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                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Αποτελέσματα 2017 Ομίλου ΔΕΗ 
 

Βασικά οικονομικά μεγέθη Ομίλου συμπεριλαμβανομένης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έως 15.6.2017 

 
  2017 

  2016 Αναμορφωμένα 

(*) 
Δ (%) 

Κύκλος εργασιών (1) € 4.967.4 εκατ. € 5.165,9 εκατ. -3,8% 

Λειτουργικές δαπάνες προ φόρων, αποσβέσεων, 
συνολικών καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών και 
κερδών από συνδεδεμένες εταιρείες (2) 

€ 4.080,1 εκατ. € 4.203,2 εκατ. -2,9% 

EBITDA (3)=(1)-(2) € 887,3 εκατ. € 962,7 εκατ. -7,8% 

Περιθώριο EBITDA (4)=(3)/(1) 17,9% 18,6%  

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

€ 789,1 εκατ.  € 894,6 εκατ. -11,8% 

Κέρδος από την πώληση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (6) (**) € 172,2 εκατ. -  

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (7)=(3)-(5)+(6) € 270,4 εκατ.  € 68,1 εκατ. 297,1% 

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους € 237,7 εκατ. € 56,1 εκατ. 323,7% 

  
Βασικά οικονομικά μεγέθη Ομίλου μη  συμπεριλαμβανομένης της  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  

 
 2017 

2016 
Αναμορφωμένα (*) 

Δ (%) 

Κύκλος εργασιών (1) € 4.943,9 εκατ. € 5.130,1 εκατ.  -3,6% 

Λειτουργικές δαπάνες προ φόρων, αποσβέσεων, 
συνολικών καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών και 
κερδών από συνδεδεμένες εταιρείες (2) 

€ 4.139,2 εκατ. € 4.318,8 εκατ. -4,2% 

EBITDA (3)=(1)-(2) € 804,7  εκατ. € 811,3  εκατ. -0,8% 

Περιθώριο EBITDA (4)=(3)/(1) 16,3% 15,8%  

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

€ 744,2 εκατ. € 778,8 εκατ. -4,4% 

Έσοδα από την επιστροφή κεφαλαίου από την ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε. (6) 

- € 92,9 εκατ.  
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Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (8)=(3)-(5)+(6)+(7) € 60,5 εκατ. € 125,4 εκατ. -51,8% 

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους € 88,7  εκατ. € 170,2 εκατ. -47,9% 

 
(*) Τα μεγέθη του 2016 αναμορφώθηκαν λόγω: α) της επανεκτίμησης της «καταναλωθείσας και μη 

τιμολογηθείσας ενέργειας» και β) του επανυπολογισμού του αναβαλλόμενου φόρου επί του μειωμένου 
τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στους συνταξιούχους Ομίλου ΔΕΗ. Η συνολική αρνητική 
επίπτωση των αναμορφώσεων αυτών στα Κέρδη μετά φόρων του 2016 ήταν      € 11,4 εκατ. Επίσης, τα 
μεγέθη του 2015 αναμορφώθηκαν λόγω της επανεκτίμησης της «καταναλωθείσας και μη τιμολογηθείσας 
ενέργειας» με αρνητική επίπτωση € 143,4  εκατ. στα Κέρδη μετά φόρων του 2015. Οι αναμορφώσεις αυτές 
τόσο για το 2015 όσο και για το 2016, δεν είχαν ταμειακή διάσταση, ενώ και για τις δύο αυτές χρήσεις δεν 
διανεμήθηκε μέρισμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Ετήσια Οικονομική 
Έκθεση 2017 (Σημείωση 36).  

(**) Το υπόψη μέγεθος δεν σχετίζεται με το ταμειακό όφελος της ΔΕΗ από την πώληση του 49% του ΑΔΜΗΕ 
(24% στην State Grid και 25% στο Ελληνικό Δημόσιο). 

 
 
Ακολουθεί ο σχολιασμός των οικονομικών και λειτουργικών μεγεθών του Ομίλου μη  συμπεριλαμβανομένης 
της  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.: 
 
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2017 διαμορφώθηκαν στα € 804,7 εκατ.  Η θετική 
επίπτωση από την μείωση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών κατά € 400 εκατ. περίπου 
και από την αναγνώριση εσόδου € 359,8 εκατ. που αφορά ΥΚΩ για τα έτη 2012-2016 αντισταθμίστηκε κυρίως 
από παράγοντες όπως η απώλεια μεριδίου αγοράς πελατών καθώς και τα πρόσθετα κόστη για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης του Δεκεμβρίου 2016 – Ιανουαρίου 2017 (€ 70 εκατ.), τη χρέωση 
προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ-ΕΛΑΠΕ (€ 325,2 εκατ.), την καθαρή επιβάρυνση από τις 
δημοπρασίες «ΝΟΜΕ» (€ 92,1 εκατ.) και την αύξηση της μοναδιαίας χρέωσης του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο diesel (€ 34,9 εκατ.). Επιπρόσθετα, αρνητική επίπτωση είχε η αύξηση των τιμών του 
μαζούτ, του diesel και του φυσικού αερίου. 
 
Σε επίπεδο προ φόρων, τα αποτελέσματα του 2017 διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 60,5 εκατ. 
(συμπεριλαμβανομένων των ΥΚΩ 2012-2016) έναντι κερδών € 125,4 εκατ. το 2016 (συμπεριλαμβανομένης 
της επιστροφής κεφαλαίου από τον ΑΔΜΗΕ καθαρού ποσού € 92,9 εκατ.) 
Σημειώνεται ότι σε ταμειακή βάση το ποσό των ΥΚΩ εισπράχθηκε στο α  ́τρίμηνο του 2018. 
  
 
Έσοδα  

 
Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε το 2017 κατά € 186,2 εκατ. ή 3,6% και διαμορφώθηκε σε € 4.943,9 εκατ. έναντι 
€ 5.130,1 εκατ. το 2016, κυρίως λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς. 
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Αναλυτικότερα: 
 

 Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές της χώρας, αυξήθηκε κατά 1,5% το 2017 στις  
57.845 GWh έναντι  56.972 GWh το 2016.     
Η συνολική ζήτηση, στην οποία περιλαμβάνεται η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, 
αυξήθηκε κατά 2,7% στο σύνολο του έτους, εξαιτίας των αυξημένων εξαγωγών από Τρίτους μέσω των 
Βορείων Διασυνδέσεων, ειδικά κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2017, λόγω ελκυστικών τιμών ηλεκτρικής 
ενέργειας στις αγορές των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης,  καθώς επίσης  και λόγω της 
δυνατότητας εξαγωγής μέρους των αποκτηθέντων από τους Τρίτους ποσοτήτων ενέργειας σε ελκυστικές 
τιμές μέσω «ΝΟΜΕ».  
Οι πωλήσεις της ΔΕΗ μειώθηκαν το 2017 λόγω της μείωσης του μέσου μεριδίου της στην αγορά 
προμήθειας. Συγκεκριμένα, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας 
μειώθηκε σε 86,7% το 2017 από 91,8% το 2016.  
Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 85,4% τον Δεκέμβριο 
του 2017 από 89,8% τον Δεκέμβριο του 2016, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 97,3% 
στην Υψηλή Τάση, 71,5% στη Μέση Τάση και 88,5% στη Χαμηλή Τάση, έναντι  98,6%, 77,1% και 93,1% τον 
Δεκέμβριο του 2016 αντίστοιχα.  
 

 Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 56,7% της συνολικής ζήτησης το 
2017 (53,7% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2016  ήταν 54,5% (51,4% στο 
Διασυνδεδεμένο Σύστημα). Το μερίδιο παραγωγής της ΔΕΗ ως ποσοστό του συνολικού φορτίου στο 
Διασυνδεδεμένο Σύστημα το 2017 ήταν 50,2% έναντι 47,6% το 2016.    
 

 Συγκεκριμένα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ παρουσίασε αύξηση κατά 2.329 GWh (7,7%), η 
οποία προήλθε από αυξημένη ηλεκτροπαραγωγή μονάδων φυσικού αερίου κατά 36,6% (2.053 GWh), 
καθώς και μονάδων λιγνίτη κατά 10% (1.489 GWh). 
Αντίθετα, η υδροηλεκτρική παραγωγή μειώθηκε κατά 28,6% (1.387 GWh), καθώς λόγω της 
υπερεκμετάλλευσης των Υδροηλεκτρικών Σταθμών  κατά τον Ιανουάριο του 2017 υπήρξε μεγάλη μείωση 
υδατικών αποθεμάτων στους Ταμιευτήρες, τα οποία δεν μπόρεσαν να αναπληρωθούν εξαιτίας των 
εξαιρετικά χαμηλών υδατικών εισροών κατά τους υπόλοιπους μήνες του 2017. Η κατάσταση έχει 
αντιστραφεί το πρώτο τετράμηνο του 2018, παρέχοντας ασφαλείς ενδείξεις για αύξηση της 
υδροηλεκτρικής παραγωγής το 2018.  
Οι ανωτέρω εξελίξεις στο μείγμα παραγωγής συνετέλεσαν στην συνολική αύξηση των δαπανών 
ενεργειακού ισοζυγίου κατά 32,9% σε σχέση με το 2016. 

 
 
Λειτουργικές Δαπάνες  
 
Η μείωση των προ αποσβέσεων λειτουργικών δαπανών ήταν σημαντική και διαμορφώθηκε σε € 179,6 εκατ. 
(€ 4.139,2 εκατ. το 2017 από € 4.318,8 εκατ. το 2016). Στη μείωση αυτή συνέβαλαν η δραστική πτώση των 
προβλέψεων και η αναγνώριση εσόδου από ΥΚΩ παρελθόντων ετών. Αντίθετα, η πρόσθετη επιβάρυνση από 
ΕΛΑΠΕ, «ΝΟΜΕ», ενεργειακή κρίση και από την αύξηση του ΕΦΚ στο diesel, αύξησαν τις δαπάνες κατά € 
522,2 εκατ.   
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Ειδικότερα: 
 
Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος  
 

 Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα τρίτων, CO2 και αγορές ηλεκτρικής 
ενέργειας αυξήθηκαν κατά € 712,6 εκατ. (32,9%) σε σχέση με το 2016.  
 
Συγκεκριμένα: 
 
 Η δαπάνη για υγρά καύσιμα αυξήθηκε κατά € 181,4 εκατ. (37,7%), από € 481,2 εκατ. το 2016 σε  

€ 662,6 εκατ. το 2017 και οφείλεται: 
- στην αύξηση της δαπάνης για ΕΦΚ κατά € 67,6 εκατ. από € 145,3 εκατ. το 2016 σε € 212,9 εκατ. το  

2017, λόγω της προαναφερθείσας αύξησης των ποσοτήτων των καυσίμων αλλά και της αύξησης από 
1.1.2017 της μοναδιαίας χρέωσης του ΕΦΚ στο diesel από € 330/kL σε € 410/kL, η οποία και μόνο 
επιβάρυνε την επιχείρηση με € 34,9 εκατ.   

- στην αύξηση της κατανάλωσης υγρών καυσίμων για την μεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας κατά 189 GWh, ώστε να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 
καθώς και στην κατανάλωση diesel για την λειτουργία των μονάδων φυσικού αερίου Κομοτηνής και 
Λαυρίου IV για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης στις αρχές του χειμώνα και, 

- στην αύξηση των τιμών (μη συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚ) του μαζούτ και του diesel 
εκφρασμένων σε Ευρώ, κατά 22,6% και 16,6% αντίστοιχα. 

 
 Η δαπάνη για φυσικό αέριο αυξήθηκε σε € 409,1 εκατ. (54%), από € 265,7 εκατ. το 2016, κυρίως λόγω 

της σημαντικής αύξησης της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο.   
 

 Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα και το Δίκτυο αυξήθηκε κατά 30,6%, από € 1.158 εκατ. 
το  2016 σε € 1.512,9 εκατ., παρά τον μειωμένο όγκο αγορών ενέργειας κατά 20,5%, λόγω : 
- της επιβάρυνσης ύψους € 325,2 εκατ. από την πρόσθετη χρέωση των προμηθευτών για τον ΕΛΑΠΕ: € 

353,6 εκατ. το 2017 έναντι € 28,4 εκατ. το 2016,  
- της σημαντικής αύξησης του μέσου όρου της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) σε € 54,7/MWh από € 

42,8/MWh και  
- της πρόσθετης καθαρής δαπάνης ύψους € 92,1 εκατ.: € 96,6 εκατ. το 2017 έναντι € 4,5 εκατ. το 2016, 

η οποία οφείλεται στην αρνητική επίπτωση από τις δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας «ΝΟΜΕ» σε 
τιμές χαμηλότερες από την ΟΤΣ.   

Στην δαπάνη των αγορών περιλαμβάνεται και ποσό € 24,1 εκατ. που είναι η καθαρή επιβάρυνση από 
τον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας, που ίσχυε μέχρι 30.4.2017.   
 

 Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή σε € 181,2 εκατ., καθώς το 
κόστος από τις αυξημένες εκπομπές (31,7 εκατ. τόννοι έναντι 28,4 εκατ. τόννων) αντισταθμίστηκε από 
την χαμηλότερη μέση τιμή δικαιωμάτων εκπομπών CO2 κατά 8,9% από € 6,27 / τόννο σε € 5,71 / τόννο.   
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Δαπάνες Μισθοδοσίας   
 
Η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας συμπεριλαμβανομένων: της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, της 
μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού και των παρεπόμενων παροχών μειώθηκε κατά € 5,4 εκατ. σε 
€ 891,7 εκατ. το 2017 από € 897,1 εκατ. το 2016. Το μισθοδοτούμενο τακτικό προσωπικό του Ομίλου ΔΕΗ 
μετά τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ, διαμορφώθηκε σε 17.519 μισθωτούς την 31.12.2017 από 
17.507  την 31.12.2016.   
 
Προβλέψεις  
 
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών το 2017 παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και 
αυξήθηκαν μόνο κατά € 28,9 εκατ. έναντι αύξησης κατά € 417,3 εκατ. το 2016 αντανακλώντας τις δράσεις της 
Εταιρείας για βελτίωση της εισπραξιμότητας.   
Συμπεριλαμβάνοντας και τις προβλέψεις για εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά, ο συνολικός 
σχηματισμός προβλέψεων διαμορφώθηκε σε € 77 εκατ. το 2017 έναντι € 440,7 εκατ. το 2016.   
  
 
Λοιπά Οικονομικά Στοιχεία  

 

 Οι αποσβέσεις το 2017 παρουσίασαν μικρή μείωση σε € 649,2 εκατ. έναντι € 669,1 εκατ. το 2016.   
 

 Το 2017 οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες, χωρίς να συνυπολογίζεται η θετική επίπτωση στο 2016 
από την επιστροφή κεφαλαίου από τον ΑΔΜΗΕ καθαρού ποσού  ύψους € 92,9 εκατ., μειώθηκαν κατά € 
6,3 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε € 95,3 εκατ., λόγω της μείωσης του συνολικού δανεισμού από € 4.642,1 
εκατ. στις 31.12.2016 σε € 4.304,5 εκατ. στις 31.12.2017.   

 
 
Επενδύσεις     
 
Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν  το 2017 σε € 410,7 εκατ. έναντι € 743,7 εκατ. το 2016.  
Στις επενδύσεις περιλαμβάνονται και οι συμμετοχές των πελατών για τη σύνδεσή τους στο δίκτυο, οι οποίες 
παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές στα € 55,6 εκατ. το 2017.  
Έτσι οι «καθαρές» επενδύσεις  δηλαδή οι επενδύσεις ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υποδομών, χωρίς 
τις κατά τα ανωτέρω συμμετοχές, μειώθηκαν κατά € 332,7 εκατ. ή 48,4% και διαμορφώθηκαν σε € 355,1 
εκατ. το 2017 έναντι € 687,8 εκατ. το 2016.    
 
Η σύνθεση των κύριων καθαρών επενδύσεων σε εκατ. ευρώ έχει ως εξής : 

 2017 2016 Δ 

Ορυχεία 83,8 225,7 (141,9) 

Παραγωγή 178,2 325,4 (147,2) 

Δίκτυα Διανομής   85,4 129,8 (44,4) 

 

Μορφοποιημένος πίνακας

http://www.dei.gr/
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Καθαρό χρέος 
 

 Το καθαρό χρέος εξαιρουμένης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στις 31.12.2017 ήταν € 3.957,2 εκατ., μειωμένο κατά 
€365,6 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2016, συνεχίζοντας την πτωτική του πορεία για ακόμη μία χρονιά. 

 
Εξέλιξη Καθαρού Χρέους 

(σε € εκατ.) 31.12.2017 31.12.2016 

Συνολικό Χρέος (1) 4.304,5 4.642,1 

Χρηματικά διαθέσιμα & Δεσμευμένες  Καταθέσεις (2) 345,8 318 

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση (3) 1,5 1,3 

Καθαρό Χρέος (4) = (1) - (2) - (3) 3.957,2 4.322,8 

 
Λαμβάνοντας υπόψη το ταμειακό και επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα 
προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2017. 
 
 
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ 
Α.Ε. κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:  
 
«Το 2017 η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του Ομίλου (χωρίς πλέον την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) διαμορφώθηκε στα € 
805 εκατ., συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης € 360 εκατ. για ΥΚΩ των ετών 2012-2016. Επί πλέον το 
καθαρό χρέος μειώθηκε σημαντικά κατά € 366 εκατ., και έτι περαιτέρω το πρώτο δίμηνο του 2018 κατά € 150 
εκατ. με τη μερική εξαγορά ομολογιών λήξεως 2019, στο πλαίσιο της ενεργούς διαχείρισης του δανειακού 
χαρτοφυλακίου της εταιρείας.  
 
Οι δράσεις που ανέλαβε η εταιρεία το 2017 για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας συνέβαλαν στην δραστική 
μείωση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών κατά € 400 εκατ. περίπου. Επιπρόσθετα, οι 
λοιπές ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες, εξαιρουμένων εφάπαξ επιπτώσεων, μειώθηκαν κατά περίπου € 50 
εκατ. 
 
Ωστόσο, η κερδοφορία της επιχείρησης περιορίστηκε κατά περίπου € 520 εκατ. από την πρόσθετη χρέωση 
ΕΛΑΠΕ, το κόστος των ΝΟΜΕ, την ενεργειακή κρίση Δεκεμβρίου 2016 – Ιανουαρίου 2017 και την επιβάρυνση 
από την αύξηση του ΕΦΚ στο diesel, επιβαρύνσεις τις οποίες η ΔΕΗ απορρόφησε και δεν μετακύλησε στους 
πελάτες της.  
 
Οι δράσεις για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας συνεχίζονται  και εντείνονται το 2018, ενώ τους επόμενους 
μήνες, αναμένονται θετικότερα αποτελέσματα με την εντατικοποίηση των δράσεων της επιχείρησης και την 
πλήρη δραστηριοποίηση, μετά το στάδιο της πιλοτικής εφαρμογής, του εξειδικευμένου συμβούλου. 
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Θετική εξέλιξη αποτελεί η ανάληψη της υποχρέωσης από την Πολιτεία για την εξόφληση των οφειλών της 
Γενικής  Κυβέρνησης μέχρι τον Μάιο του 2018, στο πλαίσιο της Τρίτης Αξιολόγησης του Προγράμματος 
Οικονομικής Προσαρμογής της Χώρας, πράγμα το οποίο θα αποφέρει στην Επιχείρηση σημαντικό ποσό και 
επιπλέον θα τερματίσει μια κατάσταση χρόνιας εκκρεμότητας σε βάρος της. 
 
Σε ό,τι αφορά στην αποεπένδυση του 40% (περίπου) του λιγνιτικού παραγωγικού δυναμικού (Σταθμοί και 
Ορυχεία), επιδίωξη, για την οποία εργαζόμαστε εντατικά, είναι να στεφθεί με τη μέγιστη δυνατή επιτυχία 
εντός των τεθέντων χρονοδιαγραμμάτων και με το βέλτιστο δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα για την 
Επιχείρηση. Έτσι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις τερματισμού των επιβαλλόμενων σε βάρος της ΔΕΗ 
μέτρων για το άνοιγμα της αγοράς ώστε η Επιχείρηση να επιταχύνει την πορεία μετασχηματισμού και 
εξωστρέφειάς της στα πλαίσια της στρατηγικής της. Ειδικότερα, η αποεπένδυση, παρά τον υποχρεωτικό της 
χαρακτήρα, επιδιώκουμε να λειτουργήσει ως ευκαιρία για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 
Επιχείρησης και τη συνολική αναδιάρθρωση του παραγωγικού της χαρτοφυλακίου με έμφαση στις ΑΠΕ. 
 
Πέραν αυτών αναμένουμε ότι ο σε εξέλιξη ενεργειακός σχεδιασμός της Χώρας, αφενός θα ολοκληρωθεί 
σύντομα, ιδιαίτερα ενόψη της αποεπένδυσης, και αφετέρου θα επιβεβαιώσει τις τεκμηριωμένες με έγκριτες 
μελέτες θέσεις μας για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας και την εθνική οικονομία, σύμφωνα με τις οποίες 
ο λιγνίτης πρέπει να κατέχει σημαντικό μερίδιο στο μείγμα καυσίμου στο μεταβατικό στάδιο μέχρι την 
γενικευμένη χρήση των ΑΠΕ. 
  
 
Από τις δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της ΔΕΗ με επέκταση σε άλλες αγορές και διαφοροποίηση των 
δραστηριοτήτων μας τονίζουμε χαρακτηριστικά: 
 

α) τη συμφωνία με τη General Electric με προοπτική την ίδρυση κοινής εταιρείας παροχής υπηρεσιών 
υποστήριξης σε σταθμούς παραγωγής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η προοπτική αυτή πέρα από τα 
οικονομικά οφέλη είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς στηρίζεται και αξιοποιεί την τεχνογνωσία και το 
Ανθρώπινο Δυναμικό της ΔΕΗ και δημιουργεί προϋποθέσεις για μεταλαμπάδευση της τεχνογνωσίας σε 
νέες γενιές τεχνικών. 

β) την εξαγορά της εταιρείας EDS της FYROM, κορυφαίας στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 
στη γειτονική χώρα, στην προοπτική της διεθνοποίησης της δράσης της ΔΕΗ και ανάπτυξής της στη 
Βαλκανική. 

γ) τη λήψη άδειας, το σχεδιασμό και την έναρξη υλοποίησης της δραστηριοποίησης της ΔΕΗ, στην αγορά 
Φυσικού Αερίου, πράγμα που εκτός από κερδοφορία θα εφοδιάσει την Επιχείρηση με ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού. 

 
Τέλος, ολοκληρώνεται σύντομα η κατάρτιση του στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου της 
ΔΕΗ, το οποίο θα οδηγήσει σε πλήρη αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό των λειτουργιών της, προϋπόθεση 
για την ανάπτυξη της Επιχείρησης στις  νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από την εξέλιξη της τεχνολογίας, 
την αναπτυσσόμενη εγχώρια αγορά και την περιφερειακή αγορά των χωρών της Βαλκανικής στην προοπτική 
της ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας». 
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 Οικονομικά Αποτελέσματα Μητρικής Εταιρείας  (ΔΕΗ Α.Ε.) 
 

 
2017 

  2016  
Αναμορφωμένα (*) 

Δ (%) 

Κύκλος εργασιών  € 4.847,0 εκατ. € 5.063,9 εκατ. -4,3% 

EBITDA € 745,5 εκατ. € 765,7 εκατ. -2,6% 

Περιθώριο EBITDA 15,4% 15,1%  

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων € 223,5 εκατ. € 99,0 εκατ. 125,7% 

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους € 215,9 εκατ. € 136,3 εκατ. 58,4% 

 
(*) Τα μεγέθη του 2016 αναμορφώθηκαν λόγω: α) της επανεκτίμησης της «καταναλωθείσας και μη 

τιμολογηθείσας ενέργειας» και β) του επανυπολογισμού του αναβαλλόμενου φόρου επί του μειωμένου 
τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στους συνταξιούχους Ομίλου ΔΕΗ. Η συνολική αρνητική 
επίπτωση των αναμορφώσεων αυτών στα Κέρδη μετά φόρων του 2016 ήταν      € 30,1 εκατ. Επίσης, τα 
μεγέθη του 2015 αναμορφώθηκαν λόγω της επανεκτίμησης της «καταναλωθείσας και μη τιμολογηθείσας 
ενέργειας» με αρνητική επίπτωση € 143,4  εκατ. στα Κέρδη μετά φόρων του 2015. Οι αναμορφώσεις αυτές 
τόσο για το 2015 όσο και για το 2016, δεν είχαν ταμειακή διάσταση, ενώ και για τις δύο αυτές χρήσεις δεν 
διανεμήθηκε μέρισμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Ετήσια Οικονομική 
Έκθεση 2017 (Σημείωση 36). 

 
 
Οικονομικά Αποτελέσματα Θυγατρικών Εταιρειών 

 
 

 Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) 
 

 2017 2016  
Αναμορφωμένα (*) 

Δ (%) 

Κύκλος εργασιών € 759,2 εκατ. € 738,3 εκατ. 2,8% 

EBITDA € 48,9 εκατ. € 20,9 εκατ. 134% 

Περιθώριο EBITDA 6,4% 2,8%  

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων € 36,6 εκατ. € 13,8 εκατ. 165,2% 

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους € 26,9 εκατ. € 26,5 εκατ. 1,5% 

 
(*) Τα μεγέθη του 2016 αναμορφώθηκαν λόγω του επανυπολογισμού του αναβαλλόμενου φόρου επί του 

μειωμένου τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στους συνταξιούχους Ομίλου ΔΕΗ.   
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 ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 
 

 2017 2016 Δ (%) 

Κύκλος εργασιών € 25,9 εκατ. € 30,8 εκατ. -15,9% 

EBITDA € 15,2 εκατ. € 24,7 εκατ. -38,5% 

Περιθώριο EBITDA 58,9% 80,1%  

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων € 3,6 εκατ. € 16 εκατ. -77,5% 

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους € 1,1 εκατ. € 10,8 εκατ. -89,8% 
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2017 

Ελεγμένα

2016

Ελεγμένα & 

Αναμορφωμένα

Δ%
2017 

Ελεγμένα

2016

Ελεγμένα & 

Αναμορφωμένα

Δ%

Κύκλος Εργασιών 4.943,9 5.130,1 -3,6% 4.847,0 5.063,9 -4,3%

EBITDA 804,7 811,3 -0,8% 745,5 765,7 -2,6%

Περιθώριο EBITDA 16,3% 15,8% 15,4% 15,1%

Λειτουργικά Κέρδη/ (Ζημίες) (ΕΒΙΤ) 151,2 142,2 6,3% 111,0 110,4 0,5%

Περιθώριο ΕΒΙΤ (%) 3,1% 2,8% 2,3% 2,2%

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) 88,7 170,2 -47,9% 215,9 136,3 58,4%

Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή (ευρώ) 0,38 0,73 -47,9% 0,93 0,59 57,6%

Αριθμός μετοχών (σε εκατ.) 232 232 232 232

Καθαρό χρέος 3.957,2 4.322,8 -8,5% 4.046,2 4.380,8 -7,6%

2017 

Ελεγμένα

2016

Ελεγμένα & 

Αναμορφωμένα

Δ%
2017 

Ελεγμένα

2016

Ελεγμένα & 

Αναμορφωμένα

Δ%

Κύκλος Εργασιών 4.943,9 5.130,1 -3,6% 4.847,0 5.063,9 -4,3%

- Έσοδα από Πωλήσεις Η/Ε 4.593,6 4.906,8 -6,4% 4.584,1 4.893,2 -6,3%

- Έσοδα από Πωλήσεις Η/Ε θερμικών 

μονάδων στα Μ.Δ.Ν
62,3 8,6 624,4% 62,3 8,6 624,4%

- Έσοδα από συμμετοχές χρηστών δικτύου 

ηλεκτροδότησης 
55,6 55,9 -0,5% 55,6 55,9 -0,5%

- Τέλη χρήσης δικτύων και ΥΚΩ από 

Τρίτους
176,4 97,2 81,5% 91,3 48,2 89,4%

- Λοιπά έσοδα 56,0 61,6 -9,1% 53,7 58,0 -7,4%

Λειτουργικές Δαπάνες (προ αποσβέσεων) 4.139,2 4.318,8 -4,2% 4.101,5 4.298,2 -4,6%

- Δαπάνη   Μισθοδοσίας 821,1 822,7 -0,2% 559,4 557,9 0,3%

- Στερεά καύσιμα τρίτων 55,0 27,4 100,7% 55,0 27,4 100,7%

- Συνολική δαπάνη καυσίμων     1.071,7 746,9 43,5% 1.071,7 746,9 43,5%

- Υγρά καύσιμα 662,6 481,2 37,7% 662,6 481,2 37,7%

- Φυσικό Αέριο 409,1 265,7 54,0% 409,1 265,7 54,0%

- Δαπάνη δικαιωμάτων εκπομπών CO2  181,2 178,2 1,7% 181,2 178,2 1,7%

- Ειδικό Τέλος Λιγνίτη 32,8 29,8 10,1% 32,8 29,8 10,1%

- Δαπάνη Αγορών Ενέργειας 1.567,7 1.210,5 29,5% 1.582,1 1.225,8 29,1%

- Αγορές από το Σύστημα και το Δίκτυο 898,0 899,7 -0,2% 912,3 915,2 -0,3%

- Εισαγωγές 54,8 52,5 4,4% 79,5 85,5 -7,0%

- Μεταβατικός Μηχανισμός 

Αποζημείωσης Ευελιξίας
24,1 48,5 -50,3% 24,1 48,5 -50,3%

- Ισοσκελισμός εκκαθάρισης και λοιπές 

δαπάνες
39,1 24,8 57,7% 39,1 24,8 57,7%

- Διαφορική δαπάνη για αγορά 

ενέργειας ΑΠΕ 19,2 32,7 -41,3% 19,2 32,7 -41,3%

- Ειδικός φόρος κατανάλωσης για το 

φυσικό αέριο Τρίτων Παραγωγών
0,0 22,7 -100,0% 0,0 22,7 -100,0%

- Κάλυψη ελλείμματος Ειδικού 

Λογαριασμού ΑΠΕ
353,6 28,4 1145,1% 353,6 28,4 1145,1%

- Λοιπά 178,9 101,2 76,8% 154,3 68,0 126,9%

ΟΜΙΛΟΣ 

μη  συμπεριλαμβανομένης της  ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία  (σε εκατ. Ευρώ)

Αποτελέσματα Περιόδου  (σε εκατ. Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ 

μη  συμπεριλαμβανομένης της  ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)+(2)

(1)+(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)+(2)

(1)+(2)

(1)

(1)
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- Δαπάνη χρήσεως Συστήματος Μεταφοράς 173,7 177,9 -2,4% 173,7 177,9 -2,4%

- Δαπάνη χρήσεως Δικτύου Διανομής 0,0 0,0 354,8 376,6 -5,8%

-  Προβλέψεις 33,7 429,4 -92,2% 32,1 428,6 -92,5%

-  Προβλέψεις για κινδύνους 43,3 11,3 283,2% 41,8 12,2 242,6%

- Φόροι –Τέλη 46,2 45,7 1,1% 42,4 42,4 0,0%

- Αναγνώριση εσόδου από ΥΚΩ για τα έτη 

2012-2016
-359,8 0,0 -359,8 0,0

- Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα 

(συμπεριλαμβανομένης δαπάνης λιγνίτη)
472,6 639,0 -26,0% 334,3 494,5 -32,4%

Κέρδη προ τόκων, φόρων αποσβέσεων 

(EBITDA)
804,7 811,3 -0,8% 745,5 765,7 -2,6%

Περιθώριο EBITDA (%) 16,3% 15,8% 15,4% 15,1%

Αποσβέσεις και απομείωση παγίων 649,2 669,1 -3,0% 634,5 655,3 -3,2%

Επίπτωση από την εκτίμηση της αξίας των 

παγίων περιουσιακών στοιχείων 
4,3 0,0 0,0 0,0

Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημίες) (ΕΒΙΤ) 151,2 142,2 6,3% 111,0 110,4 0,5%

Περιθώριο ΕΒΙΤ (%) 3,1% 2,8% 2,3% 2,2%

Συνολικές καθαρές Χρηματοοικονομικές 

Δαπάνες 
91,2 101,9 -10,5% 86,1 98,9 -12,9%

Έσοδα από την επιστροφή κεφαλαίου από την 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
0,0 92,9 -100,0% 0,0 92,9 -100,0%

Κέρδη από την πώληση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 0,0 0,0 198,6 0,0

Ζημία από αποτίμηση χρεογράφων 0,0 9,0 -100,0% 0,0 5,4 -100,0%

Κέρδη/(Ζημίες) από συνδεδεμένες εταιρείες 0,5 1,2 -58,3% 0,0 0,0

Κέρδη προ φόρων/(Ζημίες) 60,5 125,4 -51,8% 223,5 99,0 125,8%

Καθαρά κέρδη/(Ζημίες) 88,7 170,2 -47,9% 215,9 136,3 58,4%

Κέρδη/(Ζημίες) ανά μετοχή (σε Ευρώ) 0,38 0,73 -47,9% 0,93 0,59 57,6%

2017 

Ελεγμένα

2016

Ελεγμένα & 

Αναμορφωμένα

Δ%
2017 

Ελεγμένα

2016

Ελεγμένα & 

Αναμορφωμένα

Δ%

Σύνολο  Ενεργητικού 15.358,3 16.832,4 -8,8% 14.740,9 15.392,6 -4,2%

Καθαρό χρέος 3.957,2 4.322,8 -8,5% 4.046,2 4.380,8 -7,6%

Συνολική Καθαρή θέση 5.610,5 5.859,7 -4,3% 5.477,9 5.737,8 -4,5%

Επενδύσεις 410,7 743,7 -44,8% 406,1 738,8 -45,0%

ΟΜΙΛΟΣ 

μη  συμπεριλαμβανομένης της  ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κύρια στοιχεία Ισολογισμού και Επενδύσεις (σε εκατ. Ευρώ)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)+(2)

(1)+(2)

(1)+(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)+(2)

(1)+(2)

(1)+(2)

(1) (1)

 
 
(1)   Αναμορφωμένα ποσά λόγω της επανεκτίμησης της «καταναλωθείσας και μη τιμολογηθείσας ενέργειας» 
(2) Αναμορφωμένα ποσά λόγω του επανυπολογισμού του αναβαλλόμενου φόρου επί του μειωμένου 
τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στους συνταξιούχους Ομίλου ΔΕΗ.  
 

http://www.dei.gr/


         

                                                                                                                  Χαλκοκονδύλη 32,  104 32 Αθήνα,  Web: www.dei.gr  
 

Πληροφορίες  Γραφείο Τύπου:  
+30 210 529 3074, +30 210 523 7129, +30 210 529 3404

 

    

Σημειώσεις:  
- Στα στοιχεία ισολογισμού και Επενδύσεων του Ομίλου για το 2017 δεν περιλαμβάνονται τα 

μεγέθη του ΑΔΜΗΕ σε αντίθεση με το 2016 όπου περιλαμβάνονται. 
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ορισμούς δεικτών που περιλαμβάνονται 

στα παραπάνω μεγέθη, μπορείτε να ανατρέξετε στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017 
(Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου – Παράρτημα) 

 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε: 
Αλεξάνδρα Κονίδα, Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, τηλ. 210 5225346.  
Τα οικονομικά στοιχεία και οι πληροφορίες επί των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και οι 
Οικονομικές Καταστάσεις για το 2017, 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 27 Απριλίου 2018. 

 

 

                                                                                              ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dei.gr/

