ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 3089701000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 41268/01/Β/98/411)
ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 5, ΤΚ 117 43, ΑΘΗΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα ΔΛΠ)
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε
είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση διαδικτύου:
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:
Νόμιμος Ελεγκτής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου νόμιμου ελεγκτή:

www.deddie.gr
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Κωνσταντίνος Ευαγγελινός , Α.Μ.ΣΟΕΛ 13151
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση
Ταμειακά διαθέσιμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( Πρόεδρος Δ.Σ. )
ΟΚΤΑΠΟΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ( Διευθύνων Σύμβουλος )
ΜΙΣΔΑΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Μέλος Δ.Σ.)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Μέλος Δ.Σ.)
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Μέλος Δ.Σ.)
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (Μέλος Δ.Σ. έως 19/12/2018)
ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Μέλος Δ.Σ.)
ΣΠΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (Μέλος Δ.Σ.)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

31/12/2018
27.160
0
3.680
86.723
161.079
461.218
20
0
52.350
792.230

31/12/2017
30.031
0
5.178
90.731
146.905
715.619
18
0
27.092
1.015.574

1/1-31/12/2018

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

37.552
69.862
107.414
0

37.552
88.416
125.968
0

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

220.161

187.638

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

0
464.655

0
701.968

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

Λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Ζημιές (κέρδη) από αποτίμηση ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων
Ζημιές (κέρδη) από αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων
Απομείωση αξίας διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
Έσοδα συμμετοχών
(Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζημιές επενδύσεων
Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
Πληρωμή Φόρου Εισοδήματος
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Λοιπές Προσαρμογές

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πωληση
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

684.816
792.230

(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

889.606
1.015.574

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

1/1-31/12/2017

(14.078)

36.698

7.572
(1.722)
41

7.899
2.897
55

(13.187)
318
46.988
40.010

(6.727)
75
(2.371)
1.828

(14.456)
253.721

(5.669)
(218.936)

(236.375)

211.053

(1.246)
27.576

(590)
24.384

(3.244)

(2.918)

(2)
1.246

(2)
590

(2.000)

(2.330)

Επενδυτικές δραστηριότητες:
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01/01/2018 και 01/01/2017 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως μετά από φόρους
Διανεμηθέντα μερίσματα
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
(Αγορές) / Πωλήσεις ιδίων μετοχών
Λοιπές μεταβολές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2018 και 31/12/2017 αντίστοιχα)

1/1-31/12/2018
125.968
(9.465)
8.952
0
0
(137)
107.414

1/1-31/12/2017
89.663
36.278
0
0
0
27
125.968

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων
Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Κύκλος εργασιών
Μικτά Κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)

1/1-31/12/2018
890.524
31.763
(15.006)
(14.078)
(21.870)
12.405
(9.465)
(5,8239)

1/1-31/12/2017
895.976
84.989
36.183
36.698
26.923
9.355
36.278
7,1695

(7.434)

44.082

-

-

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Με την από 17/02/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από "ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΟΔΟΥ" σε
"ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
2. Με τον Ν. 4001/2011 ορίστηκε η εισφορά, από τη Μητρική εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. στην Εταιρεία "ΔΕΔΔΗΕ", του κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής
μαζί με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ A.E. και των συναφών με αυτά απαιτήσεων
και υποχρεώσεων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ως άνω Μονάδων με εξαίρεση τα ακίνητα και τα πάγια στοιχεία του Δικτύου Διανομής και του Δικτύου
των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εξοφλήσεις δανείων
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Πληρωμή τόκων & τραπεζικών εξόδων
Μερίσματα πληρωθέντα
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως

(318)

(75)

(318)
25.258
27.092

(75)
21.979
5.113

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

52.350

27.092

8. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε € 3.244 χιλ.ευρώ, ενώ κατά την προηγούμενη χρήση
ανήλθαν σε € 2.918 χιλ. ευρώ
9. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης,
που καταρτίζει η εταιρεία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, με έδρα την Ελλάδα, η οποία συμμετείχε στις 31/12/2018 με ποσοστό 100,0% .
10.Η μείωση των προβλέψεων ,όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών, κατά την 31.12.2018 αναλύεται ως εξής:
α) Λοιπές προβλέψεις
( 1.722 ) χιλ.ευρώ*
*Μείωση πρόβλεψης για εκκρεμοδικίες € 2.683 χιλ.

3. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2011.
4. Η Εταιρεία στο τέλος της χρήσης 2018 απασχολούσε 6.445 άτομα ως τακτικό προσωπικό (2017: 6.795) .
5. Η Εταιρεία κατά την 31/12/2018 δεν κατείχε ίδιες μετοχές.
6. Η Εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση είχε ποσά από λοιπά συνολικά έσοδα ύψους 23.064 χιλ.ευρώ.
7. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της
Εταιρείας στη λήξη της κλειόμενης χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24,
έχουν ως ακολούθως (ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ):
2.058.250
α) Έσοδα
1.702.416
β) Έξοδα
336.344
γ) Απαιτήσεις
65.739
δ) Υποχρεώσεις
477
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
9
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

*Αύξηση πρόβλεψης για βραδέως κινούμενα υλικά € 281 χιλ.
*Αύξηση πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις € 679 χιλ.
11. Τα βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το συνολικό αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία.
12. To E.B.I.T.D.A. ορίζεται ως Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις των
επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων και τα κέρδη/ζημιές παγίων στοιχείων).

Αθήνα, 11 Απριλίου 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΚΤΑΠΟΔΑΣ

Ο Γενικός Διευθυντής
Υποστηρικτικών Λειτουργιών

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΟΥΣΤΗΣ

Ο Διευθυντής Οικονομικών Λειτουργιών

ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΡΙΝΟΣ

