ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1/1/2016 έως 31/12/2016

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα ΔΠΧΑ)
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε" . Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα:
AΡ.ΓΕΜΗ:
Αρµόδια Νοµαρχία:
Hµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):
Oρκωτός ελεγκτής λογιστής:
Eλεγκτική Εταιρία:
Tύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
∆ιεύθυνση διαδικτύου:
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

∆υρραχίου 89, Τ.Κ. 10443 Αθήνα
4001001000
Νοµαρχία Αθηνών

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Αθανάσιος Κορωνίδης
Ιωάννης Καµπούρης
Γώργιος Γεωργαντζής
Αικατερίνη Βάσιου
Φώτιος Νικολόπουλος

5/4/2017
Χαράλαµπος Συρούνης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 19071)
KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ
Γνώµη µε Θέµα Έµφασης

Πρόεδρος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

www.admie.gr

1.4 ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ TAMEIAKΩN POΩN ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ENEPΓHTIKO

31.12.2016

31.12.2015

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

1.583.880
36
33.449
41.635
829.280
72.134
294.085

1.597.698
128
39.981
876.228
46.945
188.433

2.854.499

2.749.414

38.444
859.625

38.444
975.513

898.069

1.013.957

145.000
443.823
353.127
1.014.480

126.000
350.714
364.150
894.593

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

1.956.430

1.735.457

ΣYNOΛO ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

2.854.499

2.749.414

ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας (α)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

01.01-31.12.2016

01.01-31.12.2015

Λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον/ μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις παγίων και ασώματων ακινητοποιήσεων
Αποσβέσεις συμμετοχών καταναλωτών και επιχορηγήσεων
Πιστωτικοί τόκοι
Λοιπές προβλέψεις
Ληφθέντα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού εντός μεταβατικής περιόδου απόσχισης
Μεταφορά παγίων στο εργολαβικό κόστος και διαγραφές
Υποαξία αποτίμησης παγίων
Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείων
Χρεωστικοί και λοιποί τόκοι
(Αύξηση)/μείωση σε:
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Αποθέματα
Αύξηση/(μείωση) σε:
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα
Πληρωμές φόρων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

54.108

61.931

69.361
(6.155)
(2.617)
7.266
9.182

69.458
(7.719)
(3.200)
25.052
8.669

32.654

186
34.106

51.656
14.461
(1.859)
(47.063)
36.513
(9.992)

2.284
9.267
(1.417)
(8.700)
31.217
-

207.514

221.135

2.617
80.611
(142.122)

3.200
17.806
(138.557)

Επενδυτικές δραστηριότητες

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ KATAΣTAΣHΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Είσπραξη τόκων
Είσπραξη επιχορηγήσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα / (ζηµίες)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα/ (ζηµίες) χρήσης µετά από φόρους

01.01-31.12.2016

01.01-31.12.2015

248.613
100.180
88.790
54.108
(2.673)
(2.498)

264.601
120.027
93.024
61.931
35.546
(14.584)

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

(58.894)

(117.552)

(27.023)
(17.773)
35.000
(33.172)

(29.107)
(34.987)
65.000
(34.360)
(33.454)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Αποπληρωμές δανεισμού
Μερίσματα πληρωτέα
Είσπραξη δανείου Ευρωπαϊκής τράπεζας
Πληρωμή τόκων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(42.968)

20.962

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)

105.652

-0,0695

0,9246

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

188.433

118.304

0,0000

0,0000

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

294.085

188.433

151.996

154.762

(5.171)

Κέρδη/ (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ KATAΣTAΣHΣ METABOΛΩN ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

70.129

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1.Οι λογιστικές αρχές του 2016 παρατίθενται στη σηµείωση 3 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και δεν έχουν διαφοροποιηθεί από αυτές τις 31/12/2015
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα)
Κέρδη/(ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα / (ζηµίες) χρήσης, µετά από φόρους

Κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον προηγουμένων χρήσεων
Λοιπά
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα)

εκτός από αυτές που αναφέρονται στη σηµείωση 3 της ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στις σηµείωσεις 3.3 και 3.4

31.12.2016

31.12.2015

των οικονοµικών καταστάσεων.

1.013.957
(2.673)
(2.498)
(92.944)
(17.773)

1.027.982
35.546
(14.584)
(34.987)

2. Ανάλυση για τις ανέλεγκτες χρήσεις της Eταιρείας παρατίθεται στη σηµείωση 10 των οικονοµικών καταστάσεων.

898.070

1.013.957

3. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
της εισηγµένης "∆ΕΗ ΑΕ" µε έδρα την Ελλάδα και ποσοστό συµµετοχής 100% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
4. Για τις πάσης φύσεως επιδικίες έχουν σχηµατισθεί επαρκείς προβλέψεις ανάλυση των οποίων παρατίθεται στην σηµείωση 23 των οικονοµικών καταστάσεων.
5. Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης η εταιρεία απασχολούσε 1.396 εργαζόµενους εκ των οποίων 5 είχαν αποσπαστεί σε υπηρεσίες του ∆ηµόσιου Τοµέα.
6. Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.
7. Τα ποσά των εσόδων και των εξόδων της εταιρείας από 01/01-31/12/2016 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων στις 31/12/2016
που προέκυψαν από συναλλαγές µε συνδεδεµένες εταιρείες (εταιρείες του οµίλου ∆ΕΗ ΑΕ) και µέλη της διοίκησης έχουν ως εξής:

01.01-31.12.2016

01.01-31.12.2015

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
ζ)

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

1.230.005
212.124
878.580
160.147
220
360
-

8. Για τη χρήση 2016 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την από 5 Απριλίου 2017 απόφασή του λόγω Καθαρών Ζηµιών Χρήσης, δεν πρότεινε προς το Εποπτικό Συµβούλιο
και την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας διανοµή µερίσµατος.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2017
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
A.ΚΟΡΩΝΙ∆ΗΣ

Α.Δ. Κ 00014786

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ι.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 036584

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ι. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ 166459

PRICEWATERHOUSECOOPERS ACCOUNTING A.E.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Γ.ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. AM 028304
Αρ.αδ. Α' τάξης 0008253

1.380.530
129.438
883.708
72.739
142
-

