Ενδιάµεσων Συνοπτικών Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων για το εννεάµηνο που έληξε 
στις 30 Σεπτεµβρίου 2017, σύµφωνα µε τα ΔΠΧΠ: 
 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ 
Εκατ. Ευρώ 

1/1 - 
30/9/17 

1/1 - 
30/9/16 Μεταβολή 

Έσοδο Ενοικίου Συστήµατος 
Μεταφοράς  180.4  172.7  4.5% 
Συνολικά έσοδα 194.8  190.6 2.2%  
Λοιπά έσοδα  2.4 2.4 2.6% 
Αµοιβές προσωπικού -44.0 -44.3 -0.6% 
Λοιπά έξοδα -10.9  -16.3 -33.2%  
Εργολαβικό κόστος  -3.6 -4.2 -13.6% 
Σύνολο ανακλήσεων 
προβλέψεων   -0.6 -2.3 -75.9% 
Σύνολο λειτ. εξόδων προ 
Αποσβέσεων -59.1 -67.1 -11.9% 
Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 
& συνολικών αποσβέσεων  138.1 125.9  9.7%  
Ως % επί των εσόδων 70.9% 66.1% 4.8πµ  
Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών & επενδυτικών 
αποτελεσµάτων  90.2 77.7 16.0% 
Καθαρά κέρδη 49.6  33.2  49.4%  
Αγορά ενσώµατων και 
ασώµατων ακινητοποιήσεων 90.2 77.7 16.0% 
 30/9/17 31/12/16 Μεταβολή 
Καθαρός δανεισµός 242.7 204.0  18.9%  
Χρηµατικά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα τέλους περιόδου 252.3 294.1 -14.2% 

 Έσοδα εκκαθαρίσεων δεν παρουσιάζονται. Πηγή: ΑΔΜΗΕ ΑΕ 
 
Τα έσοδα για το εννεάµηνο του 2017 διαµορφώθηκαν στα 194,8 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 
2,2% σε σχέση µε τη αντίστοιχη περίοδο του περασµένου έτους λόγω της αύξησης του 
εσόδου ενοικίου συστήµατος µεταφοράς. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη σύγκριση ότι 
τα αποτελέσµατα γ’ τριµήνου του 2016 επηρεάστηκαν αρνητικά εξαιτίας της λογιστικής 
µεταχείρισης ενός έργου του Συστήµατος, γεγονός που είχε αρνητική επίπτωση ύψους 22 
εκατ. ευρώ, όπως έχει διευκρινίσει παλαιότερα η εταιρεία. 
 
Τα συνολικά κόστη εξαιρουµένων των αποσβέσεων υποχώρησαν κατά 11,9% κατά την 
εξεταζόµενη περίοδο και διαµορφώθηκαν στα 59 εκατ. ευρώ. Από την αρχή του έτους 
παρατηρείται σταθερή µείωση σε ποικίλες κατηγορίες δαπανών, εξαιρουµένων των δαπανών 
προσωπικού. Οι καθαρές προβλέψεις µετά τον συµψηφισµό των ανακλήσεων 
διαµορφώθηκαν σε 0,6 εκατ. ευρώ, έναντι 2,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 
περασµένου έτους.  
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Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) για την 
περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2017 ανήλθαν σε 138,1 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 9,7% 
σε ετήσια βάση, σε µια αναστροφή της πρόσφατης πτωτικής τάσης. Η αύξηση αντανακλά την 
αύξηση του εσόδου ενοικίου µεταφοράς και την µείωση διάφορων παραγόντων κόστους. Το 
περιθώριο EBITDA στο εννεάµηνο σηµείωσε άλµα στο 70,9%, µε αύξηση 4,8 ποσοστιαίων 
µονάδων από την αντίστοιχη περίοδο του 2016.  
 
Τα καθαρά κέρδη του ΑΔΜΗΕ διαµορφώθηκαν σε 49,6 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 49,4% σε 
σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2016, αντανακλώντας την αντίστοιχη αύξηση της 
λειτουργικής κερδοφορίας, τις συγκριτικά σταθερές αποσβέσεις, τα χαµηλότερα 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα, καθώς και τον χαµηλότερο  φορολογικό συντελεστή. 
 
Η νέα διοικητική οµάδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ανέλαβε καθήκοντα εντός του γ’ τριµήνου. Οι 
επενδύσεις στο εννεάµηνο κατέγραψαν οριακή αύξηση σε σχέση µε το α’ εξάµηνο, στα 48 
εκατ. ευρώ συνολικά, παραµένοντας σε χαµηλότερο επίπεδο σε σχέση µε την αντίστοιχη 
περίοδο του περασµένου έτους. Η διοίκηση είναι επικεντρωµένη στην ολοκλήρωση ενός 
συνολικό σχεδιασµού χρηµατοδότησης των νέων επενδύσεων και παράλληλα στην 
επιτάχυνση των νέων έργων στο Σύστηµα Μεταφοράς, µε τα πρώτα αποτελέσµατα να 
αναµένονται σύντοµα στις Κυκλάδες και τη Νότια Ελλάδα. 
 
Ο καθαρός δανεισµός αυξήθηκε στα 242,7 εκατ. ευρώ κατά την εξεταζόµενη περίοδο, κυρίως 
λογω της πληρωµής φόρων ύψους 57,1 εκατ. ευρώ και της καταβολής µερίσµατος ύψους 
92,9 εκατ. ευρώ εντός του 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαµβάνουν, 
µεταξύ άλλων, τη µεταβολή των οικονοµικών, χρηµατοοικονοµικών, επιχειρηµατικών ή άλλων 
συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς, συνιστάται στους αναγνώστες να µη βασιστούν στις δηλώσεις που 
αφορούν σε µελλοντικές εξελίξεις. 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 Συµµετοχών 
 

 
Η ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών είναι µέτοχος του ΑΔΜΗΕ µε ποσοστό 51%. Στο πλαίσιο του πλήρους 
ιδιοκτησιακού διαχωρισµού του ΑΔΜΗΕ, η µοναδική δραστηριότητα της ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών 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 είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Για περισσότερες 
πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.admieholding.gr  
 
 
Σχετικά µε τον ΑΔΜΗΕ 

 

 
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 του ΑΔΜΗΕ αποτελείται από γραµµές µεταφοράς µήκους 11.400 χιλιοµέτρων, εναέριες, 
υποβρύχιες και υπόγειες, καθώς και διεθνείς διασυνδέσεις µε την Ιταλία, την Αλβανία, την πΓΔΜ, 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). Το 2016, 
το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ µετέφερε 51 εκατοµµύρια µεγαβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
 
EBITDA = Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων + Συνολικές αποσβέσεις. 
 
 
 

Πληροφορίες:  

Τµήµα Σχέσεων µε Επενδυτές 

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

 
 
 

 


