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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
 

 
24 Σεπτεμβρίου 2019 

 

 
Αποτελέσματα Α  ́εξαμήνου 2019 Ομίλου ΔΕΗ 

 
 
Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου *   

 

(σε € εκατ.) 
Α’ εξάμηνο 

2019 
Α’ εξάμηνο 

2018 (**) 
Δ (%) 

Κύκλος εργασιών (1) 2.305,2 2.211,2 4,3 

Λειτουργικές Δαπάνες (προσαρμοσμένες για  ΕΛΑΠΕ 

και πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού) (2) 
2.295,9 1.845,2 24,4 

EBITDA (προσαρμοσμένα για  ΕΛΑΠΕ και πρόβλεψη 

αποζημιώσεων προσωπικού) (3)=(1)-(2) 
9,3 366,0 (97,5) 

Περιθώριο EBITDA (4)=(3)/(1) 0,4% 16,6%   

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ)  (5) (99,3) 108,2   

Πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού  
(εφάπαξ επίπτωση) (6) 

  166,1   

EBITDA (7)=(3)-(5)-(6) 108,6 91,7 18,4 

Περιθώριο EBITDA (8)=(7)/(1) 4,7% 4,1%   

Αποσβέσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές 
δαπάνες και  κέρδη / (ζημίες)  από συνδεδεμένες 
εταιρείες (9) 

362,1 369,2 (1,9) 

Απομείωση αξίας λιγνιτικών θυγατρικών (10)  64,9 240,6   

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (προσαρμοσμένες για  

ΕΛΑΠΕ, πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού και 

απομείωση αξίας λιγνιτικών θυγατρικών) (11)=(3)-(9) 
(352,8) (3,2)  

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (12)=(7)-(9)-(10) (318,4) (518,1) (38,5) 

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (13) (274,8) (533,9) (48,5)  

 

(*) Συμπεριλαμβανομένων  των εταιρειών Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε. και Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.  

(**) Τα μεγέθη του α  ́εξαμήνου 2018 παρουσιάζονται αναμορφωμένα λόγω της υιοθέτησης από την Εταιρεία και τον 
Όμιλο του νέου προτύπου ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες». Η συνολική αρνητική επίπτωση της  
αναμόρφωσης στα Κέρδη προ φόρων ήταν € 17,9 εκατ.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ορισμούς δεικτών που περιλαμβάνονται στα παραπάνω 
μεγέθη, μπορείτε να ανατρέξετε στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2019 (Έκθεση Διοικητικού 
Συμβουλίου – Παράρτημα)  
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Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)   

 

(σε € εκατ.) 
Α’ εξάμηνο 

2019 
Α’ εξάμηνο 

2018 (*) 
Δ (%) 

Κύκλος εργασιών (1) 2.304,7 2.211,1 4,2 

Λειτουργικές Δαπάνες (προσαρμοσμένες για  ΕΛΑΠΕ 

και πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού) (2) 
2.261,2 1.807,6 25,1 

EBITDA (προσαρμοσμένα για ΕΛΑΠΕ και πρόβλεψη 

αποζημιώσεων προσωπικού) (3)=(1)-(2) 
43,5 403,5 (89,2) 

Περιθώριο EBITDA (4)=(3)/(1) 1,9% 18,2%   

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ  (5) (99,3) 108,2   

Πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού (6)   151,2   

EBITDA (7)=(3)-(5)-(6) 142,8 144,1 (0,9) 

Περιθώριο EBITDA (8)=(7)/(1) 6,2% 6,5%   

Αποσβέσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές 
δαπάνες και  κέρδη / (ζημίες)  από συνδεδεμένες 
εταιρείες (9) 

362,1 340,1 6,5 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (προσαρμοσμένες για  

ΕΛΑΠΕ και πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού) 

(10)=(3)-(9) 
(318,6) 63,4   

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (11)=(7)-(9) (219,3) (196,0) 11,9 

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (12) (189,3) (201,7) (6,1) 

 

(*) Τα μεγέθη του α  ́εξαμήνου 2018 παρουσιάζονται αναμορφωμένα λόγω της υιοθέτησης από την Εταιρεία και τον 
Όμιλο του νέου προτύπου ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες». Η συνολική αρνητική επίπτωση της  
αναμόρφωσης στα Κέρδη προ φόρων ήταν € 17,9 εκατ.  

 

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων  (EBITDA) του α  ́εξαμήνου του 2019 για το σύνολο του Ομίλου 
ενισχύθηκαν από την επιστροφή € 99,3 εκατ. έναντι του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ 
(ΕΛΑΠΕ). Χωρίς την επιστροφή αυτή το  EBITDA διαμορφώνεται σε € 9,3 εκατ. Αντίστοιχα και για  λόγους 
συγκρισιμότητας με το α’ εξάμηνο 2018, το EBITDA της αντίστοιχης περυσινής περιόδου  προσαρμόζεται με 
την χρέωση ύψους € 108,2 εκατ. για την κάλυψη του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ (η οποία καταργήθηκε από 
1.1.2019) και με την πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού € 166,1 εκατ. και διαμορφώνεται σε € 366 εκατ.  
 
Η σημαντική επιδείνωση του EBITDA οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες: 
  
- υψηλότερη δαπάνη για αγορές ενέργειας (κατά € 275,3 εκατ.) η οποία οφείλεται κυρίως στην αυξημένη 

Οριακή Τιμή Συστήματος, στο μεγαλύτερο όγκο αγορών ενέργειας, καθώς και στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ  
- μεγαλύτερη δαπάνη για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2 (κατά € 122 εκατ.) λόγω του 

υπερδιπλασιασμού της τιμής τους  
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- αυξημένη δαπάνη για φυσικό αέριο (κατά € 80,9 εκατ.) λόγω μεγαλύτερων ποσοτήτων αλλά και αύξησης 
της τιμής και 

- αυξημένη δαπάνη για υγρά καύσιμα (κατά € 30,3 εκατ.) λόγω υψηλότερων τιμών μαζούτ και diesel  
 
Αντίθετα, θετικά επέδρασαν η ανάκτηση μέρους της αυξημένης δαπάνης για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών 
CO2 μέσω της σχετικής ρήτρας σε πελάτες Μέσης και Υψηλής Τάσης, καθώς και η μείωση από 15% σε 10% 
της παρεχόμενης έκπτωσης συνέπειας προς τους πελάτες που εξοφλούν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους.  
 
Η Εταιρεία, προχώρησε σε επικαιροποίηση της αποτίμησης από ανεξάρτητο εκτιμητή της αξίας της 
συμμετοχής του Ομίλου και της Μητρικής στις δύο Θυγατρικές Εταιρείες, «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.» και 
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.» (Διακρατούμενα προς Πώληση στοιχεία), που δημιουργήθηκαν βάσει των 
προβλέψεων του Ν. 4533/2018. Σε συνέχεια της επικαιροποίησης αυτής,  στα αποτελέσματα του Ομίλου του 
α  ́ εξαμήνου 2019 ενσωματώθηκε πρόσθετη απομείωση ύψους € 64,9 εκατ.,  ώστε η καθαρή αξία της 
συμμετοχής του στις δύο θυγατρικές να εμφανίζεται στη χαμηλότερη μεταξύ της λογιστικής και της εύλογης 
αξίας τους. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα του α  ́ εξαμήνου 2018 είχε ενσωματωθεί για τον ίδιο 
λόγο  απομείωση ύψους € 240,6 εκατ. 
 
Τα αποτελέσματα προ φόρων του α  ́εξαμήνου 2019 διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 352,8 εκατ. έναντι ζημιών 
€ 3,2 εκατ. το  α’ εξάμηνο 2018 μετά από τις προσαρμογές για  χρέωση ΕΛΑΠΕ, πρόβλεψη αποζημιώσεων 
προσωπικού και απομείωση της αξίας των λιγνιτικών θυγατρικών.  
 
 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 
Έσοδα 
 
Ο κύκλος εργασιών, παρά τον μειωμένο όγκο πωλήσεων κατά 921 GWh (ή 4,6%) λόγω απώλειας μεριδίου 
αγοράς, αυξήθηκε το α’ εξάμηνο 2019 κατά € 94 εκατ. ή 4,3%, λόγω: 
- αύξησης της εγχώριας ζήτησης κατά 3,8% (1.032 GWh) συμβάλλοντας σε αυξημένες πωλήσεις στο 

υφιστάμενο πελατολόγιο.  
- μερικής ανάκτησης των δαπανών CO2 από τα τιμολόγια Μέσης και Υψηλής Τάσης, 
- μείωσης της έκπτωσης συνέπειας από 15% σε 10% επί της συνολικής αξίας χρέωσης προμήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας, με ισχύ από 1.4.2019.  
 

 
Λειτουργικές Δαπάνες  
 
Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το α  ́εξάμηνο του 2019, αυξήθηκαν σε € 2.295,9 εκατ. έναντι 
€ 1.845,2 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2018, καταγράφοντας αύξηση κατά € 450,7 εκατ. όπως αναλύεται παρακάτω.  
Στις προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες δεν έχουν συνυπολογισθεί οι προσαρμογές για το ΕΛΑΠΕ και η 
πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού για το α  ́εξάμηνο 2018.  
 
Λειτουργικά μεγέθη (παραγωγή – εισαγωγές)   
 
Το α  ́εξάμηνο του 2019 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 3,8% στις 28.446 GWh έναντι 
27.414 GWh το α  ́ εξάμηνο του 2018. Αντίστοιχα, η συνολική ζήτηση, στην οποία περιλαμβάνεται και η 
ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, παρουσίασε ανάλογη αύξηση κατά 3,7% το α  ́εξάμηνο του 2019. 
 
Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 77,1% από 83,2% το 
α  ́εξάμηνο του 2018, ενώ οι πωλήσεις της ΔΕΗ μειώθηκαν 4,6%. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο 
Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 73,9% τον Ιούνιο του 2019 από 80,4 % τον Ιούνιο του 2018, ενώ 
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το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 97,8 % στην Υψηλή Τάση, 48,9% στη Μέση Τάση και 78,4% 
στη Χαμηλή Τάση, έναντι 98,5 %, 61 % και 85 % τον Ιούνιο του 2018 αντίστοιχα. 
 
Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών 
Μελίτης και Μεγαλόπολης) κάλυψαν το 46,9% της συνολικής ζήτησης στη χώρα το α  ́εξάμηνο 2019 (43,4 % 
στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α  ́εξάμηνο του 2018 ήταν 53,8% (50,8 % στο 
Διασυνδεδεμένο Σύστημα). 
 
Η παραγωγή του Ομίλου ήταν μειωμένη κατά 9,6% στις 14.205 GWh έναντι 15.705 GWh πέρυσι  Συγκεκριμένα 
η παραγωγή: 
- από τις λιγνιτικές μονάδες μειώθηκε κατά 16,1%, ή κατά 1.106 GWh  
- από τις μονάδες φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 33,4%, ή κατά 861 GWh 
- από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς μειώθηκε κατά 45,8% ή κατά 1.386 GWh καθώς το α  ́εξάμηνο του 

2019 η εισροή υδάτων στους ταμιευτήρες ήταν πολύ χαμηλή. 
 
Οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, σε επίπεδο χώρας, ήταν αυξημένες κατά 24,7% ή κατά 1.325 GWh, εκ των 
οποίων 100 GWh από ΔΕΗ και 1.225 GWh από Τρίτους.   
Συμπερασματικά, η αύξηση της ζήτησης καλύφθηκε κατά προτεραιότητα  από ΑΠΕ, εισαγωγές και παραγωγή 
από φυσικό αέριο καθώς τόσο η υδροηλεκτρική όσο και η λιγνιτική παραγωγή ήταν μειωμένες σε σχέση με 
πέρυσι.  
 
 
Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος  

 
Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα τρίτων, CO2, αγορές ηλεκτρικής ενέργειας (χωρίς 
την χρέωση και την επιστροφή για τον ΕΛΑΠΕ) και το Ειδικό Τέλος Λιγνίτη αυξήθηκαν κατά € 494,1 εκατ. 
(42,3%) σε σχέση με το α  ́εξάμηνο του 2018.  

 
Συγκεκριμένα: 

 
- Η δαπάνη για υγρά καύσιμα αυξήθηκε κατά € 30,3 εκατ. (10,5%), από € 289,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2018 

σε € 319,7 εκατ. το α  ́εξάμηνο του 2019,  ουσιαστικά λόγω των αυξημένων τιμών τόσο του μαζούτ όσο και 
του diesel κατά 14,9% και 5,3%, αντίστοιχα.     

 
- Η δαπάνη για φυσικό αέριο, αυξήθηκε κατά 57,1% σε € 222,5 εκατ. έναντι € 141,6 εκατ.  τόσο λόγω της 

αύξησης της τιμής φυσικού αερίου κατά 21,8% όσο και λόγω της αυξημένης ηλεκτροπαραγωγής από 
φυσικό αέριο.  

 
- Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα (ηπειρωτική χώρα) και το Δίκτυο (μη διασυνδεδεμένα 

νησιά), μη συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης της χρέωσης για την κάλυψη του ελλείματος του ΕΛΑΠΕ 
αυξήθηκε κατά € 275,3 εκατ. λόγω της αύξησης της Οριακής Τιμής Συστήματος από € 52,8 /MWh σε 
€ 66,7/MWh (επιβάρυνση κατά € 131 εκατ.), του μεγαλύτερου όγκου αγορών ενέργειας (επιβάρυνση κατά 
€ 52,1 εκατ.), και των δημοπρασιών ΝΟΜΕ. Συγκεκριμένα, η επιβάρυνση από τις δημοπρασίες ηλεκτρικής 
ενέργειας «ΝΟΜΕ» ήταν αυξημένη κατά € 70,1 εκατ. (€ 119,9 εκατ. έναντι € 49,8 εκατ.), ενώ είναι 
χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια του α  ́εξαμήνου 2019, σε αρκετές περιπτώσεις, οι ποσότητες «ΝΟΜΕ» 
υπερέβαιναν το αντίστοιχο άθροισμα λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής, αντιπροσωπεύοντας το 
95% της παραπάνω παραγωγής. 

 
- Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε σε € 251,1 εκατ. το α΄εξάμηνο 2019 από € 129,1 εκατ. 

το α΄εξάμηνο 2018, λόγω της αύξησης της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από € 9,69/τόνο σε 
€ 20,38/τόνο, παρά τις μειωμένες εκπομπές (από 13,3 εκατ. τόνους σε 12,3 εκατ. τόνους). Σημειώνεται ότι 
για το α  ́εξάμηνο 2019, λόγω προαγορών, η μέση τιμή δικαιωμάτων εκπομπών CO2 συγκρατήθηκε σε 
χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την μέση τιμή spot  (€ 23,78 /τόνο). 
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Δαπάνες Μισθοδοσίας   
 
Η δαπάνη μισθοδοσίας συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, μειώθηκε κατά € 21 
εκατ. σε € 419,3 εκατ. το 2019 από € 440,3 εκατ. το 2018. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε αποχωρήσεις 
τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.   
 

 

Προβλέψεις 
 
Το α  ́εξάμηνο του 2019 καταγράφηκε αντιστροφή των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ύψους 
€ 17,8 εκατ. έναντι αντίστοιχης αντιστροφής πέρυσι ύψους € 80,1 εκατ.  
  
Οι προβλέψεις για εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά μειώθηκαν σε € 12 εκατ. έναντι € 42,6 εκατ. 
πέρυσι κυρίως λόγω του ότι το α  ́εξάμηνο 2018 η πρόβλεψη για εκκρεμοδικίες επιβαρύνθηκε από περίπου 
€ 30 εκατ. για τόκους υπερημερίας προς τον ΑΔΜΗΕ.  
 
 
Χρηματοοικονομικές Δαπάνες  

 
Το α  ́ εξάμηνο 2019 οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες, αυξήθηκαν κατά € 10,9 εκατ. και 
διαμορφώθηκαν σε € 47,2 εκατ. έναντι € 36,3 εκατ. το α  ́ εξάμηνο 2018, κυρίως λόγω της μείωσης των 
πιστωτικών τόκων από ληξιπρόθεσμες οφειλές πελατών. Αντίθετα, οι χρηματοοικονομικές δαπάνες 
κατέγραψαν μείωση κατά € 8,4 εκατ., παρά την αύξηση του συνολικού δανεισμού (από € 4.106,6 εκατ. στις 
30.6.2018 σε € 4.229,4 εκατ. στις 30.6.2019.),  λόγω σύναψης νέων δανείων με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά 
επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Black Sea Trade & Development Bank.  
 
 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ     
 
Οι συνολικές επενδύσεις το α  ́εξάμηνο 2019 ανήλθαν σε € 378 εκατ. έναντι € 340,6 εκατ. το α  ́εξάμηνο 2018.  
 
Η σύνθεση των κύριων επενδύσεων σε εκατ. ευρώ έχει ως εξής : 
 

(σε € εκατ.) 
Α  ́εξάμηνο 

2019 
Α  ́εξάμηνο 

2018 
Δ (%) 

Ορυχεία 64,4 27,4 135 

Παραγωγή 228,1 214,9 6,1 

ΑΠΕ 11,1 20,7 (46,4) 

Δίκτυα Διανομής   72,1 76,0 (5,1) 

 

ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΕΟΣ 

Το καθαρό χρέος στις 30.6.2019 ήταν € 3.894,7 εκατ., αυξημένο κατά € 202,3 εκατ. σε σχέση με την 
31.12.2018. Η ΔΕΗ εξετάζει τις πιθανές εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές 
κεφαλαίου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. 
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Εξέλιξη Καθαρού Χρέους 

(*)  Στον υπολογισμό του καθαρού χρέους, αφαιρούνται οι δεσμευμένες καταθέσεις που σχετίζονται με τον δανεισμό. 

 
 
  

 (σε € εκατ.) 30.6.2019 31.12.2018 30.6.2018 

Συνολικό Χρέος (1) 4.229,4 4.023,7 4.106,6 

Χρηματικά διαθέσιμα (συμπεριλαμβανομένων των 

λιγνιτικών εταιρειών) / Δεσμευμένες  Καταθέσεις (*) / 

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (2)  

334,7 331,3 427,1 

Καθαρό Χρέος (3) = (1) - (2) 3.894,7 3.692,4 3.679,5 
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Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 

ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γιώργος Στάσσης δήλωσε: 

«Στα αποτελέσματα του Α εξαμήνου 2019 αποτυπώνεται η σημαντική αρνητική επίδραση στη 
λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) από τις αυξημένες ποσότητες δημοπρασιών NOMΕ και την 
αύξηση των τιμών καυσίμων, Οριακής Τιμής Συστήματος και δικαιωμάτων CO2, που είχαν ήδη 
επηρεάσει τα αποτελέσματα του Β εξαμήνου 2018 και σε συνδυασμό με τη μη λήψη μέτρων, είχαν 
οδηγήσει σε ουσιώδη αβεβαιότητα για τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας, όπως 
επισημάνθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές κατά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών 
Καταστάσεων του 2018. 
 
Για την αποκατάσταση της λειτουργικής κερδοφορίας και των ταμειακών ροών προχωρήσαμε 
άμεσα σε τιμολογιακές αναπροσαρμογές αξιοποιώντας την μείωση του ΦΠΑ και του ΕΤΜΕΑΡ 
προκειμένου η επίπτωση στον καταναλωτή να είναι η ελάχιστη δυνατή ενώ παράλληλα 
ενσωματώσαμε και στα τιμολόγια Χαμηλής Τάσης μηχανισμό αναπροσαρμογής για μεταβολές 
στην τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών CO2. Οι δράσεις αυτές αναμένεται να επιφέρουν σημαντική 
βελτίωση στην λειτουργική κερδοφορία με αποτέλεσμα την άρση της ουσιώδους αβεβαιότητας που 
υφίστατο την 31.12.2018. Επιπρόσθετα, η αναμενόμενη είσπραξη τον Ιανουάριο του 2020 των 
ΥΚΩ παρελθόντων ετών ύψους € 200 εκατ. περίπου θα ενισχύσει την ρευστότητα της Εταιρείας.  

Σε συνέχεια των άμεσων αυτών μέτρων ενίσχυσης της κερδοφορίας και της ρευστότητας, 
προχωρούμε στον σχεδιασμό διαρθρωτικών δράσεων μετασχηματισμού της Εταιρείας έτσι ώστε 
σταδιακά να επανέλθει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά εντός της επόμενης τριετίας. Στο πλαίσιο 
αυτό, έχουμε ξεκινήσει την κατάρτιση νέου Business Plan το οποίο αναμένεται να έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους και στο οποίο θα ενσωματώνονται οι παρακάτω στρατηγικές 
προτεραιότητες: 

 Ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και απογαλακτισμός της ΔΕΗ από τον στενό 
εναγκαλισμό των διαδικασιών του Δημοσίου προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει επί 
ίσοις όροις με τον ανταγωνισμό. 

 Επιτάχυνση της απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων και προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ 
προκειμένου ο Όμιλος να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά αυτή τα επόμενα χρόνια. 

 Εκσυγχρονισμός Εμπορίας με νέα εμπορική πολιτική και προϊόντα, όχι μόνο οριζόντια αλλά 
στοχευμένα. 

 Ψηφιακός μετασχηματισμός όλου του Ομίλου στην παραγωγή, τα δίκτυα, την εμπορία». 
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Βασικά οικονομικά μεγέθη Μητρικής (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)   

 

(σε € εκατ.) 
Α’ εξάμηνο 

2019 
Α’ εξάμηνο 

2018 (*) 
Δ (%) 

Κύκλος εργασιών (1) 2.215,8 2.141,3 3,5 

Λειτουργικές Δαπάνες (προσαρμοσμένες για  ΕΛΑΠΕ 

και πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού) (2) 
2.197,6 1.761,8 24,7 

EBITDA (προσαρμοσμένα για ΕΛΑΠΕ και πρόβλεψη 

αποζημιώσεων προσωπικού) (3)=(1)-(2) 
18,2 379,5 (95,2) 

Περιθώριο EBITDA (4)=(3)/(1) 0,8% 17,7%   

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ  (5) (99,3) 108,2   

Πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού (6)   88,4   

EBITDA (7)=(3)-(5)-(6) 117,5 182,9 (35,8) 

Περιθώριο EBITDA (8)=(7)/(1) 5,3% 8,5%   

Αποσβέσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές 
δαπάνες και  κέρδη / (ζημίες)  από συνδεδεμένες 
εταιρείες (9) 

353,7 337,5 4,8 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (προσαρμοσμένες για 

ΕΛΑΠΕ και πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού) 

(10)=(3)-(9) 
(335,5) 42,0   

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (11)=(7)-(9) (236,2) (154,6) 52,8 

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (12) (204,0) (162,8)   25,3 

 

(*) Τα μεγέθη του α  ́εξαμήνου 2018 παρουσιάζονται αναμορφωμένα λόγω της υιοθέτησης από την Εταιρεία και τον 
Όμιλο του νέου προτύπου ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες». Η συνολική αρνητική επίπτωση της  
αναμόρφωσης στα Κέρδη προ φόρων ήταν € 17,9 εκατ.  
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Οικονομικά Αποτελέσματα ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  
(Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) 

 

(σε € εκατ.) 
Α’ εξάμηνο 

2019 
Α’ εξάμηνο 

2018(*)  
Δ (%) 

Κύκλος εργασιών (1) 377,2 367,7 2,6 

Λειτουργικές Δαπάνες  
(προσαρμοσμένες για πρόβλεψη αποζημιώσεων 

προσωπικού) (2) 
352,4 346,4 1,7 

EBITDA (προσαρμοσμένα για πρόβλεψη 

αποζημιώσεων προσωπικού) (3)=(1)-(2) 
24,8 21,3 16,4 

Περιθώριο EBITDA (4)=(3)/(1) 6,6% 5,8%  

Πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού (5)  62,7  

EBITDA (6)=(3)-(5) 24,8 (41,4)  

Περιθώριο EBITDA (7)=(6)/(1) 6,6% (11,3%)  

Αποσβέσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές 
δαπάνες και  κέρδη / (ζημίες)  από συνδεδεμένες 
εταιρείες (8) 

11,5 3 283,3 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (προσαρμοσμένες για 

πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού) (9)=(3)-(8) 
13,3 18,3 (27,3) 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (10)=(6)-(8) 13,3 (44,4)  

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (11) 8,8 (30,9)  

 

(*) Για λόγους συγκρισιμότητας έχουν γίνει ανακατατάξεις στα μεγέθη του α  ́εξαμήνου 2018, χωρίς να έχει επηρεαστεί το 
αποτέλεσμα.  

 

Οικονομικά Αποτελέσματα ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 
 

(σε € εκατ.) 
Α’ εξάμηνο 

2019 
Α’ εξάμηνο 

2018  
Δ (%) 

Κύκλος εργασιών (1) 12,2 11,9 2,5 

Λειτουργικές Δαπάνες (2) 4,1 9,6 (57,3) 

EBITDA (3)=(1)-(2) 8,1 2,3 252,2 

Περιθώριο EBITDA (4)=(3)/(1) 66,4% 19,3%   

Αποσβέσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές 
δαπάνες και  κέρδη / (ζημίες)  από συνδεδεμένες 
εταιρείες (5) 

0,7 (0,7)  

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (6)=(3)-(5) 7,4 3,0 146,7 

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (7) 6,1 1,0 510 

 
 
 



[10] 

 

 
Οικονομικά Αποτελέσματα ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. 

 

(σε € εκατ.) 
Α’ εξάμηνο 

2019 
Α’ εξάμηνο 

2018  
Δ (%) 

Κύκλος εργασιών (1) 39,7 30,4 30,6 

Λειτουργικές Δαπάνες (προσαρμοσμένες για  

πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού) (2) 
52,2 42,1 24,0 

EBITDA (προσαρμοσμένα για  πρόβλεψη 

αποζημιώσεων προσωπικού) (3)=(1)-(2) 
(12,5) (11,7) 6,8 

Περιθώριο EBITDA (4)=(3)/(1) (31,5%) (38,5%)   

Πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού (5)   2,3   

EBITDA (6)=(3)-(5) (12,5) (14,0) (10,7) 

Περιθώριο EBITDA (7)=(6)/(1) (31,5%) (46,1%)   

Αποσβέσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές 
δαπάνες και  κέρδη / (ζημίες)  από συνδεδεμένες 
εταιρείες (8) 

10,2 10,5 (2,9) 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (προσαρμοσμένες για  

πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού) (9)=(3)-(8) 
(22,7) (22,2) 2,3 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (10)=(6)-(8) (22,7) (24,5) (7,3) 

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (11) (20,4) (26,0) (21,5) 

 
 

Οικονομικά Αποτελέσματα ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. 
 

(σε € εκατ.) 
Α’ εξάμηνο 

2019 
Α’ εξάμηνο 

2018  
Δ (%) 

Κύκλος εργασιών (1) 81,9 37,1 120,8 

Λειτουργικές Δαπάνες (προσαρμοσμένες για  

πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού) (2) 
110,6 62,8 76,1 

EBITDA (προσαρμοσμένα για  πρόβλεψη 

αποζημιώσεων προσωπικού) (3)=(1)-(2) 
(28,7) (25,7) 11,7 

Περιθώριο EBITDA (4)=(3)/(1) (35,0%) (69,3%)   

Πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού (5)   12,7   

EBITDA (6)=(3)-(5) (28,7) (38,4) (25,3) 

Περιθώριο EBITDA (7)=(6)/(1) (35,0%) (103,5%)   

Αποσβέσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές 
δαπάνες και  κέρδη / (ζημίες)  από συνδεδεμένες 
εταιρείες (8) 

18,6 18,5 0,5 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (προσαρμοσμένες για  

πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού) (9)=(3)-(8) 
(47,3) (44,2) 7,0 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (10)=(6)-(8) (47,3) (56,9) (16,9) 

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (11) (45,6) (60,3)   (24,4) 
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Α' Εξάμηνο 2019

Ελεγμένα

Α' Εξάμηνο 2018

Ελεγμένα & 

Αναμορφωμένα (*)

Δ%

Α' Εξάμηνο 2019 

από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Ελεγμένα

Α' Εξάμηνο 2018 

από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Ελεγμένα & 

Αναμορφωμένα (*)

Δ%

Κύκλος Εργασιών 2.305,2 2.211,2 4,3% 2.215,8 2.141,3 3,5%

- Έσοδα από Πωλήσεις Η/Ε 2.059,5 2.025,8 1,7% 2.048,2 2.011,7 1,8%

- Έσοδα από Πωλήσεις Η/Ε θερμικών μονάδων στα Μ.Δ.Ν 80,4 15,2 428,9% 80,4 43,0 87,0%

- Έσοδα από συμμετοχές χρηστών δικτύου ηλεκτροδότησης 43,3 42,2 2,6% 43,2 42,3 2,1%

- Τέλη χρήσης δικτύων και ΥΚΩ από Τρίτους 92,9 73,2 26,9% 16,0 19,9 -19,6%

- Λοιπά έσοδα 29,1 54,8 -46,9% 28,0 24,4 14,8%

Λειτουργικές Δαπάνες (προ αποσβέσεων) 2.196,6 2.119,5 3,6% 2.098,3 1.958,4 7,1%

- Συνολική Δαπάνη  Μισθοδοσίας 387,5 556,9 -30,4% 227,1 317,6 -28,5%

- Δαπάνη  Μισθοδοσίας 387,5 390,8 -0,8% 227,1 229,2 -0,9%

- Εφάπαξ επίπτωση από πρόβλεψη αποζημιώσεων 

προσωπικού
0,0 166,1 -100,0% 0,0 88,4 -100,0%

- Στερεά καύσιμα τρίτων 20,2 20,9 -3,3% 2,9 3,5 -17,1%

- Συνολική δαπάνη καυσίμων     542,2 431,0 25,8% 534,2 424,5 25,8%

- Υγρά καύσιμα 319,7 289,4 10,5% 311,7 282,9 10,2%

- Φυσικό Αέριο 222,5 141,6 57,1% 222,5 141,6 57,1%

- Δαπάνη δικαιωμάτων εκπομπών CO2  251,1 129,1 94,5% 182,1 107,2 69,9%

- Ειδικό Τέλος Λιγνίτη 0,0 13,7 -100,0% 0,0 10,9 -100,0%

- Δαπάνη Αγορών Ενέργειας 849,7 574,4 47,9% 966,9 638,8 51,4%

- Αγορές από το Σύστημα και το Δίκτυο 564,6 393,8 43,4% 691,4 470,0 47,1%

- Εισαγωγές 38,2 28,4 34,5% 62,5 49,0 27,6%

- Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημείωσης Ευελιξίας 7,4 0,0 7,3 0,0

- Ζημίες Παραγωγής από την πώληση προϊόντων ΝΟΜΕ 119,9 49,8 140,8% 119,9 45,7 162,4%

- Ισοσκελισμός εκκαθάρισης και λοιπές δαπάνες 19,9 17,7 12,4% 19,9 17,7 12,4%

- Διαφορική δαπάνη για αγορά ενέργειας ΑΠΕ 36,9 32,1 15,0% 36,8 32,1 14,6%

- Λοιπά 62,8 52,6 19,4% 29,1 24,3 19,8%

- Κάλυψη ελλείμματος Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ -99,3 108,2 -191,8% -99,3 108,2 -191,8%

- Δαπάνη χρήσεως Συστήματος Μεταφοράς 78,5 81,7 -3,9% 78,5 81,7 -3,9%

- Δαπάνη χρήσεως Δικτύου Διανομής 0,0 0,0 139,0 159,4 -12,8%

-  Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -17,8 -80,1 -77,8% -17,8 -80,1 -77,8%

-  Προβλέψεις για κινδύνους 7,4 35,9 -79,4% 9,5 33,2 -71,4%

-  Προβλέψεις απομείωσης αξίας υλικών 4,6 6,7 -31,3% 4,3 6,9 -37,7%

-  Λοιπές Προβλέψεις -5,5 28,3 -119,4% -5,5 27,1 -120,3%

- Φόροι –Τέλη 15,3 17,7 -13,6% 10,7 15,6 -31,4%

- Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα  162,7 195,1 -16,6% 65,7 103,9 -36,8%

Αποτελέσματα Περιόδου (σε εκατ. Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Κέρδη προ τόκων, φόρων αποσβέσεων (EBITDA) 108,6 91,7 18,4% 117,5 182,9 -35,8%

Περιθώριο EBITDA (%) 4,7% 4,1% 5,3% 8,5%

Αποσβέσεις και απομείωση παγίων 316,3 336,2 -5,9% 307,2 300,8 2,1%

Aπομείωση αξίας λιγνιτικών θυγατρικών 64,9 240,6 -73,0% 0,0 0,0

Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημίες) (ΕΒΙΤ) -272,6 -485,1 -43,8% -189,7 -117,9 60,9%

Περιθώριο ΕΒΙΤ (%) -11,8% -21,9% -8,6% -5,5%

Συνολικές καθαρές Χρηματοοικονομικές Δαπάνες 47,8 35,2 35,8% 46,5 36,7 26,7%

- Καθαρά  Χρηματ/μικά Έξοδα 47,2 36,3 30,0% 45,9 37,7 21,8%

- (Κέρδη)/Ζημίες Συν/κών Διαφορών 0,6 -1,1 -154,5% 0,6 -1,0 -160,0%

Κέρδη/(Ζημίες) από συνδεδεμένες εταιρείες 2,0 2,2 -9,1% 0,0 0,0

Κέρδη προ φόρων/(Ζημίες) -318,4 -518,1 -38,5% -236,2 -154,6 52,8%

Καθαρά κέρδη/(Ζημίες) -274,8 -533,9 -48,5% -204,0 -162,8 25,3%

Αριθμός μετοχών (σε εκατ.) 232,0 232,0 0,0% 232,0 232,0 0,0%

Κέρδη/(Ζημίες) ανά μετοχή (σε Ευρώ) -1,18 -2,30 -48,7% -0,88 -0,70 25,7%

Α' Εξάμηνο 2019

Ελεγμένα

Α' Εξάμηνο 2018

Ελεγμένα & 

Αναμορφωμένα (*)

Δ%
Α' Εξάμηνο 2019

Ελεγμένα

Α' Εξάμηνο 2018

Ελεγμένα & 

Αναμορφωμένα (*)

Δ%

Σύνολο  Ενεργητικού 14.271,2 14.220,6 0,4% 13.569,8 13.489,1 0,6%

Καθαρό χρέος 3.894,7 3.679,5 5,8% 3.960,8 3.836,8 3,2%

Συνολική Καθαρή θέση 3.668,9 4.263,5 -13,9% 3.533,2 4.161,2 -15,1%

Επενδύσεις 378,0 340,6 11,0% 360,7 313,2 15,2%

ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(*) Τα μεγέθη του α΄ εξαμήνου 2018 παρουσιάζονται αναμορφωμένα λόγω της υιοθέτησης από την Εταιρεία και τον Όμιλο του νέου προτύπου ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από 

συμβάσεις με πελάτες». Η συνολική αρνητική επίπτωση της  αναμόρφωσης στα Κέρδη προ φόρων ήταν € 17,9 εκατ. 

Κύρια στοιχεία Ισολογισμού και Επενδύσεις (σε εκατ. Ευρώ)

 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ορισμούς δεικτών που περιλαμβάνονται στα παραπάνω 
μεγέθη, μπορείτε να ανατρέξετε στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2019 (Έκθεση Διοικητικού 
Συμβουλίου – Παράρτημα)  

 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στους: 

- κ. Ιωάννη Σαραϊντάρη, Διευθυντή Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων και Χρηματοδότησης,  
τηλ. 210 5293048, e-mail: J.Saraintaris@dei.com.gr,   

- κ. Ιωάννη Στέφο, Διευθυντή Κλάδου Δανείων και Αγορών,  
τηλ. 210 5292153, e-mail: I.Stefos@dei.com.gr, και 

- κ. Εμμανουήλ Χατζάκη, Προϊστάμενου Τομέα Σχέσεων με Αγορές,  
τηλ. 210 5235832, e-mail: e.hatzakis@dei.com.gr.  

 
Τα οικονομικά στοιχεία και οι πληροφορίες επί των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και οι Οικονομικές 
Καταστάσεις για το α  ́ εξάμηνο 2019, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, θα αναρτηθούν στο 
διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.dei.gr) μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 
24 Σεπτεμβρίου 2019. 
 


