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Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 31/12/2011 

 
 
 
 
Κχξηνη Μέηνρνη, 
 

Μεηά ηε ιήμε ηεο πξψηεο ρξήζεο, απφ 1.1.2011 έσο 31.12.2011, ηεο εηαηξείαο Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο Μεηαθνξάο 
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Α.Δ. («ΑΓΜΖΔ Α.Δ.» ή «ε εηαηξεία») σο αλψλπκεο εηαηξείαο, έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο ππνβάινπκε γηα 
έγθξηζε, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, ηηο αλαζεσξεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε απηή, κε ηα 
ζρφιηά καο επ’ απηψλ.  
 
Με βάζε ην άξζξν 134 ηνπ Ν.2190/1920, φπσο απηφο ηζρχεη ζήκεξα, ε ΑΓΜΖΔ A.E. ζπλέηαμε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
ηεο πξψηεο εηαηξηθήο ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), φπσο έρνπλ 
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο ΓΔΖ Α.Δ. («ΓΔΖ» ή «ε Μεηξηθή Δηαηξεία») ζηα πιαίζηα δηακφξθσζεο ηεο 
ζηξαηεγηθήο ηεο, ζρεηηθά κε ηελ νδεγία 2009/72/ΔΚ, πξνρψξεζε ζηε ιήςε ησλ αθφινπζσλ απνθάζεσλ: 

 

- Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2010, απνθάζηζε φηη ε πιενλεθηηθφηεξε ιχζε γηα ην δηαρσξηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Μεηαθνξάο 
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΓΔΖ ΑΔ  είλαη ε δεκηνπξγία Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή 
Μεηαθνξάο (ΗΣΟ) ζχκθσλα κε ην θεθάιαην V ηεο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ. 

 

- Σνλ Οθηψβξην 2010, απνθάζηζε ηε κεηαβίβαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, πνπ 
αθνξνχζαλ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Μεηαθνξάο, ζηελ θαηά 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΓΔΖ Σειεπηθνηλσλίεο» (ηεο νπνίαο 
ην θαηαζηαηηθφ ηξνπνπνηήζεθε αλαιφγσο). Δλέθξηλε επίζεο ηε κεηαβίβαζε ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο πνπ ππάγνληαλ ιεηηνπξγηθά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο 
θαη ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο. 

 

- Σν Γεθέκβξην 2010, (α) απνθάζηζε ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο ψζηε ην πξνζσπηθφ ησλ κνλάδσλ πνπ απαξηίδνπλ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε θαη ηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία λα πεξηέιζνπλ, λα εληαρζνχλ θαη λα κεηαβηβαζηνχλ, αληίζηνηρα ζηελ 100% ζπγαηξηθή ηεο «ΓΔΖ 
Σειεπηθνηλσλίεο» (β) φξηζε ηελ 01.01.2011 σο εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο απνγξαθήο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ 
εηζθεξφκελνπ θιάδνπ ηεο Μεηαθνξάο ζηελ πξναλαθεξζείζα ζπγαηξηθή θαη (γ) απνθάζηζε ηε ζχγθιεζε Έθηαθηεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο κε ζέκα ηελ έγθξηζε ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ ζε θαηά 100% ζπγαηξηθή ηεο.  

 
ηηο  30 Γεθεκβξίνπ 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο ΓΔΖ φπνπ απνθαζίζηεθε ε 
θαη’ αξράο κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ηηο νπνίεο αζθνχζε ε Γεληθή 
Γηεχζπλζε Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ ζηελ θαηά 100% ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία «ΓΔΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» (ηεο νπνίαο ην 
Καηαζηαηηθφ  ηξνπνπνηήζεθε αλαιφγσο), ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή  Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, θαη ε 
έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  
 
ηηο 22 Απγνχζηνπ 2011 δεκνζηεχζεθε ν Νφκνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
(ΤΠΔΚΑ)  «Γηα ηε Λεηηνπξγία Δλεξγεηαθψλ Αγνξψλ Ζιεθηξηζκνχ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ γηα Έξεπλα, παξαγσγή θαη δίθηπα 
κεηαθνξάο Τδξνγνλαλζξάθσλ θαη άιιεο ξπζκίζεηο» (Ν.4001/2011, ΦΔΚ Α 179/22.08.2011), ελζσκαηψλνληαο ζην Δζληθφ 
Γίθαην ηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ 2009/72/ΔΚ θαη 2009/73/ΔΚ.  
 
Μέζσ ηνπ Ν.4001/2011, αλαηίζεηαη ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ε δηαρείξηζε ηνπ ΔΜΖΔ ε νπνία νξγαλψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί σο 
Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο Μεηαθνξάο (κνληέιν ITO - Independent Transmission Operator) θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 
2009/72/EK θαη ηδίσο ηνπ Κεθαιαίνπ V απηήο, κέζσ κεηαβίβαζεο ζηελ ΑΓΜΖΔ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηαρείξηζεο, 
ιεηηνπξγίαο, αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΔΜΖΔ. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ εηζθνξάο ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. κε ηε κνξθή 
ηεο απφζρηζεο: 
 
- ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο 

ηεο ΓΔΖ («Κιάδνο Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ»).  
 
- φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΓΔΜΖΔ Α.Δ. εθηφο απφ: 
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o ηε ιεηηνπξγία ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο - ιεηηνπξγία ηνπ «Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ» ή 

«ΖΔΠ» ε νπνία ζα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλεμάξηεηε εηαηξεία «Λεηηνπξγφο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΛΑΓΖΔ)», 
θαη, 

 
o ηελ δξαζηεξηφηεηα ζχλαςεο θαη πιεξσκήο ζπκβάζεσλ πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 12 ηνπ Ν.3468/2006 πνπ παξάγνληαη απφ εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ ή ΤΘΤΑ εθφζνλ νη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζπλδένληαη ζην χζηεκα είηε απ’ επζείαο είηε κέζσ ηνπ Γηθηχνπ.  

 
Ζ  ΑΓΜΖΔ Α.Δ. πξνβαίλεη ζε θάζε αλαγθαία ελέξγεηα, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ρνξήγεζε πηζηνπνίεζήο ηεο σο Αλεμάξηεηνπ 
Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 3 Μαξηίνπ 2012, ελψ, κέρξη ηελ πηζηνπνίεζή ηεο αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 
Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΜΖΔ δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. Τ.Α.Γ5/ΖΛ/Β/Φ1/7705/25.4.2001 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο.  
 
Ο θάθεινο πηζηνπνίεζεο θαηαηέζεθε ζηε ΡΑΔ ζηηο 11.04.2012.. 
 
 
 
Απόζρηζε θιάδνπ Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΗ θαη εηζθνξάο ηνπ ζηελ θαηά 100%  ζπγαηξηθή ηεο ΑΓΜΗΔ Α.Δ. 
 
Βάζεη ηνπ Ν.4001/2011, ε Μεηξηθή Δηαηξεία ΓΔΖ πξνρψξεζε εληφο ηνπ 2011 ζην λνκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ δηαρσξηζκφ ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο Μεηαθνξάο απφ ηηο ινηπέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο κέζσ ηεο απφζρηζεο θαη εηζθνξάο ηεο ζηελ θαηά 100% 
ζπγαηξηθή ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην άξζξν 98 ηνπ Ν.4001/2011 πξνέβιεπε φηη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε 
ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Ν.4001/2011, ε ΓΔΖ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζην λνκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ δηαρσξηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο 
ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ ηηο ινηπέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, κε ηελ εηζθνξά ηνπ 
θιάδνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο ζηε ζπγαηξηθή ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ.. Ζ σο άλσ εηζθνξά πξαγκαηνπνηείηαη κε 
απφζρηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, ησλ άξζξσλ 68 έσο 79 ηνπ Κ.Ν.2190/1920, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 1 
έσο 5 ηνπ Ν.2166/1993, ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΔΖ, ηα νπνία ππάγνληαη ιεηηνπξγηθά ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ θαη ηδίσο ησλ παγίσλ πνπ απνηεινχλ ην χζηεκα Μεηαθνξάο 
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, φπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηε ινγηζηηθή θαηάζηαζε απφζρηζεο. Ζ απφζρηζε ηνπ θιάδνπ πνπ 
εηζθέξεηαη, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηα άξζξα 1 έσο 
θαη 5 ηνπ Ν.2166/1993, κε ζπγθεθξηκέλεο παξεθθιίζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ινγηζηηθά, θνξνινγηθά, νηθνλνκηθά, λνκηθά θαη 
ξπζκηζηηθά ζέκαηα. Ζ απφζρηζε νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ 2011. 
 
 
Απόζρηζε δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΓΔΜΗΔ Α.Δ. θαη εηζθνξάο ηνπο ζηελ ΑΓΜΗΔ Α.Δ. 
 
Βάζεη ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Ν.4001/2011, ε ΓΔΜΖΔ Α.Δ. πξνρψξεζε ζηελ έλαξμε εληφο ηνπ 2011 ηεο απφζρηζεο θαη 
εηζθνξάο ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην άξζξν 99 ηνπ Ν.4001/2011 
πξνέβιεπε φηη εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λφκνπ απηνχ,  ε ΓΔΜΖΔ Α.Δ. κεηαθέξεη ζηελ 
ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε, ιεηηνπξγία, αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε 
ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, πνπ αζθεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληίζηνηρσλ παγίσλ, θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο  
ΓΔΜΖΔ Α.Δ. πνπ απαζρνιείηαη ζηηο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζπληζηνχλ ηνλ Κιάδν Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ.. 
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ε πξνζεζκία ηξηψλ κελψλ νινθιήξσζεο 
ηεο απφζρηζεο κπνξεί λα παξαηαζεί γηα πεξαηηέξσ έμη κήλεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κεηαθέξνληαη είλαη (α) ε 
δξαζηεξηφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, (β) ε δξαζηεξηφηεηα αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο, (γ) ε δξαζηεξηφηεηα ηεο εθθαζάξηζεο ησλ απνθιίζεσλ, (δ) ε δξαζηεξηφηεηα εκπνξηθψλ θαη ξπζκηδφκελσλ 
ζεκάησλ εμαηξνπκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πεξίπησζεο (ζ΄) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4001/2011 θαη 
(ε) ε δξαζηεξηφηεηα ησλ κεηξήζεσλ. Ζ σο άλσ εηζθνξά ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ. πξαγκαηνπνηείηαη κε απφζρηζε, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4001/2011, ησλ άξζξσλ 68 έσο 79 ηνπ Κ.Ν.2190/1920, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 1 έσο 5 ηνπ Ν.2166/1993 
ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ., πνπ ππάγνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 1, κε 
ζπγθεθξηκέλεο παξεθθιίζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ινγηζηηθά, θνξνινγηθά, νηθνλνκηθά, λνκηθά θαη ξπζκηζηηθά ζέκαηα. Ζ απφζρηζε 
νινθιεξψζεθε ηππηθά ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2012.  
 
 
Δκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο ΑΓΜΗΔ Α.Δ. κε ηε ΓΔΗ  
 
Ο Ν.4001/2011 αλαθνξηθά κε ηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. κε ηεο ΓΔΖ αλαθέξεη ηα αθφινπζα: 
 

 Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ.  επηηξέπεηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο ζηε ΓΔΖ θαη ζηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο, εθφζνλ ε 
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ δελ νδεγεί ζε δηαθξίζεηο εηο βάξνο άιισλ ρξεζηψλ ηνπ πζηήκαηνο, δηαηίζεηαη ζε φινπο 
ηνπο ρξήζηεο ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, θαη δελ πεξηνξίδεη, ζηξεβιψλεη ή παξεκπνδίδεη ηνλ αληαγσληζκφ 
θαηά ηελ παξαγσγή ή πξνκήζεηα, θαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο παξνρήο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ έρνπλ 
πξνεγνπκέλσο εγθξηζεί απφ ηε ΡΑΔ. Με ηελ επηθχιαμε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε 
ππνβνιήο αηηήκαηνο ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ., νη κέηνρνη ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. νθείινπλ λα ηεο παξέρνπλ ηνπο θαηάιιεινπο 
νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηνπ πζηήκαηνο, θαζψο θαη γηα κειινληηθά 
επελδπηηθά ζρέδηα. Σα αηηήκαηα ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. θνηλνπνηνχληαη θαη ζηε ΡΑΔ. 
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 Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. απέρεη απφ θάζε ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί ζχγρπζε, κε ηελ ηαπηφηεηα, ηηο αλαθνηλψζεηο, ηα 
ζήκαηα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, φζνλ αθνξά ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα ηεο ΓΔΖ ή άιιεο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ 
επηρείξεζεο. Δπίζεο, απαγνξεχεηαη λα κνηξάδεηαη ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ή εμνπιηζκφ, ρψξνπο θαη ζπζηήκαηα 
αζθαιείαο κε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε αζθεί δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θπζηθνχ 
αεξίνπ, ή άιιεο ζπλδεδεκέλεο κε απηέο επηρεηξήζεηο, θαη ηδίσο κε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ΓΔΖ. ην ίδην πιαίζην, δελ 
επηηξέπεηαη ε απφ θνηλνχ αλάζεζε θαη ρξήζε ππεξεζηψλ απφ κέξνπο ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. θαη ηεο ΓΔΖ, ελψ νη Δηήζηνη 
Λνγαξηαζκνί ηεο απαγνξεχεηαη λα ειέγρνληαη απφ ηνλ Σαθηηθφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή πνπ ειέγρεη ηνπο εηήζηνπο 
ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ ή άιιεο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ, επηρείξεζεο. 

 
 

Αλεμαξηεζία ηεο ΑΓΜΗΔ Α.Δ.  

 
ρεηηθά κε ην ζέκα ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ., ν Ν.4001/2011 αλαθέξεη ηα αθφινπζα: 
 

 Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. δηαζέηεη νπζηαζηηθέο εμνπζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηε ΓΔΖ ηδίσο φζνλ αθνξά ηνπο 
πφξνπο πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε ή αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο, θαη έρεη ηελ εμνπζία λα αληιεί 
θεθάιαηα ζηελ ρξεκαηαγνξά, ηδίσο κέζσ δαλεηζκνχ θαη αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο. Δπίζεο, δηαζθαιίδεη φηη δηαζέηεη 
επαξθείο πφξνπο γηα ηελ εχξπζκε δηελέξγεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο κεηαθνξάο, θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη 
δηαηήξεζε ελφο επαξθνχο, απνηειεζκαηηθνχ, αζθαινχο θαη νηθνλνκηθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο. 

 

 Σπρφλ ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο ΓΔΖ πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ ή 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απαγνξεχεηαη λα απνθηήζνπλ άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ.. Ζ απφθηεζε 
ζπκκεηνρήο ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ.απφ νπνηαδήπνηε άιιε επηρείξεζε πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή Φπζηθνχ Αεξίνπ δελ επηηξέπεηαη λα ζπλεπάγεηαη ηελ απφθηεζε ηνπ Διέγρνπ απφ ηηο 
επηρεηξήζεηο απηέο ή ηελ άζθεζε νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο άκεζα ή έκκεζα επί ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ.. ΖΑΓΜΖΔ Α.Δ.δελ 
έρεη νχηε άκεζε νχηε έκκεζε ζπκκεηνρή ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 
πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ νχηε ιακβάλεη κεξίζκαηα ή άιιν νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηηο 
επηρεηξήζεηο απηέο. 

 

 Ζ ζπλνιηθή νξγάλσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ., δηαζθαιίδνπλ ηελ 
νπζηαζηηθή αλεμαξηεζία θαη εηδηθφηεξα, ε ΓΔΖ απαγνξεχεηαη ηδίσο λα νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 
ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ζην πιαίζην ηεο αληαγσληζηηθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζε ζρέζε κε ηηο θαζεκεξηλέο 
δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ΔΜΖΔ, θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 
ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ δεθαεηνχο Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ηνπ ΔΜΖΔ. 

 

 Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. δελ πξνβαίλεη ζε δηαθξίζεηο θαηά δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ ή θνξέσλ θαη δελ πεξηνξίδεη, ζηξεβιψλεη ή 
παξεκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζηελ παξαγσγή ή ηελ πξνκήζεηα ηδίσο πξνο φθεινο ησλ 
πλδεδεκέλσλ κε απηήλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 Όιεο νη εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεξψλ ηεο ΓΔΖ θαη ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ., ζα πξέπεη λα 
ελαξκνλίδνληαη κε ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ. Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ηεξεί ιεπηνκεξή 
αξρεία ησλ σο άλσ εκπνξηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ θαη ηα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο ΡΑΔ θαηφπηλ αηηήζεσο ηεο 
ηειεπηαίαο. 

 

 Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηε ΡΑΔ φιεο ηηο εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο κε ηε ΓΔΖ θαη 
ελεκεξψλεη ηε ΡΑΔ γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα κειινληηθά επελδπηηθά ζρέδηα ή/θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ησλ παξφλησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ πζηήκαηνο. 

 

 Ζ ΓΔΖ απέρεη απφ θάζε πξάμε πνπ επεξεάδεη ηε ζπκκφξθσζε ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνπλ νη 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4001/2011 ε εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ δελ εμαξηάηαη κε θαλέλαλ ηξφπν απφ απηήλ. 

 
 
Αξκνδηόηεηεο θαη ζύλζεζε ηνπ Δπνπηηθνύ πκβνπιίνπ  
 
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. δηαζέηεη Δπνπηηθφ πκβνχιην ππεχζπλν γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε 
ζηελ αμία ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ θαη εηδηθφηεξα απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ ζρεδίνπ ρξεκαηνδφηεζεο, 
ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ δαλεηζκνχ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. θαη ην χςνο ησλ κεξηζκάησλ πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο. 
ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ δελ εκπίπηνπλ νη θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ., ηδίσο φζνλ 
αθνξά ηε ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ΔΜΖΔ, θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ δεθαεηνχο 
Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ηνπ ΔΜΖΔ. 
 
Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ επηά κέιε θαη ζπγθξνηείηαη απφ πξφζσπα κε εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ηνλ ηνκέα ηεο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηα νπνία δηνξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. σο εμήο: (α) ηέζζεξα 
κέιε πξνηείλνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ., (β) δχν κέιε πξνηείλνληαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, (γ) έλα κέινο 
εθ ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ..  
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ηηο 24/02/2012 νξίζηεθαλ ηα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ ΡΑΔ κε ηελ Απφθαζή ηεο 55/2011 ελέθξηλε ηε ζχλζεζε 
ηνπ Έπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ Ν.4001/2011 φζνλ αθνξά ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο 
αλεμαξηεζίαο. 
 
 
Πξόγξακκα ζπκκόξθσζεο θαη ππεύζπλνο ζπκκόξθσζεο 
 
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο σο Γηαρεηξηζηήο ηνπ ΔΜΖΔ θαηαξηίδεη θαη εθηειεί πξφγξακκα 
ζπκκφξθσζεο ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη πξνθεηκέλνπ λα απνθιείεηαη ε δηαθξηηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 
λα δηαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ην ελ ιφγσ πξφγξακκα. ην πξφγξακκα 
ζπκκφξθσζεο θαζνξίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ησλ ππαιιήισλ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. γηα ηελ επίηεπμε ησλ ελ ιφγσ 
ζηφρσλ. Σν πξφγξακκα απηφ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΡΑΔ. Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΡΑΔ, ε 
ζπκκφξθσζε πξνο ην πξφγξακκα ππφθεηηαη ζηνλ αλεμάξηεην έιεγρν ηνπ Τπεχζπλνπ πκκφξθσζεο. 
 
Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο δηνξίδεηαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην, κε ηελ επηθχιαμε ηεο έγθξηζεο ηεο ΡΑΔ θαη κπνξεί λα 
είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. Ζ ΡΑΔ δχλαηαη λα αξλεζεί ηελ έγθξηζε ηνπ Τπεχζπλνπ πκκφξθσζεο κφλν γηα ιφγνπο 
έιιεηςεο αλεμαξηεζίαο ή επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο. Οη παξάγξαθνη 2 σο θαη 9 ηνπ άξζξνπ 105 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνλ 
Τπεχζπλν πκκφξθσζεο. 
 
Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο είλαη αξκφδηνο γηα (α) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκφξθσζεο, 
(β) ηελ εθπφλεζε εηήζηαο έθζεζεο ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπκκφξθσζεο θαη ηελ ππνβνιή ηεο ζηε ΡΑΔ, (γ) ηελ ππνβνιή έθζεζεο ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην θαη ηελ έθδνζε ζπζηάζεσλ 
ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ, (δ) ηελ θνηλνπνίεζε πξνο ηε ΡΑΔ θάζε νπζηαζηηθήο 
παξάβαζεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκφξθσζεο, θαη (ε) ηελ ππνβνιή έθζεζεο ζηε ΡΑΔ γηα φιεο ηηο 
εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο ΓΔΖ θαη ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ.. Δπίζεο, ζην Ν.4001/2011 πξνζδηνξίδνληαη θαη ηα 
θαζήθνληα ηνπ Τπεχζπλνπ πκκφξθσζεο. 
 
Με ηελ ππ’ αξηζκ 5/29.2.2012 ηνπ επνπηηθνχ ζπκβνπιίνπ νξίζηεθε ν Τπεχζπλνο πκκφθσζεο. 
 
 
Αλάπηπμε ηνπ ΔΜΗΔ θαη εμνπζία ιήςεο απνθάζεσλ 
 
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. θαηαζέηεη έσο ηελ 31ε Μαξηίνπ εθάζηνπ έηνπο ζηε ΡΑΔ, θαηφπηλ πξνεγνχκελεο δηαβνχιεπζεο κε φινπο 
ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, δεθαεηέο Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ηνπ ΔΜΖΔ, ην νπνίν αθνξά ηελ πεξίνδν κε έλαξμε ηελ 1 
Ηαλνπαξίνπ ηνπ ακέζσο επφκελνπ έηνπο θαη βαζίδεηαη ζηελ πθηζηάκελε θαη ηελ πξνβιεπφκελε πξνζθνξά θαη δήηεζε. Σν 
Πξφγξακκα πεξηέρεη απνηειεζκαηηθά κέηξα κε ζηφρν λα δηαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα ηνπ πζηήκαηνο θαη ε αζθάιεηα ηνπ 
εθνδηαζκνχ. 
 
πγθεθξηκέλα, ην δεθαεηέο Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ηνπ ΔΜΖΔ (α) πξνζδηνξίδεη ηηο θπξηφηεξεο ππνδνκέο κεηαθνξάο πνπ 
πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ ή λα αλαβαζκηζηνχλ θαηά ηα επφκελα δέθα (10) έηε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
απαξαίηεησλ ππνδνκψλ γηα ηε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ, (β) πεξηέρεη φιεο ηηο επελδχζεηο πνπ ήδε έρνπλ πεξηιεθζεί ζε 
πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο θαη πξνζδηνξίδεη ηηο λέεο επελδχζεηο ησλ νπνίσλ ε έλαξμε πινπνίεζεο πξνβιέπεηαη 
κέζα ζηελ επφκελε ηξηεηία, (γ) παξέρεη ηερλννηθνλνκηθή αλάιπζε ζθνπηκφηεηαο γηα ηα ζεκαληηθά έξγα κεηαθνξάο ηνπ β΄ 
αλσηέξσ, ηδίσο απηά πνπ αθνξνχλ δηεζλείο δηαζπλδέζεηο θαη δηαζπλδέζεηο λήζσλ κε ην χζηεκα Μεηαθνξάο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο, εθηηκψκελσλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ησλ ππφςε έξγσλ. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ε ΡΑΔ, ζην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο δηαπηζηψλεη φηη ε ΑΓΜΖΔ Α.Δ. δελ δηαζθαιίδεη ηελ πινπνίεζε 
ησλ επελδχζεσλ πνπ ζχκθσλα κε ην δεθαεηέο Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ηνπ πζηήκαηνο πξνγξακκαηίδεηαη λα εθηειεζζνχλ 
εληφο ηξηψλ εηψλ, εθηφο εάλ ε θαζπζηέξεζε απηή νθείιεηαη ζε αηηίεο πνπ εθθεχγνπλ ηεο δπλαηφηεηαο ειέγρνπ ηεο, ε ΡΑΔ 
ιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα αθφινπζα κέηξα: (α) επηβάιιεη ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. λα εθηειέζεη ηηο ελ ιφγσ επελδχζεηο, (β) 
νξγαλψλεη αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηηο ελ ιφγσ επελδχζεηο θαη (γ) ππνρξεψλεη ηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. λα πξνβεί ζε αχμεζε 
θεθαιαίνπ πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη απαξαίηεηεο επελδχζεηο, επηηξέπνληαο ζε αλεμάξηεηνπο επελδπηέο λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζην εηαηξηθφ θεθάιαην. ε πεξίπησζε πνπ ε ΡΑΔ θάλεη ρξήζε ησλ εμνπζηψλ ηεο δπλάκεη ηνπ β΄ αλσηέξσ, 
κπνξεί λα ππνρξεψζεη ηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. λα δερζεί έλα ή πεξηζζφηεξα απφ (α) ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο απφ 
νπνηνλδήπνηε ηξίην, (β) ρξεκαηνδφηεζε θαη θαηαζθεπή ηεο επέλδπζεο απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην, (γ) λα αλαιάβεη ηελ 
εξγνιαβία γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηεο επέλδπζεο, ή (δ) λα αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ 
πάγησλ ζηνηρείσλ ηεο επέλδπζεο. 
 
 
εκαληηθά  ζηνηρεία έηνπο 2011       

 

 Σα ζπλνιηθά έζνδα ηεο εηαηξείαο γηα ην 2011 αλήιζαλ ζε 320,8 εθ. €. 

 Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ δηαθηλήζεθε κέζσ ησλ δηθηχσλ ηεο εηαηξείαο αλήιζε ζε 55.819Gwh. 

 Οη ακνηβέο πξνζσπηθνχ κεηά  θαη ηηο κεηψζεηο πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ 3833/10, 3845/10 θαη 
4024/11 αλήιζαλ ζε 90,7εθ.€, εθ ησλ νπνίσλ ην πνζφ ησλ 26,8εθ. € αληηζηνηρεί ζηηο επελδχζεηο θαη 63,9 εθ € ζηελ 
εθκεηάιιεπζε. 
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 Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ηέινο ηνπ 2011 έθηαζε ηα 1.369 άηνκα.  

 Σα θέξδε πξν ηφθσλ, θφξσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ ζε 233,3 εθ. € . 

 Σν πεξηζψξην EBITDA αλήιζε ζε 72,7 %. 

 Σα θαζαξά θέξδε αλήιζαλ ζε 117,6 εθ. €. 

 Σν πεξηζψξην θέξδνπο ππνινγίδεηαη ζε 36,7 %. 

 
Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή  
 
Γηα ηε ρξήζε 2011 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε ηελ απφ 28 Μαξηίνπ 2012 απφθαζή ηνπ πξφηεηλε πξνο ην Δπνπηηθφ 
πκβνχιην θαη ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο εηαηξείαο ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο, δεδνκέλεο ηεο 
αβεβαηφηεηαο σο πξνο ην χςνο ησλ εζφδσλ έηνπο 2012 θαη ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κε ελζσκάησζε 
αθφκε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πνπ εηζθέξνληαη απφ ηε ΛΑΓΖΔ ΑΔ καδί κε ηε γεληθφηεξε αβεβαηφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 
πεξηβάιινληνο. 
 
Σελ 9 Μαίνπ 2012 ην Δπνπηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε ηε δηαλνκή ηνπ θαηά λφκν ειαρίζηνπ κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε 2011. 
Ωο εθ ηνχηνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο αλαζεψξεζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ελζσκάησζε ζε απηέο ηελ 
αλσηέξσ απφθαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ γηα δηαλνκή θαηά λφκν ειαρίζηνπ κεξίζκαηνο, ήηνη πνζφ 39.089 ρηι €.  
 
Δμέιημε ηνπ ρξένπο   
 
Σν θαζαξφ ρξένο δηακνξθψζεθε ζε 493,3 εθ. €. Καηά ζπλέπεηα ν ιφγνο ηνπ θαζαξνχ ρξένπο πξνο ηελ θαζαξή ζέζε ηελ 
31.12.2011 αλήιζε ζε 0,57. 
 
 
Δμέιημε δξαζηεξηνηήησλ θαη  Δπελδπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο  
 

Οη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ.   αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ Δπξψ 79,4 εθαη.  
Σα θπξηφηεξα έξγα αθνξνχλ ηελ νινθιήξσζε: 

- ηνπ ΚΤΣ Λαγθαδά,  

- ηνπ GIS 150 kV ζηνλ Αζεξηλφιαθν Κξήηεο,  

- ηεο ΓΜ 400 kV ΚΤΣ Λαγθαδά – Ακχληαην, 

- ηεο ΓΜ 150 kV ΚΤΣ Λαγθαδά – Κηιθίο θαη ηεο επέθηαζεο ηνπ Τ/ Πάηξα ΗΗΗ. 
 
Δπίζεο, 

- ηελ ζπλέρηζε εξγαζηψλ ζην ΚΤΣ Νέαο άληαο,  

- ηεο ΓΜ 400 kV Αιηβέξη – χζηεκα,  

- ηνπ ΚΤΣ Αιηβεξίνπ θαη  
 
Καη ηέινο, 

- ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ζην ΚΤΣ Μεγαιφπνιεο θαη ηηο θαισδηαθέο ΓΜ 150 kV ζηελ πεξηνρή Θεζζαινλίθεο. 
 
 
Πξννπηηθέο γηα ην 2012. 
 
Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ.   γηα ην 2012, εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην Φεβξνπάξην 2012.  Σα βαζηθά 
νηθνλνκηθά κεγέζε πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ σο αθνινχζσο: 

- πλνιηθά Έζνδα        271,0 εθ. € 

- EBITDA                     193,6 εθ. € 

- Κέξδε πξν θφξσλ    104,2 εθ. €  

- Πεξηζψξην EBITDA     71,5% 
 
 
Κπξηόηεξνη θίλδπλνη  - Αβεβαηόηεηεο. 
 
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο  επεξεάδνληαη απφ δηάθνξα είδε θηλδχλσλ. Δηδηθφηεξα:  
 
Κίλδπλνο επηηνθίνπ: Ο θχξηνο θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαρείξηζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ εζηηάδεηαη ζηα 
απνηειέζκαηα θαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο, σο ζπλέπεηα ησλ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ,  
 
Κίλδπλνο ηηκήο εκπνξεπκάησλ: Οη ηηκέο ησλ θπξηφηεξσλ πξψησλ πιψλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία ηφζν γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ  πζηήκαηνο, φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ, θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο εκπνξεπκάησλ θαη έρνπλ 
σο απνηέιεζκα ηελ έθζεζε ηεο εηαηξείαο  ζην θίλδπλν δηαθχκαλζεο ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ. 
 
Πηζησηηθόο Κίλδπλνο: Γηα ηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ε εηαηξεία εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν. Παξάιιεια  ε 
γεληθφηεξε νηθνλνκηθή ζπγθπξία επεξεάδεη αξλεηηθά ηε ξεπζηφηεηα ιφγσ δπζρεξεηψλ πιεξσκήο απφ πειάηεο. ηα πιαίζηα 
απηά ε εηαηξεία εθαξκφδεη πνιηηηθή εμαζθάιηζεο ησλ εζφδσλ κέζσ πξνθαηαβνιψλ ή εγγπήζεσλ. 
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Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο: Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε γηα επαξθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε ιεηηνπξγία θαη 
αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο. Ζ εηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ 
ησλ ηακηαθψλ ηνπ ξνψλ, θαη δξα θαηάιιεια κέζσ ηεο εμαζθάιηζεο  θαηά ην δπλαηφλ επαξθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ θαη 
ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, επηδηψθνληαο ηαπηφρξνλα ηελ επηκήθπλζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ ρξένπο ηνπ θαη ηε 
δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο.  
 
Κίλδπλνο από ηελ έιιεηςε αζθάιηζεο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ: Ζ εηαηξεία δελ αζθαιίδεη ηα πάγηα 
πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία ελ λειηοσργία, κε απνηέιεζκα κηα ελδερφκελε ζεκαληηθή δεκία ζηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία λα 
έρεη αληίζηνηρε επίπησζε ζηελ θεξδνθνξία ηεο, δεδνκέλνπ φηη, απηαζθαιίδεηαη. Γελ αζθαιίδνληαη επίζεο ηα απνζέκαηα 
πιηθψλ – αληαιιαθηηθψλ, θαζψο θαη νη θίλδπλνη αζηηθήο επζχλεο. Ζ εηαηξεία εμεηάδεη ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ επηινγήο 
αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαη επζπλψλ ηεο έλαληη ηξίησλ.  
 
Κίλδπλνο Πηζηνιεπηηθήο αμηνιόγεζεο: Μεηά ηελ επέιεπζε ηεο δηεζλνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο, νη Γηεζλείο Οίθνη 
Αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ, εθαξκφδνπλ απζηεξφηεξα θξηηήξηα ζε φ,ηη αθνξά ηελ 
πηζηνπνίεζε επάξθεηαο ξεπζηφηεηαο, κε απνηέιεζκα θαη αλ αθφκε κηα εηαηξεία έρεη εμαζθαιίζεη, κεηαμχ άιισλ, έλα 
αμηφπηζην πξφγξακκα θάιπςεο ησλ θεθαιαηαθψλ ηεο αλαγθψλ, λα αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν ππνβάζκηζεο ηεο 
πηζηνιεπηηθήο ηεο ηθαλφηεηαο εάλ δελ πιεξνί ηα λέα, απζηεξφηεξα απηά θξηηήξηα.  
 
Ρπζκηζηηθόο θίλδπλνο: Δλδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή/θαη ζπκπιεξψζεηο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, πνπ δηέπεη ηελ αγνξά 
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ηφζν θαη’ εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ ηεο Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο φζν θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ 
πξνβιέςεσλ ηνπ Μλεκνλίνπ πνπ ππεγξάθε κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο ΔKT, κπνξνχλ λα έρνπλ 
ζεκαληηθή επίπησζε ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο.  
 
Κίλδπλνο από εθθξεκνδηθίεο: Ζ εηαηξεία είλαη ελαγφκελε ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ εθθξεκνδηθηψλ, ε αξλεηηθή έθβαζε ησλ 
νπνίσλ κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηα νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα. 
 
Κίλδπλνο από ηξνπνπνίεζε θνξνινγηθώλ θαη άιισλ ξπζκίζεσλ: Δλδερφκελε ηξνπνπνίεζε θνξνινγηθψλ θαη άιισλ 

ξπζκίζεσλ , κπνξεί λα έρεη επίπησζε ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο.  
 
Κίλδπλνο από ξπζκηδόκελεο απνδόζεηο ηεο δξαζηεξηόηεηαο: Οη ξπζκηδφκελεο απνδφζεηο ησλ επελδχζεσλ ηνπ 
πζηήκαηνο κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ θεξδνθνξία ηεο εηαηξείαο εάλ δελ θαιχπηνπλ ηελ εχινγε απφδνζε ησλ 
ζρεηηθψλ ππελδεδπκέλσλ θεθαιαίσλ. 
 
Η εηαηξεία ππόθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο λόκνπο θαη ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 
επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα: Δθφζνλ ην Διιεληθφ Γεκφζην, σο θχξηνο κέηνρνο, ζα θαηέρεη ην 51% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο ΓΔΖ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, εΑΓΜΖΔ Α.Δ., ζα ζπλερίζεη λα ζεσξείηαη σο πξνο νξηζκέλνπο ηνκείο εηαηξεία 
ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ ηνκέα. πλεπψο νη ιεηηνπξγίεο ηεο ζα ζπλερίζνπλ λα ππφθεηληαη ζε λφκνπο θαη δηαηάμεηο πνπ 
εθαξκφδνληαη ζε εηαηξείεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ ηνκέα θαη επεξεάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα 
απηέο πνπ αθνξνχλ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ακνηβέο, αλψηαην φξην ακνηβψλ, πξνζιήςεηο θαη απνιχζεηο 
πξνζσπηθνχ ή ηηο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ. Οη ελ ιφγσ λφκνη θαη δηαηάμεηο, ηδηαίηεξα ζηα πιαίζηα ηεο ζεκεξηλήο νηθνλνκηθήο 
ζπγθπξίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ελδέρεηαη λα πεξηνξίζνπλ ηε ιεηηνπξγηθή ηεο επειημία θαη 
λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα Οηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα. Ηδίσο ε εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ 
Ν.3833/2010 θαη ηνπ Ν.4024/2011 ελδέρεηαη λα έρεη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. 
εκεηψλεηαη φηη, ε εηαηξεία δελ  έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο ή δηαηήξεζεο έκπεηξσλ ζηειερψλ, ελψ ε απψιεηα 
εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ κπνξεί λα έρεη δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηε δπλαηφηεηά ηεο λα θαηαξηίζεη θαη λα εθαξκφζεη ηε 
ζηξαηεγηθή ηεο.  
 
 
εκαληηθέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  
 
Σα ππφινηπα (απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο) κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 2010 έρνπλ σο εμήο: 
 
 31 Γεθεκβξίνπ 2011  31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 Απαηηήζεηο  (Τπνρξεώζεηο)  Απαηηήζεηο  (Τπνρξεώζεηο) 

ΓΔΖ Α.Δ. -  (198)  -  (198) 

ΛΑΓΖΔ Α.Δ. 94.390  -  -  - 

ΓΔΖ Αλαλεψζηκεο Α.Δ. 175  (20)  -  - 

 94.565  (218)  -  (198) 

 
Οη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 2010 έρνπλ σο εμήο: 
 
 2011  2010 

 Σηκνινγήζεηο 

πξνο 

 Σηκνινγήζεηο 

από 

 Σηκνινγήζεηο 

πξνο 

 Σηκνινγήζεηο  

από 

ΓΔΖ Α.Δ. -  -  -  (37) 
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ΛΑΓΖΔ Α.Δ.        

 - Δλνίθην ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο 300.450  -  -  - 

 - Παξαρψξεζε πξνζσπηθνχ 8.647  -  -  - 

 ΓΔΖ Αλαλεψζηκεο Α.Δ. -  -  -  - 

 309.097  -  -  (37) 

 
Οη απαηηήζεηο απφ θαη ππνρξεψζεηο πξνο ηε ΓΔΖ Αλαλεψζηκεο Α.Δ. αλαιήθζεθαλ εληφο ηνπ 2011 κέζσ ηεο απφζρηζεο θαη 
εηζθνξάο ηνπ θιάδνπ Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ. Δπίζεο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο αλσηέξσ πίλαθεο ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο 
ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ απφ ηελ απφζρηζε θαη εηζθνξά ηνπ θιάδνπ Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ ζηελ εηαηξεία (ζεκείσζε 4) ην 
νπνίν αλήιζε ζε €37.216, εθ ηνπ νπνίνπ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ήηαλ αθφκε απαηηεηφ απφ ηε ΓΔΖ ην πνζφ ησλ €13.216 
(ζεκείσζε 18). 
 
Ακνηβέο Γηνίθεζεο 
 
Οη ακνηβέο ησλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 αλήιζαλ ζε €123 (2010: ΜΖΓΔΝ). Σν 
πνζφ απηφ πεξηιακβάλεη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο αιιά δελ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε βάζε ην 
ηηκνιφγην ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΖ. Δπίζεο, ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο δελ έιαβαλ θακία ακνηβή 
εληφο ηνπ 2011 θαη ηνπ 2010, ελψ ην επνπηηθφ ζπκβνχιην ζπζηήζεθε εληφο ηνπ 2012. 

 

ΒΔΒΑΗΧΖ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ 
 

Βεβαηψλεηαη φηη ε παξνχζα Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο «Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο 
Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Α.Δ.» πξνο ηελ Σαθηηθή γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο (ε νπνία απνηειείηαη απφ 7 
ζειίδεο) πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 43

α
 θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 θαη ην πεξηερφκελφ 

ηεο είλαη ζπλεπέο κε ηηο αλαζεσξεκέλεο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 
ζπληαγκέλεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο φπσο απηά έρνπλ 
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 
 

 

ΔΡΝΣ & ΓΗΑΝΓΚ (ΔΛΛΑ) 
ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΗΣΔ 

11ν ΥΛΜ. ΔΘΝΗΚΖ ΟΓΟΤ  
ΑΘΖΝΩΝ ΛΑΜΗΑ 144 51 

ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΖ 
Α.Μ. ΟΔΛ 107 

 

 

Αζήλα, 24 Μαίνπ 2012 
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ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ
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ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ 
 
 
 
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο 
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ  
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 
 
Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 
 
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο 
ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, 
κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, 
θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο 
πιεξνθνξίεο. 
 
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
 
Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ 
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε 
θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 
 
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 
 
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ 
έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα 
απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη 
δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 
 
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά 
κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο 
βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο 
αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε 
δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε 
ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ 
έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο 
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη 
αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 
ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 
 
Γλώκε 
 
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε 
νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε 
θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 
Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ 
 
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ 
ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.  
 
Ζ παξνχζα εθδφζεθε ζε αληηθαηάζηαζε ηεο απφ 28 Μαξηίνπ 2012 έθζεζεο ειέγρνπ επί ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ιφγσ αλαζεψξεζήο ηνπο 
πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζεί ε απφθαζε ηνπ Δπνπηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ ηεο 9 Μαίνπ 2012 γηα 
δηαλνκή ηνπ θαηά λφκν ειαρίζηνπ κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ρξήζεσο ζε αληίζεζε κε ηελ κέρξη ηφηε 
πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ γηα κε δηαλνκή κεξίζκαηνο.  
 

Μεηακφξθσζε, 24 Μαίνπ 2011 
 

 
ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΗΣΔ Α.Δ. 

11Ο ρικ. Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ Λακίαο 
144 51 Μεηακφξθσζε 

Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 107 
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ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ  
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 

 
 

Αλαζεσξεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
31 Γεθεκβξίνπ 2011 

 
ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα  
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί   
από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

 
 

 
 
 
 
Οη ζπλεκκέλεο αλαζεσξεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο είλαη απηέο πνπ εγθξίζεθαλ από ην Γηνηθεηηθό 
πκβνύιην ηεο Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Α.Δ. ζηηο  24 Ματνπ 2012 θαη 
έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεύζπλζε www.admie.gr. 
 
 
 

 

http://www.admie.gr/
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ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 
 ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑH ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  
 ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 
 (ε ρηιηάδεο Δπξψ) 
  

  εκ.  

  
1/1-31/12 

2011 

  
1/1-31/12 

2010 

ΠΧΛΖΔΗ:       
   Πσιήζεηο  6  302.025   
   Λνηπέο πσιήζεηο  6  18.788  - 

    320.813  - 

ΔΞΟΓΑ:       
   Ακνηβέο πξνζσπηθνχ  7  70.765  - 
   Απνζβέζεηο    8  55.375  - 
   Τιηθά θαη αλαιψζηκα     5.906  - 
   Παξνρέο ηξίησλ      2.127  37 
   Ακνηβέο ηξίησλ      4.622  66 
   Φφξνη – ηέιε    2.078  1 
   Πξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο   25  (5.489)  - 
   Πξνβιέςεηο απνκείσζεο αμίαο πιηθψλ  16  (78)  - 
   Λνηπέο πξνβιέςεηο  18  932  - 
   Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  9  24.805  - 
   Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα  10  (20)  (1) 
   Λνηπά έμνδα / (έζνδα), θαζαξά  11  6.602  5 

    167.625  108 

       
ΚΔΡΓΖ / (ΕΖΜΗΔ) ΥΡΖΖ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ     153.188  (108) 
       
Φφξνο εηζνδήκαηνο   12  (35.627)  (4) 
       

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ / (ΕΖΜΗΔ) ΥΡΖΖ    117.561  (112) 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 
 ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑH ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

 ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 
  (ε ρηιηάδεο Δπξψ) 
 

 

 
1/1-31/12 

2011 

  
1/1-31/12 

2010 

    
ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ / (ΕΖΜΗΔ) ΥΡΖΖ 117.561  (112) 

    
Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα / (δεκίεο)    
    
- Αλαπξνζαξκνγή παγίσλ -  - 
- Δπίδξαζε θφξνπ -  - 

 -  - 

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα / (δεκίεο) ρξήζεο, κεηά από θόξνπο 
 

117.561 
  

(112) 

    

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ρξήζεο κεηά από θόξνπο 
 

117.561 
  

(112) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 
 ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 

 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 
 (ε ρηιηάδεο Δπξψ) 

 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ  εκ.  31/12/2011  31/12/2010 
       
Με Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό:       
   Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  13  1.678.310  - 
   Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο   14  112  - 
   Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο  12  -  6 
     ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ     1.678.422  6 
       
Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό:       
   Απνζέκαηα    16  52.825  - 
   Δκπνξηθέο απαηηήζεηο    17  94.390  - 
   Λνηπέο απαηηήζεηο   18  35.813  8.703 
   Υξεκαηηθά δηαζέζηκα    19  21.609  376 
      ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ     204.637  9.079 
       
      ύλνιν ελεξγεηηθνύ     1.883.059  9.085 

       
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ        
       
Ίδηα θεθάιαηα:       
   Μεηνρηθφ θεθάιαην   20  36.366  4.441 
   Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ   21  9.930  4.052 
   Τπεξαμία αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ   13  742.711  - 
   Απνηειέζκαηα εηο λέν     64.282  394 
      ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ       853.289  8.887 
       
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο:       
   Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο    23  421.592  - 
   Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ   24  12.921  - 
   Πξνβιέςεηο   25  17.385  - 
   Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο  12  260.388  - 
   πκκεηνρέο θαηαλαισηψλ θαη επηρνξεγήζεηο   26  136.023  - 
      ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ       848.309  - 
       
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο:       
   Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο     27  48.978  198 
   Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξoπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ   23  93.319  - 
   Φφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο    26.174  - 
   Γεδνπιεπκέλεο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο   28  12.990  - 
      ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ     181.461  198 
       
ύλνιν παζεηηθνύ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ      1.883.059  9.085 

       



 

 18 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 
 ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ  
ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 

 (ε ρηιηάδεο Δπξψ) 

 

 

 
Μεηνρηθό 
θεθάιαην 

Σαθηηθό 
Απνζεκαηηθό 

Τπεξαμία 
αλαπξνζαξκνγήο 

παγίσλ 
Απνηειέζκαηα 

εηο λέν 

ύλνιν 
ηδίσλ 

θεθαιαίσλ 

      
1 Ηαλνπαξίνπ 2010 4.441 4.052 - 506 8.999 

      
- Καζαξά θέξδε ρξήζεο  - - - (112) (112) 
      

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα 
πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο - - - 394 8.887 
      

31 Γεθεκβξίνπ 2010 4.441 4.052 - 394 8.887 

      
- Καζαξά θέξδε ρξήζεο - - - 117.561 117.561 
      

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα / 
(δεκίεο) πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο - - - 117.955 126.448 
      
- Δηζθνξά θιάδνπ Μεηαθνξάο απφ ΓΔΖ (ζεκ.4) 31.925 - 737.300 (43.693) 725.532 
- Λνηπέο θηλήζεηο (ζεκείσζε 4 θαη 13) - - 5.411 (4.102) 1.309 
- ρεκαηηζκφο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ - 5.878 - (5.878) - 

31 Γεθεκβξίνπ 2011 36.366 9.930 742.711 64.282 853.289 
 
Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 
 ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 

 ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 
 (ε ρηιηάδεο Δπξψ) 

  

   
 

εκ.  
1/1-31/12 

2011 
 1/1-31/12 

2010 

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζη/ηεο       
 Κέξδε/ (Εεκίεο) πξν θφξσλ     153.188  (108) 
 Πξνζαξκνγέο γηα:       
  Απνζβέζεηο παγίσλ θαη αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ    60.239  - 
  Απνζβέζεηο ζπκκεηνρψλ θαη επηρνξεγήζεσλ     (4.864)  - 
  Πηζησηηθνί ηφθνη    (20)  - 
  Λνηπέο πξνβιέςεηο    (5.545)  - 

  
Λεθζέληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ εληφο 
κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ απφζρηζεο  

  
 

 
3.222  

 

  Απφζπξζε ελζψκαησλ παγίσλ θαη ινγηζκηθνχ    885  - 
  Απφζβεζε εμφδσλ ζχλαςεο δαλείσλ    803  - 
  Υξεσζηηθνί θαη ινηπνί ηφθνη    24.149  - 

  
Λεηηνπξγηθό θέξδνο πξν  
κεηαβνιώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

  
 

 
232.057  

 
- 

  (Αχμεζε)/κείσζε ζε:        
  Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο    55.632  - 
  Λνηπέο απαηηήζεηο    (33.760)  - 
  Απνζέκαηα    3.836  - 
  Αχμεζε/(κείσζε) ζε:       
  Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο    41.637  39 
  Λνηπέο ππνρξεψζεηο θαη δεδνπιεπκέλα έμνδα    6.294  - 

Καζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζ/ηεο     305.696  (69) 

         
Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο       
  Δίζπξαμε ηφθσλ     20  - 
  Αγνξά ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ     (79.397)  - 

Καζαξέο ηακεηαθέο εθξνέο από επελδπηηθέο δξαζη/ηεο    (79.377)  - 

         
Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο       
  Απνπιεξσκέο καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ    (179.107)  - 
  Έμνδα ζχλαςεο δαλείσλ    (564)  - 
  Πιεξσκή ηφθσλ     (25.415)  - 

Καζαξέο ηακεηαθέο εθξνέο από ρξεκαη/θέο δξαζη/ηεο    (205.086)  - 

         
Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ    21.233  (69) 
Υξεκαηηθά δηαζέζηκα, έλαξμεο ρξήζεο     376  445 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα, ηέινπο ρξήζεο     21.609  376 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 



ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 
ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ  
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 
 
(ε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
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1. ΤΣΑΖ, ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
Ζ Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Α.Δ. («ΑΓΜΖΔ Α.Δ.» ή «ε εηαηξεία») είλαη κία 
αλψλπκε εηαηξεία ε νπνία ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα ην 2000 ε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ 
δίθαην.  
 
θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη λα αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ Κπξίνπ θαη Γηαρεηξηζηή ηνπ 
Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο («ΔΜΖΔ») φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4001/2011. Δηδηθφηεξα, ζθνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη ε ιεηηνπξγία, εθκεηάιιεπζε, ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ 
ΔΜΖΔ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν εθνδηαζκφο ηεο ρψξαο κε ειεθηξηθήο ελέξγεηα, κε ηξφπν επαξθή, αζθαιή, 
απνδνηηθφ θαη αμηφπηζην. ηα πιαίζηα ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ, ε εηαηξεία εθηειεί ηα θαζήθνληα θαη ιεηηνπξγεί 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ησλ θεθαιαίσλ Α έσο Γ ηνπ Σέηαξηνπ Μέξνπο ηνπ Ν.4001/2011, θαη ησλ 
πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ θαη ηδίσο ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΜΖΔ θαη ηεο άδεηαο 
δηαρείξηζεο ηνπ ΔΜΖΔ πνπ ηεο ρνξεγείηαη. 
 
Ζ έδξα ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. βξίζθεηαη ζηελ νδφ Γπξξαρίνπ 89 θαη Κεθηζνχ, 104-43, Αζήλα, Διιάδα, ελψ ε δηάξθεηά 
ηεο έρεη νξηζηεί έσο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2100. Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ε εηαηξεία απαζρνινχζε 1.369 
εξγαδφκελνπο εθ ησλ νπνίσλ 13 είραλ απνζπαζηεί ζε ππεξεζίεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη νη 9 εμ΄ απηψλ, 
κηζζνδνηήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία, ην ζπλνιηθφ θφζηνο κηζζνδνζίαο ησλ νπνίσλ αλήιζε ζε €332 θαη 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 
 

Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο αλήθε ζηελ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ Α.Δ. 
(«ΓΔΖ» ή «ε Μεηξηθή Δηαηξεία»). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ.  
 
 
2. ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ   
 
Μεηαβνιή ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  
 
ηηο 2 Απγνχζηνπ 2011 ςεθίζζεθε απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ ν Νφκνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΤΠΔΚΑ)  «Γηα ηε Λεηηνπξγία Δλεξγεηαθψλ Αγνξψλ Ζιεθηξηζκνχ θαη Φπζηθνχ 
Αεξίνπ γηα Έξεπλα, παξαγσγή θαη δίθηπα κεηαθνξάο Τδξνγνλαλζξάθσλ θαη άιιεο ξπζκίζεηο» (Ν.4001/2011), 
ελζσκαηψλνληαο ζην Δζληθφ Γίθαην ηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ 2009/72/ΔΚ θαη 2009/73/ΔΚ. Μέζσ ηνπ 
Ν.4001/2011, αλαηίζεηαη ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ε δηαρείξηζε ηνπ ΔΜΖΔ ε νπνία νξγαλψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί σο 
Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο Μεηαθνξάο (κνληέιν ITO - Independent Transmission Operator) θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο 
Οδεγίαο 2009/72/EK θαη ηδίσο ηνπ Κεθαιαίνπ V απηήο, κέζσ κεηαβίβαζεο ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηαρείξηζεο, ιεηηνπξγίαο, αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΔΜΖΔ. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη 
κέζσ εηζθνξάο ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. κε ηε κνξθή ηεο απφζρηζεο: 
 

 ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 
Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ («Κιάδνο Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ»).  

 

 φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΓΔΜΖΔ Α.Δ. εθηφο απφ: 
 
o ηε ιεηηνπξγία ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο - ιεηηνπξγία ηνπ «Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ» ή «ΖΔΠ» ε νπνία ζα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλεμάξηεηε εηαηξεία «Λεηηνπξγφο Αγνξάο 
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΛΑΓΖΔ)», θαη, 

 
o ηελ δξαζηεξηφηεηα ζχλαςεο θαη πιεξσκήο ζπκβάζεσλ πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 12 ηνπ Ν.3468/2006 πνπ παξάγνληαη απφ εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ ή ΤΘΤΑ 
εθφζνλ νη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζπλδένληαη ζην χζηεκα είηε απ’ επζείαο είηε 
κέζσ ηνπ Γηθηχνπ.  

 
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. πξνβαίλεη ζε θάζε αλαγθαία ελέξγεηα, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ρνξήγεζε πηζηνπνίεζήο ηνπ σο 
Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 3 Μαξηίνπ 2012, ελψ, κέρξη ηελ πηζηνπνίεζή ηεο 
αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΜΖΔ δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. Τ.Α.Γ5/ΖΛ/Β/Φ1/7705/25.4.2001 
απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. Ο θάθεινο πηζηνπνίεζεο πξφθεηηαη λα θαηαηεζεί ζηε ΡΑΔ εληφο ηνπ 
Απξηιίνπ  2012. 
 
Απόζρηζε θιάδνπ Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΗ θαη εηζθνξάο ηνπ ζηελ θαηά 100%  ζπγαηξηθή ηεο ΑΓΜΗΔ Α.Δ. 
 
Βάζεη ηνπ Ν.4001/2011, ε Μεηξηθή Δηαηξεία ΓΔΖ πξνρψξεζε εληφο ηνπ 2011 ζην λνκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ 
δηαρσξηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο Μεηαθνξάο απφ ηηο ινηπέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο κέζσ ηεο απφζρηζεο θαη 
εηζθνξάο ηεο ζηελ θαηά 100% ζπγαηξηθή ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ..  



ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 
ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ  
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2.  ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ (ζπλέρεηα) 

 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην άξζξν 98 ηνπ Ν.4001/2011 πξνέβιεπε φηη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ 
Ν.4001/2011, ε ΓΔΖ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζην λνκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ δηαρσξηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 
δηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ ηηο ινηπέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, κε ηελ εηζθνξά 
ηνπ θιάδνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο ζηε ζπγαηξηθή ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ.. Ζ σο άλσ εηζθνξά 
πξαγκαηνπνηείηαη κε απφζρηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, ησλ άξζξσλ 68 έσο 79 ηνπ 
Κ.Ν.2190/1920, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 1 έσο 5 ηνπ Ν.2166/1993, ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 
ΓΔΖ, ηα νπνία ππάγνληαη ιεηηνπξγηθά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ θαη ηδίσο 
ησλ παγίσλ πνπ απνηεινχλ ην χζηεκα Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, φπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηε 
ινγηζηηθή θαηάζηαζε απφζρηζεο. Ζ απφζρηζε ηνπ θιάδνπ πνπ εηζθέξεηαη, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηα άξζξα 1 έσο θαη 5 ηνπ Ν.2166/1993, κε 
ζπγθεθξηκέλεο παξεθθιίζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ινγηζηηθά, θνξνινγηθά, νηθνλνκηθά, λνκηθά θαη ξπζκηζηηθά ζέκαηα. Ζ 
απφζρηζε νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ 2011 (ζεκείσζε 4). 
 

Απόζρηζε δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΓΔΜΗΔ Α.Δ. θαη εηζθνξάο ηνπο ζηελ ΑΓΜΗΔ Α.Δ. 
 
Βάζεη ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Ν.4001/2011, ε ΓΔΜΖΔ Α.Δ. πξνρψξεζε ζηελ έλαξμε εληφο ηνπ 2011 ηεο απφζρηζεο 
θαη εηζθνξάο ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην άξζξν 99 ηνπ 
Ν.4001/2011 πξνέβιεπε φηη εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λφκνπ απηνχ, ΓΔΜΖΔ 
Α.Δ. κεηαθέξεη ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε, 
ιεηηνπξγία, αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, πνπ αζθεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
αληίζηνηρσλ παγίσλ, θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΓΔΜΖΔ Α.Δ. πνπ απαζρνιείηαη ζηηο ελ ιφγσ 
δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζπληζηνχλ ηνλ Κιάδν Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ.. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ε πξνζεζκία ηξηψλ κελψλ νινθιήξσζεο ηεο απφζρηζεο 
κπνξεί λα παξαηαζεί γηα πεξαηηέξσ έμη κήλεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κεηαθέξνληαη είλαη (α) ε δξαζηεξηφηεηα ηεο 
ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, (β) ε δξαζηεξηφηεηα αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, (γ) ε 
δξαζηεξηφηεηα ηεο εθθαζάξηζεο ησλ απνθιίζεσλ, (δ) ε δξαζηεξηφηεηα εκπνξηθψλ θαη ξπζκηδφκελσλ ζεκάησλ 
εμαηξνπκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πεξίπησζεο (ζ΄) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4001/2011 θαη 
(ε) ε δξαζηεξηφηεηα ησλ κεηξήζεσλ. Ζ σο άλσ εηζθνξά ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ. πξαγκαηνπνηείηαη κε απφζρηζε, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4001/2011, ησλ άξζξσλ 68 έσο 79 ηνπ Κ.Ν.2190/1920, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 1 
έσο 5 ηνπ Ν.2166/1993 ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ., πνπ ππάγνληαη ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 1, κε ζπγθεθξηκέλεο παξεθθιίζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ινγηζηηθά, θνξνινγηθά, 
νηθνλνκηθά, λνκηθά θαη ξπζκηζηηθά ζέκαηα. Ζ απφζρηζε νινθιεξψζεθε ηππηθά ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2012 
(ζεκείσζε 5).  
 
Δκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο ΑΓΜΗΔ Α.Δ. κε ηε ΓΔΗ  
 
Ο Ν.4001/2011 αλαθνξηθά κε ηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. κε ηεο ΓΔΖ αλαθέξεη ηα αθφινπζα: 
 

 Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ΑΔ επηηξέπεηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο ζηε ΓΔΖ θαη ζηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο, 
εθφζνλ ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ δελ νδεγεί ζε δηαθξίζεηο εηο βάξνο άιισλ ρξεζηψλ ηνπ 
πζηήκαηνο, δηαηίζεηαη ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, θαη δελ πεξηνξίδεη, 
ζηξεβιψλεη ή παξεκπνδίδεη ηνλ αληαγσληζκφ θαηά ηελ παξαγσγή ή πξνκήζεηα, θαη νη φξνη θαη νη 
πξνυπνζέζεηο παξνρήο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ έρνπλ πξνεγνπκέλσο εγθξηζεί απφ ηε ΡΑΔ. Με ηελ 
επηθχιαμε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήκαηνο ηεο ΑΓΜΖΔ 
Α.Δ., νη κέηνρνη ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. νθείινπλ λα ηεο παξέρνπλ ηνπο θαηάιιεινπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηνπ πζηήκαηνο, θαζψο θαη γηα κειινληηθά επελδπηηθά ζρέδηα. Σα 
αηηήκαηα ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. θνηλνπνηνχληαη θαη ζηε ΡΑΔ. 

 

 Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. απέρεη απφ θάζε ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί ζχγρπζε, κε ηελ ηαπηφηεηα, ηηο 
αλαθνηλψζεηο, ηα ζήκαηα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, φζνλ αθνξά ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα ηεο ΓΔΖ ή άιιεο 
ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρείξεζεο. Δπίζεο, απαγνξεχεηαη λα κνηξάδεηαη ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ή 
εμνπιηζκφ, ρψξνπο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο κε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε αζθεί δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο 
ή πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θπζηθνχ αεξίνπ, ή άιιεο ζπλδεδεκέλεο κε απηέο επηρεηξήζεηο, θαη ηδίσο 
κε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ΓΔΖ. ην ίδην πιαίζην, δελ επηηξέπεηαη ε απφ θνηλνχ αλάζεζε θαη ρξήζε 
ππεξεζηψλ απφ κέξνπο ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. θαη ηεο ΓΔΖ, ελψ νη Δηήζηνη Λνγαξηαζκνί ηεο απαγνξεχεηαη λα 
ειέγρνληαη απφ ηνλ Σαθηηθφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή πνπ ειέγρεη ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ ή 
άιιεο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ, επηρείξεζεο. 

 
Αλεμαξηεζία ηεο ΑΓΜΗΔ Α.Δ.  

 
Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ., ν Ν.4001/2011 αλαθέξεη ηα αθφινπζα: 



ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 
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2.  ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ (ζπλέρεηα) 

 

 Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. δηαζέηεη νπζηαζηηθέο εμνπζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηε ΓΔΖ ηδίσο φζνλ αθνξά 
ηνπο πφξνπο πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε ή αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο, θαη έρεη ηελ 
εμνπζία λα αληιεί θεθάιαηα ζηελ ρξεκαηαγνξά, ηδίσο κέζσ δαλεηζκνχ θαη αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο. 
Δπίζεο, δηαζθαιίδεη φηη δηαζέηεη επαξθείο πφξνπο γηα ηελ εχξπζκε δηελέξγεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 
κεηαθνξάο, θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ελφο επαξθνχο, απνηειεζκαηηθνχ, αζθαινχο θαη 
νηθνλνκηθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο. 

 

 Σπρφλ ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο ΓΔΖ πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο θπζηθνχ 
αεξίνπ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απαγνξεχεηαη λα απνθηήζνπλ άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ.. 
Ζ απφθηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ απφ νπνηαδήπνηε άιιε επηρείξεζε πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηεο 
παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή Φπζηθνχ Αεξίνπ δελ επηηξέπεηαη λα ζπλεπάγεηαη ηελ 
απφθηεζε ηνπ Διέγρνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο ή ηελ άζθεζε νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο άκεζα ή έκκεζα 
επί ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ.. Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. δελ έρεη νχηε άκεζε νχηε έκκεζε ζπκκεηνρή ζε επηρεηξήζεηο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη Φπζηθνχ 
Αεξίνπ νχηε ιακβάλεη κεξίζκαηα ή άιιν νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο. 

 

 Ζ ζπλνιηθή νξγάλσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ., 
δηαζθαιίδνπλ ηελ νπζηαζηηθή αλεμαξηεζία θαη εηδηθφηεξα, ε ΓΔΖ απαγνξεχεηαη ηδίσο λα νξίδεη άκεζα ή 
έκκεζα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ζην πιαίζην ηεο αληαγσληζηηθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζε 
ζρέζε κε ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ΔΜΖΔ, θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ δεθαεηνχο Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ηνπ 
ΔΜΖΔ. 

 

 Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. δελ πξνβαίλεη ζε δηαθξίζεηο θαηά δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ ή θνξέσλ θαη δελ πεξηνξίδεη, 
ζηξεβιψλεη ή παξεκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζηελ παξαγσγή ή ηελ πξνκήζεηα 
ηδίσο πξνο φθεινο ησλ πλδεδεκέλσλ κε απηήλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 Όιεο νη εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεξψλ ηεο ΓΔΖ θαη ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ., ζα πξέπεη λα 
ελαξκνλίδνληαη κε ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ. Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ηεξεί 
ιεπηνκεξή αξρεία ησλ σο άλσ εκπνξηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ θαη ηα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο ΡΑΔ 
θαηφπηλ αηηήζεσο ηεο ηειεπηαίαο. 

 

 Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηε ΡΑΔ φιεο ηηο εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο κε ηε ΓΔΖ 
θαη ελεκεξψλεη ηε ΡΑΔ γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα κειινληηθά επελδπηηθά ζρέδηα 
ή/θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παξφλησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ πζηήκαηνο. 

 

 Ζ ΓΔΖ απέρεη απφ θάζε πξάμε πνπ επεξεάδεη ηε ζπκκφξθσζε ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4001/2011 ε εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ δελ εμαξηάηαη κε θαλέλαλ ηξφπν απφ απηήλ. 

 
Αξκνδηόηεηεο θαη ζύλζεζε ηνπ Δπνπηηθνύ πκβνπιίνπ  
 
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. δηαζέηεη Δπνπηηθφ πκβνχιην ππεχζπλν γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή 
επίπησζε ζηελ αμία ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ θαη εηδηθφηεξα απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ ζρεδίνπ 
ρξεκαηνδφηεζεο, ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ δαλεηζκνχ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. θαη ην χςνο ησλ κεξηζκάησλ πνπ 
δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο. ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ δελ εκπίπηνπλ νη θαζεκεξηλέο 
ιεηηνπξγίεο ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ., ηδίσο φζνλ αθνξά ηε ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ΔΜΖΔ, θαζψο θαη 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ δεθαεηνχο Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ηνπ ΔΜΖΔ. 
 
Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ επηά κέιε θαη ζπγθξνηείηαη απφ πξφζσπα κε εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ηνλ 
ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηα νπνία δηνξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. σο 
εμήο: (α) ηέζζεξα κέιε πξνηείλνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ., (β) δχν κέιε πξνηείλνληαη απφ ην 
Διιεληθφ Γεκφζην, (γ) έλα κέινο εθ ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ..  
 
Πξόγξακκα ζπκκόξθσζεο θαη ππεύζπλνο ζπκκόξθσζεο 
 
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο σο Γηαρεηξηζηήο ηνπ ΔΜΖΔ θαηαξηίδεη θαη εθηειεί πξφγξακκα 
ζπκκφξθσζεο ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη πξνθεηκέλνπ λα απνθιείεηαη ε δηαθξηηηθή 
ζπκπεξηθνξά θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ην ελ ιφγσ 
πξφγξακκα. ην πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο θαζνξίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ησλ ππαιιήισλ ηεο 
ΑΓΜΖΔ Α.Δ. γηα ηελ επίηεπμε ησλ ελ ιφγσ ζηφρσλ. Σν πξφγξακκα απηφ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΡΑΔ. Τπφ 
ηελ επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΡΑΔ, ε ζπκκφξθσζε πξνο ην πξφγξακκα ππφθεηηαη ζηνλ αλεμάξηεην 
έιεγρν ηνπ Τπεχζπλνπ πκκφξθσζεο. 
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2. ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ (ζπλέρεηα) 

Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο δηνξίδεηαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην, κε ηελ επηθχιαμε ηεο έγθξηζεο ηεο ΡΑΔ θαη 
κπνξεί λα είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. Ζ ΡΑΔ δχλαηαη λα αξλεζεί ηελ έγθξηζε ηνπ Τπεχζπλνπ πκκφξθσζεο 
κφλν γηα ιφγνπο έιιεηςεο αλεμαξηεζίαο ή επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο. Οη παξάγξαθνη 2 σο θαη 9 ηνπ άξζξνπ 105 
εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνλ Τπεχζπλν πκκφξθσζεο. 
 
Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο είλαη αξκφδηνο γηα (α) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπκκφξθσζεο, (β) ηελ εθπφλεζε εηήζηαο έθζεζεο ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκφξθσζεο θαη ηελ ππνβνιή ηεο ζηε ΡΑΔ, (γ) ηελ ππνβνιή έθζεζεο ζην 
Δπνπηηθφ πκβνχιην θαη ηελ έθδνζε ζπζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ, 
(δ) ηελ θνηλνπνίεζε πξνο ηε ΡΑΔ θάζε νπζηαζηηθήο παξάβαζεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπκκφξθσζεο, θαη (ε) ηελ ππνβνιή έθζεζεο ζηε ΡΑΔ γηα φιεο ηηο εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο 
ΓΔΖ θαη ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ.. Δπίζεο, ζην Ν.4001/2011 πξνζδηνξίδνληαη θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Τπεχζπλνπ 
πκκφξθσζεο. 
 
Αλάπηπμε ηνπ ΔΜΗΔ θαη εμνπζία ιήςεο απνθάζεσλ 

 
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. θαηαζέηεη έσο ηελ 31ε Μαξηίνπ εθάζηνπ έηνπο ζηε ΡΑΔ, θαηφπηλ πξνεγνχκελεο δηαβνχιεπζεο κε 
φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, δεθαεηέο Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ηνπ ΔΜΖΔ, ην νπνίν αθνξά ηελ πεξίνδν κε 
έλαξμε ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ ακέζσο επφκελνπ έηνπο θαη βαζίδεηαη ζηελ πθηζηάκελε θαη ηελ πξνβιεπφκελε 
πξνζθνξά θαη δήηεζε. Σν Πξφγξακκα πεξηέρεη απνηειεζκαηηθά κέηξα κε ζηφρν λα δηαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα ηνπ 
πζηήκαηνο θαη ε αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ. 
 
πγθεθξηκέλα, ην δεθαεηέο Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ηνπ ΔΜΖΔ (α) πξνζδηνξίδεη ηηο θπξηφηεξεο ππνδνκέο 
κεηαθνξάο πνπ πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ ή λα αλαβαζκηζηνχλ θαηά ηα επφκελα δέθα (10) έηε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ γηα ηε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ, (β) πεξηέρεη φιεο ηηο 
επελδχζεηο πνπ ήδε έρνπλ πεξηιεθζεί ζε πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο θαη πξνζδηνξίδεη ηηο λέεο 
επελδχζεηο ησλ νπνίσλ ε έλαξμε πινπνίεζεο πξνβιέπεηαη κέζα ζηελ επφκελε ηξηεηία, (γ) παξέρεη 
ηερλννηθνλνκηθή αλάιπζε ζθνπηκφηεηαο γηα ηα ζεκαληηθά έξγα κεηαθνξάο ηνπ β΄ αλσηέξσ, ηδίσο απηά πνπ 
αθνξνχλ δηεζλείο δηαζπλδέζεηο θαη δηαζπλδέζεηο λήζσλ κε ην χζηεκα Μεηαθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο, εθηηκψκελσλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδπηηθψλ 
ζρεδίσλ ησλ ππφςε έξγσλ. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ε ΡΑΔ, ζην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο δηαπηζηψλεη φηη ε ΑΓΜΖΔ Α.Δ. δελ δηαζθαιίδεη ηελ 
πινπνίεζε ησλ επελδχζεσλ πνπ ζχκθσλα κε ην δεθαεηέο Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ηνπ πζηήκαηνο 
πξνγξακκαηίδεηαη λα εθηειεζζνχλ εληφο ηξηψλ εηψλ, εθηφο εάλ ε θαζπζηέξεζε απηή νθείιεηαη ζε αηηίεο πνπ 
εθθεχγνπλ ηεο δπλαηφηεηαο ειέγρνπ ηεο, ε ΡΑΔ ιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα αθφινπζα κέηξα: (α) επηβάιιεη 
ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. λα εθηειέζεη ηηο ελ ιφγσ επελδχζεηο, (β) νξγαλψλεη αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηηο ελ ιφγσ 
επελδχζεηο θαη (γ) ππνρξεψλεη ηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. λα πξνβεί ζε αχμεζε θεθαιαίνπ πξνθεηκέλνπ λα 
ρξεκαηνδνηεζνχλ νη απαξαίηεηεο επελδχζεηο, επηηξέπνληαο ζε αλεμάξηεηνπο επελδπηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην 
εηαηξηθφ θεθάιαην. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ε ΡΑΔ θάλεη ρξήζε ησλ εμνπζηψλ ηεο δπλάκεη ηνπ β΄ αλσηέξσ, κπνξεί λα ππνρξεψζεη ηελ 
ΑΓΜΖΔ Α.Δ. λα δερζεί έλα ή πεξηζζφηεξα απφ (α) ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην, (β) 
ρξεκαηνδφηεζε θαη θαηαζθεπή ηεο επέλδπζεο απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην, (γ) λα αλαιάβεη ηελ εξγνιαβία γηα ηελ 
θαηαζθεπή ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηεο επέλδπζεο, ή (δ) λα αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ πάγησλ 
ζηνηρείσλ ηεο επέλδπζεο. 
 
 
3. ΒΑΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ 
 
3.1.  ΒΑΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ 
 
Γήισζε πκκόξθσζεο 
 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 
(«ΓΠΥΑ»), φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ («ΓΛΠ»), θαζψο θαη 
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Γηεξκελείεο ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ Πξνηχπσλ 
ηνπ ΓΛΠ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε («ΔΔ») θαη εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά γηα ρξήζεηο 
πνπ ιήγνπλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 
 
Έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη Αλαζεώξεζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ελέθξηλε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011 ηελ 28 Μαξηίνπ 
2012 θαη πξφηεηλε πξνο ην Δπνπηηθφ πκβνχιην θαη ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο ηε κε 
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δηαλνκή κεξίζκαηνο, δεδνκέλεο ηεο αβεβαηφηεηαο σο πξνο ην χςνο ησλ εζφδσλ έηνπο 2012 θαη ηεο αβεβαηφηεηαο 
πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κε ελζσκάησζε αθφκε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πνπ εηζθέξνληαη απφ ηε ΛΑΓΖΔ ΑΔ 
καδί κε ηε γεληθφηεξε αβεβαηφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο.  
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3.1. ΒΑΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ (ζπλέρεηα) 

 
Σελ 9 Μαίνπ 2012 ην Δπνπηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε γηα ηε ρξήζε 2011 ηε δηαλνκή ηνπ θαηά λφκν ειαρίζηνπ 
κεξίζκαηνο. Ωο εθ ηνχηνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαζεψξεζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ελζσκάησζε ζε 
απηέο ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ γηα δηαλνκή θαηά λφκν ειαρίζηνπ κεξίζκαηνο, ήηνη 
πνζφ €39.089. Οη αλαζεσξεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 
Δηαηξείαο ζηηο 24 Μαίνπ 2012 θαη, ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο. 
 
Βάζε ύληαμεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ  

 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο (εθηφο απφ ηα πάγηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία απνηηκήζεθαλ ζε εχινγεο αμίεο) θαη ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
επηρείξεζεο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ θαη φια ηα θνλδχιηα 
ζηξνγγπινπνηνχληαη ζηελ πιεζηέζηεξε ρηιηάδα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Γελ ππάξρνπλ Πξφηππα πνπ 
λα έρνπλ εθαξκνζηεί πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπο.   
 
3.2. ΠΡΧΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) 

 
Μέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ε εηαηξεία ηεξνχζε ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία θαη ζηνηρεία θαη ζπλέηαζζε ηηο 
νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν.2190/1920, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο εθφζνλ θαη φπνπ απηφ ήηαλ απαηηεηφ. Αξρήο γελνκέλεο ηεο ρξήζεο πνπ 
έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ε εηαηξεία ζπληάζζεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
ΓΠΥΑ, φπσο πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ ΔΔ. Ζ Δηαηξία εμαθνινπζεί λα ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία θαη ζηνηρεία 
ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο ειιεληθήο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο.  
 
Ζ εηαηξεία εθάξκνζε ην ΓΠΥΑ 1 «Πξψηε Δθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ» ζηε ζχληαμε ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΥΑ 1 «Πξψηε Δθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ», ζηε ζχληαμε ησλ πξψησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ µε βάζε ηα ΓΠΥΑ, κηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ΓΠΥΑ πνπ είλαη ζε 
ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ πξψησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα φιεο ηηο ρξήζεηο πνπ 
παξνπζηάδνληαη θαζψο θαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κεηάβαζεο. χκθσλα επίζεο µε ην ΓΠΥΑ 1 «Πξψηε Δθαξκνγή ησλ 
ΓΠΥΑ» νη αλσηέξσ εηαηξείεο ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα µε ηα 
ΓΠΥΑ ηνπιάρηζηνλ κηαο ρξήζεο. Καηά ζπλέπεηα, φια ηα αλαζεσξεκέλα ή λενθδνζέληα Πξφηππα πνπ έρνπλ 
εθαξκνγή ζηελ Δηαηξία θαη ηζρχνπλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί 
απφ ηελ ΔΔ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, ησλ 
ζπγθξηηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. Ζ εηαηξεία δελ έθαλε ρξήζε θακίαο απφ ηηο 
εμαηξέζεηο πνπ παξέρεη ην ΓΠΥΑ 1 «Πξψηε Δθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ». 
 
Καηά ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα µε ηα ΓΠΥΑ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ηεο εηαηξείαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία πξνζαξκφδνληαη θαη αλακνξθψλνληαη µέζσ 
ζπγθεθξηκέλσλ έμσ-ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ πξνζαξκνγήο ψζηε λα επζπγξακκηζηνχλ µε ηηο δηαηάμεηο ησλ ΓΠΥΑ. 
Καηά ζπλέπεηα, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ν ηζνινγηζκφο ηεο 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 πνπ 
είραλ ζπληαρζεί κε βάζε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα πξνζαξκφζηεθαλ θαη αλακνξθψζεθαλ µέζσ 
ζπγθεθξηκέλσλ έμσ-ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ πξνζαξκνγήο ψζηε λα επζπγξακκηζηνχλ µε ηηο δηαηάμεηο ησλ ΓΠΥΑ. Οη 
βαζηθέο εμσ-ινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ επί ησλ θαηαζηαηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 πξνθεηκέλνπ λα επζπγξακκηζηνχλ µε ηα ΓΠΥΑ 
θαη νη ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξνζαξκνγήο θαη αλακφξθσζεο, παξνπζηάδνληαη ζηελ ηειεπηαία ζεκείσζε.  
 
 
3.3. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΚΑΗ ΚΡΗΔΗ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ  

 
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε λα πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ 
επεξεάδνπλ ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηελ γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ 
απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα έζνδα θαη έμνδα 
πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηηο ππφ εμέηαζε ρξήζεηο. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο 
εθηηκήζεηο απηέο. Οη ζεκαληηθφηεξεο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε γεγνλφηα ησλ νπνίσλ ε εμέιημε ζα 
κπνξνχζε λα κεηαβάιεη νπζησδψο ηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαηά ηελ επφκελε δσδεθάκελε 
πεξίνδν είλαη νη εμήο: 
 
Παξνρέο κεηά ηε ζπληαμηνδόηεζε  

 
Ο Όκηινο ΓΔΖ παξέρεη ζηνπο εξγαδφκελνπο φισλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ θαη ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπο 
ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε κεησκέλν ηηκνιφγην. Σν κεησκέλν ηηκνιφγην πξνο ηνπο ζπληαμηνχρνπο αλαγλσξίδεηαη σο 
ππνρξέσζε θαη ππνινγίδεηαη σο ε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε πνπ 
ζεσξνχληαη φηη είλαη δεδνπιεπκέλα κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεο κε βάζε ηα δηθαηψκαηα παξνρψλ κεηά ηε 
ζπληαμηνδφηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζσξεχνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο, ππνινγίδνληαη δε βάζεη 
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νηθνλνκηθψλ θαη αλαινγηζηηθψλ παξαδνρψλ. Δπηπιένλ, ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηηο βαζηθέο ππνζέζεηο θαη 
εθηηκήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκείσζε 24. 
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3.3. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΚΑΗ ΚΡΗΔΗ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ (ζπλέρεηα) 

 
Δύινγεο αμίεο θαη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζώκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
 
Ζ εηαηξεία απνηηκά ηα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίεο (εθηηκψκελεο εχινγεο 
αμίεο) φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ εηαηξεία αλεμάξηεησλ εθηηκεηψλ. Αλεμάξηεηεο εθηηκήζεηο εθηεινχληαη 
πεξηνδηθά (θάζε 3-5 ρξφληα). Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ εχινγσλ αμηψλ ησλ ελζψκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ, παξαδνρψλ θαη θξίζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ θπξηφηεηα, αμία ελ ρξήζεη 
θαζψο θαη ηελ χπαξμε ηπρφλ νηθνλνκηθήο, ιεηηνπξγηθήο θαη θπζηθήο απαμίσζεο ησλ ελζψκαησλ πάγησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ, ε Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο αλαθνξηθά  κε ηελ ζπλνιηθή θαη 
ελαπνκέλνπζα σθέιηκε δσή ησλ απνζβέζηκσλ παγίσλ νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε πεξηνδηθή επαλεμέηαζε. Οη 
ζπλνιηθέο σθέιηκεο δσέο φπσο απηέο έρνπλ εθηηκεζεί πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκείσζε 3.4. 
 
Πξνβιέςεηο γηα θηλδύλνπο 
 
Ζ εηαηξεία ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ζε αγσγέο ηξίησλ θαηά απηήο θαη ησλ νπνίσλ ε 
έθβαζε ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε εθξνή πφξσλ γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο. Ζ πξφβιεςε ζρεκαηίδεηαη κε βάζε ην 
αγψγηκν πνζφ θαη ηελ πηζαλφηεηα έθβαζεο ηεο δηθαζηηθήο δηακάρεο. Πεξηγξαθή ησλ θηλδχλσλ θαη αλαθνξά ζην 
χςνο ησλ ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ γίλεηαη ζηε ζεκείσζε 25. 
 
Απνκείσζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  

 
Ζ εηαηξεία ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, εθηηκά ηελ χπαξμε ή κε ελδείμεσλ απνκείσζεο ησλ καθξνπξφζεζκσλ 
πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Ο πξνζδηνξηζκφο χπαξμεο ελδείμεσλ απνκείσζεο απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε λα πξνβεί 
ζε εθηηκήζεηο, παξαδνρέο θαη θξίζεηο αλαθνξηθά  κε εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο παξάγνληεο, ηνλ βαζκφ ζηνλ 
νπνίν επεξεάδνπλ ηελ αλαθηεζηκφηεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαζψο θαη θξίζεηο αλαθνξηθά κε θαη ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ησλ αλεμάξηεησλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ.  Δπηπιένλ ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηηο 
βαζηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκείσζε 13. 
 
Πξόβιεςε γηα θόξν εηζνδήκαηνο θαη αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ 
 
Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε θαζψο θαη γηα πξνεγνχκελεο ρξήζεηο ππνινγίδεηαη  κε 
βάζε ηα πνζά πνπ εθηηκάηαη φηη ζα θαηαβιεζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο 
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ πξφβιεςε θφξνπ εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη 
ηνλ ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο γηα θάζε ρξήζε φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπο 
εθηηκψκελνπο  πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ ζε θνξνινγηθνχο ειέγρνπο ησλ αλέιεγθησλ 
θνξνινγηθά ρξήζεσλ, ζηε βάζε επξεκάησλ πξνεγνχκελσλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ηειηθή 
εθθαζάξηζε ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πηζαλφλ λα απνθιίλεη απφ ηα ζρεηηθά πνζά ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξηζζεί  ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο  αλαγλσξίδνληαη επί ησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ 
ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα πξνθχςνπλ θνξνινγηθά θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ νη δεκίεο δχλαληαη λα 
ζπκςεθηζηνχλ.  Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο πνπ ζα αλαγλσξηζηνχλ απαηηνχλ ζεκαληηθή θξίζε ηεο 
Γηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ην χςνο θαη ηνλ ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο κειινληηθψλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ.  
 
 
3.4. ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ 

 
Μεηαηξνπή Ξέλσλ Ννκηζκάησλ 
 
Σν λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο φισλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ είλαη ην Δπξψ. Οη ζπλαιιαγέο ζε άιια 
λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο νη νπνίεο ίζρπαλ θαηά ηελ 
εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Οη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνζαξκφδνληαη ψζηε λα αληαλαθινχλ ηηο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηεο 
εκεξνκελίαο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο 
απηέο, πεξηιακβάλνληαη ζηα θέξδε (δεκίεο) απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 
 
Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 
 
Οη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα. Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα απνηηκψληαη 
ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο. ε πεξίπησζε απφζπξζεο ή πψιεζεο, ε αμία 
θηήζεσο θαη νη απνζβέζεηο, δηαγξάθνληαη. Κάζε θέξδνο ή δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαγξαθή πεξηιακβάλεηαη 
ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Ζ απφζβεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απφζβεζεο 
θαη εληφο πεξηφδνπ πέληε εηψλ. 
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3.4. ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (ζπλέρεηα) 

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 
 
Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο ην νπνίν πεξηιακβάλεη  φιεο ηηο 
άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ή θαηαζθεπή ηνπο. Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο νη 
ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο. 
Δθηηκήζεηο ηεο εχινγεο αμίαο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πεξηνδηθή βάζε απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο (θάζε ηξία κε 
πέληε ρξφληα) πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη, ε εχινγε αμία δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ην αλαπφζβεζην 
ππφινηπν. Ζ ηειεπηαία εθηίκεζε ησλ παγίσλ δηελεξγήζεθε  κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 (απφ ηε 
Μεηξηθή Δηαηξεία ζηεο νπνίαο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαλ ηφηε ηα πάγηα). Κάζε αχμεζε ηεο αμίαο 
πηζηψλεηαη ζε απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα, θαζαξή απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο. Καηά ηελ 
εκεξνκελία ηεο αλαπξνζαξκνγήο νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ζπκςεθίδνληαη κε ηελ πξν απνζβέζεσλ ινγηζηηθή 
αμία ηνπο θαη ηα θαζαξά πνζά επαλαδηαηππψλνληαη ζχκθσλα κε ηα αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά. Σπρφλ κεηψζεηο 
πξψηα ζπκςεθίδνπλ πξνθχςαζεο ππεξαμίεο απφ πξνεγνχκελεο αλαπξνζαξκνγέο θαη θαηά  ην ελαπνκείλαλ πνζφ 
βαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Καηά ηελ απνκάθξπλζε ελφο αλαπξνζαξκνζκέλνπ ελζψκαηνπ παγίνπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην αληίζηνηρν ηκήκα ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ ζηα 
απνηειέζκαηα εηο λέν. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο 
πξαγκαηνπνηνχληαη. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θεθαιαηνπνηνχληαη εθφζνλ ηθαλνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζήο 
ηνπο σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Γηα φια ηα πάγηα πνπ απνζχξνληαη, ε αμία θηήζεψο ηνπο θαη νη ζρεηηθέο απνζβέζεηο 
ηνπο, δηαγξάθνληαη  θαηά ηελ πψιεζε ή απφζπξζή ηνπο. Κάζε θέξδνο ή δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαγξαθή ελφο 
παγίνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 
 
Κόζηνο Γαλεηζκνύ 
 
Σα θφζηε δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αγνξά, θαηαζθεπή ή ηελ παξαγσγή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 
ην νπνίν ρξεηάδεηαη κία ζεκαληηθή πεξίνδν ψζηε λα θαηαζηεί δηαζέζηκν πξνο ρξήζε ή πψιεζε θεθαιαηνπνηνχληαη 
σο κέξνο ηνπ θφζηνπο θηήζεο ησλ ζρεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Όια ηα ππφινηπα θφζηε δαλεηζκνχ 
αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. 
 
Απνζβέζεηο 
 
Οη απνζβέζεηο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ινγίδνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο βάζεη ηεο εθηηκψκελεο 
ππνιεηπφκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ. Ζ ζπλνιηθή σθέιηκε δσή (ζε έηε) πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ 
ησλ απνζβέζεσλ έρεη σο εμήο : 
 

Κηίξηα γεληθήο ρξήζεο  50 

Γξακκέο  κεηαθνξάο  35 

Τπνζηαζκνί  κεηαθνξάο  35 

Λνηπφο εμνπιηζκφο  35 

Μεηαθνξηθά κέζα  15 

Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο  5-25 
 
Απνκείσζε Με Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 

 
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, εθηηκά ηελ χπαξμε ή κε ελδείμεσλ απνκείσζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ηεο ζηνηρείσλ. ε πεξίπησζε φπνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο, ε ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ππνινγίδεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξνζδηνξίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε αμία 
κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο πψιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ (κεηά 
ηελ αθαίξεζε ησλ εμφδσλ δηάζεζεο) θαη ηεο αμίαο ελ ρξήζεη. Ζ αλαθηήζηκε αμία πξνζδηνξίδεηαη ζε επίπεδν 
εμαηνκηθεπκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ εθηφο εάλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απηφ δελ παξάγεη ηακεηαθέο εηζξνέο νη 
νπνίεο λα είλαη αλεμάξηεηεο απφ απηέο άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή νκάδαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Όηαλ ε 
ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ηφηε ζεσξείηαη φηη ε αμία ηνπ έρεη 
απνκεησζεί θαη πξνζαξκφδεηαη ζην χςνο ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ ηνπ. Ζ αμία ελ ρξήζεη ππνινγίδεηαη σο ε παξνχζα 
αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξν-θφξνπ επηηφθην πξνεμφθιεζεο ην 
νπνίν αληαλαθιά ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο ρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 
ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ εχινγε αμία πψιεζεο (κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εμφδσλ πψιεζεο) 
πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο, θαηά πεξίπησζε, εθαξκνγήο ελφο κνληέινπ απνηίκεζεο. Οη δεκίεο απνκείσζεο απφ 
ζπλερηδφκελε ιεηηνπξγία αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ εμεηάδεηαη ην 
θαηά πφζν δεκίεο απνκείσζεο πνπ είραλ αλαγλσξηζηεί ζην παξειζφλ πθίζηαληαη πιένλ ή έρνπλ κεησζεί. Δάλ 
ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο, πξαγκαηνπνηείηαη επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ. Εεκίεο απνκείσζεο νη νπνίεο έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζην παξειζφλ, αληηινγίδνληαη κφλν ζε πεξίπησζε φπνπ 
ππάξρνπλ αιιαγέο ζηηο εθηηκήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ απφ ηελ 
αλαγλψξηζε ηεο ηειεπηαίαο δεκίαο απνκείσζεο.  
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3.4. ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (ζπλέρεηα) 

Σν απμεκέλν ππφινηπν ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ αληηινγηζκφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο, 
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ππφινηπν πνπ ζα είρε πξνζδηνξηζηεί (κείνλ απνζβέζεηο), εάλ ε δεκία απνκείσζεο δελ 
είρε αλαγλσξηζηεί ζην παξειζφλ. Ο αληηινγηζκφο ηεο απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο εθηφο 
εάλ ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνηηκάηαη ζε εχινγεο αμίεο, νπφηε ν αληηινγηζκφο αληηκεησπίδεηαη σο 
αχμεζε ηεο ήδε αλαγλσξηζκέλεο ππεξαμίαο ελψ κεηά ηνλ αληηινγηζκφ, νη απνζβέζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξνζαξκφδνληαη ψζηε ην αλαζεσξεκέλν ππφινηπν (κείνλ ηελ ππνιεηκκαηηθή  αμία) λα 
επηκεξηζηεί ηζφπνζα ζην κέιινλ βάζεη ηεο ππνιεηπφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 
 
Δπελδύζεηο θαη Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 
 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ θαη ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ 39, 
ηαμηλνκνχληαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, αλάινγα κε ηε θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, σο ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, απαηηήζεηο θαη δάλεηα, επελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο έσο 
ηελ ιήμε ηνπο, θαη δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο. Σα ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εχινγε αμία, πιένλ ησλ άκεζσλ δαπαλψλ 
απφθηεζεο/ ζπλαιιαγήο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ επελδχζεσλ πνπ δελ απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία κέζσ 
απνηειεζκάησλ. Ζ εηαηξεία θαηεγνξηνπνηεί ηα αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κεηά ηελ αξρηθή 
αλαγλψξηζε θαη, φπνπ επηηξέπεηαη/ επηβάιιεηαη επαλεμεηάδεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε απηή. Όιεο νη ζπλήζεηο πσιήζεηο 
θαη αγνξέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο (ηελ 
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν Όκηινο δεζκεχεηαη γηα ηελ αγνξά ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ). 
πλήζεηο αγνξέο ή πσιήζεηο αθνξνχλ αγνξέο ή πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ νη νπνίεο 
απαηηνχλ ηελ θπζηθή παξαιαβή ησλ ζηνηρείσλ εληφο ηεο πεξηφδνπ, θαη δηέπνληαη απφ λνκνζεζία ή ζπκθσλία 
αγνξάο. 
 
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 
 
Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη εκπνξεχζηκα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εκπνξεχζηκα εάλ απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ ξεπζηνπνίεζε ηνπο 
ζην άκεζν κέιινλ, εθηφο εάλ έρνπλ θαζνξηζηεί σο απνηειεζκαηηθά κέζα αληηζηάζκηζεο. Κέξδε ή δεκίεο απφ ηελ 
απνηίκεζε απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 
 
Απαηηήζεηο θαη δάλεηα 

 
Αθνξά ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα κε  πξνζδηνξηδφκελεο ξνέο ηα νπνία δελ είλαη εηζεγκέλα ζε ελεξγή 
αγνξά. Απηά ηα ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε βάζε ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
Κέξδε ή δεκίεο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο φηαλ ηα ζρεηηθά θνλδχιηα δηαγξάθνληαη ή 
απνκεηψλνληαη, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απφζβεζεο. 
 
Δπελδύζεηο δηαθξαηνύκελεο σο ηε ιήμε ηνπο  
 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πξνζδηνξηδφκελεο ξνέο θαη πξνθαζνξηζκέλε ιήμε 
θαηεγνξηνπνηνχληαη ζαλ δηαθξαηνχκελα έσο ηελ ιήμε, φηαλ ε εηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα 
θξαηήζεη σο ηελ ιήμε. Δπελδχζεηο νη νπνίεο δηαθξαηνχληαη γηα αφξηζην ή κε πξνθαζνξηζκέλν δηάζηεκα δελ 
κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηελ θαηεγνξία απηή. Οη δηαθξαηνχκελεο σο ηελ ιήμε επελδχζεηο απνηηκψληαη, κεηά ηελ 
αξρηθή θαηαρψξεζε, ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε βάζε ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Κέξδε θαη δεκίεο 
θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο φηαλ ηα ζρεηηθά θνλδχιηα δηαγξάθνληαη ή απνκεηψλνληαη, θαζψο επίζεο 
θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απφζβεζεο.  
 
Γηαζέζηκεο πξνο πώιεζε επελδύζεηο 
 
Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε 
θακία απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, νη δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο 
απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη ηα πξνθχπηνληα θέξδε θαη δεκίεο θαηαρσξνχληαη απ’ επζείαο ζε ηδηαίηεξν θνλδχιη 
ζηα ίδηα θεθάιαηα. Καηά ηελ πψιεζε ή ηελ δηαγξαθή ή ηελ απνκείσζε ηεο επέλδπζεο ηα ζσξεπκέλα θέξδε ή δεκίεο 
κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Ζ ηξέρνπζα αμία ησλ ελ ιφγσ επελδχζεσλ πνπ εκπνξεχνληαη ζε 
νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά πξνθχπηεη απφ ηελ ζρεηηθή ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο επέλδπζεο θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο πνπ δελ εκπνξεχνληαη ζε ελεξγφ αγνξά, ε εχινγε αμία 
ππνινγίδεηαη κε βάζε ζρεηηθέο ηερληθέο απνηίκεζεο. Απηέο νη ηερληθέο βαζίδνληαη ζε πξφζθαηεο ακθνηεξνβαξείο 
ζπλαιιαγέο παξφκνησλ επελδχζεσλ, αλαθνξά ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αμία κίαο άιιεο επέλδπζεο κε παξεκθεξή 
ραξαθηεξηζηηθά κε απηά ηεο απνηηκψκελεο, αλάιπζε πξνεμνθιεκέλσλ ρξεκαηνξνψλ θαη κνληέια απνηίκεζεο 
επελδχζεσλ. 
 
Απνκείσζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ  
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Ζ εηαηξεία αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ηα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ην αλ ε αμία ελφο 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κίαο νκάδαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρεη 
απνκεησζεί.   
3.4. ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (ζπλέρεηα) 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκώληαη ζην αλαπόζβεζην θόζηνο 
 
Δθφζνλ πθίζηαληαη αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο απνκείσζεο απαηηήζεσλ θαη δαλείσλ πνπ απνηηκψληαη ζην 
αλαπφζβεζην θφζηνο, ην πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ππνινίπνπ ηνπ 
ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ (κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ πηζησηηθψλ δεκηψλ πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί). Οη ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη 
ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ (ην πξαγκαηηθφ επηηφθην πνπ 
ππνινγίζηεθε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ ζηνηρείνπ). Σν ππφινηπν ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ κπνξεί λα 
απνκεησζεί είηε  κέζσ δηαγξαθήο είηε κέζσ αλαγλψξηζεο πξφβιεςεο. Ζ ηξέρνπζα αμία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
ζηνηρείνπ κεηψλεηαη κέζσ ρξεζηκνπνίεζεο πξφβιεςεο θαη ε δεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα 
ρξήζεο. Ο Όκηινο αξρηθά εμεηάδεη εάλ πθίζηαληαη αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο απνκείσζεο ζε επίπεδν 
εμαηνκηθεπκέλσλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ζεσξνχληαη ζεκαληηθά, ελψ ηα ζηνηρεία ηα νπνία δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά 
νκαδνπνηνχληαη θαη εμεηάδνληαη ζην ζχλνιν ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ζπκπεξαίλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ 
αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο χπαξμεο απνκείσζεο γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
ζεκαληηθφηεηα ηνπ, ην ζηνηρείν απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ αμηνιφγεζε απνκείσζεο νκάδσλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ κε παξφκνηνπο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Δμαηνκηθεπκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία  ηα νπνία 
εμεηάδνληαη γηα απνκείσζε θαη γηα ηα νπνία δεκίεο απνκείσζεο ζπλερίδνπλ λα αλαγλσξίδνληαη, δελ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε νκαδνπνηεκέλε εμέηαζε ζηνηρείσλ. Δάλ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν, ην πνζφ ηεο 
απνκείσζεο κεησζεί θαη ε κείσζε απηή κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί κε θάπνην γεγνλφο ην νπνίν έιαβε ρψξα 
κεηαγελέζηεξα ηεο αλαγλψξηζεο ηεο δεκίαο απνκείσζεο, ην πνζφ ηεο δεκίαο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζην παξειζφλ 
αληηινγίδεηαη. Μεηαγελέζηεξνη αληηινγηζκνί δεκηψλ απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά 
ηνλ βαζκφ φπνπ ην ππφινηπν ηνπ ζηνηρείνπ δελ ππεξβαίλεη ην αλαπφζβεζην  θφζηνο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 
αληηινγηζκνχ. 
 
Γηαζέζηκεο πξνο πώιεζε επελδύζεηο  

 
Δάλ πθίζηαηαη απνκείσζε ζε δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο, ην πνζφ ηεο απνκείσζεο ππνινγίδεηαη σο ε 
δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο θηήζεο (θαζαξή απφ ηπρφλ απνπιεξσκέο θεθαιαίνπ θαη απνζβέζεηο) θαη ηεο 
ηξέρνπζαο εχινγεο αμίαο, κείνλ ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζην παξειζφλ ζηα απνηειέζκαηα 
ρξήζεο. Σν πνζφ ηεο απνκείσζεο κεηαθέξεηαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.  Αληηινγηζκνί 
απνκεηψζεσλ δελ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Αληηινγηζκνί απνκεηψζεσλ δαλείσλ 
αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο εθφζνλ ε αχμεζε ζηελ εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κπνξεί 
αληηθεηκεληθά λα ζπζρεηηζηεί κε θάπνην γεγνλφο ην νπνίν έιαβε ρψξα κεηαγελέζηεξα ηεο αλαγλψξηζεο ηεο δεκίαο 
απνκείσζεο. 
 
Απνζέκαηα 
 
Σα απνζέκαηα πεξηιακβάλνπλ αλαιψζηκα πιηθά θαη αληαιιαθηηθά παγίσλ, ηα νπνία απνηηκψληαη ζηελ 
ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο, ε δε ηηκή θηήζεσο πξνζδηνξίδεηαη 
ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ ζηαζκηθνχ κέζνπ φξνπ. Σα πιηθά θαηαρσξνχληαη ζηα απνζέκαηα θαηά ηελ αγνξά 
ηνπο θαη εμνδνπνηνχληαη ή θεθαιαηνπνηνχληαη, θαηά ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. ρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα 
απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο κε βάζε ην αλαθηήζηκν πνζφ απφ ηε ρξήζε ησλ ελ ιφγσ πιηθψλ.   
 
Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα  
 
Οη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη άιιεο πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο κε αξρηθή ιήμε κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ 
κελψλ ζεσξνχληαη σο ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. 
 
Μεηνρηθό Κεθάιαην 

 
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην αληαλαθιά ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ζε θπθινθνξία. 
Πξφζνδνη πιένλ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο αλά  κεηνρή θαηαρσξνχληαη ζηε «Γηαθνξά ππέξ ην Άξηην», ζηα ίδηα 
θεθάιαηα. Σα έμνδα ηα νπνία ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηελ 
θαζαξή ζέζε αθαηξεηηθά ησλ πξνζφδσλ. 
 
Από-αλαγλώξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Απαηηήζεσλ θαη Τπνρξεώζεσλ 
 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο 

 
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο (ή θαηά πεξίπησζε ην κέξνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απαίηεζεο ή ην κέξνο 
κίαο νκάδαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ) απφ-αλαγλσξίδνληαη φηαλ (1) ηα δηθαηψκαηα γηα ηελ εηζξνή 
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ηακεηαθψλ πφξσλ έρνπλ εθπλεχζεη, (2) ε εηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζηελ εηζξνή ηακεηαθψλ πφξσλ απφ ην 
ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ αιιά έρεη αλαιάβεη ηαπηφρξνλα κία ππνρξέσζε πξνο ηξίηνπο λα ηα εμνθιήζεη 
πιήξσο ρσξίο ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ππφ ηελ κνξθή ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο θαη (3) ε εηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη 
ην δηθαίσκα εηζξνήο ηακεηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ελψ παξάιιεια είηε  
 
3.4. ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (ζπλέρεηα) 
 
(α) έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ή (β) δελ έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο 
ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε, αιιά έρεη κεηαβηβάζεη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ. Όπνπ ε εηαηξεία έρεη 
κεηαβηβάζεη ηα δηθαηψκαηα εηζξνήο ηακεηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ αιιά παξάιιεια 
δελ έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ή ηνλ έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ, 
ηφηε ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη ζην βαζκφ ηεο ζπλερηδφκελεο ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξεία ζην 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απηφ. Ζ ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ε νπνία έρεη ηε κνξθή εγγχεζεο επί ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ 
ζηνηρείνπ απνηηκάηαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ 
κέγηζηνπ πνζνχ πνπ κπνξεί ε εηαηξεία λα θιεζεί λα θαηαβάιιεη. Όηαλ ε ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή είλαη ππφ ηελ 
κνξθή δηθαησκάησλ αγνξάο θαη/ή πψιεζεο επί ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 
δηθαησκάησλ πνπ δηαθαλνλίδνληαη ηακεηαθά), ν βαζκφο ζπλερηδφκελεο εκπινθήο ηεο εηαηξεία είλαη ε αμία ηνπ 
κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ πνπ δχλαηαη ε εηαηξεία λα επαλαγνξάζεη, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ελφο 
δηθαηψκαηνο πψιεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ην νπνίν απνηηκάηαη ζε εχινγεο αμίεο, φπνπ ε ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ηεο 
εηαηξεία πεξηνξίδεηαη ζηελ ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ θαη ηελ ηηκή 
άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο. 
 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεώζεηο  
 
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο  απφ-αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε ππνρξέσζε δηαθφπηεηαη, αθπξψλεηαη ή  
εθπλέεη. ηελ πεξίπησζε φπνπ κία πθηζηάκελε ππνρξέσζε αληηθαζίζηαηαη απφ κία άιιε απφ ηνλ ίδην δαλεηζηή 
αιιά κε νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο, ή ζηελ πεξίπησζε φπνπ ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηνπο φξνπο 
κίαο πθηζηάκελεο ππνρξέσζεο, ηφηε απφ-αλαγλσξίδεηαη ε αξρηθή ππνρξέσζε θαη αλαγλσξίδεηαη κία λέα 
ππνρξέσζε θαη ε δηαθνξά  πνπ πξνθχπηεη ζηα ππφινηπα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 
 
πκςεθηζκόο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Απαηηήζεσλ θαη Τπνρξεώζεσλ 
 
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη θαη ην θαζαξφ πνζφ απεηθνλίδεηαη ζηνλ 
ηζνινγηζκφ κφλν φηαλ ε εηαηξεία έρεη λνκηθά ην δηθαίσκα απηφ θαη πξνηίζεηαη λα ηα ζπκςεθίζεη ζε θαζαξή βάζε 
κεηαμχ ηνπο ή λα απαηηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη λα δηαθαλνλίζεη ηελ ππνρξέσζε ηαπηφρξνλα. 
 
Έληνθα Γάλεηα θαη Πηζηώζεηο 
 
Σα δάλεηα θαη νη πηζηψζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο, ην νπνίν αληαλαθιά ηελ εχινγε αμία ηνπ 
ιεθζέληνο πνζνχ κεησκέλε θαηά ηα έμνδα ζχλαςεο ησλ ζρεηηθψλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ. Μεηαγελέζηεξα 
απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ησλ πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
αλαπφζβεζηνπ θφζηνπο ιακβάλνληαη ππφςε θάζε είδνπο έμνδα έθδνζεο δαλείσλ θαη πηζηψζεσλ. 
 
Πξνβιέςεηο γηα Κηλδύλνπο θαη Έμνδα, Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο θαη Δλδερόκελεο Απαηηήζεηο 
 
Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία έρεη παξνχζεο λνκηθέο, βάζεη ζπκβάζεσλ ή ηεθκαηξφκελεο 
ππνρξεψζεηο σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ θαη 
ε εθηίκεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία. Οη πξνβιέςεηο 
επηζθνπνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο θάζε ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα 
αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηελ δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο. 
Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο εάλ 
ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Οη ελδερφκελεο 
απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή 
νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή. 
 

Δπηρνξεγήζεηο Δπελδύζεσλ Παγίσλ ηνηρείσλ 
 
Ζ εηαηξεία ιακβάλεη επηρνξεγήζεηο απφ ην Διιεληθφ Κξάηνο θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (κέζσ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο) πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη ζπγθεθξηκέλα 
έξγα ηα νπνία εθηεινχληαη εληφο ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ. Οη επηρνξεγήζεηο ινγηζηηθνπνηνχληαη θαηά 
ηελ είζπξαμή ηνπο θαη απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ σο έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ. Ζ απφζβεζε ινγίδεηαη 
βάζεη ηεο ππνιεηπφκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ αληίζηνηρσλ παγίσλ θαη πεξηιακβάλεηαη ζηηο απνζβέζεηο ζηελ 
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 
 
πκκεηνρέο Παξαγσγώλ θαη Καηαλαισηώλ / Πειαηώλ θαη ζηελ Καηαζθεπή Παγίσλ ηνηρείσλ θαη 
Δηζθνξέο Παγίσλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ από Παξαγσγνύο θαη Καηαλαισηέο / Πειάηεο  
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Οη παξαγσγνί θαη νη θαηαλαισηέο / πειάηεο πνπ ζπλδένληαη κε ην δίθηπν κεηαθνξάο απαηηείηαη λα ζπκκεηέρνπλ 
ζην αξρηθφ θφζηνο ζχλδεζεο κε ην ζχζηεκα ή άιινπ ηχπνπ ππνδνκέο κέζσ ηεο θαηαβνιήο ζεζκηθά 
θαζνξηζκέλσλ πνζψλ ή ηελ εηζθνξά παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  
 
 
3.4. ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (ζπλέρεηα) 

 
Μέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008, δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο θαζνξηζκέλνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ απφ ηα ΓΠΥΑ, ε 
ΓΔΖ ινγηζηηθνπνηνχζε ηα πνζά ησλ ζπκκεηνρψλ πνπ ιάκβαλε απφ θαηαλαισηέο / πειάηεο θαη παξαγσγνχο γηα 
ηελ θαηαζθεπή ησλ παγίσλ πνπ απαηηνχληαλ γηα ηε ζχλδεζή ηνπο κε ην ζχζηεκα θαηά ηελ είζπξαμή ηνπο θαη ηα 
απεηθφληδε ζηνλ ηζνινγηζκφ σο έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ. Ζ απφζβεζή ηνπο ινγηδφηαλ βάζεη ηεο ππνιεηπφκελεο 
σθέιηκεο δσήο ησλ αληίζηνηρσλ παγίσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαλ θαη πεξηιακβαλφηαλ ζηηο απνζβέζεηο ζηελ 
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ (αθνινπζνχζε δειαδή ηε ινγηζηηθή αξρή πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο επηρνξεγήζεηο). Απφ 
ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009, ε ΓΔΖ θάλνληαο λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο 18 «κεηαθνξέο πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ απφ πειάηεο» αλαγλσξίδεη φια ηα πνζά θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ιακβάλεη απφ πειάηεο θαη 
θαηαλαισηέο / παξαγσγνχο ζηα πιαίζηα ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε ηα δίθηπα ζε εχινγεο αμίεο ζηα απνηειέζκαηα 
ρξήζεο. Γηα ηα πνζά πνπ ιήθζεθαλ κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008, αθνινπζείηαη ε ινγηζηηθή αξρή πνπ ίζρπε 
κέρξη ηφηε.  
 
Παξνρέο Μεηά ηε πληαμηνδόηεζε  
 
Ο Όκηινο ΓΔΖ παξέρεη ζηνπο εξγαδφκελνπο φισλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ θαη ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπο 
ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε κεησκέλν ηηκνιφγην. Σν κεησκέλν ηηκνιφγην πξνο ηνπο ζπληαμηνχρνπο αλαγλσξίδεηαη σο 
ππνρξέσζε θαη ππνινγίδεηαη σο ε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε πνπ 
ζεσξνχληαη φηη είλαη δεδνπιεπκέλα κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεο κε βάζε ηα δηθαηψκαηα παξνρψλ κεηά ηε 
ζπληαμηνδφηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζσξεχνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο ππνινγίδνληαη δε βάζεη 
νηθνλνκηθψλ θαη αλαινγηζηηθψλ παξαδνρψλ. Ζ θαζαξή δαπάλε ηνπ έηνπο πεξηιακβάλεηαη ζηηο ακνηβέο 
πξνζσπηθνχ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη αθνξά ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη 
εληφο ηεο ρξήζεο κεησκέλεο θαηά ην πνζφ ησλ παξνρψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ ζηνπο ζπληαμηνχρνπο. Ζ 
ππνρξέσζε ιφγσ παξνρψλ κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε δελ ρξεκαηνδνηείηαη. Σα κε αλαγλσξηζκέλα θέξδε ή δεκίεο 
πνπ ππεξβαίλνπλ ην 10% ηεο πξνβαιιφκελεο ππνρξέσζεο παξνρήο ζηελ αξρή θάζε πεξηφδνπ αλαγλσξίδνληαη 
κε βάζε ηνλ ππνιεηπφκελν ρξφλν ππεξεζίαο ησλ ελεξγψλ ππαιιήισλ θαη πεξηιακβάλεηαη σο ζπζηαηηθφ ηνπ 
θαζαξνχ θφζηνπο ησλ παξνρψλ. 
 
Φόξνο Δηζνδήκαηνο (Σξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο) 
 
Τρέτων θόρος ειζοδήμαηος 

 
Ζ δαπάλε γηα ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη  βάζεη ησλ  
θεξδψλ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ινηπψλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ φπσο αλακνξθψλνληαη ζηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο 
θαζψο θαη πξνβιέςεηο γηα πξφζζεηνπο θφξνπο θαη πξνζαπμήζεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, θαη 
ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο ή νπζηαζηηθά ζεζκνζεηεκέλνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαηά 
ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
 
Αναβαλλόμενος θόρος ειζοδήμαηος 

 
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο ζε φιεο ηηο 
πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο 
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο 
ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο εθηφο εάλ ε ππνρξέσζε γηα αλαβαιιφκελνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο 
πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ππεξαμίαο ή ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή 
παζεηηθνχ ζε κία ζπλαιιαγή, ε νπνία δελ είλαη ζπλέλσζε εηαηξεηψλ θαη θαηά ηελ ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο δελ 
επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ θέξδνο νχηε ην θνξνινγεηέν θέξδνο ή δεκία. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 
αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη 
θνξνινγηθέο δεκίεο, ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξρεη δηαζέζηκν θνξνινγεηέν θέξδνο ην νπνίν ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί έλαληη ησλ εθπηπηφκελσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη ησλ κεηαθεξφκελσλ αρξεζηκνπνίεησλ 
θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ. Γελ αλαγλσξίδεηαη αλαβαιιφκελε 
θνξνινγηθή απαίηεζε ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ 
ή ηνπ παζεηηθνχ ζε κηα ζπλαιιαγή πνπ δελ απνηειεί ζπλέλσζε εηαηξεηψλ θαη ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο δελ 
επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ θέξδνο νχηε ην θνξνινγεηέν θέξδνο ή δεκία. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 
επαλεθηηκψληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλνληαη ζην βαζκφ πνπ δελ ζεσξείηαη πηζαλφ φηη ζα 
ππάξμνπλ αξθεηά θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ απφ αλαβαιιφκελνπο 
θφξνπο εηζνδήκαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο 
ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηελ ρξήζε πνπ ε απαίηεζε 
ζα αλαθηεζεί ή ε ππνρξέσζε ζα ηαθηνπνηεζεί, θαη βαζίδνληαη ζηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο 
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λφκνπο) πνπ είλαη ζε ηζρχ ή έρνπλ ζεζκνζεηεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ αλαγλσξηζζεί απ’ επζείαο ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα θαηαρσξείηαη απ’ 
επζείαο ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα θαη φρη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.  
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3.4. ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (ζπλέρεηα) 

 
Πξόγξακκα Καζνξηζκέλσλ Δηζθνξώλ 
 
Ζ εηαηξεία αλαγλσξίδεη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ σο έμνδν ηηο εηζθνξέο πνπ αλαινγνχλ ζηηο ππεξεζίεο πνπ 
έιαβε απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο θαη θαηαβάιινληαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ΣΑΤΣΔΚΩ/ΗΚΑ (πξψελ ΟΑΠ – ΓΔΖ) 
(πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ) θαη σο ππνρξέσζε ην κέξνο απηψλ νη νπνίεο δελ έρνπλ αθφκε θαηαβιεζεί.  
 
Αλαγλώξηζε Δζόδσλ 
 
Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ηα νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξεία θαη ηα 
ζρεηηθά πνζά κπνξνχλ λα  κεηξεζνχλ αμηφπηζηα. Σα έζνδα απφ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο Μεηαθνξάο ινγίδνληαη ζηε 
ρξήζε πνπ αθνξνχλ. Έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη θαη ην βαζκφ φπνπ ε αληίζηνηρε απαίηεζε ζα εηζπξαρζεί. Σα έζνδα ηφθσλ 
αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ηελ ινγηζηηθή αξρή ηνπ δεδνπιεπκέλνπ.  
 
Μηζζώζεηο  
 
Ο θαζνξηζκφο ηνπ θαηά πφζν κία ζπλαιιαγή εκπεξηέρεη κίζζσζε ή φρη βαζίδεηαη ζηελ νπζία ηεο ζπλαιιαγήο θαηά 
ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, δειαδή θαηά πφζν ε εθπιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο εμαξηάηαη απφ 
ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή θαηά πφζν ε ζπλαιιαγή εθρσξεί δηθαηψκαηα 
ρξήζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  
 
Η εηαιρεία ως μιζθωηής 
Πεξηπηψζεηο κηζζψζεσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηξίηνπο φπνπ ν Όκηινο δελ αλαιακβάλεη φινπο ηνπο 
θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αληηκεησπίδνληαη σο ιεηηνπξγηθέο θαη ηα 
κηζζψκαηα αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζε ζηαζεξή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
κίζζσζεο. 
 
Η εηαιρεία ως εκμιζθωηής 
Πεξηπηψζεηο εθκηζζψζεσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ηξίηνπο φπνπ ν Όκηινο δελ κεηαβηβάδεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο 
θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αληηκεησπίδνληαη σο ιεηηνπξγηθέο θαη ηα κηζζψκαηα 
αλαγλσξίδνληαη σο έζνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζε ζηαζεξή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 
 
Μεηαγελέζηεξα Γεγνλόηα 
 
Μεηαγελέζηεξα γεγνλφηα πνπ παξέρνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ 
πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε θαη ζέζε ηνπ Οκίινπ θαη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζήο ηνπο, αλαγλσξίδνληαη ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 
 
 
3.5. ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΑΛΛΑΓΔ Δ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ  
 

Σα παξαθάησ λέα Πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο/αλαζεσξήζεηο ζηα Πξφηππα ή Γηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ 
έρνπλ εθαξκνγή ζηελ ινγηζηηθή πεξίνδν πνπ μεθηλά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011: 
 
ΓΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ (ηξνπνπνίεζε) – Παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
Λνηπνύ πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο 

 
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2012. Ζ 
ηξνπνπνίεζε απηή αιιάδεη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα. 
Σα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα αλαηαμηλνκεζνχλ (ή λα "αλαθπθισζνχλ¨) ζηα Απνηειέζακηα Υξήζεο ζε θάπνηα 
ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ (γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ απναλαγλψξηζε ή ηνλ δηαθαλνληζκφ) ζα παξνπζηάδνληαη 
ρσξηζηά απφ άιια ζηνηρεία ηα νπνία δελ ζα αλαηαμηλνκεζνχλ πνηέ. Ζ ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη κφλν ηελ 
παξνπζίαζε θαη δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο ή ζηε δξαζηεξηφηεηά ηεο. Ζ 
ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε. Ζ εηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία 
εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 
 
ΓΛΠ 12 Φόξνη εηζνδήκαηνο (ηξνπνπνίεζε) - Αλαβαιιόκελνο θόξνο: Αλάθηεζε ησλ ππνθείκελσλ 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

 
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012. Ζ ηξνπνπνίεζε 
δηεπθξηλίδεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ επί ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ πνπ επηκεηξψληαη ζε εχινγε 
αμία. Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ηελ αλαηξέζηκε ππφζεζε φηη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο επί ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ, 
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ηα νπνία επηκεηξψληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν εχινγεο αμίαο βάζεη ηνπ ΓΛΠ 40, πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηε 
βάζε ηνπ φηη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο πψιεζήο ηνπο.  
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3.5. ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΑΛΛΑΓΔ Δ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (ζπλέρεηα) 

 

Δπηπξφζζεηα, εηζάγεη ηελ απαίηεζε ππνινγηζκνχ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ επί ησλ κε απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ, ηα νπνία  επηκεηξψληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν αλαπξνζαξκνγήο βάζεη ΓΛΠ 16, πάληα ζηε βάζε 
φηη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο πψιεζήο ηνπο.  Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη 
αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο 
ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 
 
ΓΛΠ 19 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (ηξνπνπνίεζε) 

 
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν 
ΓΛΠ εμέδσζε κηα ζεηξά απφ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 19. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο εθηείλνληαη απφ ζεκειηψδεηο 
αιιαγέο φπσο ε θαηάξγεζε ηνπ κεραληζκνχ γλσζηνχ σο “κέζνδνο πεξηζσξίνπ” θαη ηελ έλλνηα ηεο αλακελφκελεο 
απφδνζεο απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνγξακκάησλ έσο απιέο δηεπθξηλίζεηο θαη αλαδηαηππψζεηο. Δπηηξέπεηαη 
λσξίηεξε εθαξκνγή. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη 
ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 
 
ΓΛΠ 27 Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (αλαζεώξεζε)  

 
Σν πξφηππν απηφ εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ωο 
ζπλέπεηα ησλ λέσλ πξνηχπσλ ΓΠΥΑ 10 θαη ΓΠΥΑ 12, φηη απέκεηλε ζην ΓΛΠ 27 πεξηνξίδεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 
ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ 
ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο 
νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 
 
ΓΛΠ 28 Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο (αλαζεώξεζε)  

 
Σν πξφηππν απηφ εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ωο 
ζπλέπεηα ησλ λέσλ πξνηχπσλ ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12, ην ΓΛΠ 28 κεηνλνκάζηεθε ζε ΓΛΠ 28 Δπελδχζεηο ζε 
πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο θαη πεξηγξάθεη ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαζαξήο ζέζεο ζηηο επελδχζεηο 
ζε θνηλνπξαμίεο πέξαλ ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ. 
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία 
εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 
 
ΓΛΠ 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε (ηξνπνπνίεζε) – πκςεθηζκόο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ 
Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ 

 
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014. 
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα “πθίζηαηαη ζην παξφλ λνκηθά επηβαιιφκελν δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ” 
θαη επίζεο δηεπθξηλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ζπκςεθηζκνχ ηνπ ΓΛΠ 32 ζηα ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνχ 
(φπσο ζε θεληξηθά ζπζηήκαηα νίθσλ εθθαζάξηζεο) ηα νπνία εθαξκφδνπλ κεραληζκνχο κεηθηνχο δηαθαλνληζκνχ νη 
νπνίνη δελ ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 32 εθαξκφδνληαη αλαδξνκηθά. Δπηηξέπεηαη 
λσξίηεξε εθαξκνγή. ε πεξίπησζε φκσο πνπ κηα Δηαηξία επηιέμεη λσξίηεξε εθαξκνγή, πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ην 
γεγνλφο θαη επίζεο λα πξαγκαηνπνηήζεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 7 γηα 
ην ζπκςεθηζκφ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ. Ζ 
Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο 
ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 
 
ΓΠΥΑ 1 νβαξόο ππεξπιεζσξηζκόο θαη θαηάξγεζε ησλ ζηαζεξώλ εκεξνκεληώλ θαηά ηελ πξώηε 
πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΑ (Σξνπνπνίεζε) 

 
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011. Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη 
κηα λέα εμαίξεζε ηεθκαξηνχ θφζηνπο γηα εηαηξείεο νη νπνίεο ππήξμαλ ππνθείκελεο ζε ζνβαξέο ζπλζήθεο 
ππεξπιεζσξηζκνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία κεηάβαζεο κηαο Δηαηξίαο ζηα ΓΠΥΑ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά 
ηελ, ή κεηά ηελ εκεξνκελία «θαλνληθνπνίεζεο» ηνπ λνκίζκαηνο ιεηηνπξγίαο, ε Δηαηξία κπνξεί λα επηιέμεη λα 
επηκεηξήζεη φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο, ηα νπνία δηαθξαηψληαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία 
«θαλνληθνπνίεζεο» ηνπ λνκίζκαηνο ιεηηνπξγίαο, ζε εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ. 
Δπηπξφζζεηα, ην ΓΛΠ θαηήξγεζε ηηο θιεξνλνκεκέλεο ακεηάβιεηεο εκεξνκελίεο πνπ εκπεξηέρνληαλ ζην ΓΠΥΑ 1 
αλαθνξηθά κε ηελ απναλαγλψξηζε θαη ηηο ζπλαιιαγέο θέξδνπο ή δεκίαο ηεο πξψηεο εκέξαο θαη αληηθαηέζηεζε απηέο 
ηηο εκεξνκελίεο κε ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε 
δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο 
ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 
 
 



ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 
ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ  
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 
 
(ε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
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ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (ηξνπνπνίεζε) – πκςεθηζκόο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ 
Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ 

 
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ ηξνπνπνίεζε 
εηζάγεη ζπλήζεηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ. Οη γλσζηνπνηήζεηο απηέο παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο πιεξνθφξεζε ε 
νπνία είλαη ρξήζηκε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ή ηεο πηζαλήο επίδξαζεο θαηά ησλ ζπκςεθηζκφ 
δηαθαλνληζκψλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο κηαο Δηαηξίαο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 7 έρνπλ αλαδξνκηθή 
ηζρχ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία 
εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 
 
ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (ηξνπνπνίεζε) – Δκπινπηηζκέλεο απαηηήζεηο γηα 
γλσζηνπνηήζεηο απναλαγλώξηζεο  

 
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή 
απαηηεί πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί αιιά δελ 
έρνπλ απναλγσξηζηεί γηα λα θαηαζηήζνπλ ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηθαλνχο λα θαηαλνήζνπλ  ηε 
ζρέζε κε απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ απναλαγσξηζηεί θαζψο θαη ηηο ζπλδεφκελεο ππνρξεψζεηο. 
Δπηπξφζζεηα, ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπλερηδφκελε εκπινθή ζηα απναλαγλσξηζκέλα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα ππνινγίζνπλ ηε θχζε ηεο ζπλερηδφκελεο εκπινθήο ηεο 
Δηαηξίαο ζηα απναλαγλσξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζψο θαη ην θίλδπλν  πνπ ζπλδέεηαη κε απηή. Ζ 
ηξνπνπνίεζε απηή έρεη επίδξαζε κφλν ζε ζέκαηα παξνπζίαζεο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη πηνζεηήζεη ηελ 
ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - Σαμηλόκεζε θαη Δπηκέηξεζε 

 
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015. Όπσο έρεη εθδνζεί ην 
ΓΠΥΑ 9 αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξψηε θάζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ΓΛΠ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη 
εθαξκφδεηαη θαηά ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ φπσο νξίδνληαη απφ ην ΓΛΠ 39. Ζ Φάζε 1 ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζα έρεη ζεκαληηθή 
επίπησζε (η) ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη (ηη) ζε αιιαγή 
ινγηζηηθνπνίεζεο γηα εηαηξείεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξίζεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 
επηινγή ηεο Δχινγεο Αμίαο Μέζσ Απνηειεζκάησλ. ηηο επφκελεο θάζεηο, ην ΓΛΠ ζα αζρνιεζεί κε ηε ινγηζηηθή 
αληηζηάζκηζε θαη ηελ απνκείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 
απηνχ αλακέλεηαη θαηά ην πξψην κηζφ ηνπ 2012. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη 
αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο 
ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
ΓΠΥΑ 10 Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 
Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν 
ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ην κέξνο ηνπ ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ ζπλερίδεηαη κε 
ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηα ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε Γηεξκελεία 12 
Δλνπνίεζε – Οηθνλνκηθέο Οληφηεηεο Δηδηθνχ θνπνχ. Σν ΓΠΥΑ 10 εγθαζηζηά έλα εληαίν κνληέιν ειέγρνπ πνπ έρεη 
εθαξκνγή ζε φιεο ηηο εηαηξείεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ εηδηθνχ ζθνπνχ. Οη αιιαγέο 
πνπ εηζάγνληαη απφ ην ΓΠΥΑ 10 απαηηνχλ απφ ηε δηνίθεζε λα αζθεί ζεκαληηθή θξίζε πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη 
πνηεο νληφηεηεο ειέγρνληαη θαη, ζπλεπψο, είλαη απαξαίηεην λα ελνπνηεζνχλ απφ ηε κεηξηθή, ζπγθξηλφκελεο κε ηηο 
απαηηήζεηο πνπ βξίζθνληαλ ζην ΓΛΠ 27. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ζ 
Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο 
θαηαζηάζεηο. 
 
ΓΠΥΑ 11 Από Κνηλνύ πκθσλίεο 

 
Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν 
ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 πκκεηνρή ζε Κνηλνπξαμίεο  θαη ηε Γηεξκελεία 13 Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο 
νηθνλνκηθέο νληφηεηεο – Με ρξεκαηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ θνηλνπξαθηνχληεο. Σν ΓΠΥΑ 11 απαιείθεη ηελ επηινγή ηεο 
αλαινγηθήο ελνπνίεζεο ησλ απφ θνηλνχ ειεγρφκελσλ εηαηξεηψλ. Αληί απηνχ, νη απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο εηαηξείεο νη 
νπνίεο πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ηεο θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα ινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν θαζαξήο ζέζεο. Ζ 
Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο 
επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 



ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 
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3.5. ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΑΛΛΑΓΔ Δ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (ζπλέρεηα) 

ΓΠΥΑ 12 Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρώλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο 

 
Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν 
ΓΠΥΑ 12 πεξηιακβάλεη φιεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξνεγνπκέλσο εκπεξηέρνληαλ ζην ΓΛΠ 27 θαη ζρεηίδνληαλ κε 
ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο επίζεο θαη φιεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξνεγνπκέλσο 
εκπεξηέρνληαλ ζην ΓΛΠ 31 θαη ζην ΓΛΠ 28. Οη γλσζηνπνηήζεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή κηαο Δηαηξίαο ζε 
ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ζε ζπγγελείο εηαηξείεο θαη δνκεκέλεο εηαηξείεο. Απαηηνχληαη επίζεο 
κηα ζεηξά απφ λέεο γλσζηνπνηήζεηο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ζ Δηαηξία 
βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.  
 
ΓΠΥΑ 13 Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο  

 
Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν 
ΓΠΥΑ 13 εγθαζηζηά έλα εληαίν ζχλνιν πεγψλ θαζνδήγεζεο ησλ ΓΠΥΑ γηα φιεο ηηο επηκεηξήζεηο εχινγεο αμίαο. Σν 
ΓΠΥΑ 13 δελ αιιάδεη ηηο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ην πφηε ε Δηαηξία απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εχινγε αμία 
αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε ζην ηξφπν επηκέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ζηα ΓΠΥΑ φηαλ ε εχινγε αμία απαηηείηαη ή 
επηηξέπεηαη. Σν πξφηππν απηφ έρεη κειινληηθή ηζρχ ελψ επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ.  
 
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ζ εηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο 
επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 
 
Γηεξκελεία 20 Γαπάλεο απνθάιπςεο θαηά ηελ παξαγσγηθή θάζε ηνπ νξπρείνπ 

 
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ δηεξκελεία απηή 
εθαξκφδεηαη κφλν γηα ηηο δαπάλεο απνθάιπςεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία εμφξπμεο ηεο 
επηθάλεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο θάζεο ηνπ νξπρείνπ  ('δαπάλεο απνθάιπςεο θαηά ηελ παξαγσγή'). Οη 
δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο απνθάιπςεο ζεσξείηαη φηη δεκηνπξγνχλ δχν πηζαλά 
νθέιε α) ηελ παξαγσγή απνζεκάησλ θαηά ηελ παξνχζα ρξήζε θαη/ή β) βειηησκέλε πξφζβαζε ζε κεηάιιεπκα πνπ 
ζα εμνξπρηεί ζην κέιινλ (πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απνθάιπςεο). ε πεξηπηψζεηο πνπ νη 
δαπάλεο δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ ησλ απνζεκάησλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο πεξηφδνπ θαη ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απνθάιπςεο, ε δηεξκελεία 20 απαηηεί απφ ηελ 
Δηαηξία λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα βάζε θαηαλνκήο ε νπνία βαζίδεηαη ζε κηα κνλάδα κέηξεζεο ζρεηηθήο παξαγσγήο. 
Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηε δηεξκελεία απηή. Ζ εηαηξεία 
βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 
 
 
4. ΔΗΦΟΡΑ ΚΛΑΓΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΓΔΖ Δ ΑΓΜΖΔ Α.Δ.  
 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2010, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ΓΔΖ, απνθάζηζε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο Μεηαθνξάο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ αζθνχληαλ κέρξη ηφηε απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Μεηαθνξάο ηεο, λα πεξηέιζνπλ ζηελ 
εηαηξεία (έσο ηφηε ΓΔΖ Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ. («ΓΔΖ-Σ») ε νπνία αξγφηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε ΑΓΜΖΔ Α.Δ.). 
Δλέθξηλε επίζεο ηε κεηαβίβαζε ζηελ εηαηξεία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΔΖ πνπ ππάγνληαλ ιεηηνπξγηθά 
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο θαη ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ 
ζπλαξηψληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο.  
 
Δληφο ηνπ Γεθεκβξίνπ 2010, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ΓΔΖ, απνθάζηζε ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε 
κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο ψζηε ην πξνζσπηθφ ησλ 
κνλάδσλ πνπ απαξηίδνπλ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πεξηέιζνπλ, εληαρζνχλ θαη 
κεηαβηβαζηνχλ, αληίζηνηρα ζηελ εηαηξεία, ελψ, κε ηελ ίδηα απφθαζε, νξίζηεθε ε 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 σο 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο απνγξαθήο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εηζθεξφκελνπ θιάδνπ Μεηαθνξάο ζηελ 
ΑΓΜΖΔ Α.Δ.. Δπίζεο, ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ΓΔΖ, απνθάζηζε ηε ζχγθιεζε 
έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο κε ζέκα κεηαμχ άιισλ ηελ έγθξηζε ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ ζπλφινπ 
ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ ζε θαηά 100% ζπγαηξηθή ηεο ΓΔΖ (ζηελ 
ΑΓΜΖΔ Α.Δ.). 
 
ηηο 30 Γεθεκβξίνπ 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ΓΔΖ φπνπ εγθξίζεθε 
θαη’ αξράο ε κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ Μεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ αζθνχληαη απφ 
ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ ζηελ θαηά 100% ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία ΓΔΖ-Σ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή 
απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΓΔΖ θαη ηελ έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
 
Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2011, εθδφζεθε ν Ν.4001/2011 ζχκθσλα κε ην άξζξν 98 ηνπ νπνίνπ, ε ΓΔΖ νθείιεη λα 
πξνρσξήζεη ζην λνκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ δηαρσξηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο Μεηαθνξάο απφ ηηο ινηπέο 
δξαζηεξηφηεηέο ηεο κέζσ ηεο απφζρηζεο θαη εηζθνξάο ηεο ζηελ θαηά 100% ζπγαηξηθή ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ..  



ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 
ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ  
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 
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4. ΔΗΦΟΡΑ ΚΛΑΓΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖ ΓΔΖ ΣΖΝ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. (ζπλέρεηα) 

 
Δηδηθφηεξα, ην άξζξν 98 ηνπ Ν.4001/2011 πξνέβιεπε φηη εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λφκνπ 
απηνχ, ε ΓΔΖ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζην λνκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ δηαρσξηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο 
ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ ηηο ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θάζεηα νινθιεξσκέλεο 
επηρείξεζήο ηεο, κε ηελ εηζθνξά ηνπ θιάδνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο ζηε ζπγαηξηθή ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ.. 
Ζ εηζθνξά απηή, πξαγκαηνπνηείηαη κε απφζρηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, ησλ άξζξσλ 68 έσο 
79 ηνπ Κ.Ν.2190/1920, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 1 έσο 5 ηνπ Ν.2166/1993, ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ηεο ΓΔΖ, ηα νπνία ππάγνληαη ιεηηνπξγηθά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο ηεο 
ΓΔΖ θαη ηδίσο ησλ παγίσλ πνπ απνηεινχλ ην χζηεκα Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, φπσο απηά 
θαηαγξάθνληαη ζηε ινγηζηηθή θαηάζηαζε απφζρηζεο.  
 
Ζ απφζρηζε ηνπ θιάδνπ πνπ εηζθέξεηαη, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε παξάγξαθν, 
ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηα άξζξα 1 έσο θαη 5 ηνπ 
Ν.2166/1993, κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξεθθιίζεηο φπσο: 
(α)  Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ΓΔΖ είηε ζην θεθάιαην είηε ζην 

ινγαξηαζκφ «επηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ», κπνξεί λα κεηαθέξνληαη ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ.. 
(β)  Γελ απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ ζηελ νηθεία Γ.Ο.Τ. νη κεδεληθέο δειψζεηο θφξνπ κεηαβίβαζεο αθηλήησλ (ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη δειψζεηο επίθιεζεο ηπρφλ ρξεζηθηεζίαο, δηαθνξάο εθηάζεσλ ή άιινπ κε 
κεηεγγξακκέλνπ ηίηινπ) θαη απηνθηλήησλ. 

(γ) Ζ ΓΔΖ θαη ε ΑΓΜΖΔ Α.Δ. απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο αλαινγηθψλ θαη παγίσλ 
ζπκβνιαηνγξαθηθψλ δηθαησκάησλ γηα θάζε πξάμε πνπ απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφο ηχπνο, φπσο ε 
ζχληαμε θαη ε ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθψλ θαη ε θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο απφζπαζεο θαη εηζθνξάο ηνπ 
θιάδνπ. Σα ινηπά ζπκβνιαηνγξαθηθά δηθαηψκαηα πεξηνξίδνληαη ζην ήκηζπ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ 
θείκελε λνκνζεζία. Καηά ηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ δελ απαηηείηαη παξάζηαζε 
δηθεγφξνπ. 

(δ) Ζ κεηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο  κεηαβίβαζεο εκπξαγκάησλ 
δηθαησκάησλ ζε αθίλεηα, απηνθίλεηα θαη άιια θηλεηά, ζπληειείηαη απηνδηθαίσο, κε κφλε ηελ θαηαρψξηζε ζην 
Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηεο ζχκβαζεο απφζπαζεο. Γελ απαηηνχληαη νπνηεζδήπνηε πξνζαξηήζεηο 
θαλνληζηηθέο ή δηνηθεηηθέο εγθξίζεηο, άδεηεο, βεβαηψζεηο, ππεχζπλεο δειψζεηο, πηζηνπνηεηηθά θαη 
ζρεδηαγξάκκαηα γηα ηε κεηαβίβαζε αθηλήησλ, αθφκε θαη απηψλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί κε αλαγθαζηηθή 
απαιινηξίσζε ή βξίζθνληαη ζε παξακεζφξηεο πεξηνρέο, θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο, γεληθήο ή εηδηθήο, 
δηάηαμεο. Μεηαγξαθέο θαη ινηπέο, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαηαρσξήζεηο δχλαηαη λα δηελεξγεζνχλ εληφο 
δχν (2) εηψλ απφ ηελ θαηαρψξηζε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηεο ζχκβαζεο απφζπαζεο, ρσξίο ηελ 
θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε ηέινπο ή δηθαηψκαηνο ηξίηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ακνηβψλ, ησλ παγίσλ θαη 
αλαινγηθψλ δηθαησκάησλ, επηδνκάησλ ή άιισλ ηειψλ ππέξ ακίζζσλ θαη εκκίζζσλ ππνζεθνθπιάθσλ ή 
θηεκαηνινγηθψλ γξαθείσλ. 

(ε)  Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο παγίσλ θαη ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςαλ θαη’ 
εθαξκνγή άιισλ λφκσλ παξακέλνπλ ζηε ΓΔΖ. 

(ζη) Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ππνθαζίζηαηαη, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηνπο, ζε φια ελ γέλεη ηα δηθαηψκαηα, ηηο 
ππνρξεψζεηο θαη ηηο έλλνκεο ζρέζεηο ηεο ΓΔΖ πνπ αθνξνχλ ηνλ εηζθεξφκελν θιάδν, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
απηψλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ην πξνζσπηθφ πνπ ζπληαμηνδνηήζεθε πξν ηεο 31.12.2011 θαη απαζρνινχληαλ ζηε 
δξαζηεξηφηεηα ηνπ Κιάδνπ Μεηαθνξάο φζν θαη ην κεηαθεξφκελν θαηά ηα άξζξα 102, 103 θαη 104 
πξνζσπηθφ, θαη απνιακβάλεη ησλ θνξνινγηθψλ πξνλνκίσλ θαη αηειεηψλ πνπ είραλ ζεζπηζηεί ππέξ ηεο ΓΔΖ. 
Ζ κεηαβίβαζε απηή εμνκνηψλεηαη κε θαζνιηθή δηαδνρή θαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαρψξηζεο ζην κεηξψν 
Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο, ε ΓΔΖ απαιιάζζεηαη απφ θάζε ππνρξέσζε έλαληη 
νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, σο πξνο ηα νπνία 
ππνθαζίζηαηαη θαηά ηα αλσηέξσ ε ΑΓΜΖΔ Α.Δ.. Οκνίσο απαιιάζζεηαη θαη απφ ππνρξεψζεηο, ηίηινπο ή 
δηθαηψκαηα πνπ ηπρφλ είλαη ακεηαβίβαζηα, κε λφκν ή ζχκβαζε. Οπνηνζδήπνηε ινγηζηηθφο ή θνξνινγηθφο 
ρεηξηζκφο δηελεξγήζεθε απφ ηε ΓΔΖ πνπ αθνξά ηνλ θιάδν θαη ελέρεη κειινληηθά νθέιε ή βάξε, κεηαθέξεηαη 
ζπλέπεηα ηεο απφζρηζεο ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. πξνο φθεινο ή βάξνο απηήο. 

(δ)  Οη εθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνληαη απηνδηθαίσο απφ ηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ., ρσξίο λα δηαθφπηνληαη βηαίσο θαη λα 
απαηηείηαη, γηα ηε ζπλέρηζε ή ηελ επαλάιεςή ηνπο, νπνηαδήπνηε δηαηχπσζε ή δήισζε εθ κέξνπο ηνπ. 

(ε)  Κάζε κνξθήο δηνηθεηηθέο άδεηεο θαη εγθξίζεηο, απαιινηξηψζεηο, παξαρσξήζεηο θαη επηρνξεγήζεηο πνπ έρνπλ 
δνζεί ζηε ΓΔΖ, ζρεηηθά κε ηνλ εηζθεξφκελν θιάδν, κεηαβηβάδνληαη απηνδηθαίσο ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. θαηά 
παξέθθιηζε νπνηαζδήπνηε άιιεο δηάηαμεο. 

 (ζ)  Γελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε παξαθνινχζεζεο ζε δηαθεθξηκέλνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ηεο 
ΓΔΖ πξνθεηκέλνπ γηα ηηο ζπλαιιαθηηθέο θαη ινηπέο πξάμεηο, νη νπνίεο ζα ιάβνπλ ρψξα κεηά ηελ εκέξα 
ζπληάμεσο ηεο ινγηζηηθήο θαηάζηαζεο θαη ζα αθνξνχλ ηνλ εηζθεξφκελν θιάδν θαη δελ ζα κπνξνχλ ιφγσ ηεο 
θχζεψο ηνπο λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηηο ζπλαθείο πξάμεηο ησλ ινηπψλ θιάδσλ ηεο ΓΔΖ. Οη πξάμεηο απηέο ζα 
δηαρσξηζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, δειαδή απφ ηελ εκέξα ζπληάμεσο ηεο ινγηζηηθήο 
θαηάζηαζεο κέρξη ηελ εκέξα θαηαρσξίζεσο ζην Mεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηνπ 
Πεξηθεξεηάξρε, θαη ζα κεηαθεξζνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ κε 
ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή ζηα βηβιία ηεο απνξξνθψζαο ηνλ θιάδν αλψλπκεο εηαηξείαο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.2166/1993. 
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4. ΔΗΦΟΡΑ ΚΛΑΓΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖ ΓΔΖ ΣΖΝ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. (ζπλέρεηα) 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ζπλεπεία ηεο απφρηζεο θαη εηζθνξάο ηνπ αλσηέξσ θιάδνπ απμάλεηαη 
ιφγσ ηεο απνξξφθεζεο θαηά ην πνζφ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ σο άλσ εηζθεξφκελνπ θιάδνπ ηεο ΓΔΖ. Με ηελ 
νινθιήξσζε ηεο απνξξφθεζεο ηνπ θιάδνπ εθδίδνληαη απφ ηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. λέεο κεηνρέο, νη νπνίεο 
παξαδίδνληαη ζηε ΓΔΖ. Οη κεηνρέο απηέο παξέρνπλ ζηε ΓΔΖ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηεο 
απνξξνθψζαο εηαηξείαο. 
 
Απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ηεο εηζθέξνπζαο θαη ηεο απνξξνθψζαο 
εηαηξείαο πνπ έρνπλ ήδε ιεθζεί πξηλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ πξνο ην ζθνπφ ηεο 
ζπκκφξθσζεο ηεο θάζεηα νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο ηεο ΓΔΖ κε ηηο ππνρξεψζεηο δηαρσξηζκνχ ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο κεηαθνξάο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ θαηαιακβάλνληαη απφ ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.1468/1950, ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 36 θαη ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Β.Γ. ηεο 28εο Ηαλνπαξίνπ 1951, ησλ άξζξσλ 12, 13 θαη 14 ηνπ Α.Ν.1672/1951 
θαη ησλ άξζξσλ ηνπ Ν.4483/1965, φπσο ηζρχνπλ, θαζψο θαη ηα πθηζηάκελα θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ 
θνξνινγηθά, δηθνλνκηθά ή άιια πξνλφκηα ή δηθαηψκαηα απαιινηξηψζεσο αθηλήησλ, ζπζηάζεσο δνπιεηψλ, 
ρξήζεσο νδψλ, πιαηεηψλ, πεδνδξνκίσλ, δηέιεπζεο γξακκψλ ή θαισδίσλ ή δηαλνίμεσο ππφγεησλ ζεξάγγσλ ή 
εθηειέζεσο ππέξγεησλ ή ππφγεησλ εξγαζηψλ, ηνπνζέηεζεο ζηχισλ, εγθαηάζηαζεο ππνζηαζκψλ, πνπ είλαη 
αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, επηζθεπή, εθκεηάιιεπζε, αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θαη 
ηερληθήο αξηηφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη ελ γέλεη ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο θαη παξνρή ππεξεζηψλ ή άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ θνηλήο σθέιεηαο παξακέλνπλ ζε ηζρχ θαη 
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ππέξ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ.. Δγγπήζεηο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ππέξ ηεο ΓΔΖ γηα δάλεηα 
πνπ κεηαθέξνληαη ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ηζρχνπλ ππέξ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ.. 
 
Ζ απφζρηζε νινθιεξψζεθε εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ην Ν.4001/2011. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 
ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ζπλεπεία ηεο απφζρηζεο απμήζεθε θαηά ην πνζφ ησλ €31.925. Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ εηζθεξφκελσλ 
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ εηζθέξζεθαλ (ΓΠΥΑ) θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 έρνπλ σο εμήο: 
 

 

Πιένλ ησλ αλσηέξσ αλαιήθζεθαλ πξφζζεηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ νπνίσλ ε θαζαξή αμία 
χςνπο €1.309 θαηαρσξήζεθε απ’ επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. Οη ζπλαιιαγέο ηνπ θιάδνπ Μεηαθνξάο θαηά ηε 

  1/1/2011 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ   
   
Με Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό:   
   Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο   1.662.224 
   Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο   125 
     ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ   1.662.349 
   
Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό:   
   Απνζέκαηα    56.740 
   Δκπνξηθέο απαηηήζεηο    141.770 
   Λνηπέο απαηηήζεηο   1.604 
   Υξεκαηηθά δηαζέζηκα    1 
      ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ   200.115 
   
      ύλνιν ελεξγεηηθνύ   1.862.427 

   
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ    
   
Ίδηα θεθάιαηα:   
   Μεηνρηθφ Κεθάιαην   31.925 
   Τπεξαμία αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ   737.300 
   Απνηειέζκαηα εηο λέν   (43.693) 
      ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ     725.532 
   
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο:   
   Μαθξνπξφζεζκνο  Γαλεηζκφο    534.671 
   Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ   13.056 
   Πξνβιέςεηο   22.874 
   Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο  249.029 
   πκκεηνρέο θαηαλαισηψλ θαη επηρνξεγήζεηο   140.887 
      ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ     960.517 
   
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο:   
   Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο     7.107 
   Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξoπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ   159.107 
   Γεδνπιεπκέλεο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο   10.164 
      ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ   176.378 
     
      ύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ  1.862.427 
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κεηαβαηηθή πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο θαη 30 Ννεκβξίνπ 2011 έρνπλ πιήξσο ελζσκαησζεί ζηα βηβιία 
ηεο εηαηξείαο θαη αληαλαθιψληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
5. ΔΗΦΟΡΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΓΔΜΖΔ Α.Δ. Δ 

ΑΓΜΖΔ Α.Δ. 

 
Βάζεη ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Ν.4001/2011, εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λφκνπ απηνχ 
(κέρξη ηελ 22 Ννεκβξίνπ 2011), ε αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Γηαρεηξηζηήο ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο 
Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ΑΔ» («ΓΔΜΖΔ Α.Δ. Α.Δ.»), πνπ ζπζηήζεθε κε ην Π.Γ.328/2000 θαη’ 
εμνπζηνδφηεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2773/1999, κεηαθέξεη ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ηηο νξγαλσηηθέο 
κνλάδεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε, ιεηηνπξγία, αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηνπ πζηήκαηνο 
Μεηαθνξάο, πνπ αζθεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληίζηνηρσλ παγίσλ, θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
ΓΔΜΖΔ Α.Δ. πνπ απαζρνιείηαη ζηηο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζπληζηνχλ ηνλ Κιάδν Μεηαθνξάο ηεο 
ΓΔΜΖΔ Α.Δ.. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κεηαθέξνληαη είλαη: 
 
α)   Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο Λεηηνπξγίαο θαη Διέγρνπ ηνπ πζηήκαηνο. 
 
β)   Ζ δξαζηεξηφηεηα Αλάπηπμεο θαη πληήξεζεο ηνπ πζηήκαηνο. 
 
γ)   Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο Δθθαζάξηζεο ησλ Απνθιίζεσλ. 
 
δ)   Ζ δξαζηεξηφηεηα Δκπνξηθψλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Θεκάησλ εμαηξνπκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

πεξίπησζεο (ζ΄) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 118. 
 
ε)   Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ Μεηξήζεσλ. 
 
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ε πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη 
κε ην πξψην εδάθην, κπνξεί λα παξαηαζεί γηα πεξαηηέξσ έμη (6) κήλεο. 
 
1. Ζ κεηαβίβαζε απηή, φζνλ αθνξά ηηο έλλνκεο ζρέζεηο, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

κεηαθεξφκελεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 κνλάδεο θαη δξαζηεξηφηεηεο, εμνκνηψλεηαη κε θαζνιηθή 
δηαδνρή θαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο ε 
ΓΔΜΖΔ Α.Δ. απαιιάζζεηαη απφ θάζε ππνρξέσζε έλαληη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
Γεκνζίνπ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, σο πξνο ηα νπνία ππνθαζίζηαηαη θαηά ηα αλσηέξσ ε ΑΓΜΖΔ Α.Δ.. 
Οκνίσο απαιιάζζεηαη θαη απφ ππνρξεψζεηο, ηίηινπο ή δηθαηψκαηα πνπ ηπρφλ είλαη ακεηαβίβαζηα, κε λφκν ή 
ζχκβαζε. Οη εθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνληαη απηνδηθαίσο απφ ηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ., ρσξίο λα δηαθφπηνληαη βηαίσο 
θαη λα απαηηείηαη, γηα ηε ζπλέρηζε ή ηελ επαλάιεςή ηνπο, νπνηαδήπνηε δηαηχπσζε ή δήισζε εθ κέξνπο ηνπ. 

 
2. Ζ σο άλσ εηζθνξά ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ. πξαγκαηνπνηείηαη κε απφζρηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, ησλ άξζξσλ 68 έσο 79 ηνπ Κ.Ν.2190/1920, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 1 έσο 5 ηνπ 
Ν.2166/1993 ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ., πνπ ππάγνληαη ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 1, κε ηηο αθφινπζεο παξεθθιίζεηο: 
 
(α) Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ. είηε ζην 

θεθάιαην είηε ζην ινγαξηαζκφ «επηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ», κπνξεί λα κεηαθέξνληαη ζηελ 
ΑΓΜΖΔ Α.Δ.. 

 
(β) Γελ απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ ζηελ νηθεία Γ.Ο.Τ. νη κεδεληθέο δειψζεηο θφξνπ κεηαβίβαζεο αθηλήησλ 

θαη απηνθηλήησλ. 
 
(γ) Ζ ΓΔΜΖΔ Α.Δ. θαη ε ΑΓΜΖΔ Α.Δ. απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο αλαινγηθψλ θαη 

παγίσλ ζπκβνιαηνγξαθηθψλ δηθαησκάησλ γηα θάζε πξάμε πνπ απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφο ηχπνο, 
φπσο ε ζχληαμε θαη ε ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθψλ θαη ε θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο απφζπαζεο θαη 
εηζθνξάο ηνπ θιάδνπ. Σα ινηπά ζπκβνιαηνγξαθηθά δηθαηψκαηα πεξηνξίδνληαη ζην ήκηζπ ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Καηά ηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ δελ 
απαηηείηαη παξάζηαζε δηθεγφξνπ. 
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5. ΔΗΦΟΡΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΓΔΜΖΔ Α.Δ. Δ ΑΓΜΖΔ 

Α.Δ. (ζπλέρεηα) 

 
(δ) Ζ κεηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαβίβαζεο 

εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ ζε αθίλεηα, απηνθίλεηα θαη άιια θηλεηά, ζπληειείηαη απηνδηθαίσο, κε κφλε ηελ 
θαηαρψξηζε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηεο ζχκβαζεο απφζρηζεο. Γελ απαηηνχληαη νπνηεζδήπνηε 
θαλνληζηηθέο ή δηνηθεηηθέο εγθξίζεηο, βεβαηψζεηο, ππεχζπλεο δειψζεηο, πηζηνπνηεηηθά θαη 
ζρεδηαγξάκκαηα γηα ηε κεηαβίβαζε αθηλήησλ, αθφκε θαη απηψλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί κε αλαγθαζηηθή 
απαιινηξίσζε ή βξίζθνληαη ζε παξακεζφξηεο πεξηνρέο, θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο, γεληθήο ή εηδηθήο, 
δηάηαμεο. Μεηαγξαθέο θαη ινηπέο, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, απαηηνχκελεο θαηαρσξίζεηο γηα ηε 
κεηαβίβαζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ, έρνπλ δηαπηζησηηθφ ραξαθηήξα θαη δηελεξγνχληαη απφ ηελ 
θαηαρψξηζε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηεο ζχκβαζεο απφζρηζεο, ρσξίο ηελ θαηαβνιή 
νπνηνπδήπνηε ηέινπο ή δηθαηψκαηνο ηξίηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ακνηβψλ, ησλ παγίσλ θαη 
αλαινγηθψλ δηθαησκάησλ, επηδνκάησλ ή άιισλ ηειψλ ππέξ ακίζζσλ θαη εκκίζζσλ ππνζεθνθπιάθσλ ή 
θηεκαηνινγηθψλ γξαθείσλ θαηά παξέθθιηζε θάζε θείκελεο δηάηαμεο. 

 
(ε)  Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο παγίσλ θαη ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςαλ θαη’ 

εθαξκνγή άιισλ λφκσλ παξακέλνπλ ζηε ΓΔΜΖΔ Α.Δ..  
 
(ζη)Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ππνθαζίζηαηαη ζε φια ελ γέλεη ηα δηθαηψκαηα, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο έλλνκεο ζρέζεηο 

ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ. πνπ αθνξνχλ ηνλ εηζθεξφκελν ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θιάδν θαη απνιακβάλεη 
ησλ θνξνινγηθψλ πξνλνκίσλ θαη αηειεηψλ πνπ είραλ ζεζπηζηεί ππέξ ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ.. 

 
(δ)  Κάζε κνξθήο δηνηθεηηθέο άδεηεο θαη εγθξίζεηο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζηε ΓΔΜΖΔ Α.Δ., ζρεηηθά κε ηνλ 

Κιάδν Μεηαθνξάο, κεηαβηβάδνληαη απηνδηθαίσο ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ.. 
 

3. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2166/1993 δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε παξαθνινχζεζεο ζε 
δηαθεθξηκέλνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ. πξνθεηκέλνπ γηα ηηο ζπλαιιαθηηθέο 
θαη ινηπέο πξάμεηο, νη νπνίεο ζα ιάβνπλ ρψξα κεηά ηελ εκέξα ζπληάμεσο ηεο ινγηζηηθήο θαηάζηαζεο, ζα 
αθνξνχλ ηνλ εηζθεξφκελν θιάδν θαη δελ ζα κπνξνχλ ιφγσ ηεο θχζεψο ηνπο λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηηο 
ζπλαθείο πξάμεηο ησλ ινηπψλ θιάδσλ ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ.. Οη πξάμεηο απηέο ζα δηαρσξηζηνχλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ θαη ζα κεηαθεξζνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
κεηαζρεκαηηζκνχ κε ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή ζηα βηβιία ηεο απνξξνθψζαο ηνλ θιάδν αλψλπκεο εηαηξείαο 
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.2166/1993. 
 

4. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. απμάλεηαη ιφγσ ηεο απνξξφθεζεο θαηά ην πνζφ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο 
ηνπ σο άλσ εηζθεξφκελνπ θιάδνπ ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ.. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο απνξξφθεζεο ηνπ θιάδνπ 
εθδίδνληαη απφ ηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. λέεο κεηνρέο, νη νπνίεο παξαδίδνληαη ζηε ΓΔΜΖΔ Α.Δ.. Οη κεηνρέο απηέο 
παξέρνπλ ζηε ΓΔΜΖΔ Α.Δ. ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηεο απνξξνθψζαο εηαηξείαο. 
 

5. Δληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηά ηα παξαπάλσ απφζρηζεο ε ΓΔΜΖΔ Α.Δ. 
κεηαβηβάδεη ζηε ΓΔΖ ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ πνπ ζα θαηέρεη ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ζπλεπεία ηεο απφζρηζεο θαη 
εηζθνξάο, έλαληη αληαιιάγκαηνο ίζνπ κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ ελ ιφγσ κεηνρψλ. 

 
Σελ 23 Ννεκβξίνπ 2011 ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο απνθάζηζε ηελ απνξξφθεζε απφ ηελ εηαηξεία, 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 99 ηνπ Ν.4001/2011 ηνπ εηζθεξφκελνπ θιάδνπ Μεηαθνξάο ηεο 
ΓΔΜΖΔ Α.Δ.. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ζπλεπεία ηεο απφζρηζεο απμήζεθε θαηά ην πνζφ ησλ 
€2.079, ελψ, ε ινγηζηηθή αμία ησλ εηζθεξφκελσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ εηζθέξζεθαλ (ΓΠΥΑ) 
θαηά ηελ 30 Απγνχζηνπ 2011 είρε σο εμήο: 



ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 
ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ  
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 
 
(ε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

44 

 

5.  ΔΗΦΟΡΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΓΔΜΖΔ Α.Δ. Δ ΑΓΜΖΔ 

Α.Δ. (ζπλέρεηα) 

 

 
Γεδνκέλνπ φηη ε απφζρηζε θαη εηζθνξά ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ εηαηξεία νινθιεξψζεθε ηελ 1 
Φεβξνπαξίνπ 2012, νη αλσηέξσ αμίεο (θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ απφ 1 επηεκβξίνπ 
2011 έσο θαη 1 Φεβξνπαξίνπ 2012) δελ έρνπλ αθφκε ελζσκαησζεί ζηα βηβιία ηεο εηαηξείαο θαη δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

  30/8/2011 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ   
   
Με Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό:   
   Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  3.966 
   Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο   617 
   Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο   285 
     ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ   4.868 
   
Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό:   
   Δκπνξηθέο απαηηήζεηο    147.350 
   Υξεκαηηθά δηαζέζηκα    7 
      ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ   147.357 
   
      ύλνιν ελεξγεηηθνύ   152.225 

   
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ    
   
Ίδηα θεθάιαηα:   
   Μεηνρηθφ Κεθάιαην   2.079 
      ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ     2.079 
   
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο:   
   Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ  503 
   Λεθζείζεο εγγπήζεηο  2.537 
   Λεθζείζεο επηρνξεγήζεηο   3.350 
      ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ     6.390 
   
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο:   
   Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο     126.664 
   Πηζησηέο δηάθνξνη  672 
   Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα  16.420 
      ύλνιν βξαρππξνζεζκσλ ππνρξεώζεσλ  143.756 
   
      ύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ  152.225 
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6. ΠΧΛΖΔΗ 

 
  1/1-31/12/2011  1/1-31/12/2010 

Δλνίθην ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο  302.025  - 

Λνηπέο πσιήζεηο     
- Λεθζείζεο ζπκκεηνρέο πειαηψλ  5.810  - 
- Έζνδα απφ παξαρψξεζε πξνζσπηθνχ ζε ΓΔΜΖΔ Α.Δ. Α.Δ.  8.647   
- Δλνίθην νπηηθψλ ηλψλ  1.921   
- Λνηπέο πσιήζεηο  2.410  - 

  18.788   

ύλνιν  320.813  - 

 
 
7. ΑΜΟΗΒΔ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 
 

  1/1-31/12/2011  1/1-31/12/2010 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ  73.044  - 
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο  20.575  - 
Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ  782   
Απνδεκηψζεηο εθηφο έδξαο  3.839   
Πξφβιεςε παξνρήο κεησκέλνπ ηηκνινγίνπ ζε εξγαδφκελνπο  1.009  - 
Καζαξή πξφβιεςε παξνρήο κεησκέλνπ ηηκνινγίνπ ζε ζπληαμηνχρνπο  1.278  - 
Ακνηβέο πξνζσπηθνχ ελζσκαησκέλεο ζε ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  (29.762)  - 

ύλνιν  70.765  - 

 
 
8. ΑΠΟΒΔΔΗ 
 
  1/1-31/12/2011  1/1-31/12/2010 

Απνζβέζεηο      
- Παγίσλ ζηνηρείσλ (ζεκείσζε 13)  60.185  - 
- Λνγηζκηθφ (ζεκείσζε 14)  54  - 
- Δπηρνξεγήζεηο θαη ζπκκεηνρέο θαηαλαισηψλ (ζεκείσζε 26)  (4.864)  - 
ύλνιν  55.375  - 

 
 
9. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 
 
  1/1-31/12/2011  1/1-31/12/2010 

Σφθνη δαλείσλ  23.127  - 
Απφζβεζε εμφδσλ ζχλαςεο δαλείσλ  656  - 
Πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ  999  - 
Λνηπά  23  - 

ύλνιν  24.805  - 

 
 
10. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΟΓΑ 
 
  1/1-31/12/2011  1/1-31/12/2010 

Πηζησηηθνί ηφθνη θαηαζέζεσλ (ζεκείσζε 19)  20  1 

ύλνιν  20  1 

 
 
11. ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ, ΚΑΘΑΡΑ 
 

  1/1-31/12/2011  1/1-31/12/2010 

Εεκίεο απφ απνμήισζε θαη απφζπξζε παγίσλ   2.515  - 
Έμνδα κεηαθνξψλ θαη ηαμηδίσλ   817  - 
Λνηπά  3.270  5 

ύλνιν  6.602  5 
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12. ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (ΣΡΔΥΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΟ)  
 

  1/1-31/12/2011  1/1-31/12/2010 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο   26.174  - 
ΑλαβΑλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο  9.453  - 

ύλνιν θόξνπ εηζνδήκαηνο  35.627  - 

 
Ο νλνκαζηηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηεο εηαηξείαο είλαη 20%. Ζ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 
ππνβάιιεηαη ζε εηήζηα βάζε, αιιά ηα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ δειψλνληαη παξακέλνπλ πξνζσξηλά έσο φηνπ νη 
θνξνινγηθέο αξρέο ειέγμνπλ ηηο δειψζεηο θαη ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη εθδνζεί ε ηειηθή 
έθζεζε ειέγρνπ. Οη θνξνινγηθέο δεκίεο, ζην βαζκφ πνπ γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κπνξνχλ 
λα ζπκςεθίζνπλ κειινληηθά θέξδε γηα δηάζηεκα πέληε εηψλ απφ ην έηνο ζην νπνίν πξνέθπςαλ. Ζ εηαηξεία δελ 
έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2007 έσο θαη 2011. Δηδηθά ε ρξήζε 2011 βξίζθεηαη ζε 
εμέιημε ν έιεγρνο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 82 παξ.5 ηνπ λφκνπ 2238/1994 
θαη ηελ ππ’ αξηζκ. ΠΟΛ 1159/22.7.2011 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Αθνινπζεί αλάιπζε θαη ζπκθσλία  κεηαμχ 
ηνπ θφξνπ θαη ηνπ πξντφληνο ηνπ ινγηζηηθνχ θέξδνπο πνιιαπιαζηαδφκελνπ κε ηνλ νλνκαζηηθφ ζπληειεζηή: 
 
  1/1-31/12/2011  1/1-31/12/2010 

Κέξδε πξν θφξσλ  153.188  (108) 

Ολνκαζηηθφο ζπληειεζηήο θφξνπ   20%  24% 
Φφξνο ζηνλ νλνκαζηηθφ ζπληειεζηή  30.638  (26) 
Αλαβαιιφκελνο θφξνο επί θνξνινγηθψλ δεκηψλ πνπ δελ αλαγλσξίζηεθε  -  30 
Με εθπηηπηφκελεο δαπάλεο  4.989  - 

Φόξνο εηζνδήκαηνο  35.627  (4) 

  23,3%  3.7% 

 
Ζ θίλεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ εηζνδήκαηνο έρεη σο εμήο: 
 

Απαίηεζε / (ππνρξέσζε)  31/12/2011  31/12/2010 

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ  6  10 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο πνπ αλαιήθζεθε απφ απφζρηζε θιάδνπ Μεηαθνξάο  (249.027)  - 
Πίζησζε / (ρξέσζε) απ’ επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα  (1.914)   
Πίζησζε / (ρξέσζε) ζηα απνηειέζκαηα  (9.453)  (4) 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ   (260.388)  6 

 
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη πεξαηηέξσ σο εμήο: 
  

 31/12/2011  31/12/2010 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο     
- Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  6  6 
- Τιηθά θαη αληαιιαθηηθά  3.274  - 
- Δκπνξηθέο απαηηήζεηο  186  - 
- Πξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο θαη έμνδα  10  - 
- Παξνρέο κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε   3.588  - 
- Δπηρνξεγήζεηο θαη ζπκκεηνρέο θαηαλαισηψλ   507  - 

Μεηθηέο αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο  7.571  6 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο     
- Έμνδα ζχλαςεο δαλείσλ   (325)  - 
- Απνζβέζεηο θαη αλαπξνζαξκνγή παγίσλ  (267.634)  - 

Μεηθηέο αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο  (267.959)  - 

Καζαξέο αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο  (260.388)  6 

 

Ζ ρξέσζε γηα αλαβαιιφκελνπο θφξνπο ζηα απνηειέζκαηα αλαιχεηαη σο εμήο: 
 
  1/1-31/12/2011  1/1-31/12/2010 

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  -  - 
Τιηθά θαη αληαιιαθηηθά  16  - 
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο  (186)  - 
Πξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο θαη έμνδα  4.565  - 
Παξνρέο κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε   (107)  - 
Δπηρνξεγήζεηο θαη ζπκκεηνρέο θαηαλαισηψλ   219  - 
Έμνδα ζχλαςεο δαλείσλ   (131)  - 
Απνζβέζεηο θαη αλαπξνζαξκνγή παγίσλ  5.077  - 

Υξέσζε ζηα απνηειέζκαηα  9.453  4 
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13. ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ  
 
  

Γήπεδα  
Κηίξηα - 
Σερληθέο 

Δγθαη/ζεηο 

Μερ/ηα θαη 
εμνπιηζκόο Μέζα  

Μεηαθνξάο  
Έπηπια 

θαη θεύε  
Αθηλ/ζεηο ππό 

Δθηέιεζε  ύλνιν 

Αλαπόζβεζηε αμία        

31 Γεθεκβξίνπ 2009 - - - - - - - 

- Πξνζζήθεο - - - - - - - 

- Απνζβέζεηο - - - - - - - 

- Απνζχξζεηο  - - - - - - - 

- Μεηαθνξέο απφ έξγα ππφ θαηαζθεπή - - - - - - - 

- Μεηαθνξέο  - - - - - - - 

- Λνηπέο θηλήζεηο - - - - - - - 

31 Γεθεκβξίνπ 2010 - - - - - - - 

 
-  Αλάιεςε ελζψκαησλ αθηλ/ζεσλ απφ απφζρηζε θιάδνπ κεηαθνξάο 236.695 74.866 1.147.813 5.412 10.776 186.662 1.662.224 
-  Πξφζζεηε αλάιεςε ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ απφ απφζρηζε 

θιάδνπ κεηαθνξάο θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν 
 

8.202 
 

- 
 

(8.832) 
 

19 
 

84 
 

- 
 

(527) 
- Πξνζζήθεο - - - - - 79.355 79.355 
- Απνζβέζεηο - (3.331) (54.239) (596) (2.019) - (60.185) 
- Απνζχξζεηο  - - (166) (13) (39) - (218) 
- Μεηαθνξέο απφ έξγα ππφ θαηαζθεπή 4.063 472 3.391 504 1.507 (9.979) (42) 
- Μεηαθνξέο  1.910 - 647 - - (2.257) - 
- Λνηπέο θηλήζεηο - - - - - (2.297) (2.297) 

31 Γεθεκβξίνπ 2011 250.870 72.007 1.088.614 5.326 10.309 251.484 1.678.310 

        
31 Γεθεκβξίνπ 2009        
Αμία θηήζεο  - - - - - - - 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο  - - - - - - - 

Αλαπόζβεζην ππόινηπν  - - - - - - - 

 
 

       31 Γεθεκβξίνπ 2010        

Αμία θηήζεο  - - - - - - - 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο  - - - - - - - 

Αλαπόζβεζην ππόινηπν  - - - - - - - 

        
31 Γεθεκβξίνπ 2011        

Αμία θηήζεο  250.870 86.341 1.201.044 6.605 21.739 251.484 1.817.783 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο  - (14.334) (112.430) (1.279) (11.429) - (139.472) 
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Αλαπόζβεζην ππόινηπν  250.870 72.007 1.088.614 5.326 10.309 251.484 1.678.310 
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ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ  
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 
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13. ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ (ζπλέρεηα) 

 
Ιδηνθηεζηαθό Καζεζηώο Αθηλήησλ: Ζ εηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ιεπηνκεξνχο θαηαγξαθήο ηεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη δεκηνπξγίαο ελφο κεηξψνπ αθηλήησλ, γηα λα εγγξάςεη φια ηα αθίλεηά ηεο ζηα 
αξκφδηα ππνζεθνθπιαθεία πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ιάβεη ηίηινπο ηδηνθηεζίαο θαη πηζηνπνηεηηθά βαξψλ. 
Όηαλ ε δηαδηθαζία απηή νινθιεξσζεί ε εηαηξεία ζα έρεη ηζρπξνχο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο έλαληη παληφο ηξίηνπ κε ηελ 
πιήξε εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ.  
 
Αζθαιηζηηθή Κάιπςε: Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο είλαη δηεζπαξκέλα ζε φιε ηελ 
επηθξάηεηα, θαη σο εθ ηνχηνπ, ν θίλδπλνο ζνβαξήο απψιεηαο είλαη κεησκέλνο. Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. (φπσο θαη φιεο νη 
εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ΓΔΖ) δελ έρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε επί ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
ηεο.  
 
Ύπαξμε βαξώλ επί ησλ ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ: Γελ πθίζηαληαη βάξε επί ησλ ελζψκαησλ 
αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο εηαηξείαο. 
 
Αλαπξνζαξκνγή Δλζώκαησλ Παγίσλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ: Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009, ε ΓΔΖ πξνέβε 
ζηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ελ ιεηηνπξγία ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φπσο απηά είραλ θαηά ηελ 
εκεξνκελία απηή ζηα νπνία ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη ηα πάγηα πνπ εηζθέξζεθαλ ζηελ εηαηξεία κέζσ ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ Ν.4001/2011 (ζεκείσζε 4). Ζ αλαπξνζαξκνγή πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε 
ην ΓΛΠ 16 απφ αλεμάξηεηε εηαηξεία εθηηκεηψλ. Σα έξγα ππφ θαηαζθεπή δελ εθηηκήζεθαλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 
αλαπξνζαξκνγήο θαηαρσξήζεθαλ ζηα βηβιία ηεο ΓΔΖ κε εκεξνκελία 31  Γεθεκβξίνπ 2009 (θαη σο εθ ηνχηνπ 
κεηαθέξζεθαλ ζε αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίεο κέζσ ηεο απφζρηζεο θαη εηζθνξάο ηνπ θιάδνπ κεηαθνξάο.. Ζ 
πξνεγνχκελε αλαπξνζαξκνγή είρε δηελεξγεζεί κε εκεξνκελία 31 Γεθεκβξίνπ 2004. 
 
Ζ κέζνδνο θαη νη ζεκαληηθέο παξαδνρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ ηελ αλεμάξηεηε εηαηξεία εθηηκεηψλ ήηαλ νη 
αθφινπζεο: 
 
(α) Σν ζχλνιν ηεο εθηηκεζείζαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζεσξήζεθε φηη αλήθεη θαηά πιήξε θπξηφηεηα ζηελ εηαηξεία, 

ελψ, αθίλεηα γηα ηα νπνία, ε εηαηξεία γλσζηνπνίεζε ζηελ αλεμάξηεηε εηαηξεία εθηηκεηψλ ή θαηά ηηο απηνςίεο 
ησλ εθηηκεηψλ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρνπλ δεζκεχζεηο, δελ απνηέιεζαλ αληηθείκελν απνηίκεζεο.  

 
(β) Οη εθηηκεηέο ππέζεζαλ φηη γηα ην ζχλνιν ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ, ε εηαηξεία δηαζέηεη ηνπο ηίηινπο 

ηδηνθηεζίαο, άδεηεο γηα θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη άιιεο παξφκνηεο εγθξίζεηο, φπσο απαηηείηαη απφ ηελ 
ειιεληθή λνκνζεζία. 

 
(γ) Ζ πιεηνλφηεηα ησλ αθηλήησλ πνπ εθηηκήζεθαλ ζεσξήζεθε φηη ηδηνρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ εηαηξεία θαη φηη, 

αλακέλεηαη ε ίδηα ρξήζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππνινηπφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. 
 
(δ) Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο Δχινγεο Αμίαο ησλ γεπέδσλ, θηηξίσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ εθαξκφζηεθε ε 

Πξνζέγγηζε ηεο Αγνξάο απφ επαγγεικαηίεο εθηηκεηέο (ηεθκεξίσζε κε βάζε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο). ε 
θηίξηα εηδηθψλ ρξήζεσλ, κεραλήκαηα θαη ηερληθά έξγα, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο έγηλε κε βάζε ηελ 
Πξνζέγγηζε ηνπ Κφζηνπο, θαη εηδηθφηεξα κε ηε κέζνδν ηνπ αλαπφζβεζηνπ θφζηνπο αληηθαηάζηαζεο, ζηα 
πιαίζηα ηεο νπνίαο έγηλαλ νη πξνζαξκνγέο πνπ ρξεηάδεηαη ψζηε λα αληαλαθινχλ ηε θπζηθή, ιεηηνπξγηθή θαη 
νηθνλνκηθή απαμίσζή ηνπο. 

 
(ε) Ζ νηθνλνκηθή απαμίσζε θαζνξίζηεθε απφ ηνλ εθηηκεηή εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηεο πξνζέγγηζεο ηεο 

πξνζφδνπ, κε ηε βνήζεηα ηεο αλάιπζεο ηεο πξνεμφθιεζεο ηακεηαθψλ ξνψλ. Ζ νηθνλνκηθή απαμίσζε 
θαηαλεκήζεθε αληίζηνηρα ζηα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία πνπ απνηηκήζεθαλ κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 
Κφζηνπο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα Απνηηκήζεσλ.  

 
(ζη) Σπρφλ πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο γηα εθπνκπέο αεξίσλ νη νπνίεο ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ κεηά ηελ πεξίνδν 

2008-2012 ζεσξήζεθε φηη ζα κεηαθπιηζζνχλ πιήξσο θαη ζα αλαθηεζνχλ κέζσ ησλ ξπζκηδφκελσλ 
ηηκνινγίσλ.  

 
Ζ ζπλνιηθή ππεξαμία αλαπξνζαξκνγήο πνπ έρεη πξνθχςεη απφ φιεο ηηο εθηηκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ΓΔΖ 
ζην παξειζφλ θαη ε νπνία αθνξά ζηα ελζψκαηα πάγηα πνπ αλαιήθζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία ζηα πιαίζηα ηεο 
απφζρηζεο θαη εηζθνξάο ηνπ θιάδνπ κεηαθνξάο απφ ηε ΓΔΖ ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. αλέξρεηαη ζε €737.300 (θαζαξή 
απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο χςνπο €184.325) θαη αλαγλσξίζηεθε ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο. Δπηπιένλ, 
εληφο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηεο απφζρηζεο (πεξίνδνο κεηαμχ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο ηελ 30 Ννεκβξίνπ 
2011) αλαιήθζεθαλ πεξαηηέξσ πάγηα ησλ νπνίσλ ε ππεξαμία αλαπξνζαξκνγήο αλέξρεηαη ζε €5.411 (θαζαξή 
απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο χςνπο €1.352) θαη ε νπνία επίζεο αλαγλσξίζηεθε ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο.  
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13. ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ (ζπλέρεηα) 

Ρπζκηδόκελν Δηήζην Αληάιιαγκα Μεηαθνξάο γηα ην 2011 θαη ην 2012 

 
Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, κε αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, εγθξίζεθαλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Δηήζηνπ 
Κφζηνπο θαη νη Μνλαδηαίεο Υξεψζεηο Υξήζεο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο. Ζ ΡΑΔ κε ηηο ζρεηηθέο γλσκνδνηήζεηο 
ηεο πξνο ην ΤΠΔΚΑ, έθξηλε ζθφπηκν λα κελ ζπλππνινγηζηεί ζηε κνλαδηαία ρξέσζε γηα ην 2011 ε ππεξαμία πνπ 
πξνέθπςε απφ ηελ  αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ ελ ιεηηνπξγία παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο Μεηαθνξάο, ε νπνία δηελεξγήζεθε απφ αλεμάξηεηε εηαηξεία εθηηκεηψλ κε εκεξνκελία 31  
Γεθεκβξίνπ 2009  κε βάζε ηα Γηεζλή Δθηηκεηηθά Πξφηππα θαη ηα ΓΠΥΑ. ην ζθεπηηθφ ηεο Γλσκνδφηεζεο 
αλαθέξεηαη φηη ην παξαπάλσ θξίζεθε ζθφπηκν γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή απφ ζεκαληηθέο θαη κε 
γξακκηθέο κεηαβνιέο ησλ ρξεψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ ππεξαμία 
πνπ αλαγλσξίζηεθε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009, αλήιζε ζε Eπξψ 340,5 εθαη. Ζ παξαπάλσ ζέζε δηαθέξεη απφ ηελ 
κέρξη ζήκεξα πξαθηηθή ηεο ΡΑΔ, ε νπνία, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Δηήζηνπ Αληαιιάγκαηνο ηνπ πζηήκαηνο 
Μεηαθνξάο έιαβε ππφςε ηεο ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ ηφζν ηνπ 2000 φζν 
θαη ηνπ 2004. 
 
Καηφπηλ ηνχηνπ, ε ΓΔΖ (σο ν θχξηνο ηνπ ζπζηήκαηνο Μεηαθνξάο εθείλε ηελ πεξίνδν) πξνρψξεζε, ζχκθσλα κε 
ην ΓΛΠ 36, ζε έιεγρν αλαθηεζηκφηεηαο  ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο Μεηαθνξάο κε εκεξνκελία 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ πξνζφδσλ απφ ηε κε 
ελζσκάησζε ηεο ππεξαμίαο αλαπξνζαξκνγήο ζηε κνλαδηαία ρξέσζε.  
 
Σν αλαθηήζηκν πνζφ ησλ παγίσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο Μεηαθνξάο (σο κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ ηεο 
ΓΔΖ ηφηε) πξνζδηνξίζηεθε κε βάζε ηε κέζνδν ηεο Αμίαο ιφγσ Υξήζεο. Ζ Αμία ιφγσ Υξήζεο ππνινγίζηεθε 
ρξεζηκνπνηψληαο εθηηκήζεηο κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο κεηαθνξάο, νη νπνίεο 
πξνβιήζεθαλ αξρηθά ζε πεξίνδν πεληαεηίαο θαη κεηά ζην δηελεθέο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 

 Πξνυπνινγηζηηθά πεξηζψξηα ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο θαη EBITDA, ηα νπνία πξνέθπςαλ κε βάζε ηα ηζηνξηθά 
ζηνηρεία ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, πξνζαξκνζκέλα πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ππφςε θαη ηηο αλακελφκελεο 
κεηαβνιέο θεξδνθνξίαο. 

 Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηα δξαζηεξηφηεηαο κεηαθνξάο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε 
παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο. 

 
Οη  βαζηθέο  παξαδνρέο  πνπ  ρξεζηκνπνηήζεθαλ  είλαη  ζπλεπείο  κε  αλεμάξηεηεο   εμσηεξηθέο   πεγέο 
πιεξνθφξεζεο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 δελ πξνέθπςε 
δεκία απνκείσζεο γηα ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο δξαζηεξηφηεηαο κεηαθνξάο. 
 
Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζεσξεί φηη θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη κέρξη ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε θαηά ηελ εκεξνκελία απηή, δελ πθίζηαληαη ελδείμεηο πνπ λα ππνδειψλνπλ φηη 
ε αμία ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ ελδέρεηαη λα έρεη απνκεησζεί. 
 
ηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ Δηήζηνπ Κφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
Μεηαθνξάο θαη ζηα πιαίζηα επαλεμέηαζεο ηεο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ ηνπ Δηήζηνπ Δλνηθίνπ γηα ηα Γίθηπα, ε 
ΡΑΔ, εληφο ηνπ 2011, έθξηλε αλαγθαία ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην Δηήζην 
Κφζηνο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο. Γηα ην ιφγν απηφ, πξνρψξεζε ζε πεξαηηέξσ κειέηε αμηνιφγεζεο ηεο 
αλσηέξσ εθηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΔΖ, πνπ δηελεξγήζεθε απφ 
αλεμάξηεηε εηαηξία εθηηκεηψλ κε βάζε ηα Γηεζλή Δθηηκεηηθά Πξφηππα θαη ηα ΓΠΥΑ κε εκεξνκελία αλαθνξάο 31 
Γεθεκβξίνπ 2009. Παξάιιεια, έθξηλε αλαγθαία θαη ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο εχινγεο 
απφδνζεο, σο παξακέηξνπ ππνινγηζκνχ ηνπ επηηξεπφκελνπ εζφδνπ ησλ ξπζκηδφκελσλ δηθηχσλ. 
 
Δληφο ηνπ πξνζερνχο δηαζηήκαηνο αλακέλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ ηεο ΡΑΔ αλαθνξηθά κε ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ Δηήζηνπ Κφζηνπο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη θαη’ επέθηαζε ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ  Μνλαδηαίσλ 
Υξεψζεσλ Υξήζεο ηνπ πζηήκαηνο. 
 
14. ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ  

 
Ζ αμία  ηνπ ινγηζκηθνχ αλαιχεηαη σο εμήο: 
 
31 Γεθεκβξίνπ 2009   

Αμία θηήζεο  - 
σξεπκέλεο απνζβέζεηο  - 

Καζαξή αμία  - 

   
31 Γεθεκβξίνπ 2010   
Αμία θηήζεο  - 
σξεπκέλεο απνζβέζεηο  - 
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Καζαξή αμία  - 

14.ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ (ζπλέρεηα) 

 
31 Γεθεκβξίνπ 2011   
Αμία θηήζεο  1.211 
σξεπκέλεο απνζβέζεηο  (1.099) 

Καζαξή αμία  112 

 
Ζ θαζαξή αμία ησλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ αλαιήθζεθε ζηα πιαίζηα ηεο απφζρηζεο θαη εηζθνξάο ηνπ 
θιάδνπ κεηαθνξάο απφ ηε ΓΔΖ ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. αλέξρεηαη ζε €125, ελψ, εληφο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ 2011 νη πξνζζήθεο αλήιζαλ ζε €42, νη απνζβέζεηο ζε πεξηφδνπ €54 θαη νη δηαγξαθέο ζε €1. 
 
 
15. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΜΔ ΤΝΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

 
Σα ππφινηπα (απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο) κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 2010 
έρνπλ σο εμήο: 
 
 31 Γεθεκβξίνπ 2011  31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 Απαηηήζεηο  (Τπνρξεώζεηο)  Απαηηήζεηο  (Τπνρξεώζεηο) 

ΓΔΖ Α.Δ. -  (198)  -  (198) 

ΛΑΓΖΔ Α.Δ. 94.390  -  -  - 

ΓΔΖ Αλαλεψζηκεο Α.Δ. 175  (20)  -  - 

 94.565  (218)  -  (198) 

 
Οη ζπλαιιαγέο (ηηκνινγήζεηο πξνο θαη ηηκνινγήζεηο απφ) ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 
31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 2010 έρνπλ σο εμήο: 
 
 2011  2010 

 Σηκνινγήζεηο 

πξνο 

 Σηκνινγήζεηο 

από 

 Σηκνινγήζεηο 

πξνο 

 Σηκνινγήζεηο  

από 

ΓΔΖ Α.Δ. -  -  -  (37) 

ΛΑΓΖΔ Α.Δ.        

 - Δλνίθην ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο 300.450  -  -  - 

 - Παξαρψξεζε πξνζσπηθνχ 8.647  -  -  - 

 ΓΔΖ Αλαλεψζηκεο Α.Δ. -  -  -  - 

 309.097  -  -  (37) 

 
Οη απαηηήζεηο απφ θαη ππνρξεψζεηο πξνο ηε ΓΔΖ Αλαλεψζηκεο Α.Δ. αλαιήθζεθαλ εληφο ηνπ 2011 κέζσ ηεο 
απφζρηζεο θαη εηζθνξάο ηνπ θιάδνπ Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ. Δπίζεο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο αλσηέξσ πίλαθεο 
ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ απφ ηελ απφζρηζε θαη εηζθνξά ηνπ θιάδνπ Μεηαθνξάο ηεο 
ΓΔΖ ζηελ εηαηξεία (ζεκείσζε 4) ην νπνίν αλήιζε ζε €37.216, εθ ηνπ νπνίνπ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ήηαλ αθφκε 
απαηηεηφ απφ ηε ΓΔΖ ην πνζφ ησλ €13.216 (ζεκείσζε 18). 
 
 
Ακνηβέο Γηνίθεζεο 
 
Οη ακνηβέο ησλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 αλήιζαλ ζε €123 (2010: 
ΜΖΓΔΝ). Σν πνζφ απηφ πεξηιακβάλεη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο αιιά δελ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο κε βάζε ην ηηκνιφγην ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΖ. Δπίζεο, ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο 
εηαηξείαο δελ έιαβαλ θακία ακνηβή εληφο ηνπ 2011 θαη ηνπ 2010, ελψ ην επνπηηθφ ζπκβνχιην ζπζηήζεθε εληφο ηνπ 
2012. 
 
 
16. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

 
  31/12/2011  31/12/2010 

Τιηθά, αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα  67.535  - 
Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ  1.661  - 
Πξφβιεςε απνκείσζεο αμίαο πιηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ  (16.371)  - 

ύλνιν  52.825  - 
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16.ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ (ζπλέρεηα) 

 
Ζ θίλεζε ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο ησλ πιηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ έρεη σο εμήο: 
 

  2011  2010 

Τπόινηπν αξρήο  -  - 

Αλάιεςε πξφβιεςεο απφ απφζρηζε (ζεκείσζε 4)  16.449  - 

Πξφζζεηε πξφβιεςε  -  - 
Απειεπζέξσζε πξφβιεςεο   (78)  - 

Τπόινηπν ηέινπο  16.371  - 

 
Γελ πθίζηαληαη βάξε επί ησλ απνζεκάησλ ηεο εηαηξείαο. 
 
 
17. ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
 
  31/12/2011  31/12/2010 

Απαηηήζεηο απφ ελνηθίαζε ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο  58.746  - 
Απαηηήζεηο απφ παξαρψξεζε πξνζσπηθνχ  722  - 
Έζνδα δηαζπλδέζεσλ εηζπξαθηέα  34.922  - 

ύλνιν  94.390  - 

 
Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 φιεο νη αλσηέξσ απαηηήζεηο ήηαλ απαηηεηέο απφ ηε ΓΔΜΖΔ Α.Δ. (λπλ ΛΑΓΖΔ) θαη 
αθνξνχλ ζηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο ηνπ έηνπο (κέξνο απαίηεζεο Οθησβξίνπ, Ννέκβξηνο θαη Γεθέκβξηνο 2011) 
γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θαη ην κήλα Ννέκβξην γηα ηελ παξαρψξεζε πξνζσπηθνχ. Σα έζνδα 
ρξήζεσο εηζπξαθηέα αθνξνχλ ζε δηαζπλδεηηθά δηθαηψκαηα. 
 
 
18. ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

 
  31/12/2011  31/12/2010 

Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο  8.679  8.679 
Δλνίθηα νπηηθψλ ηλψλ εηζπξαθηέα  7.013  - 

Καζαξή απαίηεζε απφ ΓΔΖ γηα εθθαζάξηζε απφζρηζεο θιάδνπ κεηαθνξάο   13.216  - 
Απαηηήζεηο απφ εξγαδφκελνπο  2.884   
Πξνθαηαβνιέο  414  - 
Λνηπά  4.539  24 

  36.745  8.703 

Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο  (932)  - 

ύλνιν  35.813  8.703 

 
Ζ θίλεζε ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ έρεη σο εμήο: 
 

  2011  2010 

Τπόινηπν αξρήο  -  - 

Πξφζζεηε πξφβιεςε  932  - 
Απειεπζέξσζε πξφβιεςεο   -  - 

Τπόινηπν ηέινπο  932  - 

 
 
19. ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ 
 
  31/12/2011  31/12/2010 

Σακείν  4  - 
Καηαζέζεηο φςεσο   605  376 
Πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο   21.000  - 

ύλνιν  21.609  376 

 
Σα έζνδα ηφθσλ απφ θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο αλέξρνληαη ζε €20 (2010: €1) θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ (ζεκείσζε 10). Όια ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα είλαη ζε 
Δπξψ. 
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20. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
(όια ηα πνζά ζηε ζεκείσζε απηή είλαη ζε επξώ) 

 
Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 2010 ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλεξρφηαλ ζε €4.440.928,00 απνηεινχκελν 
απφ 4.440.928 νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €1,00 ε θάζε κία θαη ήηαλ νινζρεξψο θαηαβιεκέλν.  
 
Με ηελ 7 Ννεκβξίνπ 2011 απφθαζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην κεηνρηθφ 
θεθάιαην απμήζεθε θαηά ην πνζφ ησλ €31.924.671,00 πξνεξρφκελν απφ ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηεο ινγηζηηθήο 
αμίαο ηνπ εηζθεξζέληνο (ζηελ εηαηξεία) θιάδνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο (ΓΔΖ) 
θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 κε ηελ έθδνζε 31.924.671 νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο €1,00 ε θάζε κία 
(ζεκείσζε 4). 
 
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλεξρφηαλ ζε €36.365.599 
απνηεινχκελν απφ 36.365.599 νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €1,00 ε θάζε κία θαη ήηαλ νινζρεξψο 
θαηαβιεκέλν.  
 
Με ηελ απφ 13 Ηαλνπαξίνπ 2012 απφθαζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην 
κεηνρηθφ θεθάιαην απμήζεθε θαηά ην πνζφ ησλ €2.078.594,00, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηεο 
ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ εηζθεξζέληνο (ζηελ εηαηξεία) θιάδνπ Γηαρείξηζεο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ. 
Α.Δ., θαηά ηελ 31 Απγνχζηνπ 2011 κε ηελ έθδνζε 2.078.594 νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο €1,00 ε 
θάζε κία (ζεκείσζε 5). Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο εληφο ηνπ 2012 αλέξρεηαη ζε 
€38.444.193 απνηεινχκελν απφ 38.444.193 νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο €1,00 ε θάζε κία. 
 
 
21. ΣΑΚΣΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 

 
χκθσλα κε ηελ ειιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία, νη εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα ζρεκαηίδνπλ απφ ηα θαζαξά 
θέξδε ηεο ρξήζεο ην 5% ζαλ ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ κέρξηο φηνπ απηφ θηάζεη ην έλα ηξίην ηνπ θαηαβιεκέλνπ 
κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο εηαηξείαο απαγνξεχεηαη ε δηαλνκή ηνπ ηαθηηθνχ 
απνζεκαηηθνχ. Δληφο ηνπ 2011 ε εηαηξεία ζρεκάηηζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ χςνπο €5.878 (2010: ΜΖΓΔΝ) θαη έηζη 
ην ΄ζπλνιν ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 αλέξρεηαη ζε €9.930 (2010: €4.052). 
 
 
22. ΜΔΡΗΜΑΣΑ 

 
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο, νη εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα δηαλέκνπλ 
θάζε έηνο κεξίζκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ηνπιάρηζηνλ ζην 35% ησλ θεξδψλ κεηά θφξσλ θαη κεηά ηνλ ζρεκαηηζκφ 
ηνπ θαηά λφκν ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Ζ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 70% ησλ 
κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο.  
 
Δπηπιένλ, ε ειιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία απαηηεί λα πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δηαλνκή 
κεξίζκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απαγνξεχεηαη ε δηαλνκή κεξίζκαηνο φηαλ (α) ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο, φπσο 
εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κεηά απφ απηή ηελ δηαλνκή είλαη κηθξφηεξα απφ ηα ίδηα θεθάιαηα πιένλ ησλ κε 
δηαλεκνκέλσλ απνζεκαηηθψλ θαη (β) ην αλαπφζβεζην ππφινηπν ησλ εμφδσλ πξψηεο εγθαηάζηαζεο είλαη 
κεγαιχηεξν απφ ηα έθηαθηα απνζεκαηηθά ζπλ ην ππφινηπν θεξδψλ εηο λέν. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ελέθξηλε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011, ηελ 28 Μαξηίνπ 
2012 θαη πξφηεηλε πξνο ην Δπνπηηθφ πκβνχιην θαη ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο ηε κε 
δηαλνκή κεξίζκαηνο, δεδνκέλεο ηεο αβεβαηφηεηαο σο πξνο ην χςνο ησλ εζφδσλ έηνπο 2012 θαη ηεο αβεβαηφηεηαο 
πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κε ελζσκάησζε αθφκε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πνπ εηζθέξνληαη απφ ηε ΛΑΓΖΔ ΑΔ 
καδί κε ηε γεληθφηεξε αβεβαηφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. 
 
Σελ 9 Μαίνπ 2012 ην Δπνπηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε γηα ηε ρξήζε 2011 ηε δηαλνκή ηνπ θαηά λφκν ειαρίζηνπ 
κεξίζκαηνο. Ωο εθ ηνχηνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαζεψξεζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ελζσκάησζε ζε 
απηέο ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ γηα δηαλνκή θαηά λφκν ειαρίζηνπ κεξίζκαηνο, ήηνη 
πνζφ €39.089. Οη αλαζεσξεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 
Δηαηξείαο ζηηο 24 Μαίνπ 2012 θαη, ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο. 
 
 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 2010 δελ ππήξρε κε αλαιεθζέλ ππφινηπν κεξηζκάησλ.
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23. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟ ΓΑΝΔΗΜΟ 

 
  31/12/2011  31/12/2010 

Σξαπεδηθά δάλεηα  169.451  - 
Οκφινγα πιεξσηέα  347.500  - 
Αλαπφζβεζην κέξνο εμφδσλ ζχλαςεο δαλείσλ  (2.040)   

ύλνιν δαλεηζκνύ  514.911  -  

Μείνλ βξαρππξφζεζκν κέξνο:     
- Σξαπεδηθά δάλεηα  29.107  - 
- Οκφινγα πιεξσηέα  65.000  - 
- Αλαπφζβεζην κέξνο εμφδσλ ζχλαςεο δαλείσλ  (788)   

ύλνιν βξαρππξόζεζκνπ δαλεηζκνύ  93.319  - 

Μαθξνπξόζεζκν κέξνο δαλεηζκνύ  421.592  - 

 
23.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟ ΓΑΝΔΗΜΟ (ζπλέρεηα) 

 
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηφθσλ δαλείσλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 2010 πεξηιακβάλεηαη ζην 
ινγαξηαζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ (ζεκείσζε 9). Σν ζχλνιν ηνπ 
δαλεηζκνχ ηεο εηαηξείαο είλαη ζε επξψ. Αθνινπζεί πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ηεο 
εηαηξείαο αλά ηχπν επηηνθίνπ: 
 

 31/12/2011  31/12/2010 

Σξαπεδηθά δάλεηα θαη νκφινγα     
- ηαζεξνχ επηηνθίνπ -  - 
- Κπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ 347.500  - 
Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ    
- ηαζεξνχ επηηνθίνπ 50.000  - 
- Κπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ 119.451  - 

ύλνιν 516.951  -    

 
ηα πιαίζηα ηεο απφζρηζεο θαη εηζθνξάο ηνπ θιάδνπ Μεηαθνξάο απφ ηε ΓΔΖ αλαιήθζεθαλ δάλεηα χςνπο 
€696.057 εθ ησλ νπνίσλ πνζφ €179.106 απνπιεξψζεθε εληφο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011.  
 
Ζ Μεηξηθή Δηαηξεία ΓΔΖ δεζκεχηεθε κέζσ απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, λα παξάζρεη εγγπήζεηο 
γηα φια ηα αλσηέξσ ηξαπεδηθά δάλεηα, ελψ, ηα δάλεηα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ είλαη εγγπεκέλα 
απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην.  
 
Οη ζπκβάζεηο νξηζκέλσλ δαλείσλ θαη νκνιφγσλ πεξηιακβάλνπλ φξνπο ησλ νπνίσλ ε κε ηήξεζε κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, φπσο φηη ε Μεηξηθή Δηαηξεία ΓΔΖ δελ πξέπεη λα παχζεη λα ειέγρεηαη ζε 
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 51% απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, λα κελ αιιάμεη ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο εηαηξείαο ή 
πεξηιακβάλνπλ φξν ππνβάζκηζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο, νη ζπκβάζεηο δαλείσλ θαη 
νξηζκέλσλ νκνιφγσλ πεξηιακβάλνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ηεξεί ε εηαηξεία πνπ 
εγγπάηαη ηα δάλεηα.  
 
Σν εηήζην πξφγξακκα απνπιεξσκήο ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ κεηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 2010 
είλαη ην αθφινπζν: 
 
 2011  2010 

2012 94.107  - 
2013 149.107  - 
2014 – 2016 235.237  - 
Μεηά ην 2016  38.500  - 

ύλνιν 516.951  - 

 
Δληφο ηνπ 2012, ε εηαηξεία πξνέβε ζε ππνθαηάζηαζε δχν νκνινγηαθψλ δαλείσλ ιήμεο Απγνχζηνπ 2012 θαη 
Απγνχζηνπ 2015 θαη χςνπο €15 εθαη. θαη €35 εθαη., αληίζηνηρα κε ηζφπνζν αιιειφρξεν ινγαξηαζκφ ηζρχνο κέρξη 
ην Μάξηην 2013 κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο θαη θπκαηλφκελν επηηφθην. Δπίζεο, εληφο ηνπ 2012, ε εηαηξεία 
απνπιήξσζε δάλεην χςνπο €50 εθαη. θαη ζχλαςε ηζφπνζν καθξνπξφζεζκν δάλεην ιήμεο Ηνπιίνπ 2014 θαη κε 
θπκαηλφκελν επηηφθην. Όια ηα αλσηέξσ δάλεηα είλαη εγγπεκέλα απφ ηε Μεηξηθή Δηαηξεία ΓΔΖ 
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24. ΠΑΡΟΥΔ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 
 

Ο Όκηινο ΓΔΖ παξέρεη ζηνπο εξγαδφκελνπο φισλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ θαη ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπο 
ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε κεησκέλν ηηκνιφγην. Σν κεησκέλν ηηκνιφγην πξνο ηνπο ζπληαμηνχρνπο αλαγλσξίδεηαη σο 
ππνρξέσζε θαη ππνινγίδεηαη σο ε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε πνπ 
ζεσξνχληαη φηη είλαη δεδνπιεπκέλα κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεο κε βάζε ηα δηθαηψκαηα παξνρψλ κεηά ηε 
ζπληαμηνδφηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζσξεχνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο ππνινγίδνληαη δε βάζεη 
νηθνλνκηθψλ θαη αλαινγηζηηθψλ παξαδνρψλ. Ζ θαζαξή δαπάλε ηνπ έηνπο πεξηιακβάλεηαη ζηηο ακνηβέο 
πξνζσπηθνχ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη αθνξά ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη 
εληφο ηεο ρξήζεο κεησκέλεο θαηά ην πνζφ ησλ παξνρψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ ζηνπο ζπληαμηνχρνπο. Ζ 
ππνρξέσζε ιφγσ παξνρψλ κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε δελ ρξεκαηνδνηείηαη.  
 
Σα κε αλαγλσξηζκέλα θέξδε ή δεκίεο πνπ ππεξβαίλνπλ ην 10% ηεο πξνβαιιφκελεο ππνρξέσζεο παξνρήο ζηελ 
αξρή θάζε πεξηφδνπ αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ηνλ ππνιεηπφκελν ρξφλν ππεξεζίαο ησλ ελεξγψλ ππαιιήισλ θαη 
πεξηιακβάλεηαη σο ζπζηαηηθφ ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο ησλ παξνρψλ. Ζ ππνρξέσζε ιφγσ παξνρψλ κεηά ηελ 
ζπληαμηνδφηεζε δελ ρξεκαηνδνηείηαη.  
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24.ΠΑΡΟΥΔ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ (ζπλέρεηα) 

 
Ζ θαζαξή ππνρξέσζε πνπ αλαιήθζεθε απφ ηε Μεηξηθή Δηαηξεία ζηα πιαίζηα ηεο απφζρηζεο θαη εηζθνξάο ηνπ 
θιάδνπ κεηαθνξάο ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 αλέξρεηαη ζε €13.056 (ζεκείσζε 4). 
 
Σα απνηειέζκαηα ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 έρνπλ σο εμήο:  
 

    2011 

Αλάιπζε θαζαξήο ππνρξέσζεο ζηνλ ηζνινγηζκό     
Παξνχζα αμία ππνρξέσζεο     26.023 
Με αλαγλσξηζκέλε αλαινγηζηηθή δεκία    (13.102) 

Καζαξή ππνρξέσζε ζηνλ Ηζνινγηζκό    12.921 

     
πζηαηηθά επηβάξπλζεο απνηειεζκάησλ     
Σξέρνλ θφζηνο ππεξεζίαο    185 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο    855 
Απφζβεζε κε αλαγλσξηζκέλσλ αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ    238 

    1.278 

Μεηαβνιέο θαζαξήο ππνρξέσζε ζηνλ Ηζνινγηζκό     
Καζαξή ππνρξέσζε, αξρή ρξήζεο    13.056 

Παξνρέο πνπ ρνξεγήζεθαλ    (1.413) 
πλνιηθφ πνζφ πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα     1.278 

Καζαξή ππνρξέσζε, ηέινο ρξήζεο    12.921 

     
πκθσλία παξνύζαο αμίαο ηεο ππνρξέσζεο     
Τπνρξέσζε, αξρή ρξήζεο    18.270 

Σξέρσλ θφζηνο ππεξεζίαο    185 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο    855 
Αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκίεο ζηελ ππνρξέσζε    8.126 
Παξνρέο πνπ ρνξεγήζεθαλ    (1.413) 

Τπνρξέσζε, ηέινο ρξήζεο    26.023 

     
Σηκέο παξαδνρώλ      
Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο    4,8% 
Μέζε δηάξθεηα απνκέλνπζαο εξγαζηαθήο δσήο     14,22 
Πνζνζηφ αχμεζεο ηηκνινγίσλ     
2012    10,3% 
2013 – 2016    7,6% 
2017+    0% 

 
 
25. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 

 
  2011  2010 

Τπόινηπν αξρήο  -  - 

Αλάιεςε πξφβιεςεο απφ απφζρηζε (ζεκείσζε 4)  22.874  - 

Πξφζζεηε πξφβιεςε  684  - 
Απειεπζέξσζε πξφβιεςεο  (6.173)  - 

Τπόινηπν ηέινπο  17.385  - 

 
Ζ εηαηξεία είλαη ελαγφκελε ζε αξηζκφ ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011, 
ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ απαηηνχζαλ ηξίηνη αλέξρεηαη ζε €70.318, φπσο αλαιχεηαη παξαθάησ: 
 
1. Απαηηήζεηο Δξγνιάβσλ/ Πξνκεζεπηώλ θαη Λνηπέο Απαηηήζεηο: Αξηζκφο ηξίησλ θαη 

πξνκεζεπηψλ/εξγνιάβσλ έρνπλ εγείξεη απαηηήζεηο, νη νπνίεο είηε εθθξεκνχλ ζηα δηθαζηήξηα είηε βξίζθνληαη ελ 
κέζσ δηαηηεηηθψλ ή/θαη ζπκβηβαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ αλέξρεηαη ζε €42.388. ηηο 
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε εηαηξεία εγείξεη αληαπαηηήζεηο νη νπνίεο δελ απνηππψλνληαη ζηα ινγηζηηθά ηεο 
βηβιία κέρξη ηε ζηηγκή ηεο είζπξαμεο. 

 
2. Πεξηζηαηηθά Ππξθαγηώλ θαη Πιεκκπξώλ: Αξηζκφο ηδησηψλ έρεη εγείξεη απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε δεκίεο πνπ, 

φπσο ηζρπξίδνληαη, πξνθιήζεθαλ απφ ππξθαγηέο θαη πιεκκχξεο κε ππαηηηφηεηα ηεο εηαηξείαο, ην ζπλνιηθφ 
πνζφ ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζε €26.158. 
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3. Απαηηήζεηο από Δξγαδόκελνπο: Δξγαδφκελνη ηνπ εηαηξείαο έρνπλ εγείξεη απαηηήζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο 

€1.822 γηα παξνρέο θαη επηδφκαηα ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηνπο εξγαδφκελνπο, ζα έπξεπε λα ηνπο είραλ 
θαηαβιεζεί.  

 
Έλαληη φισλ ησλ αλσηέξσ πνζψλ έρεη ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε ε νπνία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 αλέξρεηαη ζε 
€17.385. 
 
 
26. ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ 

 
  πκκεηνρέο 

θαηαλαισηώλ 
  

Δπηρνξεγήζεηο 
  

ύλνιν 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009  -  -  - 

Δηζπξάμεηο  -  -  - 
Μεηαθνξά ζηα έζνδα  -  -  - 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010  -  -  - 

Αλάιεςε ζπκκεηνρψλ θαηαλαισηψλ θαη 
επηρνξεγήζεσλ απφ απφζρηζε (ζεκείσζε 4) 

  
17.762 

  
123.125 

  
140.887 

Δηζπξάμεηο  -  -  - 
Μεηαθνξά ζηα έζνδα (ζεκείσζε 8)  (593)  (4.271)  (4.864) 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011  17.169  118.854  136.023 

 
 
27. ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

 
  2011  2010 

Πξνκεζεπηέο θαη εξγνιάβνη  32.214  - 
Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ  1.797  - 
Λνηπνί θφξνη πιεξσηένη  4.832  - 
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πιεξσηέεο  2.677  - 
Λνηπά  5.666   
Λνηπνί πηζησηέο  1.792  198 

ύλνιν  48.978  198 

 
 
28. ΓΔΓΟΤΛΔΤΜΔΝΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

 
  2011  2010 

Γεδνπιεπκέλνη ηφθνη δαλείσλ  4.309  - 
Έμνδα ρξήζεσο πιεξσηέα  2.909  - 
Αλαπαχζεηο πξνζσπηθνχ, ππεξσξίεο θαη άδεηεο  5.771   

ύλνιν  12.989  - 

 
 
29. ΓΔΜΔΤΔΗ ΚΑΗ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 
 
Κπξηόηεηα ηεο πεξηνπζίαο 
 
Βαζηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θπξηφηεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. , είλαη ηα αθφινπζα: 
 
1. Ζ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ Α.Δ. είλαη ν λφκηκνο δηάδνρνο φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ ηεο 

πξνγελέζηεξεο λνκηθήο νληφηεηαο ηεο ΓΔΖ θαη αληίζηνηρα ε ΑΓΜΖΔ Α.Δ. είλαη ν θαζνιηθφο θαη λφκηκνο 
δηάδνρνο φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο κεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ κεηά ηελ αλάιεςή 
ηνπο κέζσ ηεο απφζρηζεο θαη εηζθνξάο θιάδνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε βάζεη ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ 
Ν.4001/2011. Σα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία είλαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ειεχζεξα βαξψλ. Παξφιν 
πνπ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ απνθηεζεί λφκηκα, νη ηίηινη επί ησλ γεπέδσλ, νηθνπέδσλ θαη ησλ 
θηηξίσλ δε ζα είλαη λνκηθά έγθπξνη θαη γη’ απηφ νη ηίηινη ελδέρεηαη λα κελ ηζρχνπλ έλαληη ηξίησλ έσο φηνπ ε 
πεξηνπζία θαηαρσξεζεί ζηα ζρεηηθά ππνζεθνθπιαθεία ζην φλνκα ηεο ΓΔΖ θαη αληίζηνηρα ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ.. 
Ζ ΓΔΖ θαη ε ΑΓΜΖΔ Α.Δ. βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηαγξαθήο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο ρσξίο νηθνλνκηθή 
επηβάξπλζε ζηα ζρεηηθά ππνζεθνθπιαθεία αθνινπζψληαο κηα απινπνηεκέλε δηαδηθαζία κεηαγξαθήο. Ζ 
δηαδηθαζία απηή δελ έρεη αθφκα νινθιεξσζεί.  
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29.ΓΔΜΔΤΔΗ ΚΑΗ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ (ζπλέρεηα) 

 
2. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, απαιινηξησκέλε γε πνπ αλαθέξεηαη ζε εθζέζεηο απαιινηξίσζεο δηαθέξεη 

(πνζνηηθά) απφ απηή πνπ ε ΓΔΖ ζεσξεί σο πεξηνπζία ηεο. 
 
Πεξηβαιινληηθέο ππνρξεώζεηο  

 
Οη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ην ηειηθφ χςνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επελδχζεσλ, νη 
νπνίεο ζα απαηηεζεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία, πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 
 
1. Αλακέλνληαη νη πεξηβαιινληηθέο άδεηεο πνπ αθνξνχλ ην εζληθφ δίθηπν Μεηαθνξάο, γηα ηηηο νπνίεο ε Μειέηε 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ έρεη ππνβιεζεί ζην ΤΠΔΥΩΓΔ.  
 

2. Ο βαζκφο ξχπαλζεο ηνπ ππεδάθνπο ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί απφ ηε ΓΔΖ γηα αξθεηέο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο 
εγθαηαζηάζεηο. Πξνο ην παξφλ, δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ζα απαηηεζεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έξγα 
αληηκεηψπηζεο ηεο ξχπαλζεο ηνπ εδάθνπο ζηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο ζην εγγχο κέιινλ.  

 
3. Ζ ΓΔΖ έρεη δηελεξγήζεη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο κειέηεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε 

πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην. Μεηά ηελ ππνβνιή απφ ηε ΓΔΖ πιήξνπο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ 
Δπηπηψζεσλ, ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο εμέδσζε ην Μάην ηνπ 2004 πεξηβαιινληηθή άδεηα γηα ηελ 
θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία απφ ηε ΓΔΖ, ζε εθηάζεηο ηδηνθηεζίαο ηεο ζηελ πεξηνρή Πηνιεκαΐδαο ελφο 
πεξηβαιινληηθά ειεγρφκελνπ ρψξνπ Γηαρείξηζεο Βηνκεραληθψλ Απνβιήησλ, ζηνλ νπνίν γίλεηαη θαη ε 
δηαρείξηζε θαη ηειηθή δηάζεζε ηνπ ακηαληνηζηκέληνπ, απφ ηνπο ΑΖ ηνπ Βνξείνπ πζηήκαηνο.  

 
4. Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Γξακκψλ, Τπνζηαζκψλ θαη ΚΤΣ δελ ππάξρεη 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία αιιά δχν αλεμάξηεηα πεδία, ην ειεθηξηθφ θαη ην καγλεηηθφ. ηηο ζέζεηο 
πξνζέγγηζεο ηνπ θνηλνχ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο νη ηηκέο ησλ πεδίσλ απηψλ βξίζθνληαη αξθεηά 
ρακειφηεξα απφ ηηο ηηκέο ησλ νξίσλ. Σα φξηα απηά έρνπλ ζεζπηζζεί απφ ηε Γηεζλή Δπηηξνπή γηα ηελ 
Πξνζηαζία απφ ηηο Με Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο (ICNIRP) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο 
(WHO). Σα φξηα απηά έρνπλ γίλεη νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή 
Ννκνζεζία. Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ηα φξηα ησλ ειεθηξηθψλ θαη καγλεηηθψλ πεδίσλ ζηνπο θαλνληζκνχο δελ 
είλαη θαη φξηα επηθηλδπλφηεηαο αιιά εκπεξηέρνπλ κεγάινπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη 
θάπνηεο αζάθεηεο απφ ηελ πεξηνξηζκέλε γλψζε ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ πεδίσλ θαη λα πιεξνχηαη ε 
απαίηεζε γηα ηελ πξφιεςε ηπρφλ δπζκελψλ επηδξάζεσλ. 

 
Έξγν θαηαζθεπήο ππνβξπρηαθήο θαισδηαθήο γξακκήο «Πνιππόηακνο – Νέα Μάθξε» 
 
Με ην έξγν απηφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζπλνιηθήο ηζρχνο 400MW πεξίπνπ απφ ηελ 
Νφηηα Δχβνηα ζηελ Αηηηθή, ελψ παξάιιεια εληζρχεηαη θαη ε ειεθηξνδφηεζε ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Σν έξγν 
θαηαζθεπάδεηαη κε ππνβξχρηα θαιψδηα 150kV, 200 MVA κε ζπλζεηηθή κφλσζε, θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ 
ζακκέλα ζε βάζνο ελφο πεξίπνπ κέηξνπ θάησ απφ ην ζαιάζζην ππζκέλα θαη εθηηκάηαη φηη ζα νινθιεξσζεί ζε 3 
ρξφληα. Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηελ αλάδνρν εηαηξία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14 Μαίνπ 2010 κε ρξφλν 
νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ην ηέινο Μάηνπ 2013. Σν έξγν έρεη πξνυπνινγηζκφ χςνπο €84,3 εθαη.Οη εξγαζίεο 
έξεπλαο βπζνχ έρνπλ νινθιεξσζεί θαη έρεη αξρίζεη ε βηνκεραλνπνίεζε ηνπ θαισδίνπ. Παξακέλνπλ 
αδηεπθξίληζηεο νη πξνζέζεηο ηνπ Γήκνπ Ν. Μάθξεο ζε ζρέζε κε ηελ γλσκνδφηεζε άδεηαο ρξήζεο αηγηαινχ / 
παξαιίαο θαη παξαθείκελνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ θαζψο θαη γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο εθζθαθψλ γηα ην ππφγεην 
ηκήκα ηεο Γ.Μ. πνπ δηέξρεηαη κέζσ ηνπ Γήκνπ Ν. Μάθξεο. 
 
Έξγν θαηαζθεπήο δηαζύλδεζεο ησλ Κπθιάδσλ 
 
Ζ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ ηέζεθε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηνλ Μάξηην ηνπ 2010 κε νινθιήξσζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 
2010. Σα ηεχρε ηεο δηαθήξπμεο απεζηάιεζαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2011 γηα έγθξηζε ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία γηα ηελ 
Αληαγσληζηηθφηεηα – Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ιφγσ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 
έξγνπ απφ ην ΔΠΑ ζε πνζνζηφ 35%. Ζ έγθξηζε ρνξεγήζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2011. Ζ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ 
δεκνζηεχηεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 κε πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ έσο ηα κέζα Οθησβξίνπ 2011, ε νπνία 
παξαηάζεθε πεξαηηέξσ γηα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012 νπφηε θαη απνζθξαγίζηεθαλ νη πξνζθνξέο. Τπήξμαλ δχν 
πξνζθνξέο θαη ε δηαδηθαζία επξίζθεηαη ηψξα ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο, παξάιιεια δε, έρνπλ ππάξμεη 
αζθαιηζηηθά κέηξα απφ ηνλ έλα έθ ησλ πξνζθεξφλησλ θαηά ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ άιινπ. Ο 
πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε €400 εθαη. 
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Έξγν θαηαζθεπήο ΚΤΣ Αιηβεξίνπ θαη δηαζπλδεηηθή γξακκή κεηαθνξάο 400 kV   

 
Σν έξγν αθνξά ζηε δηαζχλδεζε ηεο λέαο κνλάδαο ηνπ ΑΖ Αιηβεξίνπ θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ αλέξρεηαη ζε 
€120 εθαη. Οη εξγαζίεο αλέγεξζεο ησλ ΚΤΣ ζπλερίδνληαη θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ πξνο ην ηέινο Ηνπλίνπ 
ηνπ 2012 ελψ ε δηαζπλδεηηθή γξακκή κεηαθνξάο 400 kV Αιηβέξη – χζηεκα θαηαζθεπάδεηαη απφ ηνλ Οθηψβξην 
ηνπ 2010. Σν ελαέξην ηκήκα ηεο νινθιεξψλεηαη πξνο ην ηέινο ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2012, ην δε ππφγεην ηκήκα 
αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζην ηέινο Ηνπιίνπ ηνπ 2012 (ην έλα θχθισκα). Παξάιιεια εθηεινχληαη εξγαζίεο γηα 
ηελ απνκάζηεπζε ηεο ελέξγεηαο ηεο λέαο κνλάδαο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 150 kV εάλ ηνχην θαηαζηεί αλαγθαίν.          
 
 
30. ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

 
Σν δηαρείξηζε θηλδχλσλ εζηηάδεηαη ζηελ αβεβαηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ 
θαη πξνζβιέπεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δπζκελψλ απνηειεζκάησλ ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο. Ζ 
εηαηξεία πξνζδηνξίδεη, αμηνινγεί θαη εάλ θαηαζηεί αλαγθαίν αληηζηαζκίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
ιεηηνπξγηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηέο, ελψ ζε πεξηνδηθή βάζε ειέγρεη θαη αλαζεσξεί ηηο ζρεηηθέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο 
ζε ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ. Δπίζεο, δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαιιαγέο 
θεξδνζθνπηθήο θχζεο.  
 
Πηζησηηθόο Κίλδπλνο  
 
Γηα ηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ε εηαηξεία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, δεδνκέλνπ φηη επί ηνπ παξφληνο έρεη 
ζπλαιιαγέο κε κία κφλν εηαηξεία (ΛΑΓΖΔ). ην κέιινλ θαη εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιεςε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο ζπζηήκαηνο Μεηαθνξάο απφ ην ΛΑΓΖΔ ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ζα ακβιπλζεί 
ζεκαληηθά, δεδνκέλνπ φηη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο ε εηαηξεία ζα ιεηηνπξγεί σο δηακεζνιαβεηήο (είζπξαμε απφ 
ζπκκεηέρνληεο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πιεξσκέο ζε ζπκκεηέρνληεο). Ωο εθ ηνχηνπ, πξνθεηκέλνπ ε 
εηαηξεία λα κεηψζεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ζα εθαξκφζεη πνιηηηθέο πιεξσκψλ νθεηιψλ κεηά απφ είζπξαμε ησλ 
αληίζηνηρσλ απαηηήζεσλ. Σέινο, ε εηαηξεία πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη ζην αθέξαην ηηο πξνβιέςεηο ηεο ελεξγεηαθήο 
λνκνζεζίαο γηα παξνρή εγγπήζεσλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 
Δύινγε Αμία 
 
Σα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο ζπλεκκέλνπο ηζνινγηζκνχο γηα ηα δηαζέζηκα, ηηο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη 
ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, πξνζεγγίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο εχινγέο ηνπο αμίεο ιφγσ ηεο βξαρππξφζεζκεο 
ιήμεο ηνπο. Οη ινγηζηηθέο αμίεο ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ πξνζεγγίδνπλ ηελ εχινγε αμία ηνπο επεηδή ηα 
δάλεηα απηά είλαη ζε ηνπηθφ λφκηζκα θαη έληνθα κε θπκαηλφκελν επηηφθην.  
 
Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

 
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε γηα επαξθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο 
εηαηξείαο. Ζ εηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ ησλ 
ηακηαθψλ ηεο ξνψλ, θαη δξα θαηάιιεια κέζσ ηεο εμαζθάιηζεο επαξθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ, πηζηψζεσλ θαη 
ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, επηδηψθνληαο ηαπηφρξνλα ηελ επηκήθπλζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ ρξένπο ηνπ θαη ηε 
δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο.  
 
Κίλδπλνο επηηνθίνπ  

 
Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο απνηεινχληαη απφ καθξνπξφζεζκα ηξαπεδηθά δάλεηα. Ζ εηαηξεία επί ηνπ 
παξφληνο δελ έρεη πνιηηηθή αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ επηηνθίνπ. Ο θχξηνο θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαρείξηζε 
ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ εζηηάδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο, σο ζπλέπεηα ησλ κεηαβνιψλ 
ησλ επηηνθίσλ.  
 
Ο αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο ζηα θέξδε πξν θφξσλ απφ εχινγεο πηζαλέο 
κεηαβνιέο επηηνθίσλ κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο ζηαζεξέο, κέζσ ηεο επίδξαζεο ζηνλ πθηζηάκελν δαλεηζκφ 
θπκαηλνκέλνπ επηηνθίνπ: 
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30.  ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ (ζπλέρεηα) 

 
  Αύμεζε / Μείσζε ζε 

κνλάδεο βάζεο (%) 
 Δπίδξαζε ζηα 

θέξδε πξν θόξσλ 

2011     
Δuro  +15  (700) 
Δuro  -15  700 

 
Κίλδπλνο κεηαβνιήο ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ  
 
Ο θίλδπλνο απφ κεηαβνιή ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ είλαη ειάρηζηνο γηα ηελ εηαηξεία θαη ζπλαξηάηαη θπξίσο κε 
ηπρφλ ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο πιηθψλ ή εμνπιηζκνχ ησλ νπνίσλ ε πιεξσκή είλαη ζε μέλν λφκηζκα. 
 
Γηακόξθσζε δείθηε θαζαξνύ ρξένπο 

 
Ζ εηαηξεία ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε ηνπ δείθηε θαζαξνχ ρξένπο ζην θαιχηεξν δπλαηφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ηνλ 
Όκηιν πνπ αλήθεη θαζψο θαη ζε ζρέζε κε νκνεηδείο εηαηξείεο ζε επξσπατθφ επίπεδν. Δπί ηνπ παξφληνο ν δείθηεο 
θαζαξνχ ρξένπο σο πξνο ίδηα θεθάιαηα έρεη σο εμήο: 
 

  31/12/2011  31/12/2010 

Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο  421.592  - 
Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ  93.319  - 
Μείνλ: ρξεκαηηθά δηαζέζηκα  (21.609)  - 

Καζαξφ ρξένο  493.302  - 

Ίδηα θεθάιαηα  853.289  - 

Γείθηεο θαζαξνχ ρξένπο σο πξνο ίδηα θεθάιαηα  57,8%  - 

 
 
31. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΜΗΘΧΔΗ 

 
  2011  2010 

Διάρηζηα κειινληηθά κηζζψκαηα ιεηηνπξγηθψλ  
κηζζψζεσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα 

  
2.101 

  
- 

 
Οη ππάξρνπζεο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 δεζκεχζεηο ηεο εηαηξείαο γηα ειάρηζηα κειινληηθά πιεξσηέα 
κηζζψκαηα ελνηθίαζεο βάζεη κε αθπξψζηκσλ ζπκβνιαίσλ ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο πξνζεγγίδνπλ ζε αμία ηελ 
αληίζηνηρε δαπάλε κηζζσκάησλ ηεο ρξήζεο, ε νπνία αλακέλεηαη λα κε κεηαβιεζεί ζεκαληηθά ηα επφκελα έηε. Οη 
πιεξσκέο γηα ιεηηνπξγηθά κηζζψκαηα αληηπξνζσπεχνπλ θπξίσο ελνίθηα πιεξσηέα απφ ηελ εηαηξεία γηα ρψξνπο 
γξαθείνπ, ελνίθηα κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ, επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θιπ.  
 
 
32. ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ 
 
Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα πιένλ απηψλ πνπ ήδε γλσζηνπνηνχληαη ζηηο αλσηέξσ ζεκεηψζεηο ηα 
νπνία απαηηνχλ γλσζηνπνίεζε ή πξνζαξκνγή ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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33. ΜΔΣΑΒΑΖ ΣΑ ΓΠΥΑ 
 

Αθνινπζεί αλάιπζε ηεο επίδξαζεο ηεο κεηάβαζεο απφ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΔΛΠ) ζηα Γηεζλή 
πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλάιπζεο (ΓΠΥΑ) ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 θαη 
ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010  
 
ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΖ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2010  

 

 
ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010  

 

  Σημ.  ΕΛΠ Προσαρμογές  ΔΠΧΑ 
Πάγην Δλεξγεηηθό        

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο  1  - 11 11 

Έμνδα εγθαηάζηαζεο  2  53 (53) - 

ύλνιν Παγίνπ Δλεξγεηηθνύ    53 (42) 11 

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό       
Υξεψζηεο δηάθνξνη    8.702 - 8.702 

Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα     445 - 445 

ύλνιν Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ    9.147 - 9.147 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ    9.200 (42) 9.158 

       
Ίδηα Κεθάιαηα & Τπνρξεώζεηο       

Ίδηα Κεθάιαηα        

Μεηνρηθφ θεθάιαην    4.441 - 4.441 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ    4.052 - 4.052 

Καηαζέζεηο κεηφρσλ  3  50 (50) - 

Απνηειέζκαηα εηο λέν    548 (42) 506 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ     9.091 (92) 8.999 

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο       
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπνί πηζησηέο    109 - 109 

Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο  3  - 50 50 

ύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ    109 50 159 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ    109 50 159 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ & Τπνρξεώζεσλ     9.200 (42) 9.158 

  Σημ.  ΕΛΠ Προσαρμογές  ΔΠΧΑ 
Πάγην Δλεξγεηηθό        

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο  1  - 6 6 

Έμνδα εγθαηάζηαζεο  2  32 (32) - 

ύλνιν Παγίνπ Δλεξγεηηθνύ    32 (26) 6 

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό       
Υξεψζηεο δηάθνξνη    8.703 - 8.703 

Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα     376 - 376 

ύλνιν Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ    9.079 - 9.079 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ    9.111 (26) 9.085 

       
Ίδηα Κεθάιαηα & Τπνρξεώζεηο       

Ίδηα Κεθάιαηα        

Μεηνρηθφ θεθάιαην    4.441 - 4.441 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ    4.052 - 4.052 

Καηαζέζεηο κεηφρσλ  3  50 (50) - 

Απνηειέζκαηα εηο λέν    420 (26) 394 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ     8.963 (76) 8.887 

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο       
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπνί πηζησηέο    148 - 148 

Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο  3  - 50 50 

ύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ    148 50 198 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ    148 50 198 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ & Τπνρξεώζεσλ     9.111 (26) 9.085 
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Αθνινπζεί αλάιπζε ηεο επίδξαζεο κεηάβαζεο απφ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΔΛΠ) ζηα Γηεζλή Πξφηππα 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλάιπζεο (ΓΠΥΑ) ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηεο 1 Ηαλνπαξίνπ 2010. 
 
ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 

 

 
εκεηψζεηο 

1. Σα έμνδα ίδξπζεο θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο ζηα ΓΠΥΑ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαηά ην 
ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο 

2. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία δελ απνηειεί αληηθείκελν ζηα ΔΛΠ ζε αληίζεζε κε ηα ΓΠΥΑ.  

3. Αλαθαηάηαμε θαηαζέζεσλ κεηφρσλ ζηηο ππνρξεψζεηο 

 
 

  εκ.  ΔΛΠ Πξνζαξκνγέο  ΓΠΥΑ 

Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο)    - - - 

Κφζηνο πσιεζέλησλ    - - - 

Μηθηά απνηειέζκαηα     - - - 

Έμνδα δηνίθεζεο  1  (127) 19 (108) 

Λεηηνπξγηθά Απνηειέζκαηα    (127) 19 (108) 

Άιια έμνδα    - - - 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα    - - - 

Κέξδε πξν θόξσλ    (127) 19 (108) 

Φφξνο εηζνδήκαηνο  2  - (4) (4) 

Κέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο    (127) 15 (112) 


