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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
για την περίοδο 1/1 – 31/12/2011

Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά τη λήξη της πρώτης χρήσης, από 1.1.2011 έως 31.12.2011, της εταιρείας Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. («Α∆ΜΗΕ Α.Ε.» ή «η εταιρεία») ως ανώνυµης εταιρείας, έχουµε την τιµή να σας υποβάλουµε για
έγκριση, σύµφωνα µε το Καταστατικό της εταιρείας, τις Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση αυτή, µε τα σχόλιά µας επ’
αυτών.
Με βάση το άρθρο 134 του Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήµερα, η Α∆ΜΗΕ A.E. συνέταξε τις Οικονοµικές Καταστάσεις
της πρώτης εταιρικής χρήσης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Μητρικής Εταιρείας ∆ΕΗ Α.Ε. («∆ΕΗ» ή «η Μητρική Εταιρεία») στα πλαίσια διαµόρφωσης της
στρατηγικής της, σχετικά µε την οδηγία 2009/72/ΕΚ, προχώρησε στη λήψη των ακόλουθων αποφάσεων:
-

Τον Αύγουστο του 2010, αποφάσισε ότι η πλεονεκτικότερη λύση για το διαχωρισµό της δραστηριότητας της Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις άλλες δραστηριότητες της ∆ΕΗ ΑΕ είναι η δηµιουργία Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή
Μεταφοράς (ΙΤΟ) σύµφωνα µε το κεφάλαιο V της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ.

-

Τον Οκτώβριο 2010, αποφάσισε τη µεταβίβαση των δραστηριοτήτων της Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που
αφορούσαν τη Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφοράς, στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία «∆ΕΗ Τηλεπικοινωνίες» (της οποίας
το καταστατικό τροποποιήθηκε αναλόγως). Ενέκρινε επίσης τη µεταβίβαση στη θυγατρική εταιρεία των περιουσιακών
στοιχείων της Μητρικής Εταιρείας που υπάγονταν λειτουργικά στις δραστηριότητες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφοράς
και των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που αφορούσαν τις δραστηριότητες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφοράς.

-

Το ∆εκέµβριο 2010, (α) αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών για τη µεταβίβαση του συνόλου της δραστηριότητας της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφοράς ώστε το προσωπικό των µονάδων που απαρτίζουν τη Γενική ∆ιεύθυνση και τα
περιουσιακά στοιχεία να περιέλθουν, να ενταχθούν και να µεταβιβαστούν, αντίστοιχα στην 100% θυγατρική της «∆ΕΗ
Τηλεπικοινωνίες»(β) όρισε την 01.01.2011 ως ηµεροµηνία διενέργειας της απογραφής για τα περιουσιακά στοιχεία του
εισφερόµενου κλάδου της Μεταφοράς στην προαναφερθείσα θυγατρική και (γ) αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της µε θέµα την έγκριση της µεταβίβασης του συνόλου της δραστηριότητας της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφοράς της ∆ΕΗ σε κατά 100% θυγατρική της.

Στις 30 ∆εκεµβρίου 2010 πραγµατοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ∆ΕΗ όπου αποφασίστηκε η
κατ’ αρχάς µεταβίβαση του συνόλου των δραστηριοτήτων της Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τις οποίες ασκούσε η Γενική
∆ιεύθυνση Μεταφοράς της ∆ΕΗ στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «∆ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (της οποίας το
Καταστατικό τροποποιήθηκε αναλόγως), σύµφωνα µε τη σχετική Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, και η
έναρξη των σχετικών διαδικασιών.
Στις 22 Αυγούστου 2011 δηµοσιεύθηκε ο Νόµος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) «Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις» (Ν.4001/2011, ΦΕΚ Α 179/22.08.2011), ενσωµατώνοντας στο Εθνικό ∆ίκαιο
τις διατάξεις των Οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ.
Μέσω του Ν.4001/2011, ανατίθεται στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε. η διαχείριση του ΕΣΜΗΕ η οποία οργανώνεται και λειτουργεί ως Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς (µοντέλο ITO - Independent Transmission Operator) κατά τις διατάξεις της Οδηγίας
2009/72/EK και ιδίως του Κεφαλαίου V αυτής, µέσω µεταβίβασης στην Α∆ΜΗΕ των δραστηριοτήτων της διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης και συντήρησης του ΕΣΜΗΕ. Αυτό πραγµατοποιείται µέσω εισφοράς στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε. µε τη µορφή
της απόσχισης:
-

του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και του προσωπικού της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφοράς
της ∆ΕΗ («Κλάδος Μεταφοράς της ∆ΕΗ»).

-

όλων των δραστηριοτήτων του ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Α.Ε. εκτός από:
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o τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - λειτουργία του «Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού» ή
«ΗΕΠ» η οποία θα διενεργείται από την ανεξάρτητη εταιρεία «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ)»,
και,
o την δραστηριότητα σύναψης και πληρωµής συµβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 12 του Ν.3468/2006 που παράγονται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ ή ΣΥΘΥΑ εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο Σύστηµα είτε απ’ ευθείας είτε µέσω του ∆ικτύου.
Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ώστε να είναι εφικτή η χορήγηση πιστοποίησής της ως Ανεξάρτητου
∆ιαχειριστή Μεταφοράς το αργότερο µέχρι την 3 Μαρτίου 2012, ενώ, µέχρι την πιστοποίησή της ασκεί τις αρµοδιότητες του
∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δυνάµει της υπ’ αριθ. Υ.Α.∆5/ΗΛ/Β/Φ1/7705/25.4.2001 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης.
Ο φάκελος πιστοποίησης πρόκειται να κατατεθεί στη ΡΑΕ εντός του Απριλίου 2012.
Με την υπ’ αριθµ 4/29.2.2012 του εποπτικού συµβουλίου ορίστηκε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας.
Απόσχιση κλάδου Μεταφοράς της ∆ΕΗ και εισφοράς του στην κατά 100% θυγατρική της Α∆ΜΗΕ Α.Ε.
Βάσει του Ν.4001/2011, η Μητρική Εταιρεία ∆ΕΗ προχώρησε εντός του 2011 στο νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό της
δραστηριότητας Μεταφοράς από τις λοιπές δραστηριότητές της µέσω της απόσχισης και εισφοράς της στην κατά 100% θυγατρική της Α∆ΜΗΕ Α.Ε.. Πιο συγκεκριµένα, το άρθρο 98 του Ν.4001/2011 προέβλεπε ότι εντός τριών (3) µηνών από τη
θέση σε ισχύ του Ν.4001/2011, η ∆ΕΗ υποχρεούται να προβεί στο νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό της δραστηριότητας
της διαχείρισης του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις λοιπές δραστηριότητές της, µε την εισφορά του
κλάδου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφοράς στη θυγατρική της Α∆ΜΗΕ Α.Ε.. Η ως άνω εισφορά πραγµατοποιείται µε απόσχιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, των άρθρων 68 έως 79 του Κ.Ν.2190/1920, καθώς και των άρθρων 1 έως
5 του Ν.2166/1993, του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ∆ΕΗ, τα οποία υπάγονται λειτουργικά στις δραστηριότητες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφοράς της ∆ΕΗ και ιδίως των παγίων που αποτελούν το Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας, όπως αυτά καταγράφονται στη λογιστική κατάσταση απόσχισης. Η απόσχιση του κλάδου που εισφέρεται, σύµφωνα µε τα ανωτέρω πραγµατοποιείται µε τη διαδικασία και τους όρους που περιέχονται στα άρθρα 1 έως και 5 του
Ν.2166/1993, µε συγκεκριµένες παρεκκλίσεις που αφορούν σε λογιστικά, φορολογικά, οικονοµικά, νοµικά και ρυθµιστικά
θέµατα. Η απόσχιση ολοκληρώθηκε εντός του 2011.
Απόσχιση δραστηριοτήτων της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. και εισφοράς τους στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε.
Βάσει του άρθρου 99 του Ν.4001/2011, η ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. προχώρησε στην έναρξη εντός του 2011 της απόσχισης και εισφοράς συγκεκριµένων δραστηριοτήτων της στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε.. Πιο συγκεκριµένα, το άρθρο 99 του Ν.4001/2011 προέβλεπε ότι
εντός προθεσµίας τριών µηνών από τη θέση σε ισχύ του νόµου αυτού, η ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. µεταφέρει στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε. τις
οργανωτικές µονάδες και δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση του Συστήµατος
Μεταφοράς, που ασκεί, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων παγίων, καθώς και του προσωπικού της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.
που απασχολείται στις εν λόγω δραστηριότητες, που συνιστούν τον Κλάδο Μεταφοράς της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.. Με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η προθεσµία τριών µηνών ολοκλήρωσης της απόσχισης
µπορεί να παραταθεί για περαιτέρω έξι µήνες. Οι δραστηριότητες που µεταφέρονται είναι (α) η δραστηριότητα της λειτουργίας και ελέγχου του συστήµατος, (β) η δραστηριότητα ανάπτυξης και συντήρησης του συστήµατος, (γ) η δραστηριότητα της
εκκαθάρισης των αποκλίσεων, (δ) η δραστηριότητα εµπορικών και ρυθµιζόµενων θεµάτων εξαιρουµένων των δραστηριοτήτων της περίπτωσης (θ΄) της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν.4001/2011 και (ε) η δραστηριότητα των µετρήσεων. Η
ως άνω εισφορά της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. πραγµατοποιείται µε απόσχιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4001/2011, των άρθρων 68 έως 79 του Κ.Ν.2190/1920, καθώς και των άρθρων 1 έως 5 του Ν.2166/1993 του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε., που υπάγονται στις δραστηριότητες της παραγράφου 1, µε συγκεκριµένες παρεκκλίσεις που αφορούν σε λογιστικά, φορολογικά, οικονοµικά, νοµικά και ρυθµιστικά θέµατα. Η απόσχιση ολοκληρώθηκε τυπικά την 1 Φεβρουαρίου 2012.
Εµπορικές σχέσεις της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. µε τη ∆ΕΗ
Ο Ν.4001/2011 αναφορικά µε τις εµπορικές σχέσεις της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. µε της ∆ΕΗ αναφέρει τα ακόλουθα:
•

Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. επιτρέπεται να παρέχει υπηρεσίες στη ∆ΕΗ και στις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις, εφόσον η
παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν οδηγεί σε διακρίσεις εις βάρος άλλων χρηστών του Συστήµατος, διατίθεται σε όλους
τους χρήστες υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεµποδίζει τον ανταγωνισµό
κατά την παραγωγή ή προµήθεια, και οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω υπηρεσιών έχουν
προηγουµένως εγκριθεί από τη ΡΑΕ. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων του Εποπτικού Συµβουλίου σε περίπτωση
υποβολής αιτήµατος της Α∆ΜΗΕ Α.Ε., οι µέτοχοι της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. οφείλουν να της παρέχουν τους κατάλληλους
οικονοµικούς πόρους για την αντικατάσταση των πάγιων στοιχείων του Συστήµατος, καθώς και για µελλοντικά
επενδυτικά σχέδια. Τα αιτήµατα της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. κοινοποιούνται και στη ΡΑΕ.
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•

Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. απέχει από κάθε ενέργεια που µπορεί να δηµιουργεί σύγχυση, µε την ταυτότητα, τις ανακοινώσεις, τα
σήµατα και τις εγκαταστάσεις της, όσον αφορά την ιδιαίτερη ταυτότητα της ∆ΕΗ ή άλλης συνδεδεµένης µε αυτήν
επιχείρησης. Επίσης, απαγορεύεται να µοιράζεται συστήµατα πληροφορικής ή εξοπλισµό, χώρους και συστήµατα
ασφαλείας µε οποιαδήποτε επιχείρηση ασκεί δραστηριότητα παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού
αερίου, ή άλλες συνδεδεµένες µε αυτές επιχειρήσεις, και ιδίως µε οποιοδήποτε τµήµα της ∆ΕΗ. Στο ίδιο πλαίσιο, δεν
επιτρέπεται η από κοινού ανάθεση και χρήση υπηρεσιών από µέρους της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. και της ∆ΕΗ, ενώ οι Ετήσιοι
Λογαριασµοί της απαγορεύεται να ελέγχονται από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που ελέγχει τους ετήσιους
λογαριασµούς της ∆ΕΗ ή άλλης συνδεδεµένης µε αυτήν, επιχείρησης.

Ανεξαρτησία της Α∆ΜΗΕ Α.Ε.
Σχετικά µε το θέµα της ανεξαρτησίας της Α∆ΜΗΕ Α.Ε., ο Ν.4001/2011 αναφέρει τα ακόλουθα:
•

Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. διαθέτει ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από τη ∆ΕΗ ιδίως όσον αφορά τους
πόρους που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, συντήρηση ή ανάπτυξη του Συστήµατος, και έχει την εξουσία να αντλεί
κεφάλαια στην χρηµαταγορά, ιδίως µέσω δανεισµού και αύξησης του κεφαλαίου της. Επίσης, διασφαλίζει ότι διαθέτει
επαρκείς πόρους για την εύρυθµη διενέργεια της δραστηριότητας της µεταφοράς, καθώς και για την ανάπτυξη και
διατήρηση ενός επαρκούς, αποτελεσµατικού, ασφαλούς και οικονοµικού Συστήµατος Μεταφοράς.

•

Τυχόν θυγατρικές επιχειρήσεις της ∆ΕΗ που ασκούν δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου ή
ηλεκτρικής ενέργειας απαγορεύεται να αποκτήσουν άµεση ή έµµεση συµµετοχή στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε.. Η απόκτηση
συµµετοχής στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε.από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που ασκεί δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου δεν επιτρέπεται να συνεπάγεται την απόκτηση του Ελέγχου από τις
επιχειρήσεις αυτές ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατος άµεσα ή έµµεσα επί της Α∆ΜΗΕ Α.Ε.. ΗΑ∆ΜΗΕ Α.Ε.δεν
έχει ούτε άµεση ούτε έµµεση συµµετοχή σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της παραγωγής και της
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου ούτε λαµβάνει µερίσµατα ή άλλο οικονοµικό όφελος από τις
επιχειρήσεις αυτές.

•

Η συνολική οργάνωση της δραστηριότητας της διαχείρισης και το καταστατικό της Α∆ΜΗΕ Α.Ε., διασφαλίζουν την
ουσιαστική ανεξαρτησία και ειδικότερα, η ∆ΕΗ απαγορεύεται ιδίως να ορίζει άµεσα ή έµµεσα τη συµπεριφορά της
Α∆ΜΗΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε σχέση µε τις καθηµερινές
δραστηριότητές της και τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ, καθώς και σε σχέση µε τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για
την προετοιµασία του δεκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ.

•

Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. δεν προβαίνει σε διακρίσεις κατά διαφορετικών ατόµων ή φορέων και δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή
παρεµποδίζει τη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισµού στην παραγωγή ή την προµήθεια ιδίως προς όφελος των
Συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων.

•

Όλες οι εµπορικές και οικονοµικές σχέσεις µεταξύ των µερών της ∆ΕΗ και της Α∆ΜΗΕ Α.Ε., θα πρέπει να
εναρµονίζονται µε τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς και του υγιούς ανταγωνισµού. Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. τηρεί λεπτοµερή
αρχεία των ως άνω εµπορικών και οικονοµικών σχέσεων και τα θέτει στη διάθεση της ΡΑΕ κατόπιν αιτήσεως της
τελευταίας.

•

Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ όλες τις εµπορικές και οικονοµικές συµφωνίες µε τη ∆ΕΗ και
ενηµερώνει τη ΡΑΕ για τους οικονοµικούς πόρους που είναι διαθέσιµοι για µελλοντικά επενδυτικά σχέδια ή/και για την
αντικατάσταση των παρόντων παγίων στοιχείων του Συστήµατος.

•

Η ∆ΕΗ απέχει από κάθε πράξη που επηρεάζει τη συµµόρφωση της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. µε τις υποχρεώσεις που ορίζουν οι
διατάξεις του Ν.4001/2011 η εκπλήρωση των οποίων δεν εξαρτάται µε κανέναν τρόπο από αυτήν.

Αρµοδιότητες και σύνθεση του Εποπτικού Συµβουλίου
Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. διαθέτει Εποπτικό Συµβούλιο υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων που µπορεί να έχουν σηµαντική επίπτωση
στην αξία των πάγιων στοιχείων και ειδικότερα αποφάσεων σχετικά µε την έγκριση του ετήσιου σχεδίου χρηµατοδότησης,
τον καθορισµό του επιπέδου δανεισµού της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. και το ύψος των µερισµάτων που διανέµονται στους µετόχους.
Στην αρµοδιότητα του Εποπτικού Συµβουλίου δεν εµπίπτουν οι καθηµερινές λειτουργίες της Α∆ΜΗΕ Α.Ε., ιδίως όσον αφορά τη συντήρηση και διαχείριση του ΕΣΜΗΕ, καθώς και δραστηριότητες που σχετίζονται µε την κατάρτιση του δεκαετούς
Προγράµµατος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ.
Το Εποπτικό Συµβούλιο αποτελείται από επτά µέλη και συγκροτείται από πρόσωπα µε εξειδικευµένη εµπειρία τον τοµέα της
ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. ως εξής: (α) τέσσερα
µέλη προτείνονται από τους µετόχους της Α∆ΜΗΕ Α.Ε., (β) δύο µέλη προτείνονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, (γ) ένα µέλος
εκ του µόνιµου προσωπικού της Α∆ΜΗΕ Α.Ε..
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Στις 24/02/2012 ορίστηκαν τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου. Η ΡΑΕ µε την Απόφασή της 55/2011 ενέκρινε τη σύνθεση
του Έποπτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 106 του Ν.4001/2011 όσον αφορά τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις
ανεξαρτησίας.
Πρόγραµµα συµµόρφωσης και υπεύθυνος συµµόρφωσης
Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ως ∆ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταρτίζει και εκτελεί πρόγραµµα συµµόρφωσης στο οποίο αναφέρονται τα µέτρα που λαµβάνονται προκειµένου να αποκλείεται η διακριτική συµπεριφορά και να
διασφαλίζεται η κατάλληλη παρακολούθηση της συµµόρφωσης προς το εν λόγω πρόγραµµα. Στο πρόγραµµα συµµόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις των υπαλλήλων της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Το
πρόγραµµα αυτό υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ. Υπό την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ, η συµµόρφωση προς το
πρόγραµµα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης.
Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης διορίζεται από το Εποπτικό Συµβούλιο, µε την επιφύλαξη της έγκρισης της ΡΑΕ και µπορεί να
είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Η ΡΑΕ δύναται να αρνηθεί την έγκριση του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης µόνο για λόγους
έλλειψης ανεξαρτησίας ή επαγγελµατικής επάρκειας. Οι παράγραφοι 2 ως και 9 του άρθρου 105 εφαρµόζονται και για τον
Υπεύθυνο Συµµόρφωσης.
Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης είναι αρµόδιος για (α) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράµµατος συµµόρφωσης,
(β) την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης στην οποία καθορίζονται τα µέτρα που λαµβάνονται για την εκτέλεση του προγράµµατος
συµµόρφωσης και την υποβολή της στη ΡΑΕ, (γ) την υποβολή έκθεσης στο Εποπτικό Συµβούλιο και την έκδοση συστάσεων
σχετικά µε το πρόγραµµα συµµόρφωσης και την εκτέλεσή του, (δ) την κοινοποίηση προς τη ΡΑΕ κάθε ουσιαστικής παράβασης ως προς την εφαρµογή του προγράµµατος συµµόρφωσης, και (ε) την υποβολή έκθεσης στη ΡΑΕ για όλες τις εµπορικές και οικονοµικές σχέσεις µεταξύ της ∆ΕΗ και της Α∆ΜΗΕ Α.Ε.. Επίσης, στο Ν.4001/2011 προσδιορίζονται και τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης.
Με την υπ’ αριθµ 5/29.2.2012 του εποπτικού συµβουλίου ορίστηκε ο Υπεύθυνος Συµµόφωσης.
Ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ και εξουσία λήψης αποφάσεων
Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. καταθέτει έως την 31η Μαρτίου εκάστου έτους στη ΡΑΕ, κατόπιν προηγούµενης διαβούλευσης µε όλους
τους ενδιαφεροµένους, δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, το οποίο αφορά την περίοδο µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου του αµέσως επόµενου έτους και βασίζεται στην υφιστάµενη και την προβλεπόµενη προσφορά και ζήτηση. Το Πρόγραµµα περιέχει αποτελεσµατικά µέτρα µε στόχο να διασφαλίζεται η επάρκεια του Συστήµατος και η ασφάλεια του εφοδιασµού.
Συγκεκριµένα, το δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ (α) προσδιορίζει τις κυριότερες υποδοµές µεταφοράς που
πρέπει να κατασκευαστούν ή να αναβαθµιστούν κατά τα επόµενα δέκα (10) έτη συµπεριλαµβανοµένων και των απαραίτητων υποδοµών για τη διείσδυση των ΑΠΕ, (β) περιέχει όλες τις επενδύσεις που ήδη έχουν περιληφθεί σε προηγούµενα
προγράµµατα ανάπτυξης και προσδιορίζει τις νέες επενδύσεις των οποίων η έναρξη υλοποίησης προβλέπεται µέσα στην
επόµενη τριετία, (γ) παρέχει τεχνοοικονοµική ανάλυση σκοπιµότητας για τα σηµαντικά έργα µεταφοράς του β΄ ανωτέρω,
ιδίως αυτά που αφορούν διεθνείς διασυνδέσεις και διασυνδέσεις νήσων µε το Σύστηµα Μεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένων
χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης, εκτιµώµενων χρηµατικών ροών αναγκών χρηµατοδότησης των επενδυτικών σχεδίων των
υπόψη έργων.
Σε περίπτωση που η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς της διαπιστώνει ότι η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. δεν διασφαλίζει την υλοποίηση
των επενδύσεων που σύµφωνα µε το δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Συστήµατος προγραµµατίζεται να εκτελεσθούν
εντός τριών ετών, εκτός εάν η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε αιτίες που εκφεύγουν της δυνατότητας ελέγχου της, η ΡΑΕ
λαµβάνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα µέτρα: (α) επιβάλλει στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε. να εκτελέσει τις εν λόγω επενδύσεις, (β)
οργανώνει ανοικτό διαγωνισµό για τις εν λόγω επενδύσεις και (γ) υποχρεώνει την Α∆ΜΗΕ Α.Ε. να προβεί σε αύξηση κεφαλαίου προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις, επιτρέποντας σε ανεξάρτητους επενδυτές να συµµετάσχουν στο εταιρικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ κάνει χρήση των εξουσιών της δυνάµει του β΄ ανωτέρω, µπορεί να
υποχρεώσει την Α∆ΜΗΕ Α.Ε. να δεχθεί ένα ή περισσότερα από (α) χρηµατοδότηση της επένδυσης από οποιονδήποτε τρίτο, (β) χρηµατοδότηση και κατασκευή της επένδυσης από οποιονδήποτε τρίτο, (γ) να αναλάβει την εργολαβία για την κατασκευή των πάγιων στοιχείων της επένδυσης, ή (δ) να αναλάβει τη λειτουργία και διαχείριση των πάγιων στοιχείων της επένδυσης.
Σηµαντικά στοιχεία έτους 2011
•

Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας για το 2011 ανήλθαν σε 320,8 εκ. €.

•

Η ηλεκτρική ενέργεια που διακινήθηκε µέσω των δικτύων της εταιρείας ανήλθε σε 55.819Gwh.
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•

Οι αµοιβές προσωπικού µετά και τις µειώσεις που προήλθαν από την εφαρµογή των νόµων 3833/10, 3845/10 και
4024/11 ανήλθαν σε 90,7εκ.€, εκ των οποίων το ποσό των 26,8εκ. € αντιστοιχεί στις επενδύσεις και 63,9 εκ € στην
εκµετάλλευση.

•

Ο αριθµός των εργαζοµένων στο τέλος του 2011 έφτασε τα 1.369 άτοµα.

•

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 233,3 εκ. € .

•

Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 72,7 %.

•

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 117,6 εκ. €.

•

Το περιθώριο κέρδους υπολογίζεται σε 36,7 %.

Μερισµατική Πολιτική
Για τη χρήση του 2011 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να προτείνει προς το εποπτικό Συµβούλιο και την Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας τη µη διανοµή µερίσµατος, δεδοµένης της αβεβαιότητας ως προς το ύψος των εσόδων έτους 2012 και της αβεβαιότητας που προκύπτει από τη µη ενσωµάτωση ακόµη των οικονοµικών µεγεθών που εισφέρονται από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ µαζί µε τη γενικότερη αβεβαιότητα του οικονοµικού περιβάλλοντος.
Εξέλιξη του χρέους
Το καθαρό χρέος διαµορφώθηκε σε 493,3 εκ. €. Κατά συνέπεια ο λόγος του καθαρού χρέους προς την καθαρή θέση την
31.12.2011 ανήλθε σε 0,57.
Εξέλιξη δραστηριοτήτων και Επενδυτικού Προγράµµατος
Οι συνολικές επενδύσεις της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 79,4 εκατ.
Τα κυριότερα έργα αφορούν την ολοκλήρωση:
του ΚΥΤ Λαγκαδά,
του GIS 150 kV στον Αθερινόλακο Κρήτης,
της ΓΜ 400 kV ΚΥΤ Λαγκαδά – Αµύνταιο,
της ΓΜ 150 kV ΚΥΤ Λαγκαδά – Κιλκίς και της επέκτασης του Υ/Σ Πάτρα ΙΙΙ.
Επίσης,
την συνέχιση εργασιών στο ΚΥΤ Νέας Σάντας,
της ΓΜ 400 kV Αλιβέρι – Σύστηµα,
του ΚΥΤ Αλιβερίου και
Και τέλος,
την έναρξη εργασιών στο ΚΥΤ Μεγαλόπολης και τις καλωδιακές ΓΜ 150 kV στην περιοχή Θεσσαλονίκης.
Προοπτικές για το 2012.
Ο Προϋπολογισµός της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. για το 2012, εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το Φεβρουάριο 2012. Τα βασικά
οικονοµικά µεγέθη προβλέπεται να διαµορφωθούν ως ακολούθως:
Συνολικά Έσοδα
271,0 εκ. €
EBITDA
193,6 εκ. €
Κέρδη προ φόρων 104,2 εκ. €
Περιθώριο EBITDA 71,5%
Κυριότεροι κίνδυνοι - Αβεβαιότητες.
Οι δραστηριότητες της εταιρείας επηρεάζονται από διάφορα είδη κινδύνων. Ειδικότερα:
Κίνδυνος επιτοκίου: Ο κύριος κίνδυνος που προκύπτει από τη διαχείριση των δανειακών υποχρεώσεων εστιάζεται στα
αποτελέσµατα και στις ταµειακές ροές, ως συνέπεια των µεταβολών των επιτοκίων,
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Κίνδυνος τιµής εµπορευµάτων: Οι τιµές των κυριότερων πρώτων υλών, που χρησιµοποιεί η εταιρεία τόσο για τη λειτουργία του Συστήµατος, όσο και για την ανάπτυξή του, καθορίζονται από τις διεθνείς αγορές εµπορευµάτων και έχουν ως αποτέλεσµα την έκθεση της εταιρείας στο κίνδυνο διακύµανσης των σχετικών τιµών.
Πιστωτικός Κίνδυνος: Για τις εµπορικές απαιτήσεις η εταιρεία εκτίθεται σε σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο. Παράλληλα η
γενικότερη οικονοµική συγκυρία επηρεάζει αρνητικά τη ρευστότητα λόγω δυσχερειών πληρωµής από πελάτες. Στα πλαίσια
αυτά η εταιρεία εφαρµόζει πολιτική εξασφάλισης των εσόδων µέσω προκαταβολών ή εγγυήσεων.
Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται µε την ανάγκη για επαρκή χρηµατοδότηση για τη λειτουργία και
ανάπτυξη της εταιρείας. Η εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας µέσω της παρακολούθησης και προγραµµατισµού
των ταµιακών του ροών, και δρα κατάλληλα µέσω της εξασφάλισης κατά το δυνατόν επαρκών πιστωτικών ορίων και ταµειακών διαθεσίµων, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την επιµήκυνση της µέσης διάρκειας ζωής του χρέους του και τη διαφοροποίηση των πηγών χρηµατοδότησης.
Κίνδυνος από την έλλειψη ασφάλισης των παγίων περιουσιακών στοιχείων: Η εταιρεία δεν ασφαλίζει τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία εν λειτουργία, µε αποτέλεσµα µια ενδεχόµενη σηµαντική ζηµία στα περιουσιακά της στοιχεία να έχει
αντίστοιχη επίπτωση στην κερδοφορία της, δεδοµένου ότι, αυτασφαλίζεται. ∆εν ασφαλίζονται επίσης τα αποθέµατα υλικών –
ανταλλακτικών, καθώς και οι κίνδυνοι αστικής ευθύνης. Η εταιρεία εξετάζει τη διενέργεια διαγωνισµού επιλογής ασφαλιστικής
εταιρείας για την ασφαλιστική κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων της και ευθυνών της έναντι τρίτων.
Κίνδυνος Πιστοληπτικής αξιολόγησης: Μετά την επέλευση της διεθνούς χρηµατοοικονοµικής κρίσης, οι ∆ιεθνείς Οίκοι
Αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των εταιρειών, εφαρµόζουν αυστηρότερα κριτήρια σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση επάρκειας ρευστότητας, µε αποτέλεσµα και αν ακόµη µια εταιρεία έχει εξασφαλίσει, µεταξύ άλλων, ένα αξιόπιστο πρόγραµµα κάλυψης των κεφαλαιακών της αναγκών, να αντιµετωπίζει τον κίνδυνο υποβάθµισης της πιστοληπτικής της ικανότητας εάν δεν πληροί τα νέα, αυστηρότερα αυτά κριτήρια.
Ρυθµιστικός κίνδυνος: Ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή/και συµπληρώσεις του ρυθµιστικού πλαισίου, που διέπει την αγορά
Ηλεκτρικής Ενέργειας, τόσο κατ’ εφαρµογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας όσο και κατ’ εφαρµογή των προβλέψεων του Μνηµονίου που υπεγράφη µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, του ∆ΝΤ και της ΕKT, µπορούν να έχουν σηµαντική επίπτωση στη λειτουργία και στα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας.
Κίνδυνος από εκκρεµοδικίες: Η εταιρεία είναι εναγόµενη σε σηµαντικό αριθµό εκκρεµοδικιών, η αρνητική έκβαση των οποίων µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά τα οικονοµικά της αποτελέσµατα.
Κίνδυνος από τροποποίηση φορολογικών και άλλων ρυθµίσεων: Ενδεχόµενη τροποποίηση φορολογικών και άλλων
ρυθµίσεων , µπορεί να έχει επίπτωση στα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας.
Κίνδυνος από ρυθµιζόµενες αποδόσεις της δραστηριότητας: Οι ρυθµιζόµενες αποδόσεις των επενδύσεων του Συστήµατος µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την κερδοφορία της εταιρείας εάν δεν καλύπτουν την εύλογη απόδοση των σχετικών
υπενδεδυµένων κεφαλαίων.
Η εταιρεία υπόκειται σε συγκεκριµένους νόµους και ρυθµίσεις που έχουν εφαρµογή στις επιχειρήσεις του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα: Εφόσον το Ελληνικό ∆ηµόσιο, ως κύριος µέτοχος, θα κατέχει το 51% του µετοχικού
κεφαλαίου της ∆ΕΗ και των θυγατρικών της, ηΑ∆ΜΗΕ Α.Ε., θα συνεχίσει να θεωρείται ως προς ορισµένους τοµείς εταιρεία
του Ελληνικού ∆ηµόσιου τοµέα. Συνεπώς οι λειτουργίες της θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε νόµους και διατάξεις που
εφαρµόζονται σε εταιρείες του Ελληνικού ∆ηµόσιου τοµέα και επηρεάζουν συγκεκριµένες διαδικασίες, όπως για παράδειγµα
αυτές που αφορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αµοιβές, ανώτατο όριο αµοιβών, προσλήψεις και απολύσεις
προσωπικού ή τις διαδικασίες προµηθειών. Οι εν λόγω νόµοι και διατάξεις, ιδιαίτερα στα πλαίσια της σηµερινής οικονοµικής
συγκυρίας και των σχετικών αποφάσεων της Κεντρικής ∆ιοίκησης ενδέχεται να περιορίσουν τη λειτουργική της ευελιξία και
να έχουν σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα Οικονοµικά της αποτελέσµατα. Ιδίως η εφαρµογή των προβλέψεων του
Ν.3833/2010 και του Ν.4024/2011 ενδέχεται να έχει σηµαντικές αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία της εταιρείας.
Σηµειώνεται ότι, η εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα πρόσληψης ή διατήρησης έµπειρων στελεχών, ενώ η απώλεια
εξειδικευµένων στελεχών µπορεί να έχει δυσµενείς συνέπειες στη δυνατότητά της να καταρτίσει και να εφαρµόσει τη
στρατηγική της.
Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Τα υπόλοιπα (απαιτήσεις και υποχρεώσεις) µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και 2010 έχουν ως εξής:

∆ΕΗ Α.Ε.
ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε.

31 ∆εκεµβρίου 2011
Απαιτήσεις
(Υποχρεώσεις)
(198)
94.390
175
(20)
94.565
(218)

9

31 ∆εκεµβρίου 2010
Απαιτήσεις
(Υποχρεώσεις)
(198)
(198)

Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και 2010 έχουν ως εξής:

∆ΕΗ Α.Ε.
ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
- Ενοίκιο συστήµατος µεταφοράς
- Παραχώρηση προσωπικού
∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε.

Τιµολογήσεις
προς
-

2011
Τιµολογήσεις
από
-

300.450
8.647
309.097

Τιµολογήσεις
προς
-

-

-

2010
Τιµολογήσεις
από
(37)
(37)

Οι απαιτήσεις από και υποχρεώσεις προς τη ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. αναλήφθηκαν εντός του 2011 µέσω της απόσχισης και
εισφοράς του κλάδου Μεταφοράς της ∆ΕΗ. Επίσης, δεν περιλαµβάνεται στους ανωτέρω πίνακες το προϊόν της εκκαθάρισης
της µεταβατικής περιόδου από την απόσχιση και εισφορά του κλάδου Μεταφοράς της ∆ΕΗ στην εταιρεία (σηµείωση 4) το
οποίο ανήλθε σε €37.216, εκ του οποίου την 31 ∆εκεµβρίου 2011 ήταν ακόµη απαιτητό από τη ∆ΕΗ το ποσό των €13.216
(σηµείωση 18).
Αµοιβές ∆ιοίκησης
Οι αµοιβές των οργάνων ∆ιοίκησης για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011 ανήλθαν σε €123 (2010: ΜΗ∆ΕΝ). Το
ποσό αυτό περιλαµβάνει εργοδοτικές εισφορές αλλά δεν περιλαµβάνει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας µε βάση το τιµολόγιο του προσωπικού της ∆ΕΗ. Επίσης, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας δεν έλαβαν καµία αµοιβή εντός του
2011 και του 2010, ενώ το εποπτικό συµβούλιο συστήθηκε εντός του 2012.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουτζούκος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» προς την Τακτική γενική Συνέλευση των Μετόχων της (η οποία αποτελείται από 7 σελία
δες) περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43 και 37 του Κ.Ν. 2190/20 και το περιεχόµενό της
είναι συνεπές µε τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας της 31 ∆εκεµβρίου 2011 συνταγµένες σύµφωνα µε τις
διατάξεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 20411
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
11ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 144 51
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 107
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής
θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2011, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήµατος,
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον
έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις
είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά
µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί
της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και
του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και
τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από
τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Η πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας για µη διανοµή µερίσµατος τελεί υπό την έγκριση του Εποπτικού Συµβουλίου και της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της.
Μεταµόρφωση, 28 Μαρτίου 2011
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20411

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
11Ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαµίας
144 51 Μεταµόρφωση
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 107
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Οικονοµικές Καταστάσεις
31 ∆εκεµβρίου 2011
Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
όπως έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι αυτές που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. την 28 Μαρτίου 2012 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.admie.gr.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γ. ΚΟΥΤΖΟΥΚΟΣ
Α∆Τ. Τ 127275

Σ. ΒΑΣΣΟΣ
Α∆Τ. Ξ 411095

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ι. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Α∆Τ. Μ 166459
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Για την ACT SERVICES Α.Ε
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ
Α∆Τ. Ρ 527766
Αρ. αδ. Α’ τάξης 0008253

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Σε χιλιάδες Ευρώ)

1/1-31/12
2011

1/1-31/12
2010

6
6

302.025
18.788
320.813

-

7
8

70.765
55.375
5.906
2.127
4.622
2.078
(5.489)
(78)
932
24.805
(20)
6.602
167.625

37
66
1
(1)
5
108

153.188

(108)

(35.627)

(4)

117.561

(112)

Σηµ.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ:
Πωλήσεις
Λοιπές πωλήσεις
ΕΞΟ∆Α:
Αµοιβές προσωπικού
Αποσβέσεις
Υλικά και αναλώσιµα
Παροχές τρίτων
Αµοιβές τρίτων
Φόροι – τέλη
Προβλέψεις για κινδύνους
Προβλέψεις αποµείωσης αξίας υλικών
Λοιπές προβλέψεις
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Λοιπά έξοδα / (έσοδα), καθαρά

25
16
18
9
10
11

ΚΕΡ∆Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
12

Φόρος εισοδήµατος
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Σε χιλιάδες Ευρώ)
1/1-31/12
2011
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ

1/1-31/12
2010

117.561

(112)

-

-

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα / (ζηµίες) χρήσης, µετά από φόρους

117.561

(112)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα χρήσης µετά από φόρους

117.561

(112)

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα / (ζηµίες)
- Αναπροσαρµογή παγίων
- Επίδραση φόρου

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Σε χιλιάδες Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σηµ.

31/12/2011

31/12/2010

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

13
14
12

1.678.310
112
1.678.422

6
6

Κυκλοφορούν ενεργητικό:
Αποθέµατα
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατικά διαθέσιµα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

16
17
18
19

52.825
94.390
35.813
21.609
204.637

8.703
376
9.079

1.883.059

9.085

20
21
13

36.366
9.930
742.711
64.282
853.289

4.441
4.052
394
8.887

23
24
25
12
26

421.592
12.921
17.385
260.388
136.023
848.309

-

27
23

48.978
93.319
26.174
12.990
181.461

198
198

1.883.059

9.085

Σύνολο ενεργητικού
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια:
Μετοχικό κεφάλαιο
Τακτικό αποθεµατικό
Υπεραξία αναπροσαρµογής παγίων
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις:
Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Παροχές στο προσωπικό
Προβλέψεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Συµµετοχές καταναλωτών και επιχορηγήσεις
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις:
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακρoπρόθεσµου δανεισµού
Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος
∆εδουλευµένες και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

28

Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Σε χιλιάδες Ευρώ)

Μετοχικό
κεφάλαιο
1 Ιανουαρίου 2010

Υπεραξία
αναπροσαρµογής
παγίων

Τακτικό
Αποθεµατικό

Αποτελέσµατα
εις νέο

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων

4.441

4.052

-

506

8.999

- Καθαρά κέρδη χρήσης

-

-

-

(112)

(112)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου µετά από φόρους

-

-

-

394

8.887

4.441

4.052

-

394

8.887

- Καθαρά κέρδη χρήσης

-

-

-

117.561

117.561

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους

-

-

-

117.955

126.448

- Εισφορά κλάδου Μεταφοράς από ∆ΕΗ (σηµ.4)
- Λοιπές κινήσεις (σηµείωση 4 και 13)
- Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού
31 ∆εκεµβρίου 2011

31.925
36.366

5.878
9.930

737.300
5.411
742.711

(43.693)
(4.102)
(5.878)
64.282

725.532
1.309
853.289

31 ∆εκεµβρίου 2010

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Σε χιλιάδες Ευρώ)

Σηµ.
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστ/τες
Κέρδη/ (Ζηµίες) προ φόρων
Προσαρµογές για:
Αποσβέσεις παγίων και ασώµατων ακινητοποιήσεων
Αποσβέσεις συµµετοχών και επιχορηγήσεων
Πιστωτικοί τόκοι
Λοιπές προβλέψεις
Ληφθέντα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού εντός
µεταβατικής περιόδου απόσχισης
Απόσυρση ενσώµατων παγίων και λογισµικού
Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείων
Χρεωστικοί και λοιποί τόκοι
Λειτουργικό κέρδος προ
µεταβολών κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/µείωση σε:
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Αποθέµατα
Αύξηση/(µείωση) σε:
Εµπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα
Καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δρασ/τες

1/1-31/12
2011

1/1-31/12
2010

153.188

(108)

60.239
(4.864)
(20)
(5.545)

-

3.222
885
803
24.149

-

232.057

-

55.632
(33.760)
3.836

-

41.637
6.294
305.696

39
(69)

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Είσπραξη τόκων
Αγορά ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων
Καθαρές ταµειακές εκροές από επενδυτικές δραστ/τες

20
(79.397)
(79.377)

-

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωµές µακροπρόθεσµου δανεισµού
Έξοδα σύναψης δανείων
Πληρωµή τόκων
Καθαρές ταµειακές εκροές από χρηµατ/κές δραστ/τες

(179.107)
(564)
(25.415)
(205.086)

-

21.233
376
21.609

(69)
445
376

Καθαρή αύξηση / (µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων
Χρηµατικά διαθέσιµα, έναρξης χρήσης
Χρηµατικά διαθέσιµα, τέλους χρήσης

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

1.

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. («Α∆ΜΗΕ Α.Ε.» ή «η εταιρεία») είναι µία ανώνυµη εταιρεία η οποία ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2000 η λειτουργία της οποίας διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
Σκοπός της εταιρείας είναι να ασκεί τις δραστηριότητες και να εκτελεί τα καθήκοντα του Κυρίου και ∆ιαχειριστή του
Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας («ΕΣΜΗΕ») όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του
Ν.4001/2011. Ειδικότερα, σκοπός της εταιρείας είναι η λειτουργία, εκµετάλλευση, συντήρηση και ανάπτυξη του
ΕΣΜΗΕ, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασµός της χώρας µε ηλεκτρικής ενέργεια, µε τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο. Στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού, η εταιρεία εκτελεί τα καθήκοντα και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων των κεφαλαίων Α έως Γ του Τέταρτου Μέρους του Ν.4001/2011, και των πράξεων
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του και ιδίως του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΜΗΕ και της άδειας διαχείρισης
του ΕΣΜΗΕ που της χορηγείται.
Η έδρα της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. βρίσκεται στην οδό ∆υρραχίου 89 και Κηφισού, 104-43, Αθήνα, Ελλάδα, ενώ η διάρκειά
της έχει οριστεί έως την 31 ∆εκεµβρίου 2100. Την 31 ∆εκεµβρίου 2011 η εταιρεία απασχολούσε 1.369 εργαζόµενους εκ των οποίων 13 είχαν αποσπαστεί σε υπηρεσίες του ∆ηµόσιου Τοµέα και οι 9 εξ΄ αυτών, µισθοδοτήθηκαν
από την εταιρεία, το συνολικό κόστος µισθοδοσίας των οποίων ανήλθε σε €332 και περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
Την 31 ∆εκεµβρίου 2011 το σύνολο των µετοχών της εταιρείας ανήκε στην ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε.
(«∆ΕΗ» ή «η Μητρική Εταιρεία»). Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της ∆ΕΗ.
2.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Μεταβολή θεσµικού πλαισίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Στις 2 Αυγούστου 2011 ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο Νόµος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) «Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις» (Ν.4001/2011), ενσωµατώνοντας στο Εθνικό ∆ίκαιο τις διατάξεις των Οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ. Μέσω του Ν.4001/2011,
ανατίθεται στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε. η διαχείριση του ΕΣΜΗΕ η οποία οργανώνεται και λειτουργεί ως Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς (µοντέλο ITO - Independent Transmission Operator) κατά τις διατάξεις της Οδηγίας
2009/72/EK και ιδίως του Κεφαλαίου V αυτής, µέσω µεταβίβασης στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε. των δραστηριοτήτων της
διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης και συντήρησης του ΕΣΜΗΕ. Αυτό πραγµατοποιείται µέσω εισφοράς στην
Α∆ΜΗΕ Α.Ε. µε τη µορφή της απόσχισης:
•

του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και του προσωπικού της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Μεταφοράς της ∆ΕΗ («Κλάδος Μεταφοράς της ∆ΕΗ»).

•

όλων των δραστηριοτήτων του ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. εκτός από:
o τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - λειτουργία του «Ηµερήσιου Ενεργειακού
Προγραµµατισµού» ή «ΗΕΠ» η οποία θα διενεργείται από την ανεξάρτητη εταιρεία «Λειτουργός Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ)», και,
o την δραστηριότητα σύναψης και πληρωµής συµβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 12 του Ν.3468/2006 που παράγονται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ ή ΣΥΘΥΑ
εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο Σύστηµα είτε απ’ ευθείας είτε
µέσω του ∆ικτύου.

Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ώστε να είναι εφικτή η χορήγηση πιστοποίησής του ως Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς το αργότερο µέχρι την 3 Μαρτίου 2012, ενώ, µέχρι την πιστοποίησή της ασκεί
τις αρµοδιότητες του ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δυνάµει της υπ’ αριθ. Υ.Α.∆5/ΗΛ/Β/Φ1/7705/25.4.2001 απόφασης
του Υπουργού Ανάπτυξης. Ο φάκελος πιστοποίησης πρόκειται να κατατεθεί στη ΡΑΕ εντός του Απριλίου 2012.
Απόσχιση κλάδου Μεταφοράς της ∆ΕΗ και εισφοράς του στην κατά 100% θυγατρική της Α∆ΜΗΕ Α.Ε.
Βάσει του Ν.4001/2011, η Μητρική Εταιρεία ∆ΕΗ προχώρησε εντός του 2011 στο νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό της δραστηριότητας Μεταφοράς από τις λοιπές δραστηριότητές της µέσω της απόσχισης και εισφοράς της
στην κατά 100% θυγατρική της Α∆ΜΗΕ Α.Ε..
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2.ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (συνέχεια)
Πιο συγκεκριµένα, το άρθρο 98 του Ν.4001/2011 προέβλεπε ότι εντός τριών (3) µηνών από τη θέση σε ισχύ του
Ν.4001/2011, η ∆ΕΗ υποχρεούται να προβεί στο νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό της δραστηριότητας της διαχείρισης του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις λοιπές δραστηριότητές της, µε την εισφορά
του κλάδου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφοράς στη θυγατρική της Α∆ΜΗΕ Α.Ε.. Η ως άνω εισφορά πραγµατοποιείται µε απόσχιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, των άρθρων 68 έως 79 του Κ.Ν.2190/1920,
καθώς και των άρθρων 1 έως 5 του Ν.2166/1993, του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ∆ΕΗ, τα οποία
υπάγονται λειτουργικά στις δραστηριότητες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφοράς της ∆ΕΗ και ιδίως των παγίων
που αποτελούν το Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτά καταγράφονται στη λογιστική κατάσταση απόσχισης. Η απόσχιση του κλάδου που εισφέρεται, σύµφωνα µε τα ανωτέρω πραγµατοποιείται µε τη
διαδικασία και τους όρους που περιέχονται στα άρθρα 1 έως και 5 του Ν.2166/1993, µε συγκεκριµένες παρεκκλίσεις που αφορούν σε λογιστικά, φορολογικά, οικονοµικά, νοµικά και ρυθµιστικά θέµατα. Η απόσχιση ολοκληρώθηκε εντός του 2011 (σηµείωση 4).
Απόσχιση δραστηριοτήτων της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. και εισφοράς τους στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε.
Βάσει του άρθρου 99 του Ν.4001/2011, η ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. προχώρησε στην έναρξη εντός του 2011 της απόσχισης
και εισφοράς συγκεκριµένων δραστηριοτήτων της στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε.. Πιο συγκεκριµένα, το άρθρο 99 του
Ν.4001/2011 προέβλεπε ότι εντός προθεσµίας τριών µηνών από τη θέση σε ισχύ του νόµου αυτού, ∆ΕΣΜΗΕ
Α.Ε. µεταφέρει στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε. τις οργανωτικές µονάδες και δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση του Συστήµατος Μεταφοράς, που ασκεί, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων παγίων, καθώς και του προσωπικού του ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. που απασχολείται στις εν λόγω δραστηριότητες, που
συνιστούν τον Κλάδο Μεταφοράς της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, η προθεσµία τριών µηνών ολοκλήρωσης της απόσχισης µπορεί να παραταθεί για περαιτέρω
έξι µήνες. Οι δραστηριότητες που µεταφέρονται είναι (α) η δραστηριότητα της λειτουργίας και ελέγχου του συστήµατος, (β) η δραστηριότητα ανάπτυξης και συντήρησης του συστήµατος, (γ) η δραστηριότητα της εκκαθάρισης
των αποκλίσεων, (δ) η δραστηριότητα εµπορικών και ρυθµιζόµενων θεµάτων εξαιρουµένων των δραστηριοτήτων
της περίπτωσης (θ΄) της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν.4001/2011 και (ε) η δραστηριότητα των µετρήσεων. Η ως άνω εισφορά της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. πραγµατοποιείται µε απόσχιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4001/2011, των άρθρων 68 έως 79 του Κ.Ν.2190/1920, καθώς και των άρθρων 1 έως 5 του Ν.2166/1993 του
συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε., που υπάγονται στις δραστηριότητες της παραγράφου
1, µε συγκεκριµένες παρεκκλίσεις που αφορούν σε λογιστικά, φορολογικά, οικονοµικά, νοµικά και ρυθµιστικά θέµατα. Η απόσχιση ολοκληρώθηκε τυπικά την 1 Φεβρουαρίου 2012 (σηµείωση 5).
Εµπορικές σχέσεις της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. µε τη ∆ΕΗ
Ο Ν.4001/2011 αναφορικά µε τις εµπορικές σχέσεις της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. µε της ∆ΕΗ αναφέρει τα ακόλουθα:
•

Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. ΑΕ επιτρέπεται να παρέχει υπηρεσίες στη ∆ΕΗ και στις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις,
εφόσον η παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν οδηγεί σε διακρίσεις εις βάρος άλλων χρηστών του
Συστήµατος, διατίθεται σε όλους τους χρήστες υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και δεν περιορίζει,
στρεβλώνει ή παρεµποδίζει τον ανταγωνισµό κατά την παραγωγή ή προµήθεια, και οι όροι και οι
προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω υπηρεσιών έχουν προηγουµένως εγκριθεί από τη ΡΑΕ. Με την
επιφύλαξη των αποφάσεων του Εποπτικού Συµβουλίου σε περίπτωση υποβολής αιτήµατος της Α∆ΜΗΕ
Α.Ε., οι µέτοχοι της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. οφείλουν να της παρέχουν τους κατάλληλους οικονοµικούς πόρους για την
αντικατάσταση των πάγιων στοιχείων του Συστήµατος, καθώς και για µελλοντικά επενδυτικά σχέδια. Τα
αιτήµατα της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. κοινοποιούνται και στη ΡΑΕ.

•

Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. απέχει από κάθε ενέργεια που µπορεί να δηµιουργεί σύγχυση, µε την ταυτότητα, τις
ανακοινώσεις, τα σήµατα και τις εγκαταστάσεις της, όσον αφορά την ιδιαίτερη ταυτότητα της ∆ΕΗ ή άλλης
συνδεδεµένης µε αυτήν επιχείρησης. Επίσης, απαγορεύεται να µοιράζεται συστήµατα πληροφορικής ή
εξοπλισµό, χώρους και συστήµατα ασφαλείας µε οποιαδήποτε επιχείρηση ασκεί δραστηριότητα παραγωγής
ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, ή άλλες συνδεδεµένες µε αυτές επιχειρήσεις, και ιδίως
µε οποιοδήποτε τµήµα της ∆ΕΗ. Στο ίδιο πλαίσιο, δεν επιτρέπεται η από κοινού ανάθεση και χρήση
υπηρεσιών από µέρους της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. και της ∆ΕΗ, ενώ οι Ετήσιοι Λογαριασµοί της απαγορεύεται να
ελέγχονται από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που ελέγχει τους ετήσιους λογαριασµούς της ∆ΕΗ ή
άλλης συνδεδεµένης µε αυτήν, επιχείρησης.

Ανεξαρτησία της Α∆ΜΗΕ Α.Ε.
Αναφορικά µε το θέµα της ανεξαρτησίας της Α∆ΜΗΕ Α.Ε., ο Ν.4001/2011 αναφέρει τα ακόλουθα:
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2.ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (συνέχεια)
•

Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. διαθέτει ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από τη ∆ΕΗ ιδίως όσον αφορά
τους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, συντήρηση ή ανάπτυξη του Συστήµατος, και έχει την
εξουσία να αντλεί κεφάλαια στην χρηµαταγορά, ιδίως µέσω δανεισµού και αύξησης του κεφαλαίου της.
Επίσης, διασφαλίζει ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την εύρυθµη διενέργεια της δραστηριότητας της
µεταφοράς, καθώς και για την ανάπτυξη και διατήρηση ενός επαρκούς, αποτελεσµατικού, ασφαλούς και
οικονοµικού Συστήµατος Μεταφοράς.

•

Τυχόν θυγατρικές επιχειρήσεις της ∆ΕΗ που ασκούν δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας φυσικού
αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας απαγορεύεται να αποκτήσουν άµεση ή έµµεση συµµετοχή στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε..
Η απόκτηση συµµετοχής στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που ασκεί δραστηριότητες
παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου δεν επιτρέπεται να συνεπάγεται την
απόκτηση του Ελέγχου από τις επιχειρήσεις αυτές ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατος άµεσα ή έµµεσα
επί της Α∆ΜΗΕ Α.Ε.. Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. δεν έχει ούτε άµεση ούτε έµµεση συµµετοχή σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς της παραγωγής και της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού
Αερίου ούτε λαµβάνει µερίσµατα ή άλλο οικονοµικό όφελος από τις επιχειρήσεις αυτές.

•

Η συνολική οργάνωση της δραστηριότητας της διαχείρισης και το καταστατικό της Α∆ΜΗΕ Α.Ε.,
διασφαλίζουν την ουσιαστική ανεξαρτησία και ειδικότερα, η ∆ΕΗ απαγορεύεται ιδίως να ορίζει άµεσα ή
έµµεσα τη συµπεριφορά της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε
σχέση µε τις καθηµερινές δραστηριότητές της και τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ, καθώς και σε σχέση µε τις
δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την προετοιµασία του δεκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης του
ΕΣΜΗΕ.

•

Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. δεν προβαίνει σε διακρίσεις κατά διαφορετικών ατόµων ή φορέων και δεν περιορίζει,
στρεβλώνει ή παρεµποδίζει τη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισµού στην παραγωγή ή την προµήθεια
ιδίως προς όφελος των Συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων.

•

Όλες οι εµπορικές και οικονοµικές σχέσεις µεταξύ των µερών της ∆ΕΗ και της Α∆ΜΗΕ Α.Ε., θα πρέπει να
εναρµονίζονται µε τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς και του υγιούς ανταγωνισµού. Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. τηρεί
λεπτοµερή αρχεία των ως άνω εµπορικών και οικονοµικών σχέσεων και τα θέτει στη διάθεση της ΡΑΕ
κατόπιν αιτήσεως της τελευταίας.

•

Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ όλες τις εµπορικές και οικονοµικές συµφωνίες µε τη ∆ΕΗ
και ενηµερώνει τη ΡΑΕ για τους οικονοµικούς πόρους που είναι διαθέσιµοι για µελλοντικά επενδυτικά σχέδια
ή/και για την αντικατάσταση των παρόντων παγίων στοιχείων του Συστήµατος.

•

Η ∆ΕΗ απέχει από κάθε πράξη που επηρεάζει τη συµµόρφωση της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. µε τις υποχρεώσεις που
ορίζουν οι διατάξεις του Ν.4001/2011 η εκπλήρωση των οποίων δεν εξαρτάται µε κανέναν τρόπο από αυτήν.

Αρµοδιότητες και σύνθεση του Εποπτικού Συµβουλίου
Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. διαθέτει Εποπτικό Συµβούλιο υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων που µπορεί να έχουν σηµαντική
επίπτωση στην αξία των πάγιων στοιχείων και ειδικότερα αποφάσεων σχετικά µε την έγκριση του ετήσιου σχεδίου
χρηµατοδότησης, τον καθορισµό του επιπέδου δανεισµού της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. και το ύψος των µερισµάτων που
διανέµονται στους µετόχους. Στην αρµοδιότητα του Εποπτικού Συµβουλίου δεν εµπίπτουν οι καθηµερινές λειτουργίες της Α∆ΜΗΕ Α.Ε., ιδίως όσον αφορά τη συντήρηση και διαχείριση του ΕΣΜΗΕ, καθώς και δραστηριότητες που σχετίζονται µε την κατάρτιση του δεκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ.
Το Εποπτικό Συµβούλιο αποτελείται από επτά µέλη και συγκροτείται από πρόσωπα µε εξειδικευµένη εµπειρία τον
τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. ως
εξής: (α) τέσσερα µέλη προτείνονται από τους µετόχους της Α∆ΜΗΕ Α.Ε., (β) δύο µέλη προτείνονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, (γ) ένα µέλος εκ του µόνιµου προσωπικού της Α∆ΜΗΕ Α.Ε..
Πρόγραµµα συµµόρφωσης και υπεύθυνος συµµόρφωσης
Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ως ∆ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταρτίζει και εκτελεί πρόγραµµα
συµµόρφωσης στο οποίο αναφέρονται τα µέτρα που λαµβάνονται προκειµένου να αποκλείεται η διακριτική συµπεριφορά και να διασφαλίζεται η κατάλληλη παρακολούθηση της συµµόρφωσης προς το εν λόγω πρόγραµµα.
Στο πρόγραµµα συµµόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις των υπαλλήλων της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. για
την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Το πρόγραµµα αυτό υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ. Υπό την επιφύλαξη των
αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ, η συµµόρφωση προς το πρόγραµµα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του Υπεύθυνου
Συµµόρφωσης.
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2.ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (συνέχεια)
Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης διορίζεται από το Εποπτικό Συµβούλιο, µε την επιφύλαξη της έγκρισης της ΡΑΕ και
µπορεί να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Η ΡΑΕ δύναται να αρνηθεί την έγκριση του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης
µόνο για λόγους έλλειψης ανεξαρτησίας ή επαγγελµατικής επάρκειας. Οι παράγραφοι 2 ως και 9 του άρθρου 105
εφαρµόζονται και για τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης.
Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης είναι αρµόδιος για (α) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράµµατος συµµόρφωσης, (β) την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης στην οποία καθορίζονται τα µέτρα που λαµβάνονται για την εκτέλεση του προγράµµατος συµµόρφωσης και την υποβολή της στη ΡΑΕ, (γ) την υποβολή έκθεσης στο Εποπτικό
Συµβούλιο και την έκδοση συστάσεων σχετικά µε το πρόγραµµα συµµόρφωσης και την εκτέλεσή του, (δ) την κοινοποίηση προς τη ΡΑΕ κάθε ουσιαστικής παράβασης ως προς την εφαρµογή του προγράµµατος συµµόρφωσης,
και (ε) την υποβολή έκθεσης στη ΡΑΕ για όλες τις εµπορικές και οικονοµικές σχέσεις µεταξύ της ∆ΕΗ και της Α∆ΜΗΕ Α.Ε.. Επίσης, στο Ν.4001/2011 προσδιορίζονται και τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης.
Ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ και εξουσία λήψης αποφάσεων
Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. καταθέτει έως την 31η Μαρτίου εκάστου έτους στη ΡΑΕ, κατόπιν προηγούµενης διαβούλευσης µε
όλους τους ενδιαφεροµένους, δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, το οποίο αφορά την περίοδο µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου του αµέσως επόµενου έτους και βασίζεται στην υφιστάµενη και την προβλεπόµενη προσφορά και ζήτηση. Το Πρόγραµµα περιέχει αποτελεσµατικά µέτρα µε στόχο να διασφαλίζεται η επάρκεια του Συστήµατος και η ασφάλεια του εφοδιασµού.
Συγκεκριµένα, το δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ (α) προσδιορίζει τις κυριότερες υποδοµές µεταφοράς που πρέπει να κατασκευαστούν ή να αναβαθµιστούν κατά τα επόµενα δέκα (10) έτη συµπεριλαµβανοµένων και των απαραίτητων υποδοµών για τη διείσδυση των ΑΠΕ, (β) περιέχει όλες τις επενδύσεις που ήδη έχουν
περιληφθεί σε προηγούµενα προγράµµατα ανάπτυξης και προσδιορίζει τις νέες επενδύσεις των οποίων η έναρξη
υλοποίησης προβλέπεται µέσα στην επόµενη τριετία, (γ) παρέχει τεχνοοικονοµική ανάλυση σκοπιµότητας για τα
σηµαντικά έργα µεταφοράς του β΄ ανωτέρω, ιδίως αυτά που αφορούν διεθνείς διασυνδέσεις και διασυνδέσεις
νήσων µε το Σύστηµα Μεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένων χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης, εκτιµώµενων χρηµατικών ροών αναγκών χρηµατοδότησης των επενδυτικών σχεδίων των υπόψη έργων.
Σε περίπτωση που η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς της διαπιστώνει ότι η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. δεν διασφαλίζει την
υλοποίηση των επενδύσεων που σύµφωνα µε το δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Συστήµατος προγραµµατίζεται να εκτελεσθούν εντός τριών ετών, εκτός εάν η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε αιτίες που εκφεύγουν της
δυνατότητας ελέγχου της, η ΡΑΕ λαµβάνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα µέτρα: (α) επιβάλλει στην Α∆ΜΗΕ
Α.Ε. να εκτελέσει τις εν λόγω επενδύσεις, (β) οργανώνει ανοικτό διαγωνισµό για τις εν λόγω επενδύσεις και (γ)
υποχρεώνει την Α∆ΜΗΕ Α.Ε. να προβεί σε αύξηση κεφαλαίου προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν οι απαραίτητες
επενδύσεις, επιτρέποντας σε ανεξάρτητους επενδυτές να συµµετάσχουν στο εταιρικό κεφάλαιο.
Σε περίπτωση που η ΡΑΕ κάνει χρήση των εξουσιών της δυνάµει του β΄ ανωτέρω, µπορεί να υποχρεώσει την
Α∆ΜΗΕ Α.Ε. να δεχθεί ένα ή περισσότερα από (α) χρηµατοδότηση της επένδυσης από οποιονδήποτε τρίτο, (β)
χρηµατοδότηση και κατασκευή της επένδυσης από οποιονδήποτε τρίτο, (γ) να αναλάβει την εργολαβία για την
κατασκευή των πάγιων στοιχείων της επένδυσης, ή (δ) να αναλάβει τη λειτουργία και διαχείριση των πάγιων στοιχείων της επένδυσης.
3.

ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

3.1. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
∆ήλωση Συµµόρφωσης
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(«∆ΠΧΑ»), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων («Σ∆ΛΠ»), καθώς και
σύµφωνα µε τις σχετικές ∆ιερµηνείες τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών Προτύπων
του Σ∆ΛΠ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ») και εφαρµόζονται υποχρεωτικά για χρήσεις
που λήγουν την 31 ∆εκεµβρίου 2011
Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011, την 28 Μαρτίου
2012. Οι οικονοµικές καταστάσεις τελούν υπό έγκριση του Εποπτικού Συµβουλίου και της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.
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3.1.ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (συνέχεια)
Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους (εκτός από τα πάγια
περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιµήθηκαν σε εύλογες αξίες) και την αρχή της συνέχισης της λειτουργίας της
επιχείρησης. Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ και όλα τα κονδύλια στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. ∆εν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρµοστεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους.
3.2. ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (∆ΠΧΑ)
Μέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2010, η εταιρεία τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία και συνέτασσε τις οικονοµικές της καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας εφόσον και όπου αυτό ήταν απαιτητό. Αρχής γενοµένης της χρήσης που έληξε
την 31 ∆εκεµβρίου 2010, η εταιρεία συντάσσει οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις των ∆ΠΧΑ,
όπως υιοθετήθηκαν από την ΕΕ. Η Εταιρία εξακολουθεί να τηρεί τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία σύµφωνα µε
τις διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας.
Η εταιρεία εφάρµοσε το ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΑ» στη σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων. Με βάση τις διατάξεις του ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΑ», στη σύνταξη των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα ∆ΠΧΑ, µια εταιρεία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τα ∆ΠΧΑ που είναι σε ισχύ
κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται καθώς και στον ισολογισµό µετάβασης. Σύµφωνα επίσης µε το ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΑ» οι
ανωτέρω εταιρείες υποχρεούνται να συντάσσουν συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ τουλάχιστον µιας χρήσης. Κατά συνέπεια, όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοκδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρµογή στην
Εταιρία και ισχύουν για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και που έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ, χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης, των συγκριτικών οικονοµικών καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2010. Η εταιρεία δεν έκανε χρήση καµίας από τις εξαιρέσεις που παρέχει το
∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΑ».
Κατά τη διαδικασία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, οι οικονοµικές καταστάσεις
της εταιρείας που προκύπτουν από τα λογιστικά της βιβλία προσαρµόζονται και αναµορφώνονται µέσω συγκεκριµένων έξω-λογιστικών εγγραφών προσαρµογής ώστε να ευθυγραµµιστούν µε τις διατάξεις των ∆ΠΧΑ. Κατά
συνέπεια, οι οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2010 και ο ισολογισµός της 1 Ιανουαρίου 2010 που είχαν συνταχθεί µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα προσαρµόστηκαν και αναµορφώθηκαν µέσω συγκεκριµένων έξω-λογιστικών εγγραφών προσαρµογής ώστε να ευθυγραµµιστούν µε τις διατάξεις των ∆ΠΧΑ. Οι βασικές
εξω-λογιστικές προσαρµογές που πραγµατοποιήθηκαν επί των καταστατικών οικονοµικών καταστάσεων της 31
∆εκεµβρίου 2010 και τον ισολογισµό της 1 Ιανουαρίου 2010 προκειµένου να ευθυγραµµιστούν µε τα ∆ΠΧΑ και οι
σηµαντικές διαφορές προσαρµογής και αναµόρφωσης, παρουσιάζονται στην τελευταία σηµείωση.
3.3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί από τη ∆ιοίκηση να προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων
και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις
αυτές. Οι σηµαντικότερες κρίσεις και εκτιµήσεις αναφορικά µε γεγονότα των οποίων η εξέλιξη θα µπορούσε να µεταβάλει ουσιωδώς τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων κατά την επόµενη δωδεκάµηνη περίοδο είναι οι εξής:
Παροχές µετά τη συνταξιοδότηση
Ο Όµιλος ∆ΕΗ παρέχει στους εργαζόµενους όλων των εταιρειών του Οµίλου και στους συνταξιούχους τους ηλεκτρική ενέργεια σε µειωµένο τιµολόγιο. Το µειωµένο τιµολόγιο προς τους συνταξιούχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση
και υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των µελλοντικών παροχών µετά την συνταξιοδότηση που θεωρούνται ότι είναι
δεδουλευµένα µέχρι το τέλος της χρήσης µε βάση τα δικαιώµατα παροχών µετά τη συνταξιοδότηση των εργαζοµένων που σωρεύονται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, υπολογίζονται δε βάσει οικονοµικών και αναλογιστικών
παραδοχών. Επιπλέον, λεπτοµέρειες αναφορικά µε τις βασικές υποθέσεις και εκτιµήσεις περιλαµβάνονται στη σηµείωση 24.
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3.3.ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (συνέχεια)
Εύλογες αξίες και ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Η εταιρεία αποτιµά τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία σε αναπροσαρµοσµένες αξίες (εκτιµώµενες εύλογες
αξίες) όπως αυτές προσδιορίζονται από εταιρεία ανεξάρτητων εκτιµητών. Ανεξάρτητες εκτιµήσεις εκτελούνται περιοδικά (κάθε 3-5 χρόνια). Ο προσδιορισµός των εύλογων αξιών των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων, παραδοχών και κρίσεων αναφορικά µε την κυριότητα, αξία εν χρήσει καθώς και την
ύπαρξη τυχόν οικονοµικής, λειτουργικής και φυσικής απαξίωσης των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Επιπλέον, η ∆ιοίκηση προβαίνει σε εκτιµήσεις αναφορικά µε την συνολική και εναποµένουσα ωφέλιµη ζωή των
αποσβέσιµων παγίων οι οποίες υπόκεινται σε περιοδική επανεξέταση. Οι συνολικές ωφέλιµες ζωές όπως αυτές
έχουν εκτιµηθεί περιλαµβάνονται στη σηµείωση 3.4.
Προβλέψεις για κινδύνους
Η εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις για κινδύνους που αφορούν σε αγωγές τρίτων κατά αυτής και των οποίων η έκβαση ενδέχεται να οδηγήσει σε εκροή πόρων για το διακανονισµό τους. Η πρόβλεψη σχηµατίζεται µε βάση το αγώγιµο
ποσό και την πιθανότητα έκβασης της δικαστικής διαµάχης. Περιγραφή των κινδύνων και αναφορά στο ύψος των
σχετικών προβλέψεων γίνεται στη σηµείωση 25.
Αποµείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Η εταιρεία σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού, εκτιµά την ύπαρξη ή µη ενδείξεων αποµείωσης των µακροπρόθεσµων
περιουσιακών της στοιχείων. Ο προσδιορισµός ύπαρξης ενδείξεων αποµείωσης απαιτεί από τη ∆ιοίκηση να προβεί
σε εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις αναφορικά µε εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες, τον βαθµό στον οποίο επηρεάζουν την ανακτησιµότητα των περιουσιακών της στοιχείων καθώς και κρίσεις αναφορικά µε και τον
προσδιορισµό των ανεξάρτητων µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών. Επιπλέον λεπτοµέρειες αναφορικά µε τις
βασικές κρίσεις και εκτιµήσεις περιλαµβάνονται στη σηµείωση 13.
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος και αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος για την κλειόµενη χρήση καθώς και για προηγούµενες χρήσεις υπολογίζεται µε
βάση τα ποσά που εκτιµάται ότι θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές, χρησιµοποιώντας τους θεσµοθετηµένους
φορολογικούς συντελεστές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος περιλαµβάνει
τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε χρήση όπως προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήµατος και τους εκτιµώµενους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, στη βάση ευρηµάτων προηγούµενων φορολογικών ελέγχων. Ως εκ τούτου, η τελική εκκαθάριση των
φόρων εισοδήµατος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρισθεί στις οικονοµικές καταστάσεις. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται επί των φορολογικών ζηµιών στον βαθµό που
είναι πιθανό ότι θα προκύψουν φορολογικά κέρδη έναντι των οποίων οι ζηµίες δύνανται να συµψηφιστούν. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που θα αναγνωριστούν απαιτούν σηµαντική κρίση της ∆ιοίκησης αναφορικά µε
το ύψος και τον χρόνο πραγµατοποίησης µελλοντικών φορολογητέων κερδών.
3.4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων
Το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης όλων των εταιρειών του Οµίλου είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα
νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες οι οποίες ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµεροµηνίας σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Τα κέρδη ή οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές
αυτές, περιλαµβάνονται στα κέρδη (ζηµίες) από συναλλαγµατικές διαφορές στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις
Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις περιλαµβάνουν λογισµικά προγράµµατα. Τα λογισµικά προγράµµατα αποτιµώνται
στο κόστος κτήσεως µείον σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις. Σε περίπτωση απόσυρσης ή πώλησης, η αξία
κτήσεως και οι αποσβέσεις, διαγράφονται. Κάθε κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από τη διαγραφή περιλαµβάνεται
στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Η απόσβεση του λογισµικού λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου απόσβεσης
και εντός περιόδου πέντε ετών.
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3.4.ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης τους το οποίο περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση ή κατασκευή τους. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αποτιµώνται σε εύλογες αξίες µείον σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις. Εκτιµήσεις της
εύλογης αξίας πραγµατοποιούνται σε περιοδική βάση από ανεξάρτητους εκτιµητές (κάθε τρία µε πέντε χρόνια) προκειµένου να διασφαλίζεται ότι, η εύλογη αξία δεν διαφέρει σηµαντικά από το αναπόσβεστο υπόλοιπο. Η τελευταία
εκτίµηση των παγίων διενεργήθηκε µε βάση τα δεδοµένα της 31 ∆εκεµβρίου 2009 (από τη Μητρική Εταιρεία στης
οποίας τις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονταν τότε τα πάγια). Κάθε αύξηση της αξίας πιστώνεται σε αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια, καθαρή από αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος. Κατά την ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής οι σωρευµένες αποσβέσεις συµψηφίζονται µε την προ αποσβέσεων λογιστική αξία τους και τα καθαρά ποσά
επαναδιατυπώνονται σύµφωνα µε τα αναπροσαρµοσµένα ποσά. Τυχόν µειώσεις πρώτα συµψηφίζουν προκύψασες
υπεραξίες από προηγούµενες αναπροσαρµογές και κατά το εναποµείναν ποσό βαρύνουν τα αποτελέσµατα χρήσεως. Κατά την αποµάκρυνση ενός αναπροσαρµοσµένου ενσώµατου παγίου περιουσιακού στοιχείου, το αντίστοιχο
τµήµα της αναγνωρισθείσας υπεραξίας µεταφέρεται από το αποθεµατικό στα αποτελέσµατα εις νέο. Οι επισκευές
και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της οποίας πραγµατοποιούνται. Μεταγενέστερες
δαπάνες κεφαλαιοποιούνται εφόσον ικανοποιούνται τα κριτήρια αναγνώρισής τους ως περιουσιακά στοιχεία. Για όλα
τα πάγια που αποσύρονται, η αξία κτήσεώς τους και οι σχετικές αποσβέσεις τους, διαγράφονται κατά την πώληση ή
απόσυρσή τους. Κάθε κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από τη διαγραφή ενός παγίου περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
Κόστος ∆ανεισµού
Τα κόστη δανεισµού που σχετίζονται άµεσα µε την αγορά, κατασκευή ή την παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου
το οποίο χρειάζεται µία σηµαντική περίοδο ώστε να καταστεί διαθέσιµο προς χρήση ή πώληση κεφαλαιοποιούνται
ως µέρος του κόστους κτήσης των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγµατοποιούνται.
Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων λογίζονται µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης βάσει της εκτιµώµενης
υπολειπόµενης ωφέλιµης ζωής των παγίων. Η συνολική ωφέλιµη ζωή (σε έτη) που εφαρµόζεται για τον υπολογισµό
των αποσβέσεων έχει ως εξής :
Κτίρια γενικής χρήσης
Γραµµές µεταφοράς
Υποσταθµοί µεταφοράς
Λοιπός εξοπλισµός
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

50
35
35
35
15
5-25

Αποµείωση Μη Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων
Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού, εκτιµά την ύπαρξη ή µη ενδείξεων αποµείωσης των περιουσιακών
της στοιχείων. Σε περίπτωση όπου υπάρχουν ενδείξεις, η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. υπολογίζει το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της
εύλογης αξίας πώλησης του περιουσιακού στοιχείου ή της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών (µετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης) και της αξίας εν χρήσει. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται σε επίπεδο εξατοµικευµένου
περιουσιακού στοιχείου εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο αυτό δεν παράγει ταµειακές εισροές οι οποίες να είναι
ανεξάρτητες από αυτές άλλων περιουσιακών στοιχείων ή οµάδας περιουσιακών στοιχείων. Όταν η λογιστική αξία
ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, τότε θεωρείται ότι η αξία του έχει αποµειωθεί και
προσαρµόζεται στο ύψος του ανακτήσιµου ποσού του. Η αξία εν χρήσει υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών χρησιµοποιώντας ένα προ-φόρου επιτόκιο προεξόφλησης το οποίο αντανακλά τρέχουσες εκτιµήσεις της χρονικής αξίας του χρήµατος και τους κινδύνους που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο
περιουσιακό στοιχείο. Η εύλογη αξία πώλησης (µετά την αφαίρεση των εξόδων πώλησης) προσδιορίζεται βάσει της,
κατά περίπτωση, εφαρµογής ενός µοντέλου αποτίµησης. Οι ζηµίες αποµείωσης από συνεχιζόµενη λειτουργία αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού εξετάζεται το κατά πόσο ζηµίες αποµείωσης που είχαν αναγνωριστεί στο παρελθόν υφίστανται πλέον ή έχουν µειωθεί. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις,
πραγµατοποιείται επαναπροσδιορισµός του ανακτήσιµου ποσού του περιουσιακού στοιχείου. Ζηµίες αποµείωσης οι
οποίες έχουν αναγνωριστεί στο παρελθόν, αντιλογίζονται µόνο σε περίπτωση όπου υπάρχουν αλλαγές στις εκτιµήσεις που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό του ανακτήσιµου ποσού από την αναγνώριση της τελευταίας
ζηµίας αποµείωσης.
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3.4.ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)
Το αυξηµένο υπόλοιπο του περιουσιακού στοιχείου που προκύπτει από τον αντιλογισµό της ζηµίας αποµείωσης,
δεν µπορεί να υπερβαίνει το υπόλοιπο που θα είχε προσδιοριστεί (µείον αποσβέσεις), εάν η ζηµία αποµείωσης δεν
είχε αναγνωριστεί στο παρελθόν. Ο αντιλογισµός της αποµείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης εκτός
εάν το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο αποτιµάται σε εύλογες αξίες, οπότε ο αντιλογισµός αντιµετωπίζεται ως
αύξηση της ήδη αναγνωρισµένης υπεραξίας ενώ µετά τον αντιλογισµό, οι αποσβέσεις του συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου προσαρµόζονται ώστε το αναθεωρηµένο υπόλοιπο (µείον την υπολειµµατική αξία) να επιµεριστεί ισόποσα στο µέλλον βάσει της υπολειπόµενης ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου.
Επενδύσεις και Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν και ρυθµίζονται από τις διατάξεις του ∆ΛΠ 39, ταξινοµούνται κατά την αρχική αναγνώριση, ανάλογα µε τη φύση και τα χαρακτηριστικά τους, ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, απαιτήσεις και δάνεια, επενδύσεις διακρατούµενες έως την
λήξη τους, και διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις. Τα εν λόγω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αρχικά
αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως που αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία, πλέον των άµεσων δαπανών απόκτησης/ συναλλαγής στις περιπτώσεις των επενδύσεων που δεν αποτιµώνται σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Η
εταιρεία κατηγοριοποιεί τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µετά την αρχική αναγνώριση και, όπου επιτρέπεται/ επιβάλλεται επανεξετάζει την κατηγοριοποίηση αυτή. Όλες οι συνήθεις πωλήσεις και αγορές χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής (την ηµεροµηνία κατά
την οποία ο Όµιλος δεσµεύεται για την αγορά του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού). Συνήθεις αγορές ή
πωλήσεις αφορούν αγορές ή πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού οι οποίες απαιτούν την φυσική
παραλαβή των στοιχείων εντός της περιόδου, και διέπονται από νοµοθεσία ή συµφωνία αγοράς.
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει εµπορεύσιµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού. Τα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία ενεργητικού κατηγοριοποιούνται ως εµπορεύσιµα εάν αποκτήθηκαν µε σκοπό την ρευστοποίηση τους
στο άµεσο µέλλον, εκτός εάν έχουν καθοριστεί ως αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης. Κέρδη ή ζηµίες από την
αποτίµηση αυτών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
Απαιτήσεις και δάνεια
Αφορά σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µε προσδιοριζόµενες ροές τα οποία δεν είναι εισηγµένα σε ενεργή αγορά. Αυτά τα στοιχεία αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.
Κέρδη ή ζηµίες καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή αποµειώνονται, καθώς επίσης και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης.
Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη τους
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε προσδιοριζόµενες ροές και προκαθορισµένη λήξη κατηγοριοποιούνται σαν διακρατούµενα έως την λήξη, όταν η εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα κρατήσει ως την
λήξη. Επενδύσεις οι οποίες διακρατούνται για αόριστο ή µη προκαθορισµένο διάστηµα δεν µπορούν να ταξινοµηθούν στην κατηγορία αυτή. Οι διακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις αποτιµώνται, µετά την αρχική καταχώρηση,
στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κέρδη και ζηµίες καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή αποµειώνονται, καθώς επίσης και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης.
∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν µπορούν να ταξινοµηθούν σε
καµία από τις ανωτέρω κατηγορίες. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις αποτιµώνται στην εύλογη αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και ζηµίες καταχωρούνται απ’ ευθείας σε ιδιαίτερο κονδύλι στα ίδια
κεφάλαια. Κατά την πώληση ή την διαγραφή ή την αποµείωση της επένδυσης τα σωρευµένα κέρδη ή ζηµίες µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η τρέχουσα αξία των εν λόγω επενδύσεων που εµπορεύονται σε οργανωµένη
χρηµατιστηριακή αγορά προκύπτει από την σχετική χρηµατιστηριακή αξία της επένδυσης κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού. Αναφορικά µε τις επενδύσεις που δεν εµπορεύονται σε ενεργό αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται µε
βάση σχετικές τεχνικές αποτίµησης. Αυτές οι τεχνικές βασίζονται σε πρόσφατες αµφοτεροβαρείς συναλλαγές παρόµοιων επενδύσεων, αναφορά στην χρηµατιστηριακή αξία µίας άλλης επένδυσης µε παρεµφερή χαρακτηριστικά µε
αυτά της αποτιµώµενης, ανάλυση προεξοφληµένων χρηµατοροών και µοντέλα αποτίµησης επενδύσεων.
Αποµείωση Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων
Η εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού τα δεδοµένα αναφορικά µε το αν η αξία ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή µίας οµάδας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων έχει αποµειωθεί.
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3.4.ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)
Περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος
Εφόσον υφίστανται αντικειµενικές ενδείξεις αποµείωσης απαιτήσεων και δανείων που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, το ποσό της ζηµίας αποµείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ του υπολοίπου του στοιχείου
ενεργητικού και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών (µη συµπεριλαµβανοµένου
πιστωτικών ζηµιών που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί). Οι ταµειακές ροές προεξοφλούνται χρησιµοποιώντας το
αρχικό πραγµατικό επιτόκιο του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου (το πραγµατικό επιτόκιο που υπολογίστηκε κατά
την αρχική αναγνώριση του στοιχείου). Το υπόλοιπο του στοιχείου αυτού µπορεί να αποµειωθεί είτε µέσω διαγραφής είτε µέσω αναγνώρισης πρόβλεψης. Η τρέχουσα αξία του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου µειώνεται µέσω
χρησιµοποίησης πρόβλεψης και η ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης. Ο Όµιλος αρχικά
εξετάζει εάν υφίστανται αντικειµενικές ενδείξεις αποµείωσης σε επίπεδο εξατοµικευµένων στοιχείων τα οποία θεωρούνται σηµαντικά, ενώ τα στοιχεία τα οποία δεν θεωρούνται σηµαντικά οµαδοποιούνται και εξετάζονται στο
σύνολο τους. Σε περίπτωση που συµπεραίνεται ότι δεν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις ύπαρξης αποµείωσης
για κάποιο συγκεκριµένο στοιχείο, ανεξάρτητα από την σηµαντικότητα του, το στοιχείο αυτό συµπεριλαµβάνεται
στην αξιολόγηση αποµείωσης οµάδων περιουσιακών στοιχείων µε παρόµοιους πιστωτικούς κινδύνους. Εξατοµικευµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία εξετάζονται για αποµείωση και για τα οποία ζηµίες αποµείωσης
συνεχίζουν να αναγνωρίζονται, δεν συµπεριλαµβάνονται σε οµαδοποιηµένη εξέταση στοιχείων. Εάν σε µεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της αποµείωσης µειωθεί και η µείωση αυτή µπορεί να συσχετισθεί µε κάποιο γεγονός το
οποίο έλαβε χώρα µεταγενέστερα της αναγνώρισης της ζηµίας αποµείωσης, το ποσό της ζηµίας που αναγνωρίστηκε στο παρελθόν αντιλογίζεται. Μεταγενέστεροι αντιλογισµοί ζηµιών αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τον βαθµό όπου το υπόλοιπο του στοιχείου δεν υπερβαίνει το αναπόσβεστο κόστος του
κατά την ηµεροµηνία του αντιλογισµού.
∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις
Εάν υφίσταται αποµείωση σε διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις, το ποσό της αποµείωσης υπολογίζεται ως η
διαφορά µεταξύ της αξίας κτήσης (καθαρή από τυχόν αποπληρωµές κεφαλαίου και αποσβέσεις) και της τρέχουσας εύλογης αξίας, µείον τυχόν ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν στο παρελθόν στα αποτελέσµατα χρήσης. Το ποσό της αποµείωσης µεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα χρήσης. Αντιλογισµοί αποµειώσεων δεν αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης. Αντιλογισµοί αποµειώσεων δανείων αναγνωρίζονται
στα αποτελέσµατα χρήσης εφόσον η αύξηση στην εύλογη αξία των στοιχείων αυτών µπορεί αντικειµενικά να συσχετιστεί µε κάποιο γεγονός το οποίο έλαβε χώρα µεταγενέστερα της αναγνώρισης της ζηµίας αποµείωσης.
Αποθέµατα
Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν αναλώσιµα υλικά και ανταλλακτικά παγίων, τα οποία αποτιµώνται στην χαµηλότερη µεταξύ της τιµής κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, η δε τιµή κτήσεως προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου. Τα υλικά καταχωρούνται στα αποθέµατα κατά την αγορά τους
και εξοδοποιούνται ή κεφαλαιοποιούνται, κατά την χρησιµοποίησή τους. Σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποµείωση
της αξίας τους µε βάση το ανακτήσιµο ποσό από τη χρήση των εν λόγω υλικών.
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
Οι προθεσµιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις µε αρχική λήξη µικρότερη των τριών µηνών θεωρούνται ως χρηµατικά διαθέσιµα.
Μετοχικό Κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο αντανακλά την αξία των µετοχών της εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία.
Πρόσοδοι πλέον της ονοµαστικής αξίας ανά µετοχή καταχωρούνται στη «∆ιαφορά υπέρ το Άρτιο», στα ίδια κεφάλαια. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται άµεσα µε την έκδοση νέων µετοχών αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση αφαιρετικά των προσόδων.
Από-αναγνώριση Χρηµατοοικονοµικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων
Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις (ή κατά περίπτωση το µέρος ενός χρηµατοοικονοµικής απαίτησης ή το µέρος
µίας οµάδας χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων) από-αναγνωρίζονται όταν (1) τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών πόρων έχουν εκπνεύσει, (2) η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα στην εισροή ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα µία υποχρέωση προς τρίτους να τα εξοφλήσει πλήρως χωρίς σηµαντική καθυστέρηση υπό την µορφή σύµβασης µεταβίβασης και (3) η εταιρεία έχει µεταβιβάσει το
δικαίωµα εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού ενώ παράλληλα είτε (α) έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή (β) δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει µεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου.
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3.4.ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)
Όπου η εταιρεία έχει µεταβιβάσει τα δικαιώµατα εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού αλλά παράλληλα δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθµό της συνεχιζόµενης συµµετοχής
της εταιρεία στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόµενη συµµετοχή η οποία έχει τη µορφή εγγύησης επί του
µεταβιβαζόµενου στοιχείου αποτιµάται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του µέγιστου ποσού που µπορεί η εταιρεία να κληθεί να καταβάλλει. Όταν η συνεχιζόµενη συµµετοχή
είναι υπό την µορφή δικαιωµάτων αγοράς και/ή πώλησης επί του στοιχείου ενεργητικού (συµπεριλαµβανοµένου
και δικαιωµάτων που διακανονίζονται ταµειακά), ο βαθµός συνεχιζόµενης εµπλοκής της εταιρεία είναι η αξία του
µεταβιβαζόµενου στοιχείου που δύναται η εταιρεία να επαναγοράσει, µε εξαίρεση την περίπτωση ενός δικαιώµατος πώλησης του στοιχείου το οποίο αποτιµάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόµενη συµµετοχή της εταιρεία
περιορίζεται στην χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του µεταβιβαζόµενου στοιχείου και την τιµή άσκησης του
δικαιώµατος.
Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις από-αναγνωρίζονται όταν η υποχρέωση διακόπτεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. Στην περίπτωση όπου µία υφιστάµενη υποχρέωση αντικαθίσταται από µία άλλη από τον ίδιο δανειστή αλλά µε
ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στους όρους µίας υφιστάµενης υποχρέωσης, τότε από-αναγνωρίζεται η αρχική υποχρέωση και αναγνωρίζεται µία νέα υποχρέωση και
η διαφορά που προκύπτει στα υπόλοιπα αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης.
Συµψηφισµός Χρηµατοοικονοµικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων
Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στον ισολογισµό µόνο όταν η εταιρεία έχει νοµικά το δικαίωµα αυτό και προτίθεται να τα συµψηφίσει σε καθαρή βάση µεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα.
Έντοκα ∆άνεια και Πιστώσεις
Τα δάνεια και οι πιστώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος, το οποίο αντανακλά την εύλογη αξία του ληφθέντος ποσού µειωµένη κατά τα έξοδα σύναψης των σχετικών δανειακών συµβάσεων. Μεταγενέστερα αποτιµώνται
στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου των πραγµατικών επιτοκίων. Για τον υπολογισµό του αναπόσβεστου κόστους λαµβάνονται υπόψη κάθε είδους έξοδα έκδοσης δανείων και πιστώσεων.
Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νοµικές, βάσει συµβάσεων ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η
εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν
την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για την διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή.
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Παγίων Στοιχείων
Η εταιρεία λαµβάνει επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση (µέσω του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων του Ελληνικού Κράτους) προκειµένου να χρηµατοδοτήσει συγκεκριµένα έργα τα οποία
εκτελούνται εντός συγκεκριµένων χρονικών περιόδων. Οι επιχορηγήσεις λογιστικοποιούνται κατά την είσπραξή
τους και απεικονίζονται στον ισολογισµό ως έσοδα εποµένων χρήσεων. Η απόσβεση λογίζεται βάσει της υπολειπόµενης ωφέλιµης ζωής των αντίστοιχων παγίων και περιλαµβάνεται στις αποσβέσεις στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
Συµµετοχές Παραγωγών και Καταναλωτών / Πελατών και στην Κατασκευή Παγίων Στοιχείων και Εισφορές Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων από Παραγωγούς και Καταναλωτές / Πελάτες
Οι παραγωγοί και οι καταναλωτές / πελάτες που συνδέονται µε το δίκτυο µεταφοράς απαιτείται να συµµετέχουν
στο αρχικό κόστος σύνδεσης µε το σύστηµα ή άλλου τύπου υποδοµές µέσω της καταβολής θεσµικά καθορισµένων ποσών ή την εισφορά παγίων περιουσιακών στοιχείων. Μέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2008, δεδοµένης της έλλειψης καθορισµένου λογιστικού χειρισµού από τα ∆ΠΧΑ, η ∆ΕΗ λογιστικοποιούσε τα ποσά των συµµετοχών
που λάµβανε από καταναλωτές / πελάτες και παραγωγούς για την κατασκευή των παγίων που απαιτούνταν για
τη σύνδεσή τους µε το σύστηµα κατά την είσπραξή τους και τα απεικόνιζε στον ισολογισµό ως έσοδα εποµένων
χρήσεων.
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3.4.ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)
Η απόσβεσή τους λογιζόταν βάσει της υπολειπόµενης ωφέλιµης ζωής των αντίστοιχων παγίων που χρηµατοδοτούνταν και περιλαµβανόταν στις αποσβέσεις στην κατάσταση αποτελεσµάτων (ακολουθούσε δηλαδή τη λογιστική αρχή που εφαρµόζεται στις επιχορηγήσεις). Από την 1 Ιανουαρίου 2009, η ∆ΕΗ κάνοντας νωρίτερη εφαρµογή
της ∆ιερµηνείας 18 «µεταφορές περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» αναγνωρίζει όλα τα ποσά και τα περιουσιακά στοιχεία που λαµβάνει από πελάτες και καταναλωτές / παραγωγούς στα πλαίσια της σύνδεσής τους µε τα
δίκτυα σε εύλογες αξίες στα αποτελέσµατα χρήσης. Για τα ποσά που λήφθηκαν µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2008,
ακολουθείται η λογιστική αρχή που ίσχυε µέχρι τότε.
Παροχές Μετά τη Συνταξιοδότηση
Ο Όµιλος ∆ΕΗ παρέχει στους εργαζόµενους όλων των εταιρειών του Οµίλου και στους συνταξιούχους τους ηλεκτρική ενέργεια σε µειωµένο τιµολόγιο. Το µειωµένο τιµολόγιο προς τους συνταξιούχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση και υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των µελλοντικών παροχών µετά την συνταξιοδότηση που θεωρούνται ότι
είναι δεδουλευµένα µέχρι το τέλος της χρήσης µε βάση τα δικαιώµατα παροχών µετά τη συνταξιοδότηση των εργαζοµένων που σωρεύονται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους υπολογίζονται δε βάσει οικονοµικών και αναλογιστικών παραδοχών. Η καθαρή δαπάνη του έτους περιλαµβάνεται στις αµοιβές προσωπικού στην κατάσταση
αποτελεσµάτων και αφορά την παρούσα αξία των παροχών που αναγνωρίζονται εντός της χρήσης µειωµένες
κατά το ποσό των παροχών που προσφέρθηκαν στους συνταξιούχους. Η υποχρέωση λόγω παροχών µετά την
συνταξιοδότηση δεν χρηµατοδοτείται. Τα µη αναγνωρισµένα κέρδη ή ζηµίες που υπερβαίνουν το 10% της προβαλλόµενης υποχρέωσης παροχής στην αρχή κάθε περιόδου αναγνωρίζονται µε βάση τον υπολειπόµενο χρόνο
υπηρεσίας των ενεργών υπαλλήλων και περιλαµβάνεται ως συστατικό του καθαρού κόστους των παροχών.
Φόρος Εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος)
Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει των κερδών της εταιρείας και των λοιπών εταιρειών του Οµίλου όπως αναµορφώνονται στις φορολογικές δηλώσεις καθώς και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύµφωνα µε τους θεσµοθετηµένους ή ουσιαστικά θεσµοθετηµένους φορολογικούς συντελεστές κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις
φορολογητέες προσωρινές διαφορές εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος προκύπτει
από την αρχική αναγνώριση υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε µία
συναλλαγή, η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά την στιγµή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζηµία. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες
τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές και µεταφερόµενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζηµίες, στο
βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιµοποιηθεί έναντι των εκπιπτόµενων προσωρινών διαφορών και των µεταφερόµενων αχρησιµοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των
αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών. ∆εν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση στην περίπτωση
που αυτή προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού σε µια συναλλαγή που
δεν αποτελεί συνένωση εταιρειών και τη στιγµή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζηµία. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις επανεκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία του ισολογισµού και µειώνονται στο βαθµό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι
των οποίων µέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα ανακτηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί,
και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσµοθετηθεί
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα καταχωρείται απ’ ευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα και όχι
στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
Πρόγραµµα Καθορισµένων Εισφορών
Η εταιρεία αναγνωρίζει στην κατάσταση αποτελεσµάτων ως έξοδο τις εισφορές που αναλογούν στις υπηρεσίες που
έλαβε από τους εργαζοµένους της και καταβάλλονται στον ασφαλιστικό φορέα ΤΑΥΤΕΚΩ/ΙΚΑ (πρώην ΟΑΠ – ∆ΕΗ)
(πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών) και ως υποχρέωση το µέρος αυτών οι οποίες δεν έχουν ακόµη καταβληθεί.

32

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

3.4.ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)
Αναγνώριση Εσόδων
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και τα
σχετικά ποσά µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα από χρήση του συστήµατος Μεταφοράς λογίζονται στη
χρήση που αφορούν. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης των
υπηρεσιών που παρέχονται και το βαθµό όπου η αντίστοιχη απαίτηση θα εισπραχθεί. Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται µε βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευµένου.
Μισθώσεις
Ο καθορισµός του κατά πόσο µία συναλλαγή εµπεριέχει µίσθωση ή όχι βασίζεται στην ουσία της συναλλαγής κατά
την ηµεροµηνία σύναψης της σχετικής σύµβασης, δηλαδή κατά πόσο η εκπλήρωση της συναλλαγής εξαρτάται από
τη χρησιµοποίηση ενός ή περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων ή κατά πόσο η συναλλαγή εκχωρεί δικαιώµατα
χρήσης του περιουσιακού στοιχείου.
Η εταιρεία ως µισθωτής
Περιπτώσεις µισθώσεων περιουσιακών στοιχείων από τρίτους όπου ο Όµιλος δεν αναλαµβάνει όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του περιουσιακού στοιχείου αντιµετωπίζονται ως λειτουργικές και τα µισθώµατα
αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
Η εταιρεία ως εκµισθωτής
Περιπτώσεις εκµισθώσεων περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους όπου ο Όµιλος δεν µεταβιβάζει όλους τους κινδύνους
και τα οφέλη της ιδιοκτησίας ενός περιουσιακού στοιχείου αντιµετωπίζονται ως λειτουργικές και τα µισθώµατα αναγνωρίζονται ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
Μεταγενέστερα Γεγονότα
Μεταγενέστερα γεγονότα που παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για την κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού περιουσιακή κατάσταση και θέση του Οµίλου και πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισής τους, αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Στην αντίθετη περίπτωση γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων.
3.5. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Τα παρακάτω νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στα Πρότυπα ή ∆ιερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν
έχουν εφαρµογή στην λογιστική περίοδο που ξεκινά την 1 Ιανουαρίου 2011:
∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση των στοιχείων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήµατος
Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2012. Η
τροποποίηση αυτή αλλάζει την οµαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα.
Τα στοιχεία που µπορούν να αναταξινοµηθούν (ή να "ανακυκλωθούν¨) στα Αποτελέσαµτα Χρήσης σε κάποια χρονική στιγµή στο µέλλον (για παράδειγµα, κατά την αποαναγνώριση ή τον διακανονισµό) θα παρουσιάζονται χωριστά
από άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινοµηθούν ποτέ. Η τροποποίηση επηρεάζει µόνο την παρουσίαση και δεν
έχει καµία επίδραση στην οικονοµική θέση της Εταιρίας ή στη δραστηριότητά της. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της
τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
∆ΛΠ 12 Φόροι εισοδήµατος (τροποποίηση) - Αναβαλλόµενος φόρος: Ανάκτηση των υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2012. Η τροποποίηση διευκρινίζει τον καθορισµό του αναβαλλόµενου φόρου επί των επενδυτικών ακινήτων που επιµετρώνται σε εύλογη αξία.
Η τροποποίηση εισάγει την αναιρέσιµη υπόθεση ότι ο αναβαλλόµενος φόρος επί των επενδυτικών ακινήτων, τα οποία επιµετρώνται χρησιµοποιώντας το µοντέλο εύλογης αξίας βάσει του ∆ΛΠ 40, πρέπει να καθορίζεται στη βάση
του ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας τους θα πραγµατοποιηθεί µέσω της πώλησής τους. Επιπρόσθετα, εισάγει
την απαίτηση υπολογισµού αναβαλλόµενου φόρου επί των µη αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία
επιµετρώνται χρησιµοποιώντας το µοντέλο αναπροσαρµογής βάσει ∆ΛΠ 16, πάντα στη βάση ότι η ανάκτηση της
λογιστικής αξίας θα πραγµατοποιηθεί µέσω της πώλησής τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την
τροποποίηση αυτή. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
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3.5.ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)
∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (τροποποίηση)
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το
Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια σειρά από τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 19. Οι τροποποιήσεις αυτές εκτείνονται από θεµελιώδεις αλλαγές όπως η κατάργηση του µηχανισµού γνωστού ως “µέθοδος περιθωρίου” και την έννοια της αναµενόµενης απόδοσης από περιουσιακά στοιχεία προγραµµάτων έως απλές διευκρινίσεις και αναδιατυπώσεις. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρία βρίσκεται στη
διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
∆ΛΠ 27 Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (αναθεώρηση)
Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Ως
συνέπεια των νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΠΧΑ 12, ότι απέµεινε στο ∆ΛΠ 27 περιορίζεται στο λογιστικό χειρισµό
των επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές
της καταστάσεις.
∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση)
Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Ως
συνέπεια των νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, το ∆ΛΠ 28 µετονοµάστηκε σε ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες και περιγράφει την εφαρµογή της µεθόδου καθαρής θέσης στις επενδύσεις σε
κοινοπραξίες πέραν των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή του προτύπου. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης
της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) – Συµψηφισµός Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων
Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014.
Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει την έννοια “υφίσταται στο παρόν νοµικά επιβαλλόµενο δικαίωµα για συµψηφισµό”
και επίσης διευκρινίζει την εφαρµογή των κριτηρίων συµψηφισµού του ∆ΛΠ 32 στα συστήµατα διακανονισµού (όπως σε κεντρικά συστήµατα οίκων εκκαθάρισης) τα οποία εφαρµόζουν µηχανισµούς µεικτούς διακανονισµού οι οποίοι δεν λειτουργούν ταυτόχρονα. Οι τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 32 εφαρµόζονται αναδροµικά. Επιτρέπεται νωρίτερη
εφαρµογή. Σε περίπτωση όµως που µια Εταιρία επιλέξει νωρίτερη εφαρµογή, πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός
και επίσης να πραγµατοποιήσει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τις τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 7 για το συµψηφισµό Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 1 Σοβαρός υπερπληθωρισµός και κατάργηση των σταθερών ηµεροµηνιών κατά την πρώτη υιοθέτηση των ∆ΠΧΑ (Τροποποίηση)
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011. Η τροποποίηση εισάγει
µια νέα εξαίρεση τεκµαρτού κόστους για εταιρείες οι οποίες υπήρξαν υποκείµενες σε σοβαρές συνθήκες υπερπληθωρισµού. Στην περίπτωση που η ηµεροµηνία µετάβασης µιας Εταιρίας στα ∆ΠΧΑ πραγµατοποιείται κατά την, ή
µετά την ηµεροµηνία «κανονικοποίησης» του νοµίσµατος λειτουργίας, η Εταιρία µπορεί να επιλέξει να επιµετρήσει
όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, τα οποία διακρατώνταν πριν την ηµεροµηνία «κανονικοποίησης» του
νοµίσµατος λειτουργίας, σε εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ. Επιπρόσθετα, το Σ∆ΛΠ κατήργησε τις κληρονοµηµένες αµετάβλητες ηµεροµηνίες που εµπεριέχονταν στο ∆ΠΧΑ 1 αναφορικά µε την αποαναγνώριση και τις συναλλαγές κέρδους ή ζηµίας της πρώτης ηµέρας και αντικατέστησε αυτές τις ηµεροµηνίες µε την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει
την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις
οικονοµικές της καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Συµψηφισµός Χρηµατοοικονοµικών
Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Η τροποποίηση εισάγει συνήθεις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Οι γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν στους χρήστες πληροφόρηση η
οποία είναι χρήσιµη στην αξιολόγηση της επίδρασης ή της πιθανής επίδρασης κατά των συµψηφισµό διακανονισµών στην κατάσταση οικονοµικής θέσης µιας Εταιρίας. Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 έχουν αναδροµική ισχύ. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης
της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
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3.5.ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)
∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Εµπλουτισµένες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις αποαναγνώρισης
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011. Η τροποποίηση αυτή
απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν µεταφερθεί αλλά δεν
έχουν αποανγωριστεί για να καταστήσουν τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων ικανούς να κατανοήσουν τη
σχέση µε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγωριστεί καθώς και τις συνδεόµενες υποχρεώσεις.
Επιπρόσθετα, η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά µε τη συνεχιζόµενη εµπλοκή στα αποαναγνωρισµένα
περιουσιακά στοιχεία έτσι ώστε να µπορούν οι χρήστες να υπολογίσουν τη φύση της συνεχιζόµενης εµπλοκής της
Εταιρίας στα αποαναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία καθώς και το κίνδυνο που συνδέεται µε αυτή. Η τροποποίηση αυτή έχει επίδραση µόνο σε θέµατα παρουσίασης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή.
Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Ταξινόµηση και Επιµέτρηση
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2015. Όπως έχει εκδοθεί το
∆ΠΧΑ 9 αντικατοπτρίζει την πρώτη φάση της εργασίας του Σ∆ΛΠ για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και εφαρµόζεται κατά την ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων όπως ορίζονται από το ∆ΛΠ 39. Η Φάση 1 του ∆ΠΧΑ 9 θα έχει σηµαντική επίπτωση (ι) στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και (ιι) σε αλλαγή λογιστικοποίησης για εταιρείες που έχουν χαρακτηρίσει χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις χρησιµοποιώντας την επιλογή της Εύλογης Αξίας
Μέσω Αποτελεσµάτων. Στις επόµενες φάσεις, το Σ∆ΛΠ θα ασχοληθεί µε τη λογιστική αντιστάθµιση και την αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Η ολοκλήρωση του έργου αυτού αναµένεται κατά το πρώτο
µισό του 2012. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό.
Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το
∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το µέρος του ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις που συνεχίζεται µε
τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης, περιλαµβάνει τα θέµατα που αναπτύσσονται στη ∆ιερµηνεία 12
Ενοποίηση – Οικονοµικές Οντότητες Ειδικού Σκοπού. Το ∆ΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο µοντέλο ελέγχου που έχει
εφαρµογή σε όλες τις εταιρείες, συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών οντοτήτων ειδικού σκοπού. Οι αλλαγές
που εισάγονται από το ∆ΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να ασκεί σηµαντική κρίση προκειµένου να καθορίσει
ποιες οντότητες ελέγχονται και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενοποιηθούν από τη µητρική, συγκρινόµενες µε τις
απαιτήσεις που βρίσκονταν στο ∆ΛΠ 27. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το
∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 Συµµετοχή σε Κοινοπραξίες και τη ∆ιερµηνεία 13 Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες – Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες. Το ∆ΠΧΑ 11 απαλείφει την επιλογή της αναλογικής ενοποίησης των από κοινού ελεγχόµενων εταιρειών. Αντί αυτού, οι από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες οι οποίες πληρούν τον ορισµό της κοινοπραξίας πρέπει να λογίζονται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο καθαρής θέσης. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της
επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το
∆ΠΧΑ 12 περιλαµβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουµένως εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 27 και σχετίζονταν µε
τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς επίσης και όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουµένως εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 31 και στο ∆ΛΠ 28. Οι γνωστοποιήσεις αυτές σχετίζονται µε τη συµµετοχή µιας Εταιρίας σε θυγατρικές εταιρείες, σε από κοινού συµφωνίες, σε συγγενείς εταιρείες και δοµηµένες εταιρείες. Απαιτούνται επίσης µια
σειρά από νέες γνωστοποιήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το
∆ΠΧΑ 13 εγκαθιστά ένα ενιαίο σύνολο πηγών καθοδήγησης των ∆ΠΧΑ για όλες τις επιµετρήσεις εύλογης αξίας. Το
∆ΠΧΑ 13 δεν αλλάζει τις απαιτήσεις αναφορικά µε το πότε η Εταιρία απαιτείται να χρησιµοποιήσει την εύλογη αξία
αλλά παρέχει καθοδήγηση στο τρόπο επιµέτρησης της εύλογης αξίας στα ∆ΠΧΑ όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή
επιτρέπεται. Το πρότυπο αυτό έχει µελλοντική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή του.
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3.5.ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της
επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
∆ιερµηνεία 20 ∆απάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Η διερµηνεία αυτή
εφαρµόζεται µόνο για τις δαπάνες αποκάλυψης που πραγµατοποιούνται κατά την διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας στη διάρκεια της παραγωγικής φάσης του ορυχείου ('δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγή'). Οι δαπάνες
που πραγµατοποιούνται κατά τις δραστηριότητες αποκάλυψης θεωρείται ότι δηµιουργούν δύο πιθανά οφέλη α) την
παραγωγή αποθεµάτων κατά την παρούσα χρήση και/ή β) βελτιωµένη πρόσβαση σε µετάλλευµα που θα εξορυχτεί
στο µέλλον (περιουσιακό στοιχείο από τη δραστηριότητα αποκάλυψης). Σε περιπτώσεις που οι δαπάνες δεν µπορούν να κατανεµηθούν συγκεκριµένα µεταξύ των αποθεµάτων που παράγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου και
του περιουσιακού στοιχείου από τη δραστηριότητα αποκάλυψης, η διερµηνεία 20 απαιτεί από την Εταιρία να χρησιµοποιήσει µια βάση κατανοµής η οποία βασίζεται σε µια µονάδα µέτρησης σχετικής παραγωγής. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει τη διερµηνεία αυτή. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
4.

ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑ∆ΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ∆ΕΗ ΣΕ Α∆ΜΗΕ Α.Ε.

Τον Οκτώβριο του 2010, το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΗ, αποφάσισε ότι οι δραστηριότητες Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που ασκούνταν µέχρι τότε από τη Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφοράς της, να περιέλθουν στην εταιρεία
(έως τότε ∆ΕΗ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. («∆ΕΗ-Τ») η οποία αργότερα µετονοµάστηκε σε Α∆ΜΗΕ Α.Ε.). Ενέκρινε
επίσης τη µεταβίβαση στην εταιρεία των περιουσιακών στοιχείων της ∆ΕΗ που υπάγονταν λειτουργικά στις δραστηριότητες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφοράς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που συναρτώνται µε τις
δραστηριότητες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφοράς.
Εντός του ∆εκεµβρίου 2010, το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΗ, αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών για τη
µεταβίβαση του συνόλου της δραστηριότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφοράς ώστε το προσωπικό των µονάδων που απαρτίζουν τη Γενική ∆ιεύθυνση και τα περιουσιακά στοιχεία, περιέλθουν, ενταχθούν και µεταβιβαστούν,
αντίστοιχα στην εταιρεία, ενώ, µε την ίδια απόφαση, ορίστηκε η 1 Ιανουαρίου 2011 ως ηµεροµηνία διενέργειας
απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόµενου κλάδου Μεταφοράς στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε.. Επίσης, το
∆εκέµβριο του 2010 το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΗ, αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των
µετόχων της µε θέµα µεταξύ άλλων την έγκριση της µεταβίβασης του συνόλου της δραστηριότητας της Γενικής
∆ιεύθυνσης Μεταφοράς της ∆ΕΗ σε κατά 100% θυγατρική της ∆ΕΗ (στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε.).
Στις 30 ∆εκεµβρίου 2010 πραγµατοποιήθηκε έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων της ∆ΕΗ όπου εγκρίθηκε
κατ’ αρχάς η µεταβίβαση του συνόλου των δραστηριοτήτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που ασκούνται από
τη Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφοράς της ∆ΕΗ στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία ∆ΕΗ-Τ, σύµφωνα µε τη σχετική
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΗ και την έναρξη των σχετικών διαδικασιών.
Τον Αύγουστο του 2011, εκδόθηκε ο Ν.4001/2011 σύµφωνα µε το άρθρο 98 του οποίου, η ∆ΕΗ οφείλει να προχωρήσει στο νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό της δραστηριότητας Μεταφοράς από τις λοιπές δραστηριότητές
της µέσω της απόσχισης και εισφοράς της στην κατά 100% θυγατρική της Α∆ΜΗΕ Α.Ε..
Ειδικότερα, το άρθρο 98 του Ν.4001/2011 προέβλεπε ότι εντός τριών µηνών από τη θέση σε ισχύ του νόµου αυτού, η ∆ΕΗ υποχρεούται να προβεί στο νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό της δραστηριότητας της διαχείρισης
του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις λοιπές δραστηριότητες της κάθετα ολοκληρωµένης
επιχείρησής της, µε την εισφορά του κλάδου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφοράς στη θυγατρική της Α∆ΜΗΕ Α.Ε..
Η εισφορά αυτή, πραγµατοποιείται µε απόσχιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, των άρθρων 68 έως
79 του Κ.Ν.2190/1920, καθώς και των άρθρων 1 έως 5 του Ν.2166/1993, του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ∆ΕΗ, τα οποία υπάγονται λειτουργικά στις δραστηριότητες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφοράς της ∆ΕΗ
και ιδίως των παγίων που αποτελούν το Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτά καταγράφονται
στη λογιστική κατάσταση απόσχισης.
Η απόσχιση του κλάδου που εισφέρεται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην αµέσως προηγούµενη παράγραφο,
στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε. πραγµατοποιείται µε τη διαδικασία και τους όρους που περιέχονται στα άρθρα 1 έως και 5 του
Ν.2166/1993, µε τις συγκεκριµένες παρεκκλίσεις όπως:
(α) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονίζονται στον ισολογισµό της ∆ΕΗ είτε στο κεφάλαιο είτε στο
λογαριασµό «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», µπορεί να µεταφέρονται στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε..
(β) ∆εν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία ∆.Ο.Υ. οι µηδενικές δηλώσεις φόρου µεταβίβασης ακινήτων (στις
οποίες περιλαµβάνονται και δηλώσεις επίκλησης τυχόν χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου µη µετεγγραµµένου τίτλου) και αυτοκινήτων.
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4.ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑ∆ΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΗ ΣΤΗΝ Α∆ΜΗΕ Α.Ε. (συνέχεια)
(γ) Η ∆ΕΗ και η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συµβολαιογραφικών δικαιωµάτων για κάθε πράξη που απαιτείται συµβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και η
τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της σύµβασης απόσπασης και εισφοράς του κλάδου. Τα λοιπά
συµβολαιογραφικά δικαιώµατα περιορίζονται στο ήµισυ των προβλεποµένων από την κείµενη νοµοθεσία.
Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.
(δ) Η µεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαµβανοµένης της µεταβίβασης εµπραγµάτων
δικαιωµάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως, µε µόνη την καταχώριση στο
Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της σύµβασης απόσπασης. ∆εν απαιτούνται οποιεσδήποτε προσαρτήσεις κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, άδειες, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράµµατα για τη µεταβίβαση ακινήτων, ακόµη και αυτών που έχουν αποκτηθεί µε αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραµεθόριες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης. Μεταγραφές
και λοιπές, κατά τις κείµενες διατάξεις, καταχωρήσεις δύναται να διενεργηθούν εντός δύο (2) ετών από την
καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της σύµβασης απόσπασης, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώµατος τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωµάτων, επιδοµάτων ή άλλων τελών υπέρ αµίσθων και εµµίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηµατολογικών γραφείων.
(ε) ∆ιαφορές αναπροσαρµογής της αξίας παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που προέκυψαν κατ’ εφαρµογή άλλων νόµων παραµένουν στη ∆ΕΗ.
(στ) Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. υποκαθίσταται, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους, σε όλα εν γένει τα δικαιώµατα, τις
υποχρεώσεις και τις έννοµες σχέσεις της ∆ΕΗ που αφορούν τον εισφερόµενο κλάδο, περιλαµβανοµένων και
αυτών που αφορούν τόσο το προσωπικό που συνταξιοδοτήθηκε προ της 31.12.2011 και απασχολούνταν στη
δραστηριότητα του Κλάδου Μεταφοράς όσο και το µεταφερόµενο κατά τα άρθρα 102, 103 και 104 προσωπικό, και απολαµβάνει των φορολογικών προνοµίων και ατελειών που είχαν θεσπιστεί υπέρ της ∆ΕΗ. Η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή και από την ηµεροµηνία της καταχώρισης στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η ∆ΕΗ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαµβανοµένου του ∆ηµοσίου και των ασφαλιστικών ταµείων, ως προς τα οποία υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω η Α∆ΜΗΕ Α.Ε.. Οµοίως απαλλάσσεται και από υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώµατα που τυχόν είναι αµεταβίβαστα, µε νόµο ή σύµβαση. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισµός διενεργήθηκε από τη ∆ΕΗ που αφορά τον κλάδο και ενέχει µελλοντικά οφέλη ή βάρη, µεταφέρεται
συνέπεια της απόσχισης στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε. προς όφελος ή βάρος αυτής.
(ζ) Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Α∆ΜΗΕ Α.Ε., χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ µέρους του.
(η) Κάθε µορφής διοικητικές άδειες και εγκρίσεις, απαλλοτριώσεις, παραχωρήσεις και επιχορηγήσεις που έχουν
δοθεί στη ∆ΕΗ, σχετικά µε τον εισφερόµενο κλάδο, µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε. κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης.
(θ) ∆εν υφίσταται υποχρέωση παρακολούθησης σε διακεκριµένους λογαριασµούς των λογιστικών βιβλίων της
∆ΕΗ προκειµένου για τις συναλλακτικές και λοιπές πράξεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα µετά την ηµέρα συντάξεως της λογιστικής κατάστασης και θα αφορούν τον εισφερόµενο κλάδο και δεν θα µπορούν λόγω της
φύσεώς τους να διαχωριστούν από τις συναφείς πράξεις των λοιπών κλάδων της ∆ΕΗ. Οι πράξεις αυτές θα
διαχωριστούν κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, δηλαδή από την ηµέρα συντάξεως της λογιστικής
κατάστασης µέχρι την ηµέρα καταχωρίσεως στο Mητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης του
Περιφερειάρχη, και θα µεταφερθούν µετά την ολοκλήρωση των εργασιών του µετασχηµατισµού µε συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας τον κλάδο ανώνυµης εταιρείας κατά τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 2 του Ν.2166/1993.
Το µετοχικό κεφάλαιο της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. συνεπεία της απόχισης και εισφοράς του ανωτέρω κλάδου αυξάνεται λόγω της απορρόφησης κατά το ποσό της λογιστικής αξίας του ως άνω εισφερόµενου κλάδου της ∆ΕΗ. Με την ολοκλήρωση της απορρόφησης του κλάδου εκδίδονται από την Α∆ΜΗΕ Α.Ε. νέες µετοχές, οι οποίες παραδίδονται
στη ∆ΕΗ. Οι µετοχές αυτές παρέχουν στη ∆ΕΗ το δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της απορροφώσας εταιρείας.
Αποφάσεις των διοικητικών συµβουλίων και των γενικών συνελεύσεων της εισφέρουσας και της απορροφώσας
εταιρείας που έχουν ήδη ληφθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου προς το σκοπό της συµµόρφωσης της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης της ∆ΕΗ µε τις υποχρεώσεις διαχωρισµού της δραστηριότητας µεταφοράς σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ καταλαµβάνονται από των διατάξεων του νόµου. Οι
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν.1468/1950, της παρ. 1 του άρθρου 36 και του άρθρου 37
του Β.∆. της 28ης Ιανουαρίου 1951, των άρθρων 12, 13 και 14 του Α.Ν.1672/1951 και των άρθρων του
Ν.4483/1965, όπως ισχύουν, καθώς και τα υφιστάµενα κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού φορολογικά, δικονοµικά ή άλλα προνόµια ή δικαιώµατα απαλλοτριώσεως ακινήτων, συστάσεως δουλειών, χρήσεως οδών, πλατειών, πεζοδροµίων, διέλευσης γραµµών ή καλωδίων ή διανοίξεως υπόγειων σηράγγων ή εκτελέσεως υπέργειων
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4. ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑ∆ΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΗ ΣΤΗΝ Α∆ΜΗΕ Α.Ε. (συνέχεια)
ή υπόγειων εργασιών, τοποθέτησης στύλων, εγκατάστασης υποσταθµών, που είναι αναγκαίες για την κατασκευή,
συντήρηση, επισκευή, εκµετάλλευση, ανάπτυξη και διατήρηση της λειτουργικής και τεχνικής αρτιότητας του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και εν γένει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και παροχή υπηρεσιών ή άσκηση δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας παραµένουν σε ισχύ και εφαρµόζονται αναλόγως και υπέρ της
Α∆ΜΗΕ Α.Ε.. Εγγυήσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου υπέρ της ∆ΕΗ για δάνεια που µεταφέρονται στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε.
ισχύουν υπέρ της Α∆ΜΗΕ Α.Ε..
Η απόσχιση ολοκληρώθηκε εντός των προθεσµιών που ορίζονται από το Ν.4001/2011. Το µετοχικό κεφάλαιο της
Α∆ΜΗΕ Α.Ε. συνεπεία της απόσχισης αυξήθηκε κατά το ποσό των €31.925. Η λογιστική αξία των εισφερόµενων
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που εισφέρθηκαν (∆ΠΧΑ) κατά την 1 Ιανουαρίου 2011 έχουν ως εξής:
1/1/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

1.662.224
125
1.662.349

Κυκλοφορούν ενεργητικό:
Αποθέµατα
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατικά διαθέσιµα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

56.740
141.770
1.604
1
200.115

Σύνολο ενεργητικού

1.862.427

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια:
Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπεραξία αναπροσαρµογής παγίων
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

31.925
737.300
(43.693)
725.532

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις:
Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός
Παροχές στο προσωπικό
Προβλέψεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Συµµετοχές καταναλωτών και επιχορηγήσεις
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

534.671
13.056
22.874
249.029
140.887
960.517

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις:
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακρoπρόθεσµου δανεισµού
∆εδουλευµένες και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

7.107
159.107
10.164
176.378

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων

1.862.427

Πλέον των ανωτέρω αναλήφθηκαν πρόσθετα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των οποίων η καθαρή αξία ύψους €1.309 καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια. Οι συναλλαγές του κλάδου Μεταφοράς κατά τη µεταβατική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2011 έως και 30 Νοεµβρίου 2011 έχουν πλήρως ενσωµατωθεί στα βιβλία της
εταιρείας και αντανακλώνται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.
5.

ΕΙΣΦΟΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. ΣΕ
Α∆ΜΗΕ Α.Ε.

Βάσει του άρθρου 99 του Ν.4001/2011, εντός προθεσµίας τριών µηνών από τη θέση σε ισχύ του νόµου αυτού
(µέχρι την 22 Νοεµβρίου 2011), η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «∆ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» («∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Α.Ε.»), που συστήθηκε µε το Π.∆.328/2000 κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 14 του Ν.2773/1999, µεταφέρει στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε. τις οργανωτικές µονάδες και
δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση του Συστήµατος Μεταφοράς,
που ασκεί, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων παγίων, καθώς και του προσωπικού του ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. που
απασχολείται στις εν λόγω δραστηριότητες, που συνιστούν τον Κλάδο Μεταφοράς της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.. Οι δραστηριότητες που µεταφέρονται είναι:
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5.ΕΙΣΦΟΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. ΣΕ Α∆ΜΗΕ
Α.Ε. (συνέχεια)
α) Η δραστηριότητα της Λειτουργίας και Ελέγχου του Συστήµατος.
β) Η δραστηριότητα Ανάπτυξης και Συντήρησης του Συστήµατος.
γ) Η δραστηριότητα της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων.
δ) Η δραστηριότητα Εµπορικών και Ρυθµιζόµενων Θεµάτων εξαιρουµένων των δραστηριοτήτων της περίπτωσης (θ΄) της παραγράφου 2 του άρθρου 118.
ε) Η δραστηριότητα των Μετρήσεων.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η προθεσµία που προβλέπεται
µε το πρώτο εδάφιο, µπορεί να παραταθεί για περαιτέρω έξι (6) µήνες.
1.

Η µεταβίβαση αυτή, όσον αφορά τις έννοµες σχέσεις, δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
µεταφερόµενες σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µονάδες και δραστηριότητες, εξοµοιώνεται µε καθολική
διαδοχή και µε την καταχώριση στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της σχετικής εγκριτικής απόφασης η
∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαµβανοµένου του
∆ηµοσίου και των ασφαλιστικών ταµείων, ως προς τα οποία υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω η Α∆ΜΗΕ Α.Ε..
Οµοίως απαλλάσσεται και από υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώµατα που τυχόν είναι αµεταβίβαστα, µε νόµο ή
σύµβαση. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Α∆ΜΗΕ Α.Ε., χωρίς να διακόπτονται βιαίως
και να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ µέρους του.

2.

Η ως άνω εισφορά της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. πραγµατοποιείται µε απόσχιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, των άρθρων 68 έως 79 του Κ.Ν.2190/1920, καθώς και των άρθρων 1 έως 5 του
Ν.2166/1993 του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε., που υπάγονται στις
δραστηριότητες της παραγράφου 1, µε τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:
(α) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονίζονται στον ισολογισµό της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. είτε στο κεφάλαιο είτε στο λογαριασµό «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», µπορεί να µεταφέρονται στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε..
(β) ∆εν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία ∆.Ο.Υ. οι µηδενικές δηλώσεις φόρου µεταβίβασης ακινήτων
και αυτοκινήτων.
(γ) Η ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. και η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συµβολαιογραφικών δικαιωµάτων για κάθε πράξη που απαιτείται συµβολαιογραφικός τύπος, όπως
η σύνταξη και η τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της σύµβασης απόσπασης και εισφοράς
του κλάδου. Τα λοιπά συµβολαιογραφικά δικαιώµατα περιορίζονται στο ήµισυ των προβλεποµένων από
την κείµενη νοµοθεσία. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.
(δ) Η µεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαµβανοµένης της µεταβίβασης εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως, µε µόνη την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της σύµβασης απόσχισης. ∆εν απαιτούνται οποιεσδήποτε κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράµµατα για
τη µεταβίβαση ακινήτων, ακόµη και αυτών που έχουν αποκτηθεί µε αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραµεθόριες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης. Μεταγραφές και λοιπές, κατά τις κείµενες διατάξεις, απαιτούµενες καταχωρίσεις για τη µεταβίβαση εµπραγµάτων
δικαιωµάτων, έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της σύµβασης απόσχισης, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώµατος τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωµάτων, επιδοµάτων ή άλλων τελών υπέρ αµίσθων και εµµίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηµατολογικών γραφείων κατά παρέκκλιση
κάθε κείµενης διάταξης.
(ε) ∆ιαφορές αναπροσαρµογής της αξίας παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που προέκυψαν κατ’
εφαρµογή άλλων νόµων παραµένουν στη ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε..
(στ)Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. υποκαθίσταται σε όλα εν γένει τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις και τις έννοµες σχέσεις
της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. που αφορούν τον εισφερόµενο σύµφωνα µε τα παραπάνω κλάδο και απολαµβάνει
των φορολογικών προνοµίων και ατελειών που είχαν θεσπιστεί υπέρ της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε..
(ζ) Κάθε µορφής διοικητικές άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί στη ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε., σχετικά µε τον
Κλάδο Μεταφοράς, µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε..
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5.ΕΙΣΦΟΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. ΣΕ Α∆ΜΗΕ
Α.Ε. (συνέχεια)
3.

Για την εφαρµογή των διατάξεων του Ν.2166/1993 δεν υφίσταται υποχρέωση παρακολούθησης σε
διακεκριµένους λογαριασµούς των λογιστικών βιβλίων της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. προκειµένου για τις συναλλακτικές
και λοιπές πράξεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα µετά την ηµέρα συντάξεως της λογιστικής κατάστασης, θα
αφορούν τον εισφερόµενο κλάδο και δεν θα µπορούν λόγω της φύσεώς τους να διαχωριστούν από τις
συναφείς πράξεις των λοιπών κλάδων της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.. Οι πράξεις αυτές θα διαχωριστούν κατά τη
διάρκεια της µεταβατικής περιόδου και θα µεταφερθούν µετά την ολοκλήρωση των εργασιών του
µετασχηµατισµού µε συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας τον κλάδο ανώνυµης εταιρείας
κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.2166/1993.

4.

Το µετοχικό κεφάλαιο της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. αυξάνεται λόγω της απορρόφησης κατά το ποσό της λογιστικής αξίας
του ως άνω εισφερόµενου κλάδου της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.. Με την ολοκλήρωση της απορρόφησης του κλάδου
εκδίδονται από την Α∆ΜΗΕ Α.Ε. νέες µετοχές, οι οποίες παραδίδονται στη ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.. Οι µετοχές αυτές
παρέχουν στη ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. το δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της απορροφώσας εταιρείας.

5.

Εντός προθεσµίας τριών µηνών από την ολοκλήρωση της κατά τα παραπάνω απόσχισης η ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.
µεταβιβάζει στη ∆ΕΗ το σύνολο των µετοχών που θα κατέχει στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε. συνεπεία της απόσχισης και
εισφοράς, έναντι ανταλλάγµατος ίσου µε την ονοµαστική αξία των εν λόγω µετοχών.

Την 23 Νοεµβρίου 2011 το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την απορρόφηση από την εταιρεία,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 99 του Ν.4001/2011 του εισφερόµενου κλάδου Μεταφοράς της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.. Το µετοχικό κεφάλαιο της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. συνεπεία της απόσχισης αυξήθηκε κατά το ποσό των €2.079,
ενώ, η λογιστική αξία των εισφερόµενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που εισφέρθηκαν (∆ΠΧΑ) κατά την
30 Αυγούστου 2011 είχε ως εξής:
30/8/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

3.966
617
285
4.868

Κυκλοφορούν ενεργητικό:
Εµπορικές απαιτήσεις
Χρηµατικά διαθέσιµα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

147.350
7
147.357

Σύνολο ενεργητικού

152.225

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια:
Μετοχικό Κεφάλαιο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

2.079
2.079

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις:
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
Ληφθείσες εγγυήσεις
Ληφθείσες επιχορηγήσεις
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

503
2.537
3.350
6.390

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις:
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Πιστωτές διάφοροι
Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα
Σύνολο βραχυπροθεσµων υποχρεώσεων

126.664
672
16.420
143.756

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων

152.225

∆εδοµένου ότι η απόσχιση και εισφορά των εν λόγω δραστηριοτήτων στην εταιρεία ολοκληρώθηκε την 1 Φεβρουαρίου 2012, οι ανωτέρω αξίες (καθώς και τα αποτελέσµατα της µεταβατικής περιόδου από 1 Σεπτεµβρίου
2011 έως και 1 Φεβρουαρίου 2012) δεν έχουν ακόµη ενσωµατωθεί στα βιβλία της εταιρείας και δεν περιλαµβάνονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.
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6.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ενοίκιο συστήµατος µεταφοράς
Λοιπές πωλήσεις
- Ληφθείσες συµµετοχές πελατών
- Έσοδα από παραχώρηση προσωπικού σε ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Α.Ε.
- Ενοίκιο οπτικών ινών
- Λοιπές πωλήσεις
Σύνολο

7.

-

-

1/1-31/12/2011
73.044
20.575
782
3.839
1.009
1.278
(29.762)
70.765

1/1-31/12/2010
-

1/1-31/12/2011

1/1-31/12/2010

-

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Αποσβέσεις
- Παγίων στοιχείων (σηµείωση 13)
- Λογισµικό (σηµείωση 14)
- Επιχορηγήσεις και συµµετοχές καταναλωτών (σηµείωση 26)
Σύνολο

9.

5.810
8.647
1.921
2.410
18.788
320.813

1/1-31/12/2010
-

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αµοιβές προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές
Παροχές στο προσωπικό
Αποζηµιώσεις εκτός έδρας
Πρόβλεψη παροχής µειωµένου τιµολογίου σε εργαζόµενους
Καθαρή πρόβλεψη παροχής µειωµένου τιµολογίου σε συνταξιούχους
Αµοιβές προσωπικού ενσωµατωµένες σε ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Σύνολο

8.

1/1-31/12/2011
302.025

60.185
54
(4.864)
55.375

-

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α

Τόκοι δανείων
Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείων
Προµήθειες εγγυητικών επιστολών
Λοιπά
Σύνολο

1/1-31/12/2011
23.127
656
999
23
24.805

1/1-31/12/2010
-

1/1-31/12/2011
20
20

1/1-31/12/2010
1
1

1/1-31/12/2011
2.515
817
3.270
6.602

1/1-31/12/2010
5
5

10. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων (σηµείωση 19)
Σύνολο

11. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α, ΚΑΘΑΡΑ

Ζηµίες από αποξήλωση και απόσυρση παγίων
Έξοδα µεταφορών και ταξιδίων
Λοιπά
Σύνολο
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12. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)
1/1-31/12/2011
26.174
9.453
35.627

Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Σύνολο φόρου εισοδήµατος

1/1-31/12/2010
-

Ο ονοµαστικός φορολογικός συντελεστής της εταιρείας είναι 20%. Η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος υποβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµίες που δηλώνονται παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές
αρχές ελέγξουν τις δηλώσεις και τα βιβλία και στοιχεία του φορολογούµενου και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου.
Οι φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό που γίνονται αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να συµψηφίσουν
µελλοντικά κέρδη για διάστηµα πέντε ετών από το έτος στο οποίο προέκυψαν. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από
τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007 έως και 2011. Ειδικά η χρήση 2011 βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος
φορολογικής συµµόρφωσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 82 παρ.5 του νόµου 2238/1994 και την υπ’ αριθµ.
ΠΟΛ 1159/22.7.2011 του Υπουργείου Οικονοµικών. Ακολουθεί ανάλυση και συµφωνία µεταξύ του φόρου και του
προϊόντος του λογιστικού κέρδους πολλαπλασιαζόµενου µε τον ονοµαστικό συντελεστή:

Κέρδη προ φόρων
Ονοµαστικός συντελεστής φόρου
Φόρος στον ονοµαστικό συντελεστή
Αναβαλλόµενος φόρος επί φορολογικών ζηµιών που δεν αναγνωρίστηκε
Μη εκπτιπτόµενες δαπάνες
Φόρος εισοδήµατος

1/1-31/12/2011
153.188
20%
30.638
4.989
35.627
23,3%

1/1-31/12/2010
(108)
24%
(26)
30
(4)
3.7%

31/12/2011
6
(249.027)
(1.914)
(9.453)
(260.388)

31/12/2010
10
-

Η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων εισοδήµατος έχει ως εξής:
Απαίτηση / (υποχρέωση)
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Αναβαλλόµενος φόρος που αναλήφθηκε από απόσχιση κλάδου Μεταφοράς
Πίστωση / (χρέωση) απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια
Πίστωση / (χρέωση) στα αποτελέσµατα
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

(4)
6

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναλύονται περαιτέρω ως εξής:

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
- Ασώµατες ακινητοποιήσεις
- Υλικά και ανταλλακτικά
- Εµπορικές απαιτήσεις
- Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
- Παροχές µετά τη συνταξιοδότηση
- Επιχορηγήσεις και συµµετοχές καταναλωτών
Μεικτές αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
- Έξοδα σύναψης δανείων
- Αποσβέσεις και αναπροσαρµογή παγίων
Μεικτές αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

31/12/2011

31/12/2010

6
3.274
186
10
3.588
507
7.571

6
6

(325)
(267.634)
(267.959)
(260.388)

6

Η χρέωση για αναβαλλόµενους φόρους στα αποτελέσµατα αναλύεται ως εξής:
1/1-31/12/2011
16
(186)
4.565
(107)
219
(131)
5.077
9.453

Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Υλικά και ανταλλακτικά
Εµπορικές απαιτήσεις
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Παροχές µετά τη συνταξιοδότηση
Επιχορηγήσεις και συµµετοχές καταναλωτών
Έξοδα σύναψης δανείων
Αποσβέσεις και αναπροσαρµογή παγίων
Χρέωση στα αποτελέσµατα
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4
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13. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Κτίρια - Τεχνικές Εγκατ/σεις

Μηχ/τα και
εξοπλισµός

Μέσα
Μεταφοράς

Έπιπλα
και Σκεύη

Ακιν/σεις υπό
Εκτέλεση

-

-

-

-

-

-

-

236.695

74.866

1.147.813

5.412

10.776

186.662

1.662.224

8.202
4.063
1.910
250.870

(3.331)
472
72.007

(8.832)
(54.239)
(166)
3.391
647
1.088.614

19
(596)
(13)
504
5.326

84
(2.019)
(39)
1.507
10.309

79.355
(9.979)
(2.257)
(2.297)
251.484

(527)
79.355
(60.185)
(218)
(42)
(2.297)
1.678.310

31 ∆εκεµβρίου 2009
Αξία κτήσης
Σωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστο υπόλοιπο

-

-

-

-

-

-

-

31 ∆εκεµβρίου 2010
Αξία κτήσης
Σωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστο υπόλοιπο

-

-

-

-

-

-

-

250.870
250.870

86.341
(14.334)
72.007

1.201.044
(112.430)
1.088.614

6.605
(1.279)
5.326

21.739
(11.429)
10.309

251.484
251.484

1.817.783
(139.472)
1.678.310

Γήπεδα
Αναπόσβεστη αξία
31 ∆εκεµβρίου 2009
- Προσθήκες
- Αποσβέσεις
- Αποσύρσεις
- Μεταφορές από έργα υπό κατασκευή
- Μεταφορές
- Λοιπές κινήσεις
31 ∆εκεµβρίου 2010
- Ανάληψη ενσώµατων ακιν/σεων από απόσχιση κλάδου µεταφοράς
- Πρόσθετη ανάληψη ενσώµατων ακινητοποιήσεων από απόσχιση
κλάδου µεταφοράς κατά τη µεταβατική περίοδο
- Προσθήκες
- Αποσβέσεις
- Αποσύρσεις
- Μεταφορές από έργα υπό κατασκευή
- Μεταφορές
- Λοιπές κινήσεις
31 ∆εκεµβρίου 2011

31 ∆εκεµβρίου 2011
Αξία κτήσης
Σωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστο υπόλοιπο
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13. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (συνέχεια)
Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Ακινήτων: Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία της λεπτοµερούς καταγραφής της ακίνητης περιουσίας της και δηµιουργίας ενός µητρώου ακινήτων, για να εγγράψει όλα τα ακίνητά της στα αρµόδια
υποθηκοφυλακεία προκειµένου να είναι σε θέση να λάβει τίτλους ιδιοκτησίας και πιστοποιητικά βαρών. Όταν η
διαδικασία αυτή ολοκληρωθεί η εταιρεία θα έχει ισχυρούς τίτλους ιδιοκτησίας έναντι παντός τρίτου µε την πλήρη
εφαρµογή και λειτουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου.
Ασφαλιστική Κάλυψη: Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας είναι διεσπαρµένα σε όλη την
επικράτεια, και ως εκ τούτου, ο κίνδυνος σοβαρής απώλειας είναι µειωµένος. Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. (όπως και όλες οι
εταιρείες του Οµίλου ∆ΕΗ) δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη επί των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων
της.
Ύπαρξη βαρών επί των ενσώµατων ακινητοποιήσεων: ∆εν υφίστανται βάρη επί των ενσώµατων ακινητοποιήσεων της εταιρείας.
Αναπροσαρµογή Ενσώµατων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων: Την 31 ∆εκεµβρίου 2009, η ∆ΕΗ προέβη
στην αναπροσαρµογή των εν λειτουργία ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων όπως αυτά είχαν κατά την
ηµεροµηνία αυτή στα οποία συµπεριλαµβανόταν και τα πάγια που εισφέρθηκαν στην εταιρεία µέσω της εφαρµογής του άρθρου 98 του Ν.4001/2011 (σηµείωση 4). Η αναπροσαρµογή πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το ∆ΛΠ
16 από ανεξάρτητη εταιρεία εκτιµητών. Τα έργα υπό κατασκευή δεν εκτιµήθηκαν. Τα αποτελέσµατα της αναπροσαρµογής καταχωρήθηκαν στα βιβλία της ∆ΕΗ µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2009 (και ως εκ τούτου µεταφέρθηκαν σε αναπροσαρµοσµένες αξίες µέσω της απόσχισης και εισφοράς του κλάδου µεταφοράς.. Η προηγούµενη
αναπροσαρµογή είχε διενεργηθεί µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2004.
Η µέθοδος και οι σηµαντικές παραδοχές που εφαρµόστηκαν από την ανεξάρτητη εταιρεία εκτιµητών ήταν οι ακόλουθες:
(α)

Το σύνολο της εκτιµηθείσας ακίνητης περιουσίας θεωρήθηκε ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στην εταιρεία,
ενώ, ακίνητα για τα οποία, η εταιρεία γνωστοποίησε στην ανεξάρτητη εταιρεία εκτιµητών ή κατά τις αυτοψίες
των εκτιµητών διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν δεσµεύσεις, δεν αποτέλεσαν αντικείµενο αποτίµησης.

(β)

Οι εκτιµητές υπέθεσαν ότι για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του, η εταιρεία διαθέτει τους τίτλους ιδιοκτησίας, άδειες για κτιριακές εγκαταστάσεις και άλλες παρόµοιες εγκρίσεις, όπως απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία.

(γ)

Η πλειονότητα των ακινήτων που εκτιµήθηκαν θεωρήθηκε ότι ιδιοχρησιµοποιούνται από την εταιρεία και ότι,
αναµένεται η ίδια χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια της υπολοιπόµενης ωφέλιµης ζωής τους.

(δ)

Για τον προσδιορισµό της Εύλογης Αξίας των γηπέδων, κτιρίων και λοιπού εξοπλισµού εφαρµόστηκε η
Προσέγγιση της Αγοράς από επαγγελµατίες εκτιµητές (τεκµηρίωση µε βάση τις συνθήκες της αγοράς). Σε
κτίρια ειδικών χρήσεων, µηχανήµατα και τεχνικά έργα, ο προσδιορισµός της εύλογης αξίας έγινε µε βάση την
Προσέγγιση του Κόστους, και ειδικότερα µε τη µέθοδο του αναπόσβεστου κόστους αντικατάστασης, στα
πλαίσια της οποίας έγιναν οι προσαρµογές που χρειάζεται ώστε να αντανακλούν τη φυσική, λειτουργική και
οικονοµική απαξίωσή τους.

(ε)

Η οικονοµική απαξίωση καθορίστηκε από τον εκτιµητή εφαρµόζοντας τη µέθοδο της προσέγγισης της προσόδου, µε τη βοήθεια της ανάλυσης της προεξόφλησης ταµειακών ροών. Η οικονοµική απαξίωση κατανεµήθηκε αντίστοιχα στα ενσώµατα πάγια στοιχεία που αποτιµήθηκαν µε βάση την προσέγγιση του Κόστους,
όπως προβλέπεται από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Αποτιµήσεων.

(στ) Τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις για εκποµπές αερίων οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν µετά την περίοδο
2008-2012 θεωρήθηκε ότι θα µετακυλισθούν πλήρως και θα ανακτηθούν µέσω των ρυθµιζόµενων τιµολογίων.
Η συνολική υπεραξία αναπροσαρµογής που έχει προκύψει από όλες τις εκτιµήσεις που πραγµατοποίησε η ∆ΕΗ
στο παρελθόν και η οποία αφορά στα ενσώµατα πάγια που αναλήφθηκαν από την εταιρεία στα πλαίσια της απόσχισης και εισφοράς του κλάδου µεταφοράς από τη ∆ΕΗ στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε. ανέρχεται σε €737.300 (καθαρή από
αναβαλλόµενους φόρους ύψους €184.325) και αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Επιπλέον, εντός
της µεταβατικής περιόδου της απόσχισης (περίοδος µεταξύ 1 Ιανουαρίου 2011 έως την 30 Νοεµβρίου 2011) αναλήφθηκαν περαιτέρω πάγια των οποίων η υπεραξία αναπροσαρµογής ανέρχεται σε €5.411 (καθαρή από αναβαλλόµενους φόρους ύψους €1.352) και η οποία επίσης αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.
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13. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (συνέχεια)
Ρυθµιζόµενο Ετήσιο Αντάλλαγµα Μεταφοράς για το 2011 και το 2012
Την 31 ∆εκεµβρίου 2010, µε αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις, εγκρίθηκαν ο προϋπολογισµός του Ετήσιου
Κόστους και οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης του Συστήµατος Μεταφοράς. Η ΡΑΕ µε τις σχετικές γνωµοδοτήσεις
της προς το ΥΠΕΚΑ, έκρινε σκόπιµο να µην συνυπολογιστεί στη µοναδιαία χρέωση για το 2011 η υπεραξία που
προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των εν λειτουργία παγίων περιουσιακών στοιχείων της δραστηριότητας Μεταφοράς, η οποία διενεργήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία εκτιµητών µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2009
µε βάση τα ∆ιεθνή Εκτιµητικά Πρότυπα και τα ∆ΠΧΑ. Στο σκεπτικό της Γνωµοδότησης αναφέρεται ότι το παραπάνω κρίθηκε σκόπιµο για λόγους προστασίας του καταναλωτή από σηµαντικές και µη γραµµικές µεταβολές των
χρεώσεων που αφορούν τις δραστηριότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Η υπεραξία που αναγνωρίστηκε την
31 ∆εκεµβρίου 2009, ανήλθε σε Eυρώ 340,5 εκατ. Η παραπάνω θέση διαφέρει από την µέχρι σήµερα πρακτική
της ΡΑΕ, η οποία, για τον υπολογισµό του Ετήσιου Ανταλλάγµατος του Συστήµατος Μεταφοράς έλαβε υπόψη της
τα αποτελέσµατα της αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων τόσο του 2000 όσο και του 2004.
Κατόπιν τούτου, η ∆ΕΗ (ως ο κύριος του συστήµατος Μεταφοράς εκείνη την περίοδο) προχώρησε, σύµφωνα µε
το ∆ΛΠ 36, σε έλεγχο ανακτησιµότητας της αναπόσβεστης αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της δραστηριότητας Μεταφοράς µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2010, λόγω της µείωσης των προσόδων από τη µη ενσωµάτωση της υπεραξίας αναπροσαρµογής στη µοναδιαία χρέωση.
Το ανακτήσιµο ποσό των παγίων της δραστηριότητας Μεταφοράς (ως µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών της
∆ΕΗ τότε) προσδιορίστηκε µε βάση τη µέθοδο της Αξίας λόγω Χρήσης. Η Αξία λόγω Χρήσης υπολογίστηκε χρησιµοποιώντας εκτιµήσεις µελλοντικών ταµειακών ροών της δραστηριότητας µεταφοράς, οι οποίες προβλήθηκαν
αρχικά σε περίοδο πενταετίας και µετά στο διηνεκές. Για τον υπολογισµό χρησιµοποιήθηκαν:
• Προϋπολογιστικά περιθώρια λειτουργικού κέρδους και EBITDA, τα οποία προέκυψαν µε βάση τα ιστορικά
στοιχεία των τελευταίων ετών, προσαρµοσµένα προκειµένου να λάβουν υπόψη και τις αναµενόµενες µεταβολές κερδοφορίας.
• Επιτόκιο προεξόφλησης µε βάση τα δεδοµένα τα δραστηριότητας µεταφοράς προκειµένου να καθοριστεί η
παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών της.
Οι βασικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν είναι συνεπείς µε ανεξάρτητες εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. Με βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου αποµείωσης κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 δεν προέκυψε ζηµία
αποµείωσης για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της δραστηριότητας µεταφοράς.
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και µέχρι τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε κατά την ηµεροµηνία αυτή, δεν υφίστανται ενδείξεις που να υποδηλώνουν ότι η
αξία των παγίων περιουσιακών της στοιχείων ενδέχεται να έχει αποµειωθεί.
Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της αναφορικά µε την έγκριση του Ετήσιου Κόστους των δραστηριοτήτων Μεταφοράς και στα πλαίσια επανεξέτασης της µεθοδολογίας υπολογισµού του Ετήσιου Ενοικίου για τα ∆ίκτυα, η ΡΑΕ,
εντός του 2011, έκρινε αναγκαία την περαιτέρω ανάλυση των παραµέτρων που συνθέτουν το Ετήσιο Κόστος του
Συστήµατος Μεταφοράς. Για το λόγο αυτό, προχώρησε σε περαιτέρω µελέτη αξιολόγησης της ανωτέρω εκτίµησης της αξίας των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων της ∆ΕΗ, που διενεργήθηκε από ανεξάρτητη εταιρία εκτιµητών µε βάση τα ∆ιεθνή Εκτιµητικά Πρότυπα και τα ∆ΠΧΑ µε ηµεροµηνία αναφοράς 31 ∆εκεµβρίου
2009. Παράλληλα, έκρινε αναγκαία και την περαιτέρω µελέτη του υπολογισµού της εύλογης απόδοσης, ως παραµέτρου υπολογισµού του επιτρεπόµενου εσόδου των ρυθµιζόµενων δικτύων.
Εντός του προσεχούς διαστήµατος αναµένονται τα αποτελέσµατα των µελετών της ΡΑΕ αναφορικά µε τον υπολογισµό του Ετήσιου Κόστους Συστήµατος Μεταφοράς και κατ’ επέκταση στον καθορισµό των Μοναδιαίων
Χρεώσεων Χρήσης του Συστήµατος.
14. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η αξία του λογισµικού αναλύεται ως εξής:
31 ∆εκεµβρίου 2009
Αξία κτήσης
Σωρευµένες αποσβέσεις
Καθαρή αξία

-

31 ∆εκεµβρίου 2010
Αξία κτήσης
Σωρευµένες αποσβέσεις
Καθαρή αξία
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14.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (συνέχεια)
31 ∆εκεµβρίου 2011
Αξία κτήσης
Σωρευµένες αποσβέσεις
Καθαρή αξία

1.211
(1.099)
112

Η καθαρή αξία των ασώµατων ακινητοποιήσεων που αναλήφθηκε στα πλαίσια της απόσχισης και εισφοράς του
κλάδου µεταφοράς από τη ∆ΕΗ στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε. ανέρχεται σε €125, ενώ, εντός της χρήσης που έληξε την 31
∆εκεµβρίου 2011 οι προσθήκες ανήλθαν σε €42, οι αποσβέσεις σε περιόδου €54 και οι διαγραφές σε €1.
15. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Τα υπόλοιπα (απαιτήσεις και υποχρεώσεις) µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και 2010 έχουν ως εξής:

∆ΕΗ Α.Ε.
ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε.

31 ∆εκεµβρίου 2011
Απαιτήσεις
(Υποχρεώσεις)
(198)
94.390
175
(20)
94.565
(218)

31 ∆εκεµβρίου 2010
Απαιτήσεις
(Υποχρεώσεις)
(198)
(198)

Οι συναλλαγές (τιµολογήσεις προς και τιµολογήσεις από) συνδεδεµένες επιχειρήσεις για τη χρήση που έληξε την
31 ∆εκεµβρίου 2011 και 2010 έχουν ως εξής:

∆ΕΗ Α.Ε.
ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
- Ενοίκιο συστήµατος µεταφοράς
- Παραχώρηση προσωπικού
∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε.

Τιµολογήσεις
προς
-

2011
Τιµολογήσεις
από
-

300.450
8.647
309.097

-

Τιµολογήσεις
προς
-

2010
Τιµολογήσεις
από
(37)

-

(37)

Οι απαιτήσεις από και υποχρεώσεις προς τη ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. αναλήφθηκαν εντός του 2011 µέσω της απόσχισης και εισφοράς του κλάδου Μεταφοράς της ∆ΕΗ. Επίσης, δεν περιλαµβάνεται στους ανωτέρω πίνακες το
προϊόν της εκκαθάρισης της µεταβατικής περιόδου από την απόσχιση και εισφορά του κλάδου Μεταφοράς της
∆ΕΗ στην εταιρεία (σηµείωση 4) το οποίο ανήλθε σε €37.216, εκ του οποίου την 31 ∆εκεµβρίου 2011 ήταν ακόµη
απαιτητό από τη ∆ΕΗ το ποσό των €13.216 (σηµείωση 18).
Αµοιβές ∆ιοίκησης
Οι αµοιβές των οργάνων ∆ιοίκησης για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011 ανήλθαν σε €123 (2010:
ΜΗ∆ΕΝ). Το ποσό αυτό περιλαµβάνει εργοδοτικές εισφορές αλλά δεν περιλαµβάνει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας µε βάση το τιµολόγιο του προσωπικού της ∆ΕΗ. Επίσης, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας
δεν έλαβαν καµία αµοιβή εντός του 2011 και του 2010, ενώ το εποπτικό συµβούλιο συστήθηκε εντός του 2012.
16. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Υλικά, ανταλλακτικά και αναλώσιµα
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
Πρόβλεψη αποµείωσης αξίας υλικών και ανταλλακτικών
Σύνολο

47

31/12/2011
67.535
1.661
(16.371)
52.825

31/12/2010
-
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16.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (συνέχεια)
Η κίνηση της πρόβλεψης αποµείωσης των υλικών και ανταλλακτικών έχει ως εξής:
2011
Υπόλοιπο αρχής
Ανάληψη πρόβλεψης από απόσχιση (σηµείωση 4)
Πρόσθετη πρόβλεψη
Απελευθέρωση πρόβλεψης
Υπόλοιπο τέλους

2010

16.449
(78)
16.371

-

31/12/2011
58.746
722
34.922
94.390

31/12/2010
-

∆εν υφίστανται βάρη επί των αποθεµάτων της εταιρείας.
17. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Απαιτήσεις από ενοικίαση συστήµατος µεταφοράς
Απαιτήσεις από παραχώρηση προσωπικού
Έσοδα διασυνδέσεων εισπρακτέα
Σύνολο

Την 31 ∆εκεµβρίου 2010 όλες οι ανωτέρω απαιτήσεις ήταν απαιτητές από τη ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. (νυν ΛΑΓΗΕ) και
αφορούν στους τελευταίους τρεις µήνες του έτους (µέρος απαίτησης Οκτωβρίου, Νοέµβριος και ∆εκέµβριος 2011)
για την ενοικίαση του συστήµατος µεταφοράς και το µήνα Νοέµβριο για την παραχώρηση προσωπικού. Τα έσοδα
χρήσεως εισπρακτέα αφορούν σε διασυνδετικά δικαιώµατα.
18. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος
Ενοίκια οπτικών ινών εισπρακτέα
Καθαρή απαίτηση από ∆ΕΗ για εκκαθάριση απόσχισης κλάδου µεταφοράς
Απαιτήσεις από εργαζόµενους
Προκαταβολές
Λοιπά
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2011
8.679
7.013
13.216
2.884
414
4.539
36.745
(932)
35.813

31/12/2010
8.679
24
8.703
8.703

Η κίνηση της πρόβλεψης αποµείωσης της αξίας των λοιπών απαιτήσεων έχει ως εξής:
2011
Υπόλοιπο αρχής
Πρόσθετη πρόβλεψη
Απελευθέρωση πρόβλεψης
Υπόλοιπο τέλους

2010
932
932

-

19. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
31/12/2011
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως
Προθεσµιακές καταθέσεις
Σύνολο

4
605
21.000
21.609

31/12/2010
376
376

Τα έσοδα τόκων από καταθέσεις όψεως και προθεσµίας ανέρχονται σε €20 (2010: €1) και περιλαµβάνονται στα
χρηµατοοικονοµικά έσοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων (σηµείωση 10). Όλα τα ταµειακά διαθέσιµα είναι σε
Ευρώ.
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20. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
(όλα τα ποσά στη σηµείωση αυτή είναι σε ευρώ)
Την 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 2010 το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε €4.440.928,00 αποτελούµενο
από 4.440.928 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας €1,00 η κάθε µία και ήταν ολοσχερώς καταβληµένο.
Με την 7 Νοεµβρίου 2011 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, το µετοχικό
κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των €31.924.671,00 προερχόµενο από την κεφαλαιοποίηση της λογιστικής αξίας του εισφερθέντος (στην εταιρεία) κλάδου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφοράς της Μητρικής Εταιρείας (∆ΕΗ)
κατά την 1 Ιανουαρίου 2011 µε την έκδοση 31.924.671 ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας €1,00 η κάθε µία
(σηµείωση 4).
Κατόπιν των ανωτέρω, την 31 ∆εκεµβρίου 2011 το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε €36.365.599
αποτελούµενο από 36.365.599 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας €1,00 η κάθε µία και ήταν ολοσχερώς
καταβληµένο.
Με την από 13 Ιανουαρίου 2012 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των €2.078.594,00, το οποίο προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση της
λογιστικής αξίας του εισφερθέντος (στην εταιρεία) κλάδου ∆ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.
Α.Ε., κατά την 31 Αυγούστου 2011 µε την έκδοση 2.078.594 ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας €1,00 η
κάθε µία (σηµείωση 5). Κατόπιν των ανωτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εντός του 2012 ανέρχεται σε
€38.444.193 αποτελούµενο από 38.444.193 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας €1,00 η κάθε µία.
21. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Σύµφωνα µε την ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να σχηµατίζουν από τα καθαρά
κέρδη της χρήσης το 5% σαν τακτικό αποθεµατικό µέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της εταιρείας απαγορεύεται η διανοµή του τακτικού αποθεµατικού. Εντός του 2011 η εταιρεία σχηµάτισε τακτικό αποθεµατικό ύψους €5.878 (2010: ΜΗ∆ΕΝ) και έτσι το ΄συνολο
του τακτικού αποθεµατικού την 31 ∆εκεµβρίου 2011 ανέρχεται σε €9.930 (2010: €4.052).
22. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής εµπορικής νοµοθεσίας, οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να διανέµουν
κάθε έτος µερίσµατα που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 35% των κερδών µετά φόρων και µετά τον σχηµατισµό
του κατά νόµο τακτικού αποθεµατικού. Η µη διανοµή µερίσµατος τελεί υπό την έγκριση τουλάχιστον του 70% των
µετόχων της εταιρείας.
Επιπλέον, η ελληνική εµπορική νοµοθεσία απαιτεί να πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις για την διανοµή
µερίσµατος. Πιο συγκεκριµένα, απαγορεύεται η διανοµή µερίσµατος όταν (α) τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, όπως
εµφανίζονται στον ισολογισµό µετά από αυτή την διανοµή είναι µικρότερα από τα ίδια κεφάλαια πλέον των µη
διανεµοµένων αποθεµατικών και (β) το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων πρώτης εγκατάστασης είναι µεγαλύτερο από τα έκτακτα αποθεµατικά συν το υπόλοιπο κερδών εις νέο.
Για τη χρήση 2011, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει προς το εποπτικό συµβούλιο
και την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της τη µη διανοµή µερίσµατος.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 και 2010 δεν υπήρχε µη αναληφθέν υπόλοιπο µερισµάτων.
23. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ

Τραπεζικά δάνεια
Οµόλογα πληρωτέα
Αναπόσβεστο µέρος εξόδων σύναψης δανείων
Σύνολο δανεισµού
Μείον βραχυπρόθεσµο µέρος:
- Τραπεζικά δάνεια
- Οµόλογα πληρωτέα
- Αναπόσβεστο µέρος εξόδων σύναψης δανείων
Σύνολο βραχυπρόθεσµου δανεισµού
Μακροπρόθεσµο µέρος δανεισµού
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31/12/2011
169.451
347.500
(2.040)
514.911

31/12/2010
-

29.107
65.000
(788)
93.319
421.592

-

-

-
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23.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ (συνέχεια)
Το συνολικό ποσό τόκων δανείων για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και 2010 περιλαµβάνεται στο
λογαριασµό χρηµατοοικονοµικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων (σηµείωση 9). Το σύνολο του δανεισµού της εταιρείας είναι σε ευρώ. Ακολουθεί περαιτέρω ανάλυση του µακροπρόθεσµου δανεισµού της εταιρείας
ανά τύπο επιτοκίου:

Τραπεζικά δάνεια και οµόλογα
- Σταθερού επιτοκίου
- Κυµαινόµενου επιτοκίου
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
- Σταθερού επιτοκίου
- Κυµαινόµενου επιτοκίου
Σύνολο

31/12/2011

31/12/2010

347.500

-

50.000
119.451
516.951

-

Στα πλαίσια της απόσχισης και εισφοράς του κλάδου Μεταφοράς από τη ∆ΕΗ αναλήφθηκαν δάνεια ύψους
€696.057 εκ των οποίων ποσό €179.106 αποπληρώθηκε εντός της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011.
Η Μητρική Εταιρεία ∆ΕΗ δεσµεύτηκε µέσω απόφασης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, να παράσχει εγγυήσεις
για όλα τα ανωτέρω τραπεζικά δάνεια, ενώ, τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι εγγυηµένα
από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Οι συµβάσεις ορισµένων δανείων και οµολόγων περιλαµβάνουν όρους των οποίων η µη τήρηση µπορεί να οδηγήσει σε καταγγελία της σύµβασης, όπως ότι η Μητρική Εταιρεία ∆ΕΗ δεν πρέπει να παύσει να ελέγχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 51% από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, να µην αλλάξει η µετοχική σύνθεση της εταιρείας ή περιλαµβάνουν όρο υποβάθµισης της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας. Επίσης, οι συµβάσεις δανείων και ορισµένων οµολόγων περιλαµβάνουν χρηµατοοικονοµικούς όρους τους οποίους πρέπει να τηρεί η εταιρεία που εγγυάται τα δάνεια.
Το ετήσιο πρόγραµµα αποπληρωµής του µακροπρόθεσµου δανεισµού µετά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και 2010
είναι το ακόλουθο:
2011
94.107
149.107
235.237
38.500
516.951

2012
2013
2014 – 2016
Μετά το 2016
Σύνολο

2010
-

Εντός του 2012, η εταιρεία προέβη σε υποκατάσταση δύο οµολογιακών δανείων λήξης Αυγούστου 2012 και Αυγούστου 2015 και ύψους €15 εκατ. και €35 εκατ., αντίστοιχα µε ισόποσο αλληλόχρεο λογαριασµό ισχύος µέχρι το
Μάρτιο 2013 µε δυνατότητα ανανέωσης και κυµαινόµενο επιτόκιο. Επίσης, εντός του 2012, η εταιρεία αποπλήρωσε δάνειο ύψους €50 εκατ. και σύναψε ισόποσο µακροπρόθεσµο δάνειο λήξης Ιουλίου 2014 και µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Όλα τα ανωτέρω δάνεια είναι εγγυηµένα από τη Μητρική Εταιρεία ∆ΕΗ
24. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ο Όµιλος ∆ΕΗ παρέχει στους εργαζόµενους όλων των εταιρειών του Οµίλου και στους συνταξιούχους τους ηλεκτρική ενέργεια σε µειωµένο τιµολόγιο. Το µειωµένο τιµολόγιο προς τους συνταξιούχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση και υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των µελλοντικών παροχών µετά την συνταξιοδότηση που θεωρούνται ότι
είναι δεδουλευµένα µέχρι το τέλος της χρήσης µε βάση τα δικαιώµατα παροχών µετά τη συνταξιοδότηση των εργαζοµένων που σωρεύονται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους υπολογίζονται δε βάσει οικονοµικών και αναλογιστικών παραδοχών. Η καθαρή δαπάνη του έτους περιλαµβάνεται στις αµοιβές προσωπικού στην κατάσταση
αποτελεσµάτων και αφορά την παρούσα αξία των παροχών που αναγνωρίζονται εντός της χρήσης µειωµένες
κατά το ποσό των παροχών που προσφέρθηκαν στους συνταξιούχους. Η υποχρέωση λόγω παροχών µετά την
συνταξιοδότηση δεν χρηµατοδοτείται.
Τα µη αναγνωρισµένα κέρδη ή ζηµίες που υπερβαίνουν το 10% της προβαλλόµενης υποχρέωσης παροχής στην
αρχή κάθε περιόδου αναγνωρίζονται µε βάση τον υπολειπόµενο χρόνο υπηρεσίας των ενεργών υπαλλήλων και
περιλαµβάνεται ως συστατικό του καθαρού κόστους των παροχών. Η υποχρέωση λόγω παροχών µετά την συνταξιοδότηση δεν χρηµατοδοτείται.
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24.ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (συνέχεια)
Η καθαρή υποχρέωση που αναλήφθηκε από τη Μητρική Εταιρεία στα πλαίσια της απόσχισης και εισφοράς του
κλάδου µεταφοράς την 1 Ιανουαρίου 2011 ανέρχεται σε €13.056 (σηµείωση 4).
Τα αποτελέσµατα της αναλογιστικής µελέτης για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011 έχουν ως εξής:
2011
Ανάλυση καθαρής υποχρέωσης στον ισολογισµό
Παρούσα αξία υποχρέωσης
Μη αναγνωρισµένη αναλογιστική ζηµία
Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισµό

26.023
(13.102)
12.921

Συστατικά επιβάρυνσης αποτελεσµάτων
Τρέχον κόστος υπηρεσίας
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Απόσβεση µη αναγνωρισµένων αναλογιστικών ζηµιών

185
855
238
1.278

Μεταβολές καθαρής υποχρέωση στον Ισολογισµό
Καθαρή υποχρέωση, αρχή χρήσης
Παροχές που χορηγήθηκαν
Συνολικό ποσό που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα
Καθαρή υποχρέωση, τέλος χρήσης

13.056
(1.413)
1.278
12.921

Συµφωνία παρούσας αξίας της υποχρέωσης
Υποχρέωση, αρχή χρήσης
Τρέχων κόστος υπηρεσίας
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζηµίες στην υποχρέωση
Παροχές που χορηγήθηκαν
Υποχρέωση, τέλος χρήσης

18.270
185
855
8.126
(1.413)
26.023

Τιµές παραδοχών
Επιτόκιο προεξόφλησης
Μέση διάρκεια αποµένουσας εργασιακής ζωής
Ποσοστό αύξησης τιµολογίων
2012
2013 – 2016
2017+

4,8%
14,22
10,3%
7,6%
0%

25. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
2011
Υπόλοιπο αρχής
Ανάληψη πρόβλεψης από απόσχιση (σηµείωση 4)
Πρόσθετη πρόβλεψη
Απελευθέρωση πρόβλεψης
Υπόλοιπο τέλους

22.874
684
(6.173)
17.385

2010
-

Η εταιρεία είναι εναγόµενη σε αριθµό υποθέσεων που αφορούν τις δραστηριότητές της. Την 31 ∆εκεµβρίου 2011,
το συνολικό ποσό που απαιτούσαν τρίτοι ανέρχεται σε €70.318, όπως αναλύεται παρακάτω:
1. Απαιτήσεις Εργολάβων/ Προµηθευτών και Λοιπές Απαιτήσεις: Αριθµός τρίτων και προµηθευτών/εργολάβων έχουν εγείρει απαιτήσεις, οι οποίες είτε εκκρεµούν στα δικαστήρια είτε βρίσκονται εν µέσω διαιτητικών ή/και συµβιβαστικών διαδικασιών. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε €42.388. Στις περισσότερες περιπτώσεις η εταιρεία εγείρει ανταπαιτήσεις οι οποίες δεν αποτυπώνονται στα λογιστικά της βιβλία µέχρι τη
στιγµή της είσπραξης.
2. Περιστατικά Πυρκαγιών και Πληµµυρών: Αριθµός ιδιωτών έχει εγείρει απαιτήσεις αναφορικά µε ζηµίες που,
όπως ισχυρίζονται, προκλήθηκαν από πυρκαγιές και πληµµύρες µε υπαιτιότητα της εταιρείας, το συνολικό
ποσό των οποίων ανέρχεται σε €26.158.
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25.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (συνέχεια)
3. Απαιτήσεις από Εργαζόµενους: Εργαζόµενοι του εταιρείας έχουν εγείρει απαιτήσεις συνολικού ύψους
€1.822 για παροχές και επιδόµατα τα οποία, σύµφωνα µε τους εργαζόµενους, θα έπρεπε να τους είχαν καταβληθεί.
Έναντι όλων των ανωτέρω ποσών έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη η οποία την 31 ∆εκεµβρίου 2011 ανέρχεται σε
€17.385.
26. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009
Εισπράξεις
Μεταφορά στα έσοδα
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010
Ανάληψη συµµετοχών καταναλωτών και επιχορηγήσεων από απόσχιση (σηµείωση 4)
Εισπράξεις
Μεταφορά στα έσοδα (σηµείωση 8)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011

Συµµετοχές
καταναλωτών
17.762
(593)
17.169

Επιχορηγήσεις
123.125
(4.271)
118.854

Σύνολο
140.887
(4.864)
136.023

27. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προµηθευτές και εργολάβοι
Προκαταβολές πελατών
Λοιποί φόροι πληρωτέοι
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες
Λοιπά
Λοιποί πιστωτές
Σύνολο

2011
32.214
1.797
4.832
2.677
5.666
1.792
48.978

2010

2011
4.309
2.909
5.771
12.989

2010

198
198

28. ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

∆εδουλευµένοι τόκοι δανείων
Έξοδα χρήσεως πληρωτέα
Αναπαύσεις προσωπικού, υπερωρίες και άδειες
Σύνολο

-

29. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κυριότητα της περιουσίας
Βασικά θέµατα που αφορούν την κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. , είναι τα ακόλουθα:
1.

Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. είναι ο νόµιµος διάδοχος όλων των περιουσιακών δικαιωµάτων της
προγενέστερης νοµικής οντότητας της ∆ΕΗ και αντίστοιχα η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. είναι ο καθολικός και νόµιµος διάδοχος όλων των περιουσιακών δικαιωµάτων της δραστηριότητας µεταφοράς της ∆ΕΗ µετά την ανάληψή
τους µέσω της απόσχισης και εισφοράς κλάδου που πραγµατοποιήθηκε βάσει του άρθρου 98 του
Ν.4001/2011. Τα περιουσιακά της στοιχεία είναι κατά το µεγαλύτερο µέρος τους ελεύθερα βαρών. Παρόλο
που όλα τα περιουσιακά στοιχεία έχουν αποκτηθεί νόµιµα, οι τίτλοι επί των γηπέδων, οικοπέδων και των κτιρίων δε θα είναι νοµικά έγκυροι και γι’ αυτό οι τίτλοι ενδέχεται να µην ισχύουν έναντι τρίτων έως ότου η περιουσία καταχωρηθεί στα σχετικά υποθηκοφυλακεία στο όνοµα της ∆ΕΗ και αντίστοιχα της Α∆ΜΗΕ Α.Ε.. Η
∆ΕΗ και η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. βρίσκονται στη διαδικασία της µεταγραφής της περιουσίας τους χωρίς οικονοµική επιβάρυνση στα σχετικά υποθηκοφυλακεία ακολουθώντας µια απλοποιηµένη διαδικασία µεταγραφής. Η διαδικασία αυτή δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί.
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29.∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια)
2.

Σε αρκετές περιπτώσεις, απαλλοτριωµένη γη που αναφέρεται σε εκθέσεις απαλλοτρίωσης διαφέρει (ποσοτικά) από αυτή που η ∆ΕΗ θεωρεί ως περιουσία της.

Περιβαλλοντικές υποχρεώσεις
Οι βασικές παράµετροι που ενδέχεται να επηρεάσουν το τελικό ύψος των περιβαλλοντικών επενδύσεων, οι οποίες θα απαιτηθεί να πραγµατοποιηθούν κατά την επόµενη δεκαετία, περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
1. Αναµένονται οι περιβαλλοντικές άδειες που αφορούν το εθνικό δίκτυο Μεταφοράς, για ττις οποίες η Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΧΩ∆Ε.
2. Ο βαθµός ρύπανσης του υπεδάφους θα πρέπει να εκτιµηθεί από τη ∆ΕΗ για αρκετές από τις λειτουργικές της
εγκαταστάσεις. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα απαιτηθεί να πραγµατοποιηθούν έργα αντιµετώπισης της ρύπανσης του εδάφους στις λειτουργικές της εγκαταστάσεις στο εγγύς µέλλον.
3. Η ∆ΕΗ έχει διενεργήσει περιορισµένης έκτασης µελέτες στις εγκαταστάσεις της, αναφορικά µε την ύπαρξη
υλικών που περιέχουν αµίαντο. Μετά την υποβολή από τη ∆ΕΗ πλήρους Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξέδωσε το Μάιο του 2004 περιβαλλοντική άδεια για την κατασκευή και
λειτουργία από τη ∆ΕΗ, σε εκτάσεις ιδιοκτησίας της στην περιοχή Πτολεµαΐδας ενός περιβαλλοντικά ελεγχόµενου χώρου ∆ιαχείρισης Βιοµηχανικών Αποβλήτων, στον οποίο γίνεται και η διαχείριση και τελική διάθεση
του αµιαντοτσιµέντου, από τους ΑΗΣ του Βορείου Συστήµατος.
4. Κατά την λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς Γραµµών, Υποσταθµών και ΚΥΤ δεν υπάρχει ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία αλλά δύο ανεξάρτητα πεδία, το ηλεκτρικό και το µαγνητικό. Στις θέσεις προσέγγισης του κοινού και των εργαζοµένων της εταιρείας οι τιµές των πεδίων αυτών βρίσκονται αρκετά χαµηλότερα από τις τιµές των ορίων. Τα όρια αυτά έχουν θεσπισθεί από τη ∆ιεθνή Επιτροπή για την Προστασία από τις Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP) σε συνεργασία µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (WHO). Τα όρια αυτά έχουν γίνει οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα όρια των ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων στους κανονισµούς δεν είναι και όρια επικινδυνότητας αλλά εµπεριέχουν µεγάλους συντελεστές ασφαλείας, ώστε να καλύπτονται οι κάποιες ασάφειες από την
περιορισµένη γνώση σχετικά µε την επίδραση των πεδίων και να πληρούται η απαίτηση για την πρόληψη τυχόν δυσµενών επιδράσεων.
Έργο κατασκευής υποβρυχιακής καλωδιακής γραµµής «Πολυπόταµος – Νέα Μάκρη»
Με το έργο αυτό δίνεται η δυνατότητα µεταφοράς αιολικής ενέργειας συνολικής ισχύος 400MW περίπου από την
Νότια Εύβοια στην Αττική, ενώ παράλληλα ενισχύεται και η ηλεκτροδότηση της Ανατολικής Αττικής. Το έργο κατασκευάζεται µε υποβρύχια καλώδια 150kV, 200 MVA µε συνθετική µόνωση, φιλικά προς το περιβάλλον θαµµένα
σε βάθος ενός περίπου µέτρου κάτω από το θαλάσσιο πυθµένα και εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Η
υπογραφή της σύµβασης µε την ανάδοχο εταιρία πραγµατοποιήθηκε στις 14 Μαίου 2010 µε χρόνο ολοκλήρωσης
του έργου το τέλος Μάιου 2013. Το έργο έχει προϋπολογισµό ύψους €84,3 εκατ.Οι εργασίες έρευνας βυθού έχουν ολοκληρωθεί και έχει αρχίσει η βιοµηχανοποίηση του καλωδίου. Παραµένουν αδιευκρίνιστες οι προθέσεις
του ∆ήµου Ν. Μάκρης σε σχέση µε την γνωµοδότηση άδειας χρήσης αιγιαλού / παραλίας και παρακείµενου θαλάσσιου χώρου καθώς και για την χορήγηση άδειας εκσκαφών για το υπόγειο τµήµα της Γ.Μ. που διέρχεται µέσω
του ∆ήµου Ν. Μάκρης.
Έργο κατασκευής διασύνδεσης των Κυκλάδων
Η διακήρυξη του έργου τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση τον Μάρτιο του 2010 µε ολοκλήρωση τον Ιούλιο του 2010.
Τα τεύχη της διακήρυξης απεστάλησαν τον Μάρτιο του 2011 για έγκριση στην Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα – Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Υπουργείου Οικονοµικών λόγω χρηµατοδότησης του έργου από
το ΕΣΠΑ σε ποσοστό 35%. Η έγκριση χορηγήθηκε τον Απρίλιο του 2011. Η διακήρυξη του έργου δηµοσιεύτηκε
τον Ιούνιο του 2011 µε προθεσµία υποβολής προσφορών έως τα µέσα Οκτωβρίου 2011, η οποία παρατάθηκε
περαιτέρω για τον Ιανουάριο του 2012 οπότε και αποσφραγίστηκαν οι προσφορές. Υπήρξαν δύο προσφορές και
η διαδικασία ευρίσκεται τώρα στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης, παράλληλα δε, έχουν υπάρξει ασφαλιστικά
µέτρα από τον ένα έκ των προσφερόντων κατά των νοµιµοποιητικών στοιχείων του άλλου. Ο προϋπολογισµός
του έργου ανέρχεται σε €400 εκατ.
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29.∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια)

Έργο κατασκευής ΚΥΤ Αλιβερίου και διασυνδετική γραµµή µεταφοράς 400 kV
Το έργο αφορά στη διασύνδεση της νέας µονάδας του ΑΗΣ Αλιβερίου και ο προϋπολογισµός του ανέρχεται σε
€120 εκατ. Οι εργασίες ανέγερσης των ΚΥΤ συνεχίζονται και αναµένεται να ολοκληρωθούν προς το τέλος Ιουνίου
του 2012 ενώ η διασυνδετική γραµµή µεταφοράς 400 kV Αλιβέρι – Σύστηµα κατασκευάζεται από τον Οκτώβριο
του 2010. Το εναέριο τµήµα της ολοκληρώνεται προς το τέλος του Απριλίου του 2012, το δε υπόγειο τµήµα αναµένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουλίου του 2012 (το ένα κύκλωµα). Παράλληλα εκτελούνται εργασίες για την
αποµάστευση της ενέργειας της νέας µονάδας µέσω του συστήµατος 150 kV εάν τούτο καταστεί αναγκαίο.
30. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Το διαχείριση κινδύνων εστιάζεται στην αβεβαιότητα των χρηµατοοικονοµικών και µη χρηµατοοικονοµικών αγορών
και προσβλέπει στην ελαχιστοποίηση των δυσµενών αποτελεσµάτων στην χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρείας. Η
εταιρεία προσδιορίζει, αξιολογεί και εάν καταστεί αναγκαίο αντισταθµίζει τους κινδύνους που σχετίζονται µε τις
λειτουργικές της δραστηριότητές, ενώ σε περιοδική βάση ελέγχει και αναθεωρεί τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες
σε σχέση µε την διαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. Επίσης, δεν πραγµατοποιούνται συναλλαγές
κερδοσκοπικής φύσης.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Για τις εµπορικές απαιτήσεις η εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, δεδοµένου ότι επί του παρόντος έχει
συναλλαγές µε µία µόνο εταιρεία (ΛΑΓΗΕ). Στο µέλλον και εφόσον πραγµατοποιηθεί η ανάληψη των
δραστηριοτήτων διαχείρισης συστήµατος Μεταφοράς από το ΛΑΓΗΕ ο πιστωτικός κίνδυνος θα αµβλυνθεί
σηµαντικά, δεδοµένου ότι για τις δραστηριότητες αυτές η εταιρεία θα λειτουργεί ως διαµεσολαβητής (είσπραξη από
συµµετέχοντες προκειµένου να πραγµατοποιηθούν πληρωµές σε συµµετέχοντες). Ως εκ τούτου, προκειµένου η
εταιρεία να µειώσει τον πιστωτικό κίνδυνο θα εφαρµόσει πολιτικές πληρωµών οφειλών µετά από είσπραξη των
αντίστοιχων απαιτήσεων. Τέλος, η εταιρεία προτίθεται να εφαρµόσει στο ακέραιο τις προβλέψεις της ενεργειακής
νοµοθεσίας για παροχή εγγυήσεων από τους συµµετέχοντες.
Εύλογη Αξία
Τα ποσά που εµφανίζονται στους συνηµµένους ισολογισµούς για τα διαθέσιµα, τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και
τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογές τους αξίες λόγω της βραχυπρόθεσµης
λήξης τους. Οι λογιστικές αξίες του µακροπρόθεσµου δανεισµού προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους επειδή τα δάνεια αυτά είναι σε τοπικό νόµισµα και έντοκα µε κυµαινόµενο επιτόκιο.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται µε την ανάγκη για επαρκή χρηµατοδότηση για τη λειτουργία και ανάπτυξη της
εταιρείας. Η εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας µέσω της παρακολούθησης και προγραµµατισµού των
ταµιακών της ροών, και δρα κατάλληλα µέσω της εξασφάλισης επαρκών πιστωτικών ορίων, πιστώσεων και
ταµειακών διαθεσίµων, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την επιµήκυνση της µέσης διάρκειας ζωής του χρέους του και τη
διαφοροποίηση των πηγών χρηµατοδότησης.
Κίνδυνος επιτοκίου
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας αποτελούνται από µακροπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια. Η εταιρεία επί του
παρόντος δεν έχει πολιτική αντιστάθµισης κινδύνων επιτοκίου. Ο κύριος κίνδυνος που προκύπτει από τη διαχείριση
των δανειακών υποχρεώσεων εστιάζεται στα αποτελέσµατα και στις ταµειακές ροές, ως συνέπεια των µεταβολών
των επιτοκίων.
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση ευαισθησίας στα κέρδη προ φόρων από εύλογες πιθανές
µεταβολές επιτοκίων µε τις υπόλοιπες µεταβλητές σταθερές, µέσω της επίδρασης στον υφιστάµενο δανεισµό
κυµαινοµένου επιτοκίου:
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30.ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια)

2011
Εuro
Εuro

Αύξηση / Μείωση σε
µονάδες βάσης (%)

Επίδραση στα κέρδη προ φόρων

+15
-15

(700)
700

Κίνδυνος µεταβολής συναλλαγµατικών ισοτιµιών
Ο κίνδυνος από µεταβολή συναλλαγµατικών ισοτιµιών είναι ελάχιστος για την εταιρεία και συναρτάται κυρίως µε
τυχόν συµβάσεις προµήθειας υλικών ή εξοπλισµού των οποίων η πληρωµή είναι σε ξένο νόµισµα.
∆ιαµόρφωση δείκτη καθαρού χρέους
Η εταιρεία στοχεύει στη διατήρηση του δείκτη καθαρού χρέους στο καλύτερο δυνατό επίπεδο σε σχέση µε τον
Όµιλο που ανήκει καθώς και σε σχέση µε οµοειδείς εταιρείες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επί του παρόντος ο δείκτης
καθαρού χρέους ως προς ίδια κεφάλαια έχει ως εξής:
31/12/2011
421.592
93.319
(21.609)
493.302
853.289
57,8%

Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων δανείων
Μείον: χρηµατικά διαθέσιµα
Καθαρό χρέος
Ίδια κεφάλαια
∆είκτης καθαρού χρέους ως προς ίδια κεφάλαια

31/12/2010
-

31. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
2011
Ελάχιστα µελλοντικά µισθώµατα λειτουργικών
µισθώσεων που αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα

2.101

2010
-

Οι υπάρχουσες κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 δεσµεύσεις της εταιρείας για ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα ενοικίασης βάσει µη ακυρώσιµων συµβολαίων λειτουργικής µίσθωσης προσεγγίζουν σε αξία την αντίστοιχη δαπάνη µισθωµάτων της χρήσης, η οποία αναµένεται να µη µεταβληθεί σηµαντικά τα επόµενα έτη. Οι
πληρωµές για λειτουργικά µισθώµατα αντιπροσωπεύουν κυρίως ενοίκια πληρωτέα από την εταιρεία για χώρους
γραφείου, ενοίκια µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, επίπλων και λοιπού εξοπλισµού κλπ.
32. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα γεγονότα πλέον αυτών που ήδη γνωστοποιούνται στις ανωτέρω σηµειώσεις τα
οποία απαιτούν γνωστοποίηση ή προσαρµογή των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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33. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ∆ΠΧΑ
Ακολουθεί ανάλυση της επίδρασης της µετάβασης από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) στα ∆ιεθνή πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης (∆ΠΧΑ) στην κατάσταση οικονοµικής θέσης της 1 Ιανουαρίου 2010 και της
31 ∆εκεµβρίου 2010
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Σημ.
Πάγιο Ενεργητικό
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Έξοδα εγκατάστασης
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Χρεώστες διάφοροι
Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

ΕΛΠ

1
2

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Τακτικό αποθεµατικό
Καταθέσεις µετόχων
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

3

3

Προσαρμογές

ΔΠΧΑ

53
53

11
(53)
(42)

11
11

8.702
445
9.147
9.200

(42)

8.702
445
9.147
9.158

4.441
4.052
50
548
9.091

(50)
(42)
(92)

4.441
4.052
506
8.999

109
109
109
9.200

50
50
50
(42)

109
50
159
159
9.158

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Σημ.
Πάγιο Ενεργητικό
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Έξοδα εγκατάστασης
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Χρεώστες διάφοροι
Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

1
2

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Τακτικό αποθεµατικό
Καταθέσεις µετόχων
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

3

3
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ΕΛΠ

Προσαρμογές

ΔΠΧΑ

32
32

6
(32)
(26)

6
6

8.703
376
9.079
9.111

(26)

8.703
376
9.079
9.085

4.441
4.052
50
420
8.963

(50)
(26)
(76)

4.441
4.052
394
8.887

148
148
148
9.111

50
50
50
(26)

148
50
198
198
9.085
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Ακολουθεί ανάλυση της επίδρασης µετάβασης από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) στα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης (∆ΠΧΑ) στην κατάσταση αποτελεσµάτων για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και στην κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2010 και της 1 Ιανουαρίου 2010.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Σηµ.
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος πωληθέντων
Μικτά αποτελέσµατα
Έξοδα διοίκησης
Λειτουργικά Αποτελέσµατα
Άλλα έξοδα
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους

1

2

ΕΛΠ
(127)
(127)
(127)
(127)

Προσαρµογές
19
19
19
(4)
15

∆ΠΧΑ
(108)
(108)
(108)
(4)
(112)

Σηµειώσεις
1. Τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης στα ∆ΠΧΑ αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως κατά το
χρόνο πραγµατοποίησής τους
2. Η αναβαλλόµενη φορολογία δεν αποτελεί αντικείµενο στα ΕΛΠ σε αντίθεση µε τα ∆ΠΧΑ.
3. Ανακατάταξη καταθέσεων µετόχων στις υποχρεώσεις
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